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چکیده:
اقتصااد مااممتی اصاالححی اتات کر رر ر مّما اناحا اتاحمیخ نیناتیر ارخ در واهریهر ما  1389رای ماا لر ا رجمررای
اقتصاادی دوامنان مالرک کردندب ر اتااخ تاینان ایشاانخ اقتصااد مااممتی دیر مّناتات کر وارایی اقتصاادی کشاهر ر هنرای تنمیا
وااهد کر در را ر تکانررای اقتصااادی یتاایت کمتری یندب اقتصاااد مااممتی میی یراخ الزامات م را کاررای هنا هنی داردب در پیمرش
حاضار تاّی واد اتات کر ایر میی یرا م را کاررا در واّر اق ا هرهری ماکامی واهدب ر اتااخ ایر ررتایخ اق ا هرهری تار اام را
در ایجاد مشکحت اقتصادی کشهررا مؤثر میداند-1:ادم خهد امری-2ما نتگی ر غرا-3دتینررای غراب ام رای ح ایر مشکحت م
پیرمزی ر اهام خ را ح رایی را پیشانهاد میکند؛ از جملر تحش رای رتایدن ر امت ماحد اتاحمیخ رتایدن ر خهد امریخ کارش
ما نااتگی ر غرا از یریت تکیر ر تهان داخلی م م ارز ا خامفرمواایب نمرات اق ا در ایر زمینر ر درمنزا م رمننگر هدن اقتصاااد

مااممتیخ اصحک الگهی مصرف م حمایت از کاهی داخلی اوار داردب

واژگان کلیدی :اقتصاد مااممتیخ اق ا هرهریخ وّرخ کاهی ملی
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-1مقدّمه:
از رمزرای یغازیر پیرمزی اناحا اتاحمیخ جن دوامر ا کشاهر ایران یغاز واد؛ جنگی کر یز رمز در قالت
ترمریناا رمز پیدا کرد م رمزی دیگر ر واک تهاجا لشاکر ّه ر مرزرای غر ی یواکار وادب پپ از پایان جن
تحمیلی م دمران تاازند یخ ن رد دوامر در دم تانگر فررنگی م اقتصاادی وادت رفتب هیا ینها دریافتر هدند کر
ن رد تایت ا ایرانخ نتیجۀ دلیهارشاان را ر ار نیهارد یمردب نا رایر دمر از هرر نینات ا ر گهییاخ کشاهر ایران م
نمام جمههری اتحمی چه تا اتت در جن ر تر می ردب رمان یهر کر جن نمامی قهااد میی خهد را دارد
م ایجاا میکند کر کشاهر (مناالههن م مردم) رفتار خهد را متناتات ا وارایی جن تنمیا کنندخ ن رد اقتصاادی م
فررنگی نیز ماکنشرای متناتا ی را مییل دب از تاا  1388ر ّدخ ن رد اقتصاادی دوامر وادت یشاتری یافت م
تحریا اقتصاادی مهاتریر تاحک ینها رای ضار ر زدن ر دنۀ اقتصاادی جامّۀ ایران هدب از تاهی دیگرخ در ج هۀ
فررنگی نیزخ دومر ا الاای فررن مصرف رایی تّی داوت تا متناتت ا حر ررای اقتصادیاش ر دن ا ارداف
مهرد نمر اوادب در رمان رمزراخ رر ر مّما اناحاخ را ماا لر ا ایر واگرد دوامر را در تاقتصااد مااممتیف یافتند
م ایر اصالحک را نینتیر ارخ در وانزدرا وهریهر ما  1389در دیدار ا جمّی از کاریفرینان کشهر مالرک کردند:
ما اید یز اقتصااد مااممتی ماقّی در کشاهر ر مجهد یامریاب امرمز کاریفرینی مّنایش ایر اتاتب دمتاتان درتات
فتناد کار ماا تحریمهاا را دمر میزنیا؛ ناد را یایر دارمب ملات ایران م مناااالهلیر کشاااهر تحریمهاا را دمر میزننادخ
تحریاکنند ان را ناکام میکنند؛ مث مهارد دیگری کر در تااالهای ذوااتر در زمینررای تاایاتاای هد کر یز
اواات اری کردندخ یز حرکتی انجام دادندخ ّد خهدوااان مج هر واادند ر ردندخ یکی یکی اذرخهاری کنندب چند
مهرد یادتان رنات ه د دیگرب حاه جهانها نمیدانندب در ایر د ینات تاا اخیرخ از ایر کاررا چند ار انجام دادندب
ایر دفّر را رمیر جهر اتااتب ال تر تحریا رای ما جدید نینااتخ ما تاای تااا اتاات ته تحریمیاب رمری ایر
کاررائی کر واد اتاتخ رمری ایر حرکت امیا ملت ایرانخ در فضاای تحریا انجام رفتر؛ نا رایر کاری نمیتهانند
کنندب ختخ ملی ایر دلیلی اتات رای رمری مناالههن م دلناهزان کشاهر کر خهد را مهبد دانندخ مکلد دانند ر
ایجاد کارخ ر تهلیدخ ر کاریفرینیخ ر پر رمنت کردن رمزافزمن ایر کار ا امیا؛ کر کشااهر ایران حایاتاا امرمز یز
کار ا امیمی اتتب رمر خهدوان را اید مهبد دانند (دیدار ا جمّی از کاریفرینان کشهرخ )1389/6/16ب
اید تهجر کرد کر اقتصااد مااممتی تفامتی اتااتای ا ریاضات اقتصاادی داردب ریاضات اقتصاادی تایاتاتی اتات کر
دملترا رای ج ران کناری هدجر از یریت کارش رزینررا اجرا میکنندب ایر تایاتاترا ا کارش م حذف رخی
از خدمات م مزایای امهمی م صاارفرجهیی در میارج کشااهرخ کارش رزینررای رفاری م تّدی کارمندان در یش
دملتی انجاام میواااهد (پرچمی م جحلیخ )71 :1393ب نکتاۀ قااا تهجار دیگر دراار اقتصااااد ماااممتیخ فرازماانی م
فرامکانی ین اتاتب ایر نمام اقتصاادی ر کشاهر خاصای تّلت نداردب ی ت فرمایشاات رر ر مّما اناحاخ کشاهررای
نیاری رای ماالر ا تکانررای اقتصادیخ تیاتترای مشا ر را اجرا کرد اند:
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رایش ر اقتصااد مااممتی میصاهص ما را نینات؛ امرمز در نایاری از کشاهررا  -یصاهص در ایر تاالهای اخیر -
ا تکانررای وادید اقتصاادی کر در دنیا رمجهد یمدخ کشاهررای متّددی ر دن ا مااممتاازی اقتصااد خهدواان
ریمدند؛ ال تر رر کشاهری وارایی خاص خهدش را دارد ( یانات در جلناۀ ت ییر تایاتاترای اقتصااد مااممتیخ /20
 )1392 /12ب
از تهی دیگرخ تیاتترای اقتصاد ماامتی تنها ر زمان ااما تحریارا اختصاص ندارد:
تااؤا ایر اتاات کر ییا مالرک کردن اقتصاااد مااممتی در واارایی کنهنیخ ر مّنای ایر اتاات کر ما یز حرکت
ماالّی مییهاریا انجام دریا؟ چهن حاه کشاهر دچار تحریا م دچار فشاار م دچار جن اقتصاادی اتاتخ رم نان
کر مثحا ریالتهای فکر م ام رای ماا لری ا جن اقتصااادی تشااکی میشااهدخ ایر تاایاتااتها را رای ایر ا ح
کرد ایا؟ جهاا ایر اتات کر نرخ رریچمجر ایرجهری نینات؛ ایر تایاتاتها تایاتاتهای لندمدت اتات؛ رای امرمز
را مفید اتاتخ رای دمرانی کر ریچ تحریمی را ما نداواتر اوایا مفید اتت؛ یّنی تیاتتهای لندمدتی اتت کر
نای اقتصااد کشاهر ر اینها ذاواتر میشاهد؛ تد یر ماالّی نیناتخ ایر یز تد یر لندمدت اتاتخ یز تایاتات
رار ردی اتت (رمان)ب
در پیگیری تایاتاترای اقتصااد مااممتی ن اید از فررن غاف وادب چرا کر امها اقتصااد مااممتی یز الگهی
همی اتت کر از فررن اتحمی م ایرانی ترچشمر رفتراتت:
مجمهاری تاایاتااتهای اقتصاااد مااممتی در ماقل یز الگهی همی م المی اتاات کر ریمد ی از فررن اناح ی م
اتحمی ما اتت؛ متناتت ا مضّیت امرمز م فردای ما اتت (رمان)ب
ثانیاا یش مهمی از الزاماتخ مؤلفررا م را کاررای اقتصاااد مااممتی جن ۀ کامحا فررنگی دارندب رای نمهنرخ اصااحک
الگهی مصرف منألراینت کر ر فررن جامّر رمی ردد:
یز منااللر را در اقتصااد مااممتیخ مدیریت مصارف اتاتب مصارف را اید مدیریت واهدب ایر قضایری اتاراف م
زیاد رمیخ قضایری مهمی در کشاهر اتاتب ختخ حاه چگهنر اید جلهی اتاراف را رفت؟ فررن تاازی را هزم
اتاتخ اقدام املی را هزم اتاتب فررن تاازیاش یشاتر ر اهد ی رتاانرراتاتب ماقّاا در ایر زمینرخ را صادا م
تایما در درجری ام م یش از رمر مناالهلیت داردخ را دتاتگا رای دیگر مناالهلیت دارندب اید فررن تاازی کنید
( یانات در دیدار رئیپ جمههر م ااضای ریأت دملت )1391/6/2ب
-1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
یکی از را رای فررن تاازی در زمینۀ اقتصااد مااممتیخ ماکامی الزامات ایر الگهی اقتصاادی در اندیشاۀ زر ان
اتاتب اندیشامندانخ رنرمندان م صااحتنمران ر دلی تأثیر ذاری اه ر میای انخ قدرت اقناع یشاتری ننا ت ر
دیگر اقشااار جامّر دارندب ر میی ا ر در ایر مناایر از ا زار رنری مانند وااّرخ داتااتان م فیلا اتااتفاد وااهدخ
تأثیر ذاری دمچندان خهارد ودب در ایر جنتار ر دن ا پاتخ ر ایر پرتش خهاریا هد کر نمام فکری اق ا چر
ارت ایی ا الزامات م مؤلفررای اقتصاد مااممتی دارد؟
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-2-1ضرورت پژوهش
محمد اق ا هرهری یکی از وااارانی اتات کر میتهان واّر ام را ناتری فرارا رای تأثیر ذاری ر میایت
دانناتب ر نمر میرتاد ین چر رای ام در تارمدن واّر ارمیت داواترخ یان نمرات م اندیشاررایش در قالت رنری
هد اتاتب ر یانی دیگرخ اندیشار رای ام املهیت اتااتای هد م اهاملی چهن اایفر م خیا را در خدمت اندیشار ر
کار رفتراتااتب ر نمر میرتااد ایر میی ی وااّر اق ا خ ضاارمرت پیمرش پیرامهن اندیشااگی وااّر ام را یش از
جن ررای رنریاش یواکار کرد اتاتب نا رایر در پیمرش حاضارخ واّر اق ا از ایر منمر م در ارت اا ا الزامات م
مؤلفررای فررنگی اقتصاد مااممتی ررتی خهارد ودب
-3-1روش تحقیق
در ایر پیمرشخ پپ از رواامردن الزاماتخ مؤلفررا م را کاررای اقتصاااد مااممتی ا اتااتفاد از تااینان رر ر
مّما اناحاخ ر ررتی اوّار اق ا م یافتر وهارد مثا در ایر ار پرداختر م ارت اا اندیشۀ اق ا را ا حمایت از
کااهی ملی تحلیا کردیاب ناا رایر رمش ردیمری داد راا در ایر پیمرشخ کتاا یاانارای م رمش تحلیا داد رااخ کیفی
هد اتتب
-4-1پیشینۀ تحقیق
از ین جایی کر مجر اندیشگی در وّر اق ا از مجه دیگر یز اثر رنری پررن تر اتتخ تا کنهن پیمرشرای
نااایااری پیرامهن منمهماۀ فکری ایر انادیشااامناد صاااهرت رفتاراتاااتب ا ااخ تاااّیادیپهر ( )1389در مااالاۀ
تغراواناتای اق ا هرهریف ر ایر نتیجر رتاید اتات کر یکی از تأثیرات اندیشاررای اق ا ایر اتات کر اا ناد
مّرفتواناختی فلنافۀ غرا را شاهد اتاتب وایرزاد ( )1387در ماالۀ تمرمری ر اندیشاۀ اق ا هرهری م اتحاد
جهان اتاحمف ر ایر نتیجر رتاید اتات کر اق ا ر وادت ر از شات ر اتاحم م احیای اندیشاۀ اتاحمی امر
داواتراتاتب یزدان منش م یات ( )1383در پیمرش خهد ا انهان تزن از دید ا احمر اق ا هرهریف ر ماکامی
امررای اق ا در ار زن پرداختر م ر ایر نتیجر دتات یافتراند کر ر اتااخ نمرات ایر اندیشامند هرهری رمان
یهر کر ن هت ر انهان ردایت م تکام شاار اتااتخ مادر هدن ردایتگر شاار اتااتب ر پایۀ نتایم ماالۀ مجدالدیر
( )1384ا انهان تمنائ امد کشهررای ورقی در اوّار فارتی اق ا هرهریفخ دم اام اتاتی در ااتماند ی
کشهررای اتحمی مجهد دارد-1:ورایی اجتماایخ تییاتی م فررنگی کشهررای اتحمی -2کشهررای غر یب ریاض
احمددار( )1385در پیمرشاای ا انهان تدیر م نمام تاایاتاای-اجتماای از منمر محمد اق ا هرهری م مرتضاای
مالهریفخ نمام تایاتای اتاحم را از منمر ایر دم وایصایت (اق ا هرهری م واهید مالهری) ررتای کرد اتاتب
ملیاللر ا اتای ( )1387نیز در ماالۀ تاحیای دینی از دید ا وهید مالهری م اق ا هرهریفخ ضمر ررتی احیای
دینی از منمر ایر دم متفکر ر ایر نتیجر دتاات یافتراتاات کر حرکت احیا ری اق ا مهرد تهجر وااهید مالهری
هد اتاتب تخهدی م انناان یرمانی در واّر اق ا هرهریف انهان ماالرای از محمد میر ( )1388اتات کر نهیناند
در ین فلنافر م مراتت خهدی م انناان یرمانی را در واّر اق ا ررتای کرد اتاتب تاتاحم ناا محمدی در اندیشاۀ
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امام خمینی م اق ا هرهریف انهان ماالرای اتات کر نهیناند ان در ین ر ررتای مفههم اتاحم ناا محمدی م
اتاااحم یمریکاایی پرداختار م ار ایر نتیجار رتااایاد اناد کار تفکیاز ایر دم مفههم پیش از اماام خمینی ار نهای در
تفکرات اق ا هرهری یرک واد اتات (احمد تخ )1389ب ا راریا حنایر ر ( )1389در ماالۀ تاصار نهیر در پرته
اندیشاررای احمر اق ا هرهریف ا اقت اخ از کتاا واگفتیرای اندیشاۀ اق ا خ اثر تاید ا هالحنار ندمیخ تاّی
داواتر ر واناخت یشاتر م دقیتتر وایصایت م اندیشاۀ اق ا هرهری اردازدب تمؤلفررای پایداری در اواّار فارتای
اق ا هرهریف انهان ماالرای اتات کر ر اتااخ ین جهان مینی اتاحمیخ میی ی ارز اندیشاۀ اق ا هرهری اتات
(امیر خراتااانی م احنااانیخ )1393ب کحردمزرا م اا دیها ( )1394در ماالرای ا انهان ت ررتاای نمریۀ رننااانپ
اتاحمی در تفکرات اق ا هرهریف نشاان داد اند کر اق ا ا تمرکز ر فلنافۀ تخهدیف رایش وادیدی ر رنناانپ
اتحمی داوتراتتب
-2اقتصاد مقاومتی ،الزامات ،مؤلّفهها و راهکارها
تا کنهن تّریدرای نایاری از اقتصااد مااممتی ارائر واد اتاتب از جملر ایر کر تاقتصااد مااممتی مّمهها در
رمیارمیی م تاا ا اقتصاااد ما نااتر م مصاارفکنند یز کشااهر قرار می یرد کر منفّ نیناات م در ماا ارداف
اقتصااادی تاالالر اینااتاد ی نمهد م تااّی در تاییر تاااختاررای اقتصااادی مهجهد م همیتااازی ین ر اتاااخ
جهاان ینی م اراداف داردف(فشااااری م پهرغفاارخ )30 :1393ب رر ر مّما اناحاخ ار انهان ممرککنناد اقتصااااد
مااممتیخ ر منات ترای هنا هنخ ر ورک چینتی ایر وگرد اقتصادی پرداختراند:
اقتصاد مااممتی یّنی ما نای اقتصادی کشهر را جهری تنمیا کنیا م ترتیت دریا کر تکانررای جهانی در ین اثر
نگاذاردب یزرمز ازا نگیریا کر نفات از  100دهر رتااایاد ر  45دهر؛ یزرمز ازا نگیریا کر یمریکااییرا ما را تهادید
میکنناد کار فحنچیز م فحنچیز م فحنچیز را تحریا میکنیا یاا امحا تحریا کنناد؛ ازا نگیریا کار ارمپااییراا
کشتیرانی ما را تحریا کردندب ا ر در کشهر اقتصاد مااممتی اودخ ریچکدام از ایر تکانررای یرالمللی نمیتهاند ر
زند ی مردم یتایت مارد کندب اقتصااد مااممتی یّنی ایر؛ یّنی در داخ کشاهرخ تااخت اقتصاادی م نای اقتصاادی
جهری اوااد کر از نیرمرای مردم اتااتفاد شااهدخ کمز ماقّی رفتر شااهدخ رنامرریزی شااهدخ نای اقتصااادی
اتتحکام پیدا کند (دیدار ا مردم یهر ایجانخ )1393/11/29ب
از تاا  1389ر ّدخ نام ذاری تاا نیز در راتاتای تیاتترا م مؤلفررای اقتصاد مااممتی صهرت رفتب رای
نمهنرخ تاا  1391تتاا تهلید ملیخ حمایت از کار م تارمایۀ ایرانیفخ تاا  1395تاقتصااد ماامتیخ اقدام م ام فخ
تاا  1396تاقتصااد مااممتیخ تهلید م اواتاا ف م تاا  1397تحکایت از کاهی ایرانیف نام ذاری وادب تهجر ر
واّار تاا رای پپ از  1389م رم نیر ررنمهدرای رر ریخ مؤلفرراخ الزامات م را کاررای اقتصااد مااممتی را ر
خه ی یوکار میتازدب ر ایر اتاخخ الزاماتخ مؤلفررا م را کاررای اقتصاد مااممتی را میتهان ایر هنر رومرد:
الد)الزامات اقتصاد مااممتی:
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 -1مردمی کردن اقتصااد ر اتااخ تایاتاترای اصا -2 44کارش ما ناتگی ر نفت -3مدیریت مصارفخ
واام پرریز از اتاراف م مصارف کاهی تهلید داخ  -4اتاتفاد حداکثری از زمان م منا ل م امکانات -5
حرکت ر اتاخ رنامر
ا) میی یرا م مؤلفررای اقتصاد مااممتی
 -1ایجاد تحرک م پهیایی در اقتصااد کشاهر م ه هد وااخ رای کحن اقتصاادی  -2تهانایی مااممت در را ر اهام
تهدیدزا -3تکیر ر برفیترای داخ -4رمیکرد جهادی -5مردممحهری -6تأمیر امنیت اقحم رار ردی م اتااتای
-7کارش ما ناتگی ر دریمد فردش نفت -8اصاحک الگهی مصارف -9فنادتتیزی -10دانشمحهری (تیفلهخ :1393
)161
ج)را کاررای تحات اقتصاد مااممتی
-1تایاتات ذاری رای اصاحک الگهی مصارفخ رمنت تهلید داخلی م کارش ماردات  -2افزایش هر مری در تهلیدخ
کاارش قیمات تماامواااد خ کیفیات هتر م خادماات یشاااتر رای رقااات اا تهلیادات خاارجی  -3کاارش یکااری -4
فّاا تاااازی تااایناااتاراای حماایتی پهلی م ماالی م یمارای یش تهلیاد -5افزایش ماردات دانش فنی -6تادامم
تایاتاترای مر ها ر خهدکفایی کاهرای اتااتای -7تهجر ر مّضا تهرم -8ت دی تهدیدرا ر فرصاترا در رمند
تأمیر کاهرا -9کارش اتکا ر نفت  -10رقراری ارت ایات خاص اقتصاادی ا رخی از کشاهررای دمتات -11تحش
رای جله یری از اجماع در ق ا نمام اتااحمی -12ایجاد واارکترای مشااترک ا رخی از مؤتاانااات خارجی
(میحنیخ )18-21 :1394
-3بررسی مؤلّفههای اقتصاد مقاومتی در شعر اقبال
محمد اق ا هرهری در  24هیالحجۀ تااا  1289را ر ا  22فهریۀ تااا  1873در وااهر تاایالکهتخ یکی از
واااهرراای پنجااا ار دنیاا یمادب خاانهاد ام از خاانهاد راای متادیر رناد هدناد م ار رمیر دلیا خ محماد از کهدکی ار
تحصاای الهم قرینی م دینی پرداختب ام تحصاایحت مادماتی را در خانۀ پدری م د نااتان تاایالکهت م در محضاار
دمتاتان فاضا پدرشخ مانند وایخ میرحنار وامپ الّلما ر پایان رتااندب در دانشاگا هرهر تحصای کرد م رای
ادامۀ تحصای خ اازم ارمپا وادب در دانشاگا کم ریمخ رواتۀ فلنافر را رازمان ا رواتۀ حاه دن ا کردب ام از میان
فحتافۀ غر ی ر هتر م از میان واااران م متفکران ایرانی ر مهلهی احقر داوات (رادفرخ )12 :1369ب اواّار فارتای
ام در واش دفتر رد یمد اتاتب تمثنهی اتارار رمهزف نیناتیر دفتر واّر امتات کر در دم یش اتارار خهدی م
رمهز ییهدی نام ذاری واد اتاتب تز هر اجاف دفتر دیگر اواّار امتات کر از تار یش تشاکی واد اتاتب یش
نینااتخ وااام غز راخ قالّات م منااتزادراتااتب یش دمم ینخ مثنهی ت لشاار راز جدیدف م قناامت تااهمخ
ت ند ینامرف نام داردب تهمیر دفتر وّر ام منمهمۀ تپیام مشر ف اتتب ایر منمهمرخ مادمرای ر نام تپیشکشف
م دم یتیرایی ا نام تهلۀ یهرف داردب یش دیگر ایر دفتر وااّرخ تافکارف اتاات کر حامی اوااّاری در قالترای
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هنا هن اتاتب قنامت تاهم ایر کتااخ غزلیاتی اتات کر وااار نام ینها را تمی اقیف ذاواتراتاتب یش پایانی ایر
دفتر واّر نیز تناش فرن ف نام داردب دفتر واّر دیگر اق ا کر حاکی از تهجر میی ام ر مهلهی داردخ تجامیدنامرف
اتاتب مثنهیرای تمناافرف (وارک تفر ر افااننتان) م تپپ چر اید کرد ای اقهام ور ف (م احه المیخ اخحقیخ
دینی) دم ا ثر دیگر اق اا هرهری اتاااتب یخریر اثر اق اا خ تارمااان حجاازفخ پپ از مر ش ار چاا رتااایاد کار
دم یتیرایی ر ویه ا ایارر را در ر رفتراتتب
ا مرمری ر افکار م اندیشاررای محمد اق ا هرهری درمییا یا کر تمام اندیشارراخ تاینان م اواّار ام رن م
هی تایاتای داردب در ماقلخ تفکر م ادا امخ تفکر م ادا تایاتات هد اتات (رادفرخ )118 :1389ب ر رمیر دلی
میتهان فت کر نیناتیر کنای کر در دمران جدیدخ ضارمرت تأتیپ دملتی منلمان م پشتی ان مصالس منلمیر م
فررن اتاحمی را هشزد کردخ وااار م فیلناهف زرم منالمانخ محمد اق ا هد (خامنرایخ )11 :1397ب نا رایرخ
دمر از هرر نینات کر وایصایتی ایر چنیرخ ررنمهدرایی پیرامهن وارایی اقتصاادی یز ملت داواتر اوادب ال تر
ن اید در اوّار اق ا ر دن ا یز نمام اقتصادی مدمن اویاب ین چر در ایر مجا م ماا مها اتتخ یافتر مهضل
اق ا هرهری در را ر تهاجارای یرمنی اتااتب ایر تهاجارا ا در ارصااۀ فررن خ ا در ارصااۀ الا م ا در
ارصۀ اقتصاد رخ مینمایدب
تلای اق ا هرهری از میر م ملتخ هیای نگا دمراندیشااانۀ ام ر ییند مناالمانان اتااتب ام در ایر مناایرخ ر
وادت ا قهمیت رایی م نیادپرتاتی میالفت کرد اتاتب پیش از ام تاید جما الدیر اتادی اد،خ اصا ایر اندیشار را
ر انهان یز متفکر م مصالس اجتماا،خ مالرک کرد هد م مهج ،از تأثیرات اااید امتات کر محمد اق ا م دیگران
را ر ایر ماد ،کشاانید م اق ا هتریر تهجیرکنند م واارک ایر اندیشار م،تهاند اواد (وافیّی کدکنیخ :1352
 )24ام رمۀ یدمیان را رادر میداند م ر ایر امر اتات کر دتات اتاتّمارخ تانایا ندیرای نیادی م ق یلرای را ر
انناانرا تحمی کرد اتاتب از ین جایی کر ام رمۀ انناان را را رادر میداندخ از جدایی انناانرا در قالت مرزرای
تیاتیخ تهتی اتتّمارخ ر قالل اخهت ( ریدن رادری) تّ یر میکند:
اار میاار تااّااماایاار ماالاات کاارد انااد
ین چاانااان قااالاال اخااهت کاارد انااد
ناهع اننااااان را قا ااای ا تاااااخاتانااد
تااا میار را وااامال ماحاف ا تاااااخاتانااد
یدماای از یدماای اایااگاااناار واااااد
ماردمای اناادر جاهااان افناااااناار وااااد
یدماایاات ااا وااااد م اقااهام مااانااد
رمک از تار رفاات م رافاات اناادام مااانااد
(اق ا خ )95 :1389
-1-3اتّحاد و همدلی
اق ا نیناتیر اام مشاکحت ملت منالمان را فاصالر رفتر از مّنای اصالی میر میداندب ام ر ایر امر اتات کر
منالمانان اید ا تکیر ر نااا اواتراکی مانند پیام ر اتاحم (ص) م قرین کریا م ق لۀ مشاترک رر چر یشاتر در
قالت یز امت ماحد خ ر اننجام رتند:
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د ااار ماااحااا اااها حاااجاااازی ناااااتااار ایاااا
رواااااتااار ماااا یاااز تاااههیاااش اااپ اتااااات
منااااااتااای ام ماااا ااار خاااهن ماااا دمیاااد
اشااااات ام تااااارماااایااار جاااماااّااایااات اتااااات
اشااااات در جااان م ننااا ات در پاایااکاار اتااااات
اشاااااات مرزی از نناااااات اااایاااد اااذواااااات
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زیر جهات اا یاز د ر پیهتاااتار
ایاااااااااااااااااااااااااااااا
چشاااا ما را کید صاااه ایش پ
اتاااااااااااااااااااااااااااااات

کاهاناار را یتاش زد م ناه یفاریااد
راما اه خاهن اناادر اارم مالاات
اتاااااااااااااااااااااااااااات
رواتر اشات از ننات محکا تر
اتاااااااااااااااااااااااااااات
را از ایران م ارا اید ذواات
(رمانخ )89
رضایت ر مضّیت مهجهدخ فاصلر رفتر از خهدی م فرامهش کردن داوترراخپای ندی ر مرزرای اتتّماریخ تحش
نکردن م رکهدخ مصاادیای اتات کر اق ا از ینها ر خهاا ران تّ یر میکندبمنالمانان ا تحش رای تاییر مضاّیت
م از شات ر خهدی م واکناتر مرزرای جارافیایی اید ر اتحاد رتاندب اید ا تکیر ر اشات ر پیام ر اتاحم م
قرین کریا رؤیای امت ماحد اتحمی را تحات یشندب در ماقلخ نینتیر را کاری کر اق ا رای ررایی از ما نتگی
م مناخ وادن در را ر دوامنان ارائر میکند چیزی ر جز ت از شات ر خهیشاترف نینات؛ رمان چیزی کر اق ا از
ین ر تخهدیف تّ یر میکندب ر ااتااد امخ حیات ملت در ایر اتات کر مث فرد احنااخ خهدی پیدا کندب ام رای
تفهیا ایر نکترخ از تمثی نهزاد هر می یردب کهدکی کر تاز ر دنیا یمد خ از مّنی خهد یخ ر اتاتب یف زمانی
ر حیات م زند ی ماقّی دتات مییا د کر تمرف را شاناتادب ملتی کر منایر پیشارفت را پی رفتراتات زمانی ر
رود دتت مییا د کر خهد را شناتد م ر خهد امری رتد:
یافالاکای کاه در کانااار مااامااز اتاااات
ماالاات نااهزاد مااثاا یاافاالااز اتاااات
هرر یلهد ئی خااک رریحلاار راای رمز
یاافاالااکاای از خااهیشااااتاار نااای ااهاای
م وااااات در پااااش ناااینااااات
نااااتاار ااا اماارمز ام فاارداش ناایناااات
غایار را ایانانااد م از خاهد اا اتاااات
چشااااا رنااااتای را ماثااا ماردم اتاااات
تااا تاااار تااار خااهدی پاایاادا کاانااد
صااااد اار از روااااتاارٔ خااهد ما کاانااد
ایاار وااااّااهر تاااز ااردد پااایاادار
اارم چااهن افااتااد اار کااار رمز ااار
(رمانخ )111
-2-3دانشمحوری
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ام رم نیر مّتاد اتات کر ممارری چهن رق خ مهتایایخ یدینی م خی م ز ان انگلینای تنها نشاانررای فررن
غر ی رناتند م پیرمی مح از ایر نشاانررا ااه پیشارفت ما نمیواهد؛ چرا کر اام پیشارفت غراخ دانشمحهری
م تکنهلهژی اتاااتب نا رایر رای هر رداری از الا م تکنهلهژی غراخ اید پهتاااتیر ین (ممارر فررن غر ی) را
وکنت م ر رنتۀ ینخ یّنی دانش م تکنهلهژیخ دتت یافت:
ااایااد ایار اقاهام را تانااایااد غارا
واااار را از خااهد اارد تااااالاایااد غاارا
نای ز رقا دخاتاران ای حاجاااانای ز
قااهت مااااارا ناار از چااناا م ر اااا
اریاان تاااا م نی از قالل مهتااات
نای ز تاااحار تاااااحاران هلاار رمتاااات
نی فرمغش از خی هتینی اتاتاز رمیر
مااحااکااماای ام را ناار از هدیااناای اتاااات
یتااش چااراغااش رمواااار اتاااات
قااهت افاارناا از ااالااا م فاار اتاااات
ماااز مایا ااایااد ناار مالا اهخ فارن ا
الاا م فار را ای جاهان واااهخ م وااان ا
ایر کلار یاا ین کلار ماللها نیناااات
اناادریار ر جاز ناگاار ماالالاها نایناااات
(اق ا هرهریخ )398-399
-3-3خودباوری
اام اصالی واکنات ملت در اندیشاۀ اق ا هرهریخ فاصالر رفتر از خهد امری اتاتب امترایی کر از خهد فاصالر
رفتر م ر دیگران تکیر کرد اند مث کنی اتت کر در حرم زاد ود م مُرید کلینا اتت م چهن صیادی اتت کر
ا یز ت کهر ر وکار یره رفتراتت:
پاارد نااامااهخ مااا را ااردریااد
در حاارم زاد م کاالاایناااااا را مُااریااد
تااایناۀ ام از د رموااار تهی اتااات
داماار ام را اارفااتاار ا االااهاای اتاااات
صااایااد یره ااا تاااا کهری نکرد
اناادریار رت تاکایاار ار خاهد کار کاار مارد
د ر غیر اللر داد از خهد نااانااات
ی از قهمی کار چشاااا از خهیش ناااات
(رمانخ )433-434
میل کحم ین کر اق ا هرهری مشاکحت ملت اتاحمی را در تار اام میداند -1:ادم خهد امری -2ما ناتگی ر
دیگران -3دتایناررای غراب ام ر ایر امر اتات کر اتاتّمار م غرا چهنان ر ی در پهتاتیر ر خ رمهرا ر دن ا
ین اتت کر مشکحت جدیدی یافریند:
زنااد ای راناگاااماار ارچایااد از فارن ا
یدمااایااات زار ناااالااایاااد از فااارنا ا
اااز رموااار میواااهد ایااامالشااار
پاپ چاار ااایااد کارد ای اقاهام واااار ؟
واااات اذواااات یفتااا یماد پادیاد
در ضااااماایاارش اناااااحا یمااد پاادیااد
زیار اردمن رتااااا هدیانای ناهاااد
یاهر از وااامشااایار خاهد نااام ا فاتاااد
راار زمااان اناادر کااماایاار اار ای
اار اای اناادر پااهتاااااتاایاار اار ای
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یدمایت را غاا پاناهااان از امتاااات
مشاااکحت حضااارت اننااااان از امتاااات
(رمانخ )436
اق ا را درمان م پیرمزی ر ایر تاار اام را در درجۀ نیناات در اتحاد م یزدلی میداندب ملتی کر میخهارد از
مکر م فناهن دوامنان در امان اوادخ اید ا خهد امریخ امید از غیر خهد رکند م ا اتحاد ر قهت م نیرم رتادب ر
یان دیگرخ نینتیر راز مااممتخ خهد امری م اتحاد اتت:
ی از انااادیشااااااۀ هدیااار ام
م از ییااایااار ام
ی از افااارنااا
تاااااحاری نایخ کااافاری یماهخاتانااد
ااالااا حاات را تاااااحااری یمااهخااتاانااد
تاای ا را از پاانااجااۀ رراازن ااگاایاار
رار یارف صااااد فاتاناار ماییرد نافایار
تاااحر ایر تهااذیاات هدینی واااکر
ای کاار جااان را اااز ماایداناای ز تاار
تااا اگاردد قاف ا ماّانای را کالایااد
رمک واااار اناادر تاانااش ااایااد دماایااد
بببب
از ماافااردزدان چاار اماایااد شاااااد
ناااااش نااه اناادر جااهااان ااایااد نااهاااد
ببب
رایات صااااد م صااافاا را کر لناد
ایاار کااهاار اقااهام را واااایااراز اانااد
قاهت رار مالاات از جاماّایاات اتاااات
اراا حاات را زنااد اای از قااهت اتاااات
(اق ا هرهریخ )437-438
-4-3تکیه بر توان داخلی
اق ا مّتاد اتت کر ام دمم در ماامم تازی تکیر ر تهان خهد اتتب در اصر حاضرخ قدرت در اقتصاد م تهدا ری
اتاتب ر امر ام غرا ریچ ا در مّاملر م تاهدا ری ر دن ا خیر امترا نیناتب نا رایر راری جز ایر نینات کر
ر تهان خهد تکیار کنیاب تاا جاایی کار کرااخ خهد را (کااهی کاکیفیات) ر حریر ام (کااهی ااکیفیات) ترجیس دریاب
اید خهد را از کار ا م کاهی ام ینیاز انداریا م حتی ا ر در واارایی تاایت اواایا (زمنااتان)خ ر دن ا را
شایش (پهتتیر) از دیگری ن اویا:
تااا کااجااا در قاایااد زنااار فاارناا
داناای از افاارناا م از کااار فاارناا
مااا م جااهی خااهن م اماایااد رفااه
زخااا از ام نشااااتاار از ام تااااهزن از ام
قارری در اصااار ما تاااهدا ری اتااات
خهد اادانی پااادواااااری قااارری اتاااات
از تاجااارت نافال م از وااااارای خاراج
تایاتااۀ دکااان وااااریااز تایاات م ااااج
ر زاانش خیر م انادر د وااار اتااات
ین جهااان ااانی کاار را تاااهدا ر اتاااات
(رمانخ )438
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ارصاۀ اقتصااد رزمگاری اتات کر غرا در ین دمن جن م ضاراخ دیگر ملترا را میکشادب در چنیر وارایالیخ
مرم ملترا ر دتت قدرت تکنهلهژی م اقتصاد امتتب پپ هتر اتت در چنیر یمرد اریخ هریای خهد را ر قالیر
ام ندریاب از ایر کر گذریاخ ناایاری از کاهرای ر بارر مرغها امخ یلهد ر غش اتااتب پپ حتی ا ر ر تاایتی
افتادیا ن اید را چار را از خارج از مرزرا یا یاب اننان رهومند کنی اتت کر از خُا غراخ میننهود:
از حاریارش نارمتار کار اااخ تاهتاااات
ر ته میدانی حنااااا ش را درتاااات
در زمنااااتااان پااهتااااتاایاار ام ماایاار
اااینااایااااز از کاااار اااا ام اااذر
مرمرااا در ردش ماااوااایر امتاااات
کُشاااتر یحرا م ضااارا یییر امتااات
اایااد خااهد را اار فاارزیاانااش مااد
هریااای خهد اار قااالینش مااد هررش
مشااز ایر تااهدا ر از ناف تاا اتاات
تااددار م در لااّاالااش رم اتاااات
رراازن تااه رناا م یا ماایااماالااش
ررازن چشااااا تاه خاهاا مایامالاش
از قاماااش ام ماکار دتااااتااار خاهیاش
صااااد ار افاکانااد ای در کااار خاهیاش
رر کاار خهرد اناادر رمیر مییاااناار مُرد
راهوااااماناادی از خُاا ام مای نایاهرد
(رمانخ )439
مث مّاملۀ اقتصاادی غرا ا ما مث ین فرمواند واکر م کهدکان اتاتب ام در تاهدا ری ل یند ر لت دارد تا ما را
فریت درد م ما در ایر مّاملر کهدکانی رنتیا کر متضرر خهاریا ودب جالت ایر اتت کر ما از خامفرموی متضرر
میواااهیاب در نااایاری از مهاردخ کشاااهررای غر ی مهاد خام را از ما خریداری میکنند م ا ت دی ر یز کاهی
مرغهاخ ا قیمتی زاف ر ما میفرمواندب در ایر حالت ما مانند دریایی رناتیا کر مرماریدرای خهد را از غهاصرا
میخریا:
مقاات تاااهدا خانااد خانااد م کااخارمش
محرم از قلات م نگاا مشاااتری اتاااات
تاااجااران رن ا م ااه ااردنااد تااااهد
ین اار از خاااک ته رُتاااات ای مردحُر
ین ناکاه ایانااان کاار خاهد را دیااد انااد
ای ز کااار اصاااار حاااضاااار ایخا ار
قااالای از ا اریشااااا تاه تاااااخاتانااد
چشاااا تاه از بااارارش افناااهن خاهرد

مااا چاه یافاحنایاا م ام وااااکارفارمش
یارا ایر تااحر اتاات یاتااهدا ری اتاات
مااا خااریااداران رااماار کااهر م کاا ااهد
ین فاارمش م ین اااااهش م ین اایااهر
خااهد االاایااا خااهیااش را ااافاایااد انااد
چاارادتااااتاایرااای یااهر را نااگاار
اااز ام را پاایااش تااه انااداخااتاانااد
رناا م یا ام تااه را لااز جااا اارد

ربرسی ازلامات و راهکاراهی اقتصاد مقاومتی د ( ...از ص  54ات ص ) 70

دکتر حادم صافی  ،دکتر محمد چکشیان

مای ین دریااا کاار ماهجاش کاا تااایااد

ااهراار خااهد را ز غااهاصااااان خااریااد
(اق ا هرهریخ )439
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-4نتیجهگیری:
اق ا هرهری مشاکحت ملترای منالمان را ناوای از تار اام دانناتراتات -1 :ادم خهد امری -2ما ناتگی ر
غرا -3دتایناررای غراب ام رای م ارز ا ایر تار اام خ نیناتیر را را رتایدن ملت ر خهدی میداندب ر امر
محمد اق ا خ ملترا اید ر ایر امر رتاند کر میتهانندب ایر تایر ر ررنمهدرای رر ر مّما اناحا در راتاتای
واّار تما میتهانیاف نزدیز اتاتب ادم خهد امری ملترا ااه ما ناتگی ینها ر غرا واد اتاتب ملترای منالمان
کر اام پیشارفت غرا را ممارر فررنگی ینها میدانندخ احم ر ما ناتگی اقتصاادی ر خهد اختگی فررنگی دچار
میواهندب در ماقلخ اق ا ریشاۀ اصالی مشاکحت اقتصاادی را در زمینررای اجتماای م فررنگی پیگیری کرد اتاتب ام
رشاادار میدرد کر پیشاارفت غرا در الا م تکنهلهژی مّله بهارر نیناات م ما رای هر رداری از الا م دانش
غرا ن اایاد فررنا خهد را اازیا م اایاد از پهتاااتیر (مماارر فررنا غرا) ا هر کنیا م ار رناااتار (الا م دانش
غرا) رتایاب ایر مناألر میتهاند ر رمننگر هدن اقتصاادمااممتی اواار داواتر اوادب نکتۀ دیگری کر اق ا ر ین
تأکید میکندخ رتاایدن ر مفههم امت ماحد اتااحمی اتااتب ام تأکید میکند کر غرا ر اتاااخ منافل خهدخ امت
اتااحمی را مرز ندی م ا در نمر رفتر نیادرا میان مناالمانان فاصاالر ایجاد کرد اتااتب ایر اوااار اق ا میتهاند
در ار کشاهر ایران صااد اوادب حفح محدت میتهاند در ن رد اقتصاادیخ قدرت کشاهر را دم چندان کندب را ح
اتاااتاای دیگری کر اق ا ارائر میدرد نابر ر درمنزا هدن اقتصاااد مااممتیخ اصااحک الگهی مصاارف م حمایت از
کاهی داخلی اتاتب ام مّتاد اتات کر ارصاۀ اقتصاادخ جنگی اتات کر از تاهی دوامنان تحمی واد اتاتب در ایر
حا خ ملترا اید چشااا امید خهد را رای رفل نیازرا ر داخ کشااهر از کنندب چرا کر غرا ریچ ا ر فکر منافل
ما ن هد م نینااتب نا رایرخ حتی ا ر ر تاایتی م زحمت افتادیاخ اید کاهی کاکیفیت خهد را ر کاهی اکیفیت
د ری ترجیس دریاب را ح دیگری کر اق ا ارائر میدردخ م ارز ا خامفرمواای اتااتب ر ااتااد ایر اندیشاامند
هرهریخ یکی از اواکاهت امد ما فرمش مهاد خام ر کشاهررای غر ی م خرید کاهرایی اتات کر از ایر مهاد تهیر
میوهندب
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Exploring the Solutions of Resistance Economics in Iqbal Lahuri
Poetry
Hamed safi 1
Mohammad chakoshian2
Abstract
The resistance economy is a term that the Supreme Leader of the Islamic Revolution
first introduced in September 2010 to counter the economic sanctions of enemies.
According to his words, the resistance economy means that the economic conditions
of the country are adjusted in such a way that they will be less vulnerable to economic
impacts. Resistance Economics has different characteristics and requirements. In this
research, it has been tried to analyze these features and strategies in the poetry of Iqbal
lahori. According to this study, Iqbal Poliris has been instrumental in creating three
countries' economic problems: 1-Non-self-confidence 2-Dependence on the West 3Western conspiracies. He proposes solutions to solve these problems and to win the
factors. Including attempts to reach the Islamic Ummah, achieve self-confidence,
reduce dependence on the West by relying on domestic power and fighting crude
sales. Iqbal's views on the subject are endogenous and an extension of the strength of
the economy, the pattern of consumption patterns and the protection of domestic
Malay.

Key Words: Resistance Economics, Iqbal Lahouri, Poetry, National Product
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