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 با رویکرد مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی»با هدف تشکیل شبکه 
 1وحید ارشدی

 2عمار خسروجردی 
 

 چکیده

دیگر نیازمند  اجرای نسخه اقتصاد مقاومتی، مستلزم تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی مناسب؛ یا به عبارت

ویّت فردی همردم، چه در  مناسب برای تحرّک آنان است.« محیط نهادی»و « الیق و توانمندبازیگران »وجود 

ها یاستسو چه در هویت خانوادگی و جمعی خود در هر سطحی بایستی قابلیت پیدا کرده تا در اجرای این 

های دیدگاه وصیفی بر مبنایت -نقش خود را ایفا نمایند. در این مقاله، از طریق روش اسنادی و تحلیلی

ی اقتصاد های کلّپرداز اقتصاد مقاومتی؛ و همچنین متن ابالغی سیاستانقالب، به عنوان نظریهرهبرمعظم

ان اقتصاد مقاومتی، آفرینها شامل تعیین نقشهای مهم این الگوتبیین خواهد شد. این مؤلفهمقاومتی،ابتدا مؤلفه

راز اقتصاد تانسان »های ژگیسپس وی آفرینی آنها است.ساز برای نقشکردن اهداف و عوامل انگیزشمشخص

، تعهّد، کارآمدی «انسان تراز اقتصاد مقاومتی»های مهمترین ویژگیشود. تبیین می« های آننشانه»و « مقاومتی

دن به انقالب داری، معتقد بوهای تعهّد، عبارتند از دینباشد. نشانهو دارابودن عزم راسخ برای پیشرفت می

فرهنگ انقالبی و  گرایی و پیرو اقتصاد بومی و علمی برآمده ازشناسی و تکلیفمی و توانایی ملّی، وظیفهاسال

پذیری، مبتکر فشناسی، انعطاشناسی، موقعیتخواهی، واقعیتی کارآمدی، عبارتند از: آرمانهااسالمی. نشانه

فس ملّی، امیدوار عبارتند از: اعتماد به ن« رفتدارا بودن عزم راسخ برای پیش»های و خلّاق بودن و نیز نشانه

طه آغازین ها نقپذیری(. این ویژگیی مخاطرهبودن به آینده، شجاعت و جسارت داشتن برای اقدام )روحیه

 برای بروز و ظهور سرمایه اجتماعی است.

 اسخ، کارآمدی، عزم راسالمیاقتصاد مقاومتی، انسان، تعهد، پیشرفت، انقالبها:کلید واژه
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 مقدمه
های بشری، معموالً هر مُصلح اجتماعی در سطوح مختلف، و بر اساس تجربه 1های اسالمیاز منظر آموزه   

برای موفقیت در اصالحات اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نیازمند انواع سرمایه و استعمال 

شناسایی و استفاده از نیروهای انسانی مستعد، توانمند و بینی شده خود است. ها در جهت اهداف پیشآن

گذاری ها نوعی سرمایهآن« سازیشبکه»؛ و نیز «بازیگران اصلی»معتقد به اهداف اصالحات مذکور به عنوان 

است. این « سرمایه اجتماعی»و انباشت « سرمایه انسانی»است که در ادبیات علم اقتصاد، مشهور به تشکیل 

بین خود، تضادّ منافع خود را حداقل کرده و بر « 2اعتمادیکاهش بی»ید با انباشت این سرمایه بازیگران با

های فیزیکی و مالی را در جهت اهداف مصلح مشترکات خود با همدیگر، وحدت کنند تا بتوانند سایر سرمایه

های زایش دانش و مهارت انسانشامل اف« سرمایه انسانی»اجتماعی به کار گرفته و اهداف او را به ثمر برسانند. 

سازی رفتار ها بوده و موجب تسهیل و روانها، گروهها، شبکهشامل ترکیبی از نرم« سرمایه اجتماعی»سالم و 

 .3گرددمشترک و مجموع رفتار اجتماعی در جهت ایجاد انسجام، مساعدت و هماهنگی در تعامل جمعی می

تر و افقی باشد نه عمودی، سرمایه ها نزدیکمیان افراد در شبکه هرچه روابط»کند که پوتنام، تبیین می   

پذیری حکومت نیز افزایش تر خواهد بود. به دنبال آن مسئولیتتر و درگیرشدگی مدنی بیشاجتماعی بزرگ

 4« رانی بپردازد.تواند سرمایه اجتماعی را نادیده بگیرد و با آرامش خاطر به حکمخواهد یافت، زیرا نمی

د این های مشترک بین افراد است. به واسطه وجوشدن افراد به هم وجود ویژگیاز عوامل نزدیک یکی

 تر است.های افقی راحتها تشکیل شبکهویژگی

به سمت پیشرفت اقتصادی پایدار کشور « مردم محور»اقتصاد مقاومتی نیز، یک الگوی اصالح ساختاری 

انسانی )جهادگران اقتصادی( و تشکیل  یست که نیاز به سرمایها« جبهه اقتصادی»اسالمی و یک مبارزه در 

. این الگو توسط شخصیت حکیم و 5گیری قواعد متناسب با خود داردها و شکلسرمایه اجتماعی در بین آن

« ایران اسالمی»سازی اقتصاد ؛ مقاوم«جنگ اقتصادی»ی عقب نشاندن دشمن در گانهآگاه به زمان با اهداف سه

شدن نظام اقتصاد اسالمی، بر مبنای اصول علمی؛ و ناظر المللی؛ و الهام بخشمقابل مخاطرات ملّی و بیندر 

 است.به واقعیات و نیازهای اقتصادی ایران، طرّاحی شده

                                                             
مبنی بکارگیری نیروهای مؤمن توسط  پیامبر اکرم )ص( و  یکی از ویژگی های پیروان ایشان در مبارزه  29سوره فتح آیه   -65و  64سوره انفال آیه1

 )اتحاد در مقابل دشمن(
 .1382ناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، نامه کارشاعتمادی در فضای اقتصادی کشور، پایانهای بیارشدی، وحید، بررسی ریشه2
 .14، ص 1391اعتصامی، منصور، جایگاه پیوند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی اسالم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، 3
 148، ص 1391تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(،  اعتصامی، منصور، جایگاه پیوند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی اسالم،4

 .49.ص 138(،موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران، ماهنامه جامعه و کار، شماره 1390حسین زاده بحرینی و سعید ملک الساداتی )5
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(، به عنوان یک اقتصاددان 2003نورث )با رویکرد اقتصاد نهادی نیز این مسئله قابل تبیین است. داگالس  

( 1ی است که تغییر در عملکرد اقتصادی نتیجهتبیین کرده 1«درک فرآیند تحول اقتصادی» یقالهنهادگرا در م

( تغییرات در ماتریس نهادی که 3( تغییرات در میزان دانش بشر، 2ها، تغییرات در کیفیت و کمیت انسان

ها تربیت ا و سازماندر چارچوب اقتصاد نهادی؛ نهادهباشد. کننده ساختار انگیزشی جامعه است، میمشخص

ها هستند. نهادها، شامل گیری رفتارهای آنکننده نیروهای پیشرو در این الگو بوده و بسترساز شکلو تقویت

 2کند.یابد و بازی میهمه قواعد رسمی و غیر رسمی هستند که نیروی انسانی در محیط آن پرورش می

یادگیری، نهادها و عملکرد »مقاله خود با عنوان (، در 2004منتزوینوس و دیگران )در همین راستا    

های انسانی تعبیه تر، محدودیتنهادها قواعد بازی در جامعه یا به طور رسمی»کنند که اقتصادی(، تبیین می

دهند. آنها از قواعد رسمی )قانون اساسی، قوانین موضوعه و ای هستند که تعامالت انسانی را ساختار میشده

مقررات(، قواعد غیر رسمی )رسوم، قواعد اخالقی و هنجارهای اجتماعی( و خصوصیا ت  قوانین عرفی و

آورند. شوند. نهادها ساختار انگیزشی جوامع را به وجود میاجرایی و تضمینی هر کدام از آنها تشکیل می

آثار گوناگونی  شوند. نهادهاها در طول زمان اجرا میکنند که بازیهایی را مشخص میازاین رو، آنها شیوه

ها بازیگران هاست. نهادها قواعد بازی و سازماندارند. یکی از آثار نهادها، ایجاد انگیزه برای خلق سازمان

خورند. شوند که با برخی مقاصد مشترک، با یکدیگر پیوند میهایی از افراد را شامل میها گروههستند. سازمان

»3 

« د مقاومتیشبکه اقتصا»چگونه باشد تا « کیفیت مردم»فردی، های ژگیسؤال این است که به لحاظ وی

هایی مانها چیست؟ چه سازهای آن ویژگیتحقق پیدا کند؟ نشانه« اقتصاد مقاومتی»شکل گرفته و اهداف 

های ندادن و بسترسازی برای ورود این طیف به محیط اقتصادی هستند؟ در بین تمامی سازماعامل شکل

 کند؟هایی تأثیرات خود را ایجاد میزمان، کدام است و از چه کانالترین سامذکور، مهم

 آفرینانل تعیین نقشها شامهای مهم اقتصاد مقاومتی تبیین خواهد شد، این مؤلفهدر این مقاله،ابتدا مؤلفه   

ی هاژگیسپس وی آفرینی آنها است.ساز برای نقشکردن اهداف و عوامل انگیزشاقتصاد مقاومتی، مشخص

 شود.تبیین می هاهای آنانسان تراز اقتصاد مقاومتی و نشانه

                                                             
« نهادها و توسعه»سمیعی نسب و علی نیکونسبتی در کتاب   (، درک فرآیند تحول اقتصادی، ترجمه محمود متوسلی، مصطفی2003داگالس. سی نورث )1

 .75، ص 1392تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، 
 .102همان، ص  1
(، یادگیری، نهادها و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمود متوسلی، مصطفی سمیعی نسب و 2004منتزوینوس، سی، داگالس. سی نورث، سید شریک )2

 .75، ص 1392تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، « نهادها و توسعه»ر کتاب  علی نیکونسبتی د
 .102همان، ص 3
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 های کلّیهای مهم اقتصاد مقاومتی در مطلع سیاستتبیین مؤلفه 1

اهداف اقتصاد »اسالمی با تعیین دهد که رهبر معظّم انقالبهای کلّی اقتصاد مقاومتی، نشان میسیاست

ن مدل اقتصادی، های انسانی کشور برای پیاده کردن ایظرفیت، عالوه برتأکید بر استفاده از تمام «مقاومتی

ها ندی آنمی همگان را در استفاده از ظرفیت و توان، وظیفه«های پیشروانسان»های با معرّفی ویژگی

 است:های کلّی اقتصاد مقاومتی آمدهدر مطلع سیاستاند. دانسته

های و ذخائر و منابع غنی و متنوّع و زیرساخت ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادّی»

برخورداری از نیروی انسانی متعهّد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، تر از همه، گسترده و مهم

 است،اقتصاد مقاومتیهنگ انقالبی و اسالمی که همان و علمی برآمده از فراقتصادی بومیاگر از الگوی 

تمام جنگ اقتصادیآید و دشمن را که با تحمیل یک مشکالت اقتصادی فائق می پیروی کند نه تنها بر همه

در دارد، بلکه خواهد توانست وا می نشینیبه شکست و عقبآرایی کرده، عیار در برابر این ملّت بزرگ صف

های مالی، های ناشی از تحوالت خارج از اختیار، مانند بحراناطمینانیجهانی که مخاطرات و بی

های مختلف و تداوم ، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینهست... در آن رو به افزایش ا اقتصادی، سیاسی و

اقتصاد متکی به دانش و  ،انداز بیست سالهسند چشمو قانون اساسیها و اصول پیشرفت و تحقق آرمان

بخش از نظام اقتصادی و الگوئی الهامگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد زا و برون، درونعدالت بنیانفناوری، 

 1«را عینیت بخشد.اسالم 

ها از های آنبا تجزیه و تحلیل عبارات فوق، کیستی فعاالن اقتصاد مقاومتی و چیستی اهداف و انگیزه   

 شود:های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل، استخراج میسیاست

 

 ایران اسالمی

ملّت »یا « میدولت اسال»به جای « ایران اسالمی» استعمال واژههای کلّی اقتصاد مقاومتی، با در سیاست

ود را در تک عناصر این جامعه، نقش داده و همگان را موظّف کنند که خاست که به تک، تالش شده«اسالمی

ی پیشرفت های موجود داخلی براهای کلی اقتصاد مقاومتی مسئول دانسته و از تمام ظرفیّتاجرای سیاست

است که بار در ترسیم الگوی اقتصاد مقاومتی سعی شدهبه عبارت دیگر ود.اقتصادی کشور استفاده ش

شود و با  برداشته« ملت»یا « دولت»های اقتصاد مقاومتی از دوش یک مبارز به عنوان کردن سیاستعملیاتی

 زیع شود:های مختلف به ویژه مردمان جامعه اسالمی، توبین بخش« شبکه بزرگ اقتصاد مقاومتی»دادن شکل

                                                             
 ایاهلل خامنهسایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتهای کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی، برگرفته از سند سیاست1

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#4
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#4
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#1
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#1
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#14
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#14
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#2
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#7
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#7


 47کد مقاله:  –سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  –شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

 

5 

 

بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و شود، مردماین اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می»

 1«.کندی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میی مردم، سرمایهاقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده

 سوماصل  دی جامعه اسالمی بوده و طبقهای اقتصاشبا این زاویه دید، مردم هستند که موتور محرّکه همه بخ

قانون اساسی جمهوری اسالمی، دولتمردان این کشور موظفند تا بسترساز حضور مردم در جهت حفظ 

. سیاست باشند المللیدر سطح ملی و بین هاآن پذیریسلطهو  هابر آن جویی سلطهکرامتشان و جلوگیری از 

است و همه کریم بیان شدهباشد که در قرآناز قیام در مسیر الهی میهای اقتصاد مقاومتی به عنوان مصداقی 

 آحاد جامعه چه فردی و چه جمعی باید برای این هدف قیام کنند.

 2؛ …قُل إنَّما أَعِظُکُم بِواحِدَة أَن تَقُومُوا لِلّهِ مَثنی وَ فُردی»

ک نفر، یک نفر برای اینکه: دو نفر دو نفر و یا یدهم و آن ]ای پیامبر بگو: شما را تنها به یک چیز اندرز می

 «…خدا قیام کنید

 3«کُلُّکُم راعٍ وَ کُلُّکُم مسؤول عَنْ رَعیتِه» صلی اله علیه وآله والسلماین رویکرد بر مبنای حدیث منتسب به پیامبر اکرم 

ید مطهری )ره( در رابطه ها نسبت به خودشان و دیگران مسئول هستند. شهنیز قابل تبیین است که تمام انسان

توان برای اداره جامعه اسالمی یافت کرد، یعنی ایجاد تعبیری از این باالتر نمی»با این حدیث، معتقد است که 

نوعی تعهّد و مسؤولیت مشترک میان افراد مسلمان برای حفظ و نگهداری جامعه اسالمی بر مبنای تعلیمات 

 4«اسالمی

 لیه وآله والسلمعصلی اهلل ی اجتماعی تنها محدود به عصر و دوران رسول اکرم پذیراین نوع نگرش در مسئولیت

اسالمی مّد  ها در زمینه اداره جامعهگذاری در تمامی دورانتواند به عنوان یک الگوی سیاستباشد و مینمی

در سیاست گذاری انقالب هم به عنوان یک الگوی سیاستنظر قرار بگیرد. این رویکرد در نگاه رهبرمعظم

ها بیانگر تاست. تکیه بر مشارکت آحاد مردم در این سیاسهای ابالغی اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گرفته

 این رویکرد است.

 کردن اقتصادهای مردم برای مشارکت در مقاوم چیستی انگیزه 1.1

از به انگیزه دارند. ها برای مشارکت در هر کاری نیشناختی انسانشناختی و جامعهبه لحاظ اقتصادی، روان

شود که انسان را به سوی هدف یا اهداف مشخصی راهنمایی ای گفته میانگیزه به محرّک یا عامل برانگیزاننده»

 تر است.ها قویتر باشد، انگیزه. هرچه هدف مشخص5«کندمی

                                                             
 6/1/1393اسالمی، بیانات رهبر معظم انقالب1
 46سوره سباء، آیه 2
  38، ص 72مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، ج3

 
 168، ص 2مطهری، مرتضی، مجموع آثار شهید مطهری، حماسه حسینی، ج4

 
 27عزتی، مرتضی، ایمان، عقالنیت و رضایت خاطر، ص 5
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کردن شرکت تک عناصر جامعه برایدهنده به تکهای کلی اقتصاد مقاومتی، عامل انگیزهدر مطلع سیاست

های مذکور، منفعت اقتصاد مقاومتی، است: بر اساس سیاستدر این مبارزه و اصالح اقتصادی، مشخص شده

 وقانون اساسیاصول ها و های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانحفظ دستاوردهای کشور در زمینه»

گرا، زا و برون، درونبنیانعدالتگیری اقتصاد متکی به دانش و فناوری، و شکل سالهانداز بیستسند چشم

 است.تعریف شده 1«بخش از نظام اقتصادی اسالمو الگوئی الهامپویا و پیشرو 

ها از مواهب مادّی و معنوی  تک آناگر ایرانیان حسّ کنند که پس از رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تک

« سازیشبکه»کنند و اقدام به بهره نمیشوند خود را از حضور در این مبارزه اقتصادی بیمند میآن بهره

فرهنگ »شدن به سازی و تبدیلنمایند. درک این منفعت، نیاز به شناخت، باورسازی، نهادسازی، گفتمانمی

 2جامعه دارد« عمومی

: عالوه بر رسانه ملی، نظام آموزش و پرورش 3استهای کلّی اقتصاد مقاومتی آمدهسیاست 21در بند    

اهداف اقتصاد مقاومتی، نقش اساسی و محوری سازی نسبت به رسمی و غیر رسمی، در باورسازی وگفتمان

دارند. این نهادها باید به سرعت،گفتمان اقتصاد مقاومتی را در ذهن آحاد مختلف جامعه نهادینه کرده و با 

های آموزشی و پرورشی، آنان را با مفهوم و اهداف و منافع حاصل از اقتصاد مقاومتی درگیر نمایند.با مکانیزم

 توان  به طور خالصه به صورت زیر مطرح کرد:فرآیند تغییر اجتماعی را میدی، رویکرد اقتصاد نها

 
 4فرآیند تغییر اجتماعی از یک واقعیت به واقعیت دیگر  -(1شکل )

قعیت موجود، ترین اقدام برای مشارکت دادن مردم برای تغییر وابر مبنای چارچوب فوق الذکر، ضروری   

سرمایه اجتماعی  اقتصاد مقاومتی است که منجر به ایجاد باور، اعتماد و تشکیل سازی برای تبیین اهدافگفتمان

 کند که:پرداز اقتصاد مقاومتی تصریح میشود. نظریهمی

باید تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه بشود؛ مسئولین، صاحبان فکر و دلسوزان، بایستی تصویر »   

سازی بشود تا مردم بدانند و معتقد باشند و درستی را از این حرکت بزرگ و عمومی ارائه بدهند و گفتمان

 5«بخواهند؛ در این صورت، کار عملی خواهد شد

                                                             
 ایاهلل خامنههای ابالغی اقتصاد مقاومتی، برگرفته از سایت سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتسند سیاست1

 95-119متوسلی و همکاران، نهادها و توسعه، ص 2
 .ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملیلمی، آموزشی و رسانههای عویژه در محیطه آن بسازی گفتمانو ابعاد  اقتصاد مقاومتیتبیین 3
 .112متوسلی و همکاران، نهادها و توسعه ، ص 4
 2/12/1392انقالب، معظمبیانات رهبر5

واقعیت باورها نهادها سیاست
نتایج و تغییر 

واقعیت

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#2
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#7
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#36
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#36
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
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 متیچیستی اهداف اقتصاد مقاو 1.2

، آگاه کردن کندتک اعضای جامعه را در کنار هم قرار داده و منسجم میدر اقتصاد مقاومتی، عاملی که تک

مقاومتی،  هاست؛ درک دقیق و مشترک از چرایی و چگونگی اقتصادبه اهداف آن و ایجاد باور به تحقّق آن

 افزایی نیروها و انباشت سرمایه اجتماعی خواهد شد.منجر به هم

 «کند.علم )دانایی و شناخت(، دارندگان خود را بهتر از پدران با هم جمع می:»1فرمایندم رضا )ع( میاما

ای هماهنگ اتحاد آگاهانه مردمان، و حرکته»کنند: کتاب الحیاه تصریح میجلد اول برادران حکیمی در 

یرت و است. دانایی و بصسازنده و تکامل بخش اجتماعی  و مردمی، همه و همه در گرو شناخت و آگاهی 

 « رساند.ال میآورد و به هدفهای واشناخت است که مردمان را به صورتی درست و بادوام، در کنار هم گرد می

 مدت،های کلّی اقتصاد مقاومتی، سه هدف کوتاهسیاستشناخت اهداف مهمترین عامل حرکت است. 

 است:دهت رسیدن به این اهداف، سمت و سو داو نیروها را در جه مدت و بلندمدت را معرفی کردهمیان

 نشینی دشمن با حلّ مشکالت اقتصادی؛مدت، عبارتند از: شکست و عقبهدف کوتاه 

 تحوالت  ناشی از هایاطمینانیشدن در مقابل مخاطرات و بیمدت، عبارتند از: مقاومهدف میان

 .؛یاسی و ..سهای مالی، اقتصادی، خارج از اختیار، مانند بحران

 بخش بودن نظام اقتصادی اسالم.هدف بلندمدت، عبارتند از: الهام 

ابی به ، بدون دستیبلندمدتواضح است که رابطه بین این اهداف، طولی است. یعنی تحقق اهداف    

قتصادی اسالم، بخش بودن نظام اپذیر نیست. به عبارت دیگر الهاممدّت امکان کوتاهاهداف میان مدّت و 

 .پذیر نیستها امکاناطمینانشدن در مقابل مخاطرات و بیالت اقتصادی و مقاومبدون حل مشک

ع چینش مدت و بلندمدت، نومدت، میانطبیعی است که برای رسیدن به هر کدام از اهداف کوتاه   

شکست »مدت که اهتواند متفاوت باشد. مثال برای رسیدن به هدف کوتهای مبارزه، میژینیروها و استرات

ه حمل»است، چینش و نوع تاکتیک باید متناسب با « نشینی دشمن با حل مشکالت اقتصادیو عقب

قتصادی باشد؛ یعنی، در مرحله اول مبارزه، همه عناصر جامعه، با درک مشترک از وضعیت ا« تهاجمی

از قبیل  شورکرو، رفتارهای خود را برای مقابله همه جانبه با معضالت اقتصادی های پیشکشور و بحران

 های غیر مولّد، رفتار ربوی، تورّم و بیکاری و... تنظیم کنند.فساد اقتصادی، فعالیت

 

 

 

 

                                                             
 .132محمد رضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی، الحیاه، ترجمه احمد آرام، جلد یک، ص  1
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 (  همگرايی بازيگران  اقتصاد مقاومتی در جهت اهداف مشترک آنان2شكل)

اقتصاد  

مقاومتی

خانواده

بنگاه

نهادهای 

عمومی

ن تعامل کنندگا

با بخش 

خارجی

نهادهای مالی

مجلس

قوه قضائیه

دولت

کوتاه 

 مدت

 

 های مالی، اقتصادی، سیاسی و ...ها ناشی از تحوالت خارج از اختیار، مانند بحراناطمینانیمقاوم شدن در مقابل مخاطرات و بی

 شدن مشکالت اقتصادی نشینی دشمن با حلشکست و عقب

 بخش شدن نظام اقتصادی اسالمالهام

میان 

 مدت

 

 بلند

 مدت
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 های اصلی انسان تراز اقتصاد مقاومتی به عنوان بازیگر اصلیویژگی 1.3

ا برخی از عناصر، هتوانند نقش بازی کنند، در بین آنمردم در اقتصاد مقاومتی میاگر پذیرفته شود که همه 

دهند. رار میق« بازیگر اصلی»یا « نیروی پیشرو»ها را به عنوان ای هستند که آنهای برجستهدارای ویژگی

عه توس است که در ادبیات« انسان»خود مهمترین ظرفیت و سرمایه برای مقاومت و پیشرفت اقتصادی، 

ین تمامی این سرمایه در بطور که در مقدمه اشاره شد، همان .معروف است« سرمایه انسانی»اقتصادی به 

عّال کردن و ها همچون سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی، سرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی، قادر به فسرمایه

 هاست.برداری سایر سرمایهبهره

داران وظایف بزرگ اجتماعی )نیروهای پیشرو(، معتقد است: ی عهدهشهید مطهری )ره( درباره ویژگ   

تواند این وظیفه خواهد، یعنی هر فرد یا اجتماع ناآگاهی نمیچنین وظیفه سنگینی اوالً آگاهی و اطالع زیاد می»

یف بسیار دادن چنین مسئولیت بزرگ و چنین تکلطلبد. انجامرا به خوبی انجام دهد، و ثانیاً قدرت و امکان می

ایم. نیرو را بزرگی احتیاج به قدرت و نیرو دارد، و ما قدرت و نیروی الزم را برای این موضوع کسب نکرده

 1«کنیمبالقوه داریم ولی این نیرو را جمع نمی

ها الزاماً به سن، جنس، مدرک تحصیلی، نوع شغل، ثروت، طبقه اجتماعی و... ارتباطی ندارد، این ویژگی

توانند تأثیر بگذارند. چه بسا یک فرد فاقد سواد ای هستند که میزان تعهد افراد میمتغیرهای زمینهبلکه 

کار و پر توقع نسبت به یک فرد دارای تحصیالت دانشگاهی اما کم مؤثرتریدانشگاهی اما پرکار، نقش 

ری را در تحقق اهداف باشد. یک فرد فقیر با حفظ عزّت خود، از یک فرد ثروتمند مسرف، نقش بهتداشته

باشد. چه بسا زنان، با تربیت صحیح فرزندان، نقش خود را بهتر از مردان در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته

اهداف اقتصاد مقاومتی بازی کنند. چه بسا تأثیر مثبت یک کشاورز ساده یا یک کارگر ساده به دلیل استحکام 

 2کارشان، از یک وزیر بیشتر باشد. 

ارای عزم راسخ نیروهای انسانی متعهّد، کارآمد و د»های کلّی، نیروهای ویژه اقتصاد مقاومتی، در سیاست

های عالیتفرود که برآیند استعدادهای خدادادی و اند. انتظار میدر هر بخش، معرفی شده« برای پیشرفت

تلف، ا در سطوح مخهعالی و رسانههای خانواده، آموزش و پرورش، آموزشآموزشی و پرورشی در سازمان

 منجر به تأمین این نیروی انسانی برای به ثمر رساندن اقتصاد مقاومتی باشد..

کنندگان ها چه در سازمان خانواده، چه در سازمان بنگاه، چه در سازمان دولت و چه در سازمان تعاملآن   

نوی به واسطه نهادهایی قابلیت با بخش خارجی، به واسطه عوامل انگیزشی و با استفاده از ابزار مادّی و مع

                                                             
 282، ص 17مطهری، حماسه حسینی، جمطهری، مرتضی، مجموع آثار شهید 1
ساکی، رضا،  زهره قلی پور هفتخوانی و  منیره رضایی ، بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس 2

 .62،ص 13شماره  - 1389شهر تهران: فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ، مهر  6راهنمایی دخترانه منطقه 
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سازی کرده و حدّاقل، مجموعه منتسب به خود را در اجرای این کنند که مدل اقتصاد مقاومتی را پیادهپیدا می

 .مدل، به تحرّک وا دارند

ای ور محرّکهافزایی سه ویژگی تعهّد، کارآمدی و عزم راسخ داشتن برای پیشرفت اقتصادی کشور، موتهم  

سرمایه  آورد و موجب انباشتای به حرکت در میکه ماشین جنگی اقتصاد مقاومتی را از هر مجموعهاست 

 شود. بر این اساس:افزایی نیروها به سمت اهداف مطلوب میاجتماعی و هم

  ّک خود، خانواده در نهاد خانواده، پدر یا مادر متعهّد و کارآمد با عزم راسخ برای پیشرفت، عامل تحر

 تواند باشد.تگان و آشنایان خود میخود، بس

 آموز متعهد و کارآمد با عزم راسخ برای پیشرفت، عامل در نظام آموزش و پرورش، معلّم و دانش

 1تحرّک خود و  همکاران خود خواهد شد.

 ل تحرک در نظام آموزش عالی، استاد و دانشجوی متعهد و کارآمد با عزم راسخ برای پیشرفت، عام

 ارانشان خواهند شد.خود و سایر همک

 و...

آمدترین و متعهدترین، کار»ی گانهنزد طرّاح الگو، کسی است که در عمل، سه «نیروی پیشرو»   

ی مختلف هاباشد. این فرد در سازمانرا نسبت به دیگران داشته« ترین فرد برای پیشرفتبا اراده

ناسایی قرار گان با بخش خارجی مورد شکنندگانه، نهادهای عمومی و تعاملخانواده، بنگاه، قوای سه

داده « متیاقتصاد مقاو»های اقتصاد مقاومتی، به وی نشان سیاست 20گرفته و بایستی بر اساس بند 

 شود:

گذاری وری، کارآفرینی، سرمایهدر ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهفرهنگ جهادی تقویت »

 .2«و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه مولداشتغال و 

نبه و چند ود و محیطشان هستند، بلکه با سایر نیروها، تعامالت دوجااین عناصر نه تنها عامل تحرک خ

 کنند. ای اهداف اقتصاد مقاومتی را پیگیری میجانبه داشته و به صورت شبکه

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ول بنیادین آموزش و پرورشسند تح 1
 ایاهلل خامنههای ابالغی اقتصاد مقاومتی، برگرفته از سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتسند سیاست2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
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در شبكه اقتصاد «  های متعهد و کارآمد و با عزم راسخ برای پیشرفتانسان»( اثرات متقابل سازمان 3شكل )

 مقاومتی

 های انسان متعهّد، کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفتمشخّصه

انسان »طور که در قسمت قبل تبیین شد طرّاح مدل اقتصاد مقاومتی برای اجرای آن، نیازمند همان   

ژگی اصلی این انسان، تعهّد، کارآمدی و دارا بودن عزم راسخ برای هست. وی« تراز اقتصاد مقاومتی

 کنند.    هایی دارد که متغیرهای کیفی مذکور را تبیین میمعرفی شد. این انسان، نشانه پیشرفت

-کند که با کاهش هزینهگذار و سایر نهادها کمک میگذار، قانونها به سیاستشناخت این نشانه   

در ند. های مبادالتی، بستر را برای تربیت، تقویت و پیشتاز بودن این نیروها در هر سطحی فراهم ک

 ها اشاره خواهد شد:این قسمت به مهمترین نشانه
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 های تعهّدمشخصه

ضامن، برعهده گیرنده و دارای حس مسئولیت در برابر ادای وظیفه متعهد در لغت به معنای    

کند که بندد و خود را موظف به انجام کارها و وظایفی میانسان متعهّد، انسانی است که عهدی می.1است

است، خود را است. مثالً انسان متعهّد، به واسطه عهدی که با خدا بستهمقابل بر او محوّل شدهاز طرف 

بندد، کند یا به واسطه عهدی که با خانواده، گروه یا سازمان خود میموظف به انجام دستورات خدا می

 کند. خود را موظف به انجام وظایف خانوادگی، گروهی یا سازمانی خود می

-دانسته و معتقد است که این شاخصه، زیربنایی« سرمایه اجتماعی درونی»ی ، تعهد را شاخصه اعتصام  

است. شخص در این ارتباط، خود را در مقابل وجدان آگاه و « سرمایه اجتماعی»ترین نوع ترین و بنیادی

کند که با می ها و امتثال درست دستورات کسیبیدارش متقاعد به انجام صادقانه و درست کارها، فعالیت

 2او عهد بسته است.

هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست که همه مردم »فرمایند که حضرت علی )ع( می   

 3«باشند.جهان با اختالفاتی که در افکار و تمایالت دارند، در آن اتفاق نظر داشته

متعهد را به نگاه به ظرفیتهاى موجود وجود چالش، انسانهاى »رهبر معظم انقالب اسالمی معتقدند که  

 باشد:های انسان متعهد، به شرح ذیل مینشانه4«کند.مانده وادار میو احیاناً معطل

 

 دار دین

مندی این نهاد، انسان متعهّدی و قاعدهار بر اساس قواعد صریح ادیان رود انسان دیندانتظار می   

داری به این ابعاد دانند که انسان مدّعی دینوجوهی می شناسان، دین را دارایباشد. برخی از جامعه

است. یکی از پر استنادترین کند. مقاالت مختلفی درباره دینداری و قواعد آن منتشر شده توجه می

. وی بر اساس ابعاد 5( است1388و  1384مقاالت این حوزه، مدل سنجش دینداری شجاعی زند )

                                                             
 .307ه.ق،ص1381معین،محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات فردوس، چاپ اوّل، سال 1
 184، ص 1391عی در نظام اقتصادی اسالم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، اعتصامی، منصور، جایگاه پیوند سرمایه انسانی و سرمایه اجتما2
 .588، ص 53علی دشتی، نهج البالغه، نامه 3
 31/2/1393بیانات مقام معظم رهبری، 4
 34-66شناسی ایران، سال ششم، شماره یک، (، مدلی برای سنجش دینداری، فصلنامه انجمن جامعه1384شجاعی زند، علیرضا )5
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داری . از دیدگاه او، دین1استتی، عاطفی و عملی تقسیم کردهوجودی انسان، وجوه دین را به معرف

دار، کسی کند. دینهای فرد را متأثر مییعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش

های دینداری عبارتند از داشتن معلومات دینی، داشتن باشد. نشانههای دینداری را داشتهاست که نشانه

از هویت دینی، داشتن اهتمام شعائری، داشتن مشارکت دینی، داشتن معاشرت دینی، ظاهر دینی، ابر

 اهتمام دینی به عمل به دستورات. 

 های ديندارینشانه -(1جدول )

ابعاد وجودی 

 انسان

وجوه 

 دين

های نشانه ابعاد دينداری ابعاد دين

 دينداری

پیامدهای 

 دينداری

معلومات  داشتن معتقد بودن اعتقادات معرفتی ذهن

 دينی

بینش الهی 

 داشتن

 اهل معنا بودن  مؤمن بودن ايمانیات عاطفی روان

اهل  عباديات

عبادت 

 بودن

 انجام فردی عبادات

 انجام جمعی عبادات

 اخالقی عمل کردن اخالقیات

داشتن ظاهر  عمل به تكلیف فردی شرعیات عملی تن

 دينی

 متقی بودن

 دينیابراز هويت 

داشتن اهتمام  عمل به تكلیف جمعی

 شعائری

داشتن مشارکت 

 دينی

داشتن معاشرت 

 دينی

اهتمام دينی عمل 

 به دستورات دينی

 

 (1384مأخذ: مدل سنجش دينداری )شجاع زند، 

                                                             
 (1388شناسی دین، تهران: نشر نی )شجاعی زند، علیرضا، جامعه1
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خداوند  ی ابعاد زندگی به اوامر و نواهیدار، کسی است که در همهاز منظر درون دینی نیز، دین

است، در آشکار و نهان، پایبند باشد. اعتصامی معتقد که از طریق آیات و روایات به او منتقل شده

گیرد. به های افراد نشأت میترین ویژگیترین و درونیگرایشی از پنهانی -مؤلفه شناختی»است که 

 1«نوعی آغاز بروز و ظهور سرمایه اجتماعی است.

 کنند که:می رهبری تصریحمعظممقام   

های بسته را در همه تواند مثل کلیدی قفلآن چیزی که از همه عناصر، بیشتر اهمیت دارد و می» 

ها انگیزد، هم بازوان و گامموارد و مسائل باز کند، عبارت است از ایمان عمیقی که هم همّت را برمی

 2«.کندا میبخشد و انسان امید پیدها را استحکام میکند و هم دلرا محکم می

متخلّق بودن به اخالق اسالمی کار مانند قناعت داشتن، زیاد کار کردن، کار درست انجام دادن یا  

استحکام در کار ؛ درست مصرف کردن ؛ چرخش مالی پاک داشتن )رزق حالل(  اعمال صالح بوده 

 3های عملی دینداری استو نشانه

 های ملّیمعتقد به انقالب اسالمی و توانائی

هایی ائر و ارزشبودن است. انقالبی بودن، یعنی اهتمام به شعهای متعهّد، انقالبیی انساندومین نشانه  

مقاومت کرده  ها جهاد وهای اسالمی بوده و مردم ایران برای پیاده شدن آن ارزشاست که برگرفته از آموزه

ان و مال تحقق اهداف انقالبش، از ج و از جان و مال خود گذشت کردند. انسان انقالبی، حاضر است برای

قاومتی مخود گذشت کند. اگر فرد انقالبی نباشد، هیچ تعهدی برای پیشرفت کشورش و مشارکت در اقتصاد 

 نخواهد داشت و به راحتی زیر بار نظام سلطه خواهد رفت.   

» قالبی است. زیرا های اقتصاد مقاومتی، معتقد است که نیروی پیشرو اقتصاد مقاومتی، انطرّاح سیاست

های این ملت، شعارهای انقالب است؛ اینها باید حفظ ی رسیدن به آرمانعالج دردهای این ملت و وسیله

شود پشت رُل گذاشت. یک اش این است که این ماشین باید راه نیفتد، این را نمیشود...آن کسی که عقیده

مبیل حرکت نکند، این شخص را پشت فرمان خودرو اش این است که از این جا باید این اتوآدمی که عقیده

بگذاریم، هیچ وقت این اتومبیل حرکت نخواهد کرد. باید کسی را بگذاریم که معتقد به این حرکت باشد، 

های ملی باشد، معتقد به اسالم، معتقد به معتقد به این راه باشد، معتقد به آن هدف باشد، معتقد به توانائی

 4«باشند.ها را قبول داشتهانقالب باشد و شاخص

                                                             
 .182، ص 1391اعتصامی، منصور، جایگاه پیوند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی اسالم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، 1
 11/2/1380بیانات مقام معظم رهبری، 2
 -(، رابطه اخالق کار اسالمی و عملکرد شغلی، خشنودی شغلی و قصد ترک شغل کارکنان، دو فصلنامه علمی1393صالحه پیریایی )ارشدی، نسرین و 3

 .215. ص 1پژوهشی مدیریت اسالمی،  شماره 
 28/11/1386بیانات مقام معظم رهبری 4



 47کد مقاله:  –سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  –شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

 

15 

 

های تفاوت نبودن نسبت به مسائل مملکت، شرکت در انتخابات و مراسمگری، بیمشخصه انقالبی   

تلف جامعه های بالقوه و خدمت کردن به اقشار مخکردن ظرفیتاسالمی، تالش برای بالفعلمربوط به انقالب

 ها است.اسالمی برای باال بردن سطح رفاه آن

 گراشناس و تکلیفوظیفه

ن ها ضمگرایی نشانه دیگر انسان متعهد است. هر کدام از این انسانشناسی و تکلیفوظیفه   

نی اثر گذارند. یعمی« خود»خواهی، نقش اصلی را برای رسیدن به مطلوب، بر عهده شناسی وآرمانمطلوب

 کنند.جزء بر کلّ را درک می

کننده دار نظریه اقتصاد مقاومتی، چه در نظر و چه در عمل، تجمیعرهبر انقالب اسالمی به عنوان طالیه

اید، همان جا در جمهوری اسالمی، هر جا که قرار گرفته»جزء و کلّ هستند. ایشان در مقام نظر، معتقدند که: 

که در  2دند؛ و در مقام عمل نیز معتق1««همه کارها به شما متوجّه است.»بدانید و آگاه باشید که « مرکز دنیا»را 

 دانستند.می« مرکز دنیا»اند، حضور پیدا کرده و آنجا را زندگی خودشان، هر جا مکلّف بوده

چند ماه قبل از رحلت امام )رضوان ا للّه علیه(، مرتب از من می پرسیدند که بعد از اتمام دوره ریاست »

کردم که بعد از قه دارم؛ فکر میخواهید چه کار کنید؟! من خودم به مشاغل فرهنگی زیاد عالجمهوری، می

ای بروم و کار فرهنگی بکنم. وقتی از من چنین سؤالی کردند، گفتم اتمام دورة ریاست جمهوری، به گوشه

جمهوری، امام به من بگویند که بروم رئیس عقیدتی، سیاسی گروهان ژاندارمری اگر بعد از پایان دورة ریاست

روم. واهلل این را گیرم و میام را می، پاسگاه بود، من دست زن و بچه، حتی اگر به جای گروهانزابل بشوم

راست می گفتم و از ته دل بیان می کردم؛ یعنی برای من زابل، مرکز دنیا می شد و من در آن جا مشغول کار 

 عقیدتی، سیاسی می شدم. به نظر من، بایستی با این روحیه کار و تالش کرد و زحمت کشید؛ در این صورت

 3«خدای متعال به کارمان برکت خواهد داد. 

د آرامش اگر مادری احساس کند که خانه وی، مرکز دنیاست و همه کارها متوجه عملکرد اوست، با ایجا

ته و تمام کند، ارزش مادرداری را دانسدر منزل و تربیت درست فرزندش، به پیشرفت پایدار کشور کمک می

 دهد.قرار میفکر و ذکر خود را بر این امر 

ید مطلوب اگر کارگری احساس کند که بنگاه وی مرکز دنیاست و همه کارها متوجه عملکرد اوست، با تول

ر خود را کند، ارزش مادرداری را دانسته و تمام فکر و ذکمحصول خود، به پیشرفت پایدار کشور کمک می

 دهد.بر این امر قرار می

                                                             
 5/12/1370رهبر معظم انقالب اسالمی، 1
 همان2
 5/21/1370بیانات مقام معظم رهبری، 3
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های با این رویکرد، تک تک عناصر جامعه، در اقتصاد مقاومتی جایگاه خود را برای رسیدن به آرمان   

 کنند.اقتصاد مقاومتی پیدا می

 یو علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالم اقتصادی بومیپیرو الگوی 

های موجود در اسناد فرادستی ملّی و بیانات رهبران انقالب اسالمی از بدو شروع نهضت اسالمی مؤلّفه  

سازی برای تحقّق همزمانی در ایران تاکنون، بیانگر این است که گفتمان غالب این نهضت مردمی، به دنبال زمینه

المللی است. با این رویکرد، و بین پیشرفت و عدالت در جهت رستگاری آحاد مختلف مردم در سطح ملّی

ها، قابلیت تجمیع مردم را این گفتمان به شرط درست عمل کردن نیروهای عملیاتی آن و الگوسازی رفتار آن

ها به طور ذاتی طالب پیشرفت و عدالت هستند المللی حول محور خود دارد. چون انساندر سطح ملی و بین

شود. لذا این گفتمان ظرفیت سالمی، باعث افزایش رضایت خاطر آنان میو ایجاد همزمانی هر دو در جامعه ا

 تشکیل سرمایه اجتماعی را دارد.

پس از انقالب اسالمی ایران، امام راحل )ره(، به عنوان انسان متعهد و کارآمد با عزم راسخ برای پیشرفت    

مند( برای ندار، دردمند و دغدغهشناس و منعطف، دیشناس، واقعیت شناس، موقعیتخواه و مطلوب)آرمان

الگوی بومی و برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی به فکر الگوسازی افتادند و در جهت حلّ مسئله فقر و 

زدایی مادّی و  علمی ، نهادهای انقالبی و مردمی شکل دادند که توانستند در سوادی، با هدف محرومیتبی

حدود زیادی فقر مادّی و علمی بخش زیادی از روستائیان و ساکنان  مدت و به صورت جهادی، تادوره کوتاه

  .مناطق محروم را کاهش دهند

های موفّق برآمده متأسفانه، متولّیان امر و مراکز آموزشی و پژوهشی، پس از دفاع مقدس، عملکرد سازمان

توانست در متن ن الگوها میاند. در صورتی که همیاز فرهنگ انقالبی و اسالمی در کشور را الگوسازی نکرده

های مربوطه از جمله اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و... وارد شده و در دانشگاه های کتب درسی رشته

  .دیگری شکل داده شود« نهادهای مردم محور»کشور نقد و بررسی شود و متناسب با نیازهای روز، 

نقالب اسالمی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، الگوی جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن ا   

سازمان اقتصاد اسالمی، بسیج و...که متکی به حضور مردم بود، الگوهایی هستند که قابلیت مطالعه، الگوسازی 

مجدد و توسعه دادن متناسب با نیازهای جامعه امروز هستند. معموالً این نهادها با کمترین هزینه و بیشترین 

 اند.های کشور نمودهمعنوی، اقدام به ایجاد و اصالح زیرساختمنفعت ماّدی و 

گذاری لذا انسان متعهّد، ظرفیّت گفتمانی انقالب اسالمی را درک نموده و آن را عامل مؤثری برای سرمایه   

 داند. او متولّیان تولید علم در کشور را موظف به استفاده از این ظرفیت کرده و خودو پیشرفت اقتصادی می

کند. با بررسی تجارب موفق قبلی یا مراجعه به افراد متخصص و را پیرو الگوهای برآمده از این ظرفیت می

 کند.های اسالمی ایرانی میمتبحر، تقاضای الگوی متناسب با ظرفیت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#4
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ی از فرهنگ های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمدهی سیاستمجموعه»   

بی و اسالمی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است. من شرح خواهم داد که این مربوط به انقال

تواند اهداف وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛ می

الت را برطرف کند؛ تواند مشکی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ مینظام جمهوری اسالمی را در زمینه

ایم، ها را به صورت یک چهارچوب بسته و متحجر ندیدهحال پویا هم هست؛ یعنی ما این سیاستدرعین

ای از زمان پیش بیاید؛ و قابل تکمیل است، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه

های د؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانهرسانمی "پذیریانعطاف"عمالً اقتصاد کشور را به حالت 

 1«کند.گوناگون  که اشاره خواهم کرد  برطرف می

 
 چگونگی ايجاد تقاضا برای الگوی اقتصاد مقاومتی( 4شكل)

 مندیدردمندی و دغدغه

سبت به ن« مندیدغدغه»و « دردمندی»، «احساس نیازمندی به پیشرفت»ی دیگر انسان متعهد، نشانه   

نیاز و درد  دارد. اگر کسی احساسمسائل خود و جامعه است. این ویژگی، انسان متعهّد را به تحرّک وا می

 .افتدکند، به فکر پیدا کردن راه درمان می

ت احساس مردم در کشوری که مالک استعدادهای سرشار معنوی، ماّدی و ذخائر و منابع غنی است، به شدّ

نی و متنّوع کند از هیچ ذخائر و منابع غلذا، نسبت به کشوری که احساس میکنند. نیازی میاستغنا و بی

د. قرآن به شگراتر خواهند تر و مصرفتر، قانون گریزتر، غیر مولّدتر، مسرفبرنامهبرخوردار نیست، بی

ند. کان میفرماید که اگر انسان)در هویّت فردی، خانوادگی یا جمعی(، احساس استغنا کند، طغیصراحت می

 بر این موضوع تأکید دارد که 7و  6در سوره علق آیات 

 «إِنَّ االْءِنسَانَ لَیطْغَی* أَن رَآهُ اسْتَغْنَی»
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انسان متعهد

ایجاد تقاضا برای الگوی

بومی و برآمده از فرهنگ

انقالبی و اسالمی 

ی و فشار به مراکز دانشگاه

حوزوی برای الگوسازی
پیروی از الگو
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ند، تالش کمتری اعضای جامعه، اگر احساس کنند که نیازمند به مبارزه نیستند و یا همیشه در مبارزه پیروز

مبارزه کردن،  وکردن، به روز کردن خود رای تمرینهایشان ببرای مبارزه خواهند کرد و در طول زمان، انگیزه

س بی نیازی شود. وجود منابع بالقوه مادّی زیرزمینی )نفت و گاز( در یک قرن اخیر، منجر به احساکم می

دی، نسبت است. مشارکت مردم در صحنه مبارزه اقتصادولت و ملت از اصالحات ساختاری اقتصاد ایران، شده

 است و انتظارات مردم از حاکمیت برای حلهای اقتصادی، کمرنگ شدهبخش به حضور دولت در اغلب

ز کمتری مشکالت اقتصادی روزمره خود، به شدت زیاد است. از طرفی دولتمردان  نیز در عمل، احساس نیا

 . اندکردهبه حضور مردم در اقتصاد می

آورده در آن کشور حاکم است، نخبه، در کشور و اقتصادى که متّکى به منابع زیرزمینى است و ثروت باد »

شود. وقتى قرار شد که ما این شود، نه اصالً احتیاج به نخبه، احساس میشود، نه جذب مینه شناسایى می

بچّه پولدارىِ »فروشى کنیم، به حالت ى تاریخى خودمان را از زیرِ زمین بکشیم بیرون، مدام خامثروت ذخیره

کنند، دانند، هرجور دستشان بیاید خرج میبچّه پولدارها که قدر پول را نمی جورى بگوییم؛ مثلاین«  ملّى

شود، نه نخبه شود، نه به نخبه احساس احتیاج میکشور را بخواهیم اداره کنیم، آنجا نه نخبه شناسایى می

گذاران تافتد دست آن کسانى که سیاسشود که سرنوشت کشور میتواند نقش ایفا کند. نتیجه هم همین میمی

 «.1اندکالنِ دنیاى نفت و منابع زیرزمینی

 
 های انسان متعهدنشانه( 5شكل )

 های انسان کارآمد:نشانه

 خواهآرمان

ی مطلوب ها نقطهشان است. به عبارت دیگر، آنخواهیهای کارآمد، آرمانی اول برای انساننشانه

های خود را در تحقق رسیدن به این نقطه، آرمانرا برای خود و جامعه شان مورد شناسایی قرار داده و 
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انداز بیست تحقق اهداف سند چشم»،  «مقاوم شدن اقتصاد»، «پیشرفت اقتصادی»کنند: جستجو می

« پیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اخالق مدار»و « تحقق عدالت علوی»، «ساله کشور

های کارآمد و با عزم راسخ برای پیشرفت باشد. طراح سیاستهای یک انسان متعهّد و تواند از آرمانمی

کنندگان در اجرای عملی اقتصاد مقاومتی های مشارکتخواهی را از ویژگیاقتصاد مقاومتی، آرمان

 دانند:ها میداند. رهبر معظم انقالب اسالمی رسیدن به اقتصاد مقاومتی را جزء آرمانمی

است؛ سالمت در جامعه، صنعت برتر، کشاورزی برتر، تجارت پر  اقتصاد مقاومتییک آرمان، »

ها است. نفوذ فرهنگی در جهان، نفوذ سیاسی در جهان و اش جزو آرمانرونق، علم پیشرو، اینها همه

، عدالت اجتماعیها است. رسیدن به اش جزو آرمانینها همهی سیاسی سلطه در عالم، ادر منظومه

گوئیم آرمان، ذهن ما به یک امر غیر قابل تعریفِ دور از دسترسی ها است. بنابراین وقتی میجزو آرمان

ای که فرض ...آن مجموعه .یند؛ البته در درجات مختلف...هانرود؛ آرمان یعنی اینها، اینها همه آرمان

ی گسترش فرهنگ انقالبی و ای که در زمینهکند، یا آن مجموعهکنیم در راه اقتصاد مقاومتی کار می

کنند. آن کسی که همین تالش کند، اینها همه دارند کار آرمانی میاسالمی در دنیای اسالم تالش می

فرضاً در زمینه دهد، کارش آرمانی است. آن کسی کهدیپلماسی دارد انجام می ی سیاسی ورا در زمینه

ی رتبهها اینهایند؛ مجموعهدهد. آرمانها انجام میکند، دارد کاری برای آرمانی سالمت تالش می

 1« .ها، و همه الزمهای مختلف برای آرمان

 واقعیت شناس

ود و خکه پس از شناختن نقطه مطلوب، وضع موجود های دیگر انسان کارآمد ، این است از نشانه

را در « وضع مطلوب»به « واقع موجود»اش را مورد شناسایی دقیق قرار داده و مسیر حرکت از جامعه

گرایی اقعگرایی و ونماید. رهبر معظم انقالب فهم  رابطه بین آرمانچارچوب تخصّص خود، ترسیم می

 کنند:میدانند. ایشان تصریح را  الزم می

گرا باشد. از را در نظر داشت. نگاهتان نگاه آرمان« بینیواقع»و « گرائیآرمان»بایستی دو خصوصیت » 

ها پائین نیائید، کوتاه نیائید. نگاه باید نگاه آرمانی باشد، منتها با توجه به واقعیت. سقفی را معین آرمان

ا مسئولین معین خواهیم کرد، بایستی با توجه به کنیم؛ منتها تکلیفی را که برای خودمان یا دولت یمی

گرائی روز بیشتر شود.واقعها روزبههای موجود باشد، منتها به طرف آن آرمان، تا هی این توانائیواقعیت

ها خواهیم به آن آرمانگرائی است، مطلوب نیست. مالک این است که ما میبه معنائی که در مقابل آرمان

بینی الزم است؛ نباید دچار توهم شد. گاهی ممکن است انسان در ار این، واقعبرسیم؛ منتها در کن

گیری، در آنچه که باید انجام بگیرد، دچار توهم باشد؛ خوب، این هم غلط است. آرمانها را باید تصمیم
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 هائی که وجود دارد، یکی پس از دیگری چید و به سمتها را باید مطابق با واقعیتدر نظر داشت. پله

 1«آن آرمانها پیش رفت. این یک نکته است

 کند:از خود سؤال می« اقتصاد مقاومتی»هر نیروی تراز 

ها اناییهایی دارم و چگونه از این تواگر نقطه مطلوب من، پیشرفت کشورم باشد، چه توانایی .1

 توانم در جهت پبشرفت کشورم استفاده کنم؟می

 یم برسم؟هاچه ابزاری در اختیار دارم تا به آرمان .2

 ر دهم؟توانم اعضای دیگر جامعه خود را در تحقق این مسیر قراچگونه و با چه اقداماتی می .3

 توانم منافع این مسیر را برای دیگران تبیین کنم؟چگونه می .4

 توانم همفکران خود را پیدا کنم؟چگونه می .5

 پذیرموقعیت شناس و انعطاف

شناسد و آثار رفتار خود را بر شبکه  اقتصاد مقاومتی میانسان کارآمد، جایگاه و وظیفه خود را در 

کند. ضمن اینکه انعطاف پذیر است. یعنی هر جایی که الزم سایر عناصر این شبکه، تجزیه و تحلیل می

  2کند.باشد، نقش خود را ایفا می

 از امام علی )ع( پرسیدند: عاقل را برای ما توصیف کن! گفتند 

یا در جایی پیامبر   3گفتند: عاقل کسی است که هر چیز را در جای خود قرار دهد.امام علی )ع( به او 

 4«ارزشمندترین مردمان کسی است که به آنچه به او مربوط نیست نپردازد.»فرمایند: اکرم )ص( می

 موقعیت شناسی دارای پنج نشانه است:

 شناسد؛جایگاه تخصصی خود را در شبکه اقتصاد مقاومتی می -1

داف، که دیگران تخصّص و تبحّر دارند و کارآمدی خودشان را در مسیر رسیدن به اه هر جایی -2

 کند؛اند ورود پیدا نمیدادهنشان

، ورود هر جایی که دیگران از او کمک بخواهند و در جهت اهداف و آرمانهای کالن کشور باشند -3

 کند؛پیدا می

 کند، با روش درست، به اصالحکاری مشاهده هرجایی که از طرف دیگر اعضای سازمان، کم -4

 گمارد.ها همت میرفتار آن
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 رود.یهرجایی که احساس کند، خأل وجود دارد، با توانمند کردن خود به سمت پرکردن خألها م -5

 خلّاق، نوآور و مبتکر

شناس با خلّاقیت و ابتکار های انسان کارآمد، خلّاق، نوآور و مبتکر بودن اوست. انسان مسئلهیکی از نشانه

ا سرعت بیشتری کند و راه را برای مقابله با مشکالت زندگی بخود، مسیر طوالنی حل مسائل زندگی را کوتاه 

 داند.یری و خالقیت مطراح مبارزه اقتصادی، ویژگی عضو تشکیالت اقتصاد مقاومتی را نوآوکند.طی می

های ما لحظه به لحظه، احتیاج به نوآوری داریم؛ نه فقط نوآورىِ در صنعت یا کشاورزی، نوآورىِ در روش»

ها. گوناگونی که برای زندگىِ یک ملت ممکن است مطرح شود؛ بروز استعدادها، شکوفا شدن فکرها و ذهن

رونده و زاینده و دهد که پیشاست که تاریخِ او نشان میما یک ملت عقیم نیستیم بحمداللَّه. ملت ما، ملتی 

توانیم.ما از دنیا دویست سال عقب ماندیم. این واقعیت تلخی است که باید دارای استعداد است؛ بنابراین می

ماندگی چه بود، یک بحث دیگر است؛ واقعیت این است؛ واقعیت این است این را قبول کنیم. عامل این عقب

ی آنچه که شما شنیدید و های بشری عقب ماندیم. همهی پیشرفتت سال  حداقل  از قافلهکه ما دویس

مراتب بیشتر از آن چیزی است که در این جلسه بیان شد، در ه کنید و آنچه که وجود داردکه بمشاهده می

ها را ماندگیقباینها همه در مجموع، بخشی از این ع -ها ها، از کارها، از نوآوریسطح کشور، از فعالیت

ها با نوآوری و همت ما مضاعف تواند جبران کند و اگر استمرار پیدا کند و افزایش پیدا کند و این فعالیتمی

 1«.شود، آن وقت خواهیم توانست جایگاه خودمان را پیدا کنیم
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 های انسان کارآمدنشانه( 6شكل )                 

 

 راسخ بودن برای پیشرفتهای انسان دارای عزم شاخص

 دارای اعتماد به نفس ملی

 در جامعهاست. « اعتماد به نفس ملی»انسان متعهد و کارآمد با عزم راسخ برای پیشرفت، دارای قاعده 

ا زیر قدرت دیگری قرار دهند. احساس ذلت و خود ر نندمسلمانان نباید احساس خواری و ذلت ک اسالمی،

حضرت علی )ع( کشاند. ی اسالمی را به ذلت میبرد و جامعهاز بین میکردن، اعتماد به نفس ملی را 

 1فرمایند:می

 «هر عزیز و نیرومندی که زیر قدرت دیگری واقع شود، خوار و ذلیل است.»

کند. اعتماد به نفس، سوخت ماشین اگر این ویژگی نباشد، انسان متعهد و کارآمد، قدرت حرکت پیدا نمی

کند. رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح و بازیگران اصلی جنگ اقتصادی را آماده می کندجنگی را فراهم می

ها، ها، بنگاهاگر خانواده 2«های سازندگی کشور متزلزل خواهد شد.اگر اعتماد به نفس نباشد، پایه»کنند که می

تقالل این است که یک اس»باشند، وارد عرصه جنگ اقتصادی نخواهند شد. دولت و...، اعتماد به نفس نداشته
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ملّت به هویّت خود و به عزّت خود، معتقد و برای او اهمیت قائل باشد، برای حفظ او تالش و کار کند و در 

 1«.ی اظهارات و جایگاه خود نباشدمقابل متعرضین و مستهزئین، شرمنده

 امیدوار به آینده

ناامیدی از آینده،  زم راسخ برای پیشرفت است.میدوار به آینده، موتور محرکه انسان متعّهد و کارآمد با عا

تواند در تشکیالت اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کند زیرا آینده را تیره و انسان ناامید نمی قدرت بازدارنده است.

های دینی، ناامیدی یکی از صفاتی است که به شدت خداوند آن را مورد مذمت قرار داده در آموزه بیند.تار می

 2است.

کنند امیدواری، عامل شتاب دهنده به ماشین جنگی اقتصاد مقاومتی است. رهبر معظم انقالب تبیین می 

رسد با بن هایی که به نظر میکه اگر روحیه نشاط و قوت و روحیه انقالبی در انسان وجود داشته باشد، راه

 3شکافد.شود را میبست مواجه می

 شجاع و مخاطره پذیر

-های انسان متعهد و کارآمد با عزم راسخ برای پیشرفت، شجاعت و مخاطرههیکی دیگر از نشان

پذیری، پذیری است. مبارز اصلی جنگ اقتصادی در صورت نداشتن ویژگی شجاعت و مخاطره

مؤمن از »فرمایند: امام صادق )ع( می تواند از ویژگی خالقیت و ابتکار عمل خود استفاده کند.نمی

 4«تر است.آهن سخت

 های اقتصاد مقاومتی معتقد است:راح سیاستط  

شود کارهای بزرگ را انجام داد؛ الزم است با شجاعت وارد با تردید، با تزلزل، با ترس و لرز نمی»

ها باید انجام بگیرد، فکر صحیح باید بررسی .شد. البته شجاعت به معنای بیگدار به آب زدن نیست

وشاورهم فی االمر فاذا عزمت »تردید و تزلزل بایستی اقدام کنید. بشود، وقتی به نتیجه رسیدیم، بدون 

ها را بکنید، جوانب را خوب بسنجید، وقتی به نتیجه هایت را بکن، بررسی؛ مشورت«فتوکّل علی اللَّه

 5«.وقت به خدا توکل کنید و وارد میدان بشوید. این شجاعت الزم استرسیدید، آن

ی پیشرفت متعهد، کارآمد و با عزم راسخ برا ر، منجر به انسانالذکهای فوقافزایی ویژگیهم

 ه پیش ببرند.توانند تشکیالت اقتصاد مقاومتی را بخواهد شد که در تراز اقتصاد مقاومتی بوده و می
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 های انسان دارای عزم راسخ برای پیشرفتنشانه(  7شكل )

 
 
 

دارای عزم راسخ برای پیشرفت در تراز های انسان متعهد و متخصص و مجموع نشانه–( 2جدول )

 اقتصاد مقاومتی

ويژگی انسان تراز  

 اقتصاد مقاومتی

های رفتار انسان تراز اقتصاد نشانه

 مقاومتی

 دیندار تعهد 1

 انقالبی 2

 دردمند و دغدغه مند 3

 تکلیف گرا 4

 پیرو الگوی بومی 5

 آرمان خواه  کارآمدی 6

 واقعیت شناس 7

 موقعیت شناس 8

 رخالق، نوآور و مبتک 9

دارای عزم راسخ برای  10

 پیشرفت

 دارای اعتماد نفس

 امیدوار به آینده 11

عزمدارايانسان
پيشرفتبرايراسخ

اعتمادداراي
ملينفسبه

آيندهبهاميدوار
وشجاع
پذيرمخاطره
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 شجاع و مخاطره پذیر 12

      

منظم ر بودن، عاقل بودن، چون مدبّهای دیگری همویژگینکته را باید یادآور شد که  ایندر این قسمت، 

ب بودن، با نشاط بودن، قوی بودن، پرتالش بودن، زحمتکش بودن، هشیار بودن، مجرّ منطقی بودن، عالمبودن، 

پذیر بودن، جوانگرا بودن، بودن، با همت و اراده بودن،  احساس مسئولیت داشتن، دلسوز بودن، مشارکت

ر بودن، ی صدر داشتن، انتقادپذیگرا بودن، قاطعیت داشتن، سعهساالر بودن، سالمت داشتن، قانونشایسته

با تقوا بودن، صادق بودن، فداکار بودن و... صفاتی است که  ،زیست بودنبصیر بودن، عدالت باور بودن، ساده

. لیکن (1392)بانکی پور فرد، برای انسان تراز اقتصاد مقاومتی بر شمارد و به تشریح آن پرداختتوان می

های دینی اسالم است که به دلیل محدودیت به آموزهبسیاری از این صفات، صفات انسان دیندار متعهد و متعبد 

های متعهد و کارآمد و دارای عزم پیشرفت از ها بپردازیم. هر چه انسانتوانستیم به تشریح آنحجم مقاله نمی

سازی شان بیشتر خواهد های اخالقی و اسالمی بیشتری برخوردار باشند، قدرت تأثیرگذاریشان و شبکهویژگی

 بود.  

 

 گیری و پیشنهاداتبندی و نتیجهجمع
های اقتصاد و سیاست کردن الگوی اقتصاد مقاومتیاین مقاله، به دنبال تبیین این موضوع بود که برای پیاده  

ها قابلیت تحقق شبکه اقتصاد مقاومتی ، نیاز به سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی دارد و این سرمایهمقاومتی

های است که بتواند بار اقتصاد مقاومتی را بر دوش بکشد. این انسان در تمام بخش را دارند. انسان با کیفیت

 شد.اقتصادی قابلیت ظهور و بروز دارد. از این انسان به عنوان انسان تراز الگوی اقتصاد مقاومتی نام برده

پرداز گذار و نظریهبنیانرهبری به عنوان معظمهای مقامبا توجه به دیدگاهدر این راستا تالش شد که در ابتدا 

های کلّی اقتصاد مقاومتی توسط ایشان ،در گام اول اصلی الگوی اقتصاد مقاومتی و متن ابالغی سیاست

 های مهم اقتصاد مقاومتی تبیین گردند.مؤلفه

آفرینان اقتصاد مقاومتی، مشخص کردن اهداف و عوامل ها شامل تعیین نقشبر این اساس  این مؤلفه   

های آن تبیین های انسان تراز اقتصاد مقاومتی و نشانهژگیسپس وی آفرینی آنها است.ساز برای نقشگیزشان

های تعهّد، کارآمدی و دارابودن عزم شامل شاخصه« انسان تراز اقتصاد مقاومتی»های که مهمترین ویژگیشد 

 راسخ برای پیشرفت است.

داری، معتقد بودن به انقالب اسالمی بودن و توانایی ملّی، نشانه هایی تعهّد عبارتند از  دینبرخی از 

 گرایی و پیرو اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی.شناسی و تکلیفوظیفه
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پذیری، شناسی، انعطافشناسی، موقعیتخواهی، واقعیتی کارآمدی نیز عبارتند از: آرمانهانشانهبرخی از 

شامل داشتن اعتماد « دارا بودن عزم راسخ برای پیشرفت»های نشانهبرخی از  دن و همچنینمبتکر و خلّاق بو

 باشد.پذیری( میی مخاطرهبه نفس ملّی، امیدوار بودن به آینده، شجاعت و جسارت داشتن برای اقدام )روحیه

 
 تأثیر و تأثرات نیروهای هم تراز اقتصاد مقاومتی -8شکل 

 

بخواهیم با رویکرد فعال به موضوع انسان تراز الگوی اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم  رسد که اگربه نظر می

 نیاز به چند موضوع الزم و ضروری به نظر می رسد.

الف: در زمینه الگوی اقتصاد مقاومتی نیاز به الگوی راهبردی گفتمان سازی الزم و وضروی به نظر می 

ین و آحاد جامعه و به صورت هدفمند و با استفاده از ابزارهای رسد. در این مدل و الگو باید متناسب با مخاطب

ها، کتاب ، بروشور و روزنامه، سخنرانی و تبلیغ و....... متفاوت رسانه ای مانند فیلم و سریال و مستندسازی

 تمام ظرفیت فرهنگی و اجتماعی و علمی کشور را در این زمینه فعال نمود.

های تبیین گفتمان سان تراز الگوی اقتصاد مقاومتی باید در چهارچوبهای مطلوب انبر این اساس شاخصه

ها در الگوی اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق برای آحاد جامعه تبیین شوند و با تبیین دقیق این شاخصه

چهارچوب راهبردهای گفتمان ساز الگوی اقتصاد مقاومتی، بستر مشارکت عمومی مردم در این الگو فراهم 

 گردد.

کارگر و کار فرمای  متعهد و 
کارآمد و با عزم راسخ برای 

پیشرفت

کارگر و کارمند متعهد و کارآمد

و با عزم راسخ برای پیشرفت

پدر و مادر متعهد و کارآمد و با 
عزم راسخ برای پیشرفت
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در این چهارچوب نیاز  به ترسیم یک الگوی تربیتی منسجم که تمامی ارکان تربیتی جامعه اعم از  ب:

 خانواده و آموزش و پرورش و رسانه را در بر بگیرد الزم و ضروری به نظر می رسد.

انسان گیری تواند در شکلترین عنصری است که میترین و بنیادیرسد که نهاد خانواده، اصلیبه نظر می

گیری خود، قابلیت ی جمعی و قدرت تصمیمتراز الگوی اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد. این نهاد با تقویت اراده

 دارد، به عنوان نقطه شروع و مرکز تعلیم و تربیت نیروی تراز اقتصاد مقاومتی باشد.

اسالمی می تواند بستر در این راستا می توان گفت که ترسیم الگوی سبک زندگی اسالمی مطلوب خانواده 

 را برای تربیت انسان تراز الگوی اقتصاد مقاومتی در محیط خانواده فراهم سازد.

آموزش و پرورش و آموزش عالی، دومین رکن اساسی در ایجاد بستر تربیتی برای تربیت انسان تراز اقتصاد 

 مقاومتی است.

ت انسان تراز اقتصاد مقاومتی با تغییر در در این راستا در نخستین گام باید ساختار جدیدی برای تربی

و پرورش تهییه و تنظیم شود. تغییر کتب درسی و شیوه آموزش و .... همه و همه فرآیندهای نظام آموزش

 باید بر اساس این ساختار اصالح گردند.

ها به انسان تراز اقتصاد مقاومتی هستند، ترین شاخصهج: معرفی الگوهای موفق در جامعه که دارای نزدیک

 یکی از بهترین بسترها برای تقویت گفتمان اقتصاد مقاومتی است. 

سازی این راهبردها فاقد اثرگذاری در راستای تربیت انسان تراز بی شک بدون یک استراتژی موفق گفتمان

 مقاومتی خواهد بود. اقتصاد

های خانواده، آموزش و پرورش و آموزش عالی تبیین و چگونگی نقش آفرینی ویژه هر کدام از سازمان   

 های بعدی به آن بپردازند.توانند در پژوهشدر اقتصاد مقاومتی موضوعاتی است که محققین می
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