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 بررسی اقتصاد مقاومتی و نقش زنان در آن

 2،اله یار کمری1روح انگیز مهدیخانی

 .عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور1

 رو.مدرس دانشگاه پیام ن2

 چکیده :

منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یك اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یك اقتصاد منفعل و بسته به طوری كه كشور ضمن 

مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه مقاومت در مقابل موانع و نامالیمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ كند. 

مطرح گردید و مفهومی است كه برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و است كه از سوی مقام معظم رهبری 

اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است كه با كاهش وابستگی ها و تأكید بر مزیت های تولید داخلی و تالش برای ناكارآمد موجود در اقتصاد مطرح شد.

هیا سازد. در این بین خانواده در جامعه به عنوان اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی در تربیت و پرورش منابع خودكفایی زمینه توسعه و پیشرفت را م

ند در نانسانی باید تقویت شود تا زمینه توسعه اقتصادی در كشور فراهم گردد. زنان در خانواده به عنوان عامالن پرورش و رشد نیروی كار می توا

لی سهم بسزایی داشته باشند. به عنوان مثال: همان طور كه می دانیم تأمین مایحتاج خانه و استفاده صحیح از آنها نیاز جریان بهره وری و تولید م

نواده تأمین ابه برنامه ریزی صحیح دارد كه زنان می توانند شرایطی را فراهم سازند تا با كمترین هزینه و باالترین مطلوبیت نیازهای خانه و افراد خ

ا می توانند در مواقع كمبود با حذف برخی امکانات، جایگزین مناسبی را انتخاب نمایند بدون آنکه در مطلوبیت آن تغییری ایجاد شود.پس شود. آنه

 ارهایاگر مدیریت اقتصادی خانواده را یکی از وظایف زنان بدانیم در این زمینه فرهنگ سازی مطلوب و نهادینه كردن مجموعه ای از ارزشها و معی

 رهنگی متناسب با نقش زنان در اقتصاد ملی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.ف

 

 : اقتصاد مقاومتی ، اركان،زنان واژه های کلیدی

 

 مقدمه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 (59)شهریورکنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری      
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 

 

 

 
                                                         

                                                                                                                                                
     

                                                                                                                                                

 2 

منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یك اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یك اقتصاد منفعل و بسته به طوری كه كشور ضمن 

مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه قابل موانع و نامالیمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ كند. مقاومت در م

است كه از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید و مفهومی است كه برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و 

اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است كه با كاهش وابستگی ها و تأكید بر مزیت های تولید داخلی و تالش برای ح شد.ناكارآمد موجود در اقتصاد مطر

منابع  رشخودكفایی زمینه توسعه و پیشرفت را مهیا سازد. در این بین خانواده در جامعه به عنوان اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی در تربیت و پرو

د تا زمینه توسعه اقتصادی در كشور فراهم گردد. زنان در خانواده به عنوان عامالن پرورش و رشد نیروی كار می توانند در انسانی باید تقویت شو

ها نیاز نجریان بهره وری و تولید ملی سهم بسزایی داشته باشند. به عنوان مثال: همان طور كه می دانیم تأمین مایحتاج خانه و استفاده صحیح از آ

ن یریزی صحیح دارد كه زنان می توانند شرایطی را فراهم سازند تا با كمترین هزینه و باالترین مطلوبیت نیازهای خانه و افراد خانواده تأمبه برنامه 

.پس ودششود. آنها می توانند در مواقع كمبود با حذف برخی امکانات، جایگزین مناسبی را انتخاب نمایند بدون آنکه در مطلوبیت آن تغییری ایجاد 

 ارهایاگر مدیریت اقتصادی خانواده را یکی از وظایف زنان بدانیم در این زمینه فرهنگ سازی مطلوب و نهادینه كردن مجموعه ای از ارزشها و معی

 فرهنگی متناسب با نقش زنان در اقتصاد ملی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بر خنثى نمودن توطئه هاى شمنان در زمینه هاى اقتصادى، راهبرد اساسى كشور  رهبر معظم انقالب در فرمایشات خود مبنى

تعیین نمودند و از تمامى فعاالن اقتصادى كشور خواستند تا اقدامات الزم را در این راستا انجام دهند. در « اقتصاد مقاومتى »را 

را دارد و به همین دلیل در برابر تحریم و یا  اقتصاد مقاومتى، كشور از هر نظر آمادگى برخورد با شرایط سخت و دشوار

فشارهاى بین المللى غافلگیر نمى شود. اقتصاد مقاومتى در شرایط حاضر به این معناست كه جنگ نرم به حیطه اقتصاد نیز 

ن یعنى وارد شده و اقتصاد یکى از ابزارهایى است كه دشمن در هجمه جدید خود علیه ایران روى آن حساب باز كرده است. ای

ابزارتحریم هاى اقتصادى در كنار ابزارى چون جنگ روانى و برهم زدن انسجام داخلى قرار گرفته است، بنابراین احساس می 

شود كه كشور در یك جنگ اقتصادى تمام عیار قرار گرفته است. با توجه به تاكید مقام معظم رهبری در اتخاذ و برنامه ریزی 

 م است تا مبانی نظری اقتصاد مقاومتی شناسایی و مشخص شود.در زمینه اقتصاد مقاومتی الز

ی های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است كه به هیچ عنوان تاكنون چه در عرصهامروزه جمهوری اسالمی در حوزه

بنابراین خود انقالب  ازای واقعی نداشته است.ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابههای درسی و چه در عرصهنظر و در كتاب

های جدید اقتصادی است. هر كشوری كه عَلم پردازی و الگوسازی در این عرصهاسالمی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه

 است.« اقتصاد مقاومتی»استکبارستیزی را برپا كند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، 
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صاد ی اقتای مدون و مکتوب دربارهمرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه كنید، نظریه یا تجربههای اگر تمام دانش انباشته و كتاب

ای نظری یا عملی از تحریم بانك مركزی نخواهید دید های اقتصاد، هیچ پیشینهمقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و كتاب

هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره  جا كه این امر تاكنون سابقه نداشته، چگونگی واكنش به آنو از آن

های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای كارشناسان معمولی وجود بندیصورت گرفته باشد، در طبقه

خود بهره بگیرد.  یهای متداول برای حل مشکل و مسألهتواند از نظریهندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقالب اسالمی نمی

بخش جمیع گیرد كه الهامی جامعه، شکل بدیعی به خود میایرانی اداره -افزاری و الگوی اسالمیلذاست كه جنبش نرم

 (4)های آزاده خواهد بود.ملت

 

 چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی

ابتدا الزم است كه یك تبیین و تعریف ی اقتصاد مقاومتی است. مطلبی كه در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله

ی توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا تركیبی از همهعلمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می

 هایی ملی پیگیری كرد.آنها را در كشور به عنوان پروژه

 اقتصاد موازی

طور كه انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود به است؛ یعنی همان« اقتصاد موازی» یتعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه

ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند كمیته

ا ادامه داده و تکمیل كند؛ چرا كه انقالب اسالمی به مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقالب، این پروژه ر

ی نهادهای رسمی اقتصادی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد كه چه بسا ماهیتاً از عهدهاقتصاد مقاومتی و به نهادسازی

 نیاز داریم.« اقتصاد پریم»آید. پس باید نهادهایی موازی برای این كارویژه ایجاد كند؛ یعنی ما در كشورمان به برنمی

این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. كما اینکه اكنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 

های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در مندیم. البته این الگو در مدلنهاد ارتش جمهوری اسالمی برای دفاع از انقالب بهره

اری ی سیاستگزهای چندالیهكه از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این كشورها از نظام كشورهایی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 (59)شهریورکنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری      
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 

 

 

 
                                                         

                                                                                                                                                
     

                                                                                                                                                

 4 

نهاد، خیریه و های مردمتوانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمانی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال میو اداره

ریم. ی غربی نام ببیافتهی دفاعی و امنیتی كشورهای توسعهو سالمت یا حتی در عرصهی بهداشت های خصوصی در عرصهبنگاه

رو ی اجرا با سؤاالت نوینی روبهترین مشکل این الگو این است كه حسب نیازهای خاص انقالب اسالمی و در عرصهالبته مهم

مالی كشور در دو  -ی پولیبخشی به عرصهسامان در یك كشور و« بانك مركزی موازی»خواهد بود، زیرا مثالً هیچ تصوری از 

نشدنی و غیرمعقول به های ادارهی مدلتوان این الگو را در زمرهاما باز هم منطقاً نمیی دولتی و عمومی وجود ندارد. الیه

 حساب آورد.

 اقتصاد ترمیمی

« ترمیم»و « گیریخلل»، «زداییآسیب»، «سازیمقاوم»تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است كه در پی 

د توانگفتیم كه فالن نهاد نمیساختارها و نهادهای فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی می

ه نیم كهای نهادهای موجود، كاری كانتظارات ما را برآورده كند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم كه با بازتعریف سیاست

های ضعف و بحران را در خواهیم كه كانونانتظارات ما را برآورند. مثالً در این تعریف، ما از بانك مركزی یا وزارت بازرگانی می

ها یا نیازهای انقالب اسالمی بازتعریف نظام اقتصادی كشور شناسایی كنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم

پتروس »توان گفت این كار شبیه همان كاری است كه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل مینمایند و در نتیجه 

های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم ی سد انجام داد؛ یعنی باید تركبا فروبردن انگشت خود در تَرَك دیواره« فداكار

اجرایی و اداری كشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان  سازی ساختارهایكنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم

سازی ساختارهای هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاومیافته نیز در برهههم امری دور از ذهن نیست. كشورهای توسعه

های فسیلی با سایر وختمیالدی، اقدام به جایگزینی س ۹۱۹۱و  ۹۱۹۱اقتصادی شدند. مثالً غرب پس از دو شوك نفتی 

شود. با این توضیحات ما صد دالر نیز دچار شوك نفتی نمیهای باالی یكطوری كه امروزه با قیمتهای نوین كرد؛ بهسوخت

 ی ملی و ارزشی هستیم.امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه

 

 اقتصاد دفاعی
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ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما « پدافندشناسی»و « آفندشناسی» ،«شناسیهجمه»تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه 

راین دهند. بنابباید ابتدا بررسی كنیم كه مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می

ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها هجمههای ایم كه ابزارها و شیوهوقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته

استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا كنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز 

 طراحی و اجرا نخواهد شد.

 اقتصاد الگو

مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خالف چهارمین تعریف نیز این است كه اساساً اقتصاد مقاومتی یك رویکرد كوتاه

وری اندازی كالن به اقتصاد جمهدانستند، این رویکرد چشممدت میسه تعریف قبلی كه اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا كوتاه

های رهبر معظم رسد دور از دیدگاهشود. این تعریف هم كه به نظر میبلندمدت را شامل می اسالمی ایران دارد و یك اقدام

هستیم كه هم اسالمی باشد و « آلیاقتصاد ایده»انقالب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی 

ساز تشکیل بخش و كارآمد بوده و زمینهای جهان اسالم الهامهم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی كه بر

ضمن باید متهای مهم الگو مییکی از مؤلفه باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،« تمدن بزرگ اسالمی»

پذیری و نوآوری ریسكمقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است كه اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد كارآفرینی و 

 شود.می

منتها برخی  دارند،« وجهعموم و خصوص مِن»ی ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطهالبته همه

 ئ(4)كشند.های مطلوب را نیز برایمان به تصویر میمدت و برخی بلندمدت هستند و البته تركیبی از استراتژیكوتاه

 حقق اقتصاد مقاومتی مهمترین اهداف ت

 مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار -۹

مندیهایی را نصیب های بازار سوء استفاده نموده و بهرهمنظور از سوداگری، فعالیتهای غیرمولدی است كه از تالطمات و نوسان

رین آسیب را دیده و ساز وكار اقتصاد به سمت برخی افراد می گرداند. دراقتصاد مبتنی بر داللی و سوداگری، بخش مولد بیشت

حبابهای قیمتی و نوسانهای شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی درمواجهه با فشارخارجی كمترین پایداری و مقاومت را داشته 

 و به سرعت متالشی می شود.
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مبارزه با قاچاق و واردات  برخی سیاستهای اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از : سیاستهای كنترل زمین ومسکن،

 غیرقانونی، ساماندهی فضای اطالعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطالعات اقتصادی و...

 

 مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریمها -2

زمینه برای حضور موثر همه افراد  برای اینکار، درگام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور كار قرارگیرد تا

درفعالیتهای مولد اقتصادی فراهم شود. وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، 

های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی زنجیره تامین و... در دستوركار قرارگیرد. لیکن با محوریت نظم

 قق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها وفشارها ارتقاء می یابد.مح

 

 خالصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی -۱

سازوكارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرند كه تمامی مواردی كه وابستگی كشور را به دنبال دارد، 

توان این حوزه ها را متنوع ومتکثر نمود تا موده و درخصوص آن تصمیم گیری نمایند. درموارد كم اهمیت تر میشناسایی ن

 میزان وابستگی كشور كاهش یابد. درموارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی كامل مدنظر قرار گیرد. 

ینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند؛ مالیات برخی ازسیاستهایی كه دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از : جایگز

 ودرآمدهای ترانزیتی و... ونیز گسترش شركای تجاری از یك شریك عمده به چندین شریك كوچکتر.....

 

 اولویت بندی شركای تجاری ایران -4

تگی رهایی با همبسكشورهای منطقه و نیزكشورهایی با همسویی ایدئولوژیك باید بردیگران ترجیح داده شوند. ازسویی كشو

بیشتر، تمایل كمتری به ورود در توافقات طرفینی برعلیه یکدیگر دارند و ازسوی دیگر، منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و 

هم گره خورده است. در واقع بلوكی از كشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی ، با های مشترك ، امنیتشان بهفرصت

بزرگتر، پایداری بیشتر خواهد داشت. اگر كشور در زمینه های صنایع و رشته فعالیتهای اولویت دار مثل  حجم اقتصاد وجمعیت

كننده عمده مبدل شده و به پیشرفت های فنی و صنعتی بسیاری دراین زمینه ها می تواند غذا ودارو، پیشرفت كند به صادر

ر به كشور كاهش می یابد. حوزه انرژی وصنایع نظامی نیز دو زمینه نایل شود، لذا بقای كشور تضمین شده وامکان تحریم و فشا
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مهم دیگری هستند كه بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است . دراین حوزه نیز به سبب 

را به  تربیتی واالی اسالمی رویکرد فرهنگی وگفتمان ساز انقالب اسالمی می توان با تحرك و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و

 جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرارداد.

 سازی اولویت تولید بر واردات و خرید كاالی داخلی فرهنگ-5

ی گعالوه برترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد ومبارزه، در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم فرهن

مناسبی بسط وتوسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید كاالی داخلی مساله مهمی است كه دربسیاری موارد با موانع 

، نفی اسراف درعین ترویج مصرف میانه و... نیز بایستی محور توجه فرهنگی روبروست. نفی تکاثر درعین تبلیغ كار وتولید ثروت

ی چنان مساله مطرح شود كه جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مدنظر قرارگرفته و فعالیت قرارگیرند. بایستی به لحاظ فرهنگ

 مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد.

ای از اهداف اقتصاد مقاومتی است كه تنها با امتداد راه جهاد اقتصادی میسر خواهد شد. ایجاد شرایطی نسبتاً پایدار، اینها گوشه

 دی ایمن و مقاوم وخود كفایی كه آرزوی هرملتی است.اقتصا

 اركان اقتصاد مقاومتی:

در بحث اقتصاد مقاومتی از میان اركان مهمی كه مقام معظم رهبری بیان فرمودند شش ركن آن به عموم مردم اختصاص دارد كه ما برآنیم ضمن 

 بررسی این شش مؤلفه به نقش زنان در این زمینه ها بپردازیم.

 تقویت فرهنگ كار و تولید:

کاری، یدر فرهنگ اسالمی كار به عنوان یك ارزش تلقی می شود. اسالم، مردم را برای برطرف كردن نیازهای زندگی، به كار و كوشش امر كرده و از ب

ه و برای شما در آن وسایل و مایتنبلی و سربار دیگران شدن به شدت منع كرده است در قرآن كریم آمده: به تحقیق شما را در زمین مسلط كردیم 

زن در  [۹]های زندگی قرار دادیم )تا شما به كوشش خود از زمین و آنچه در آن است، استفاده برید و شکرگزارید، ولی شما اندك شکر می كنید.

بت ثخانواده با تربیت صحیح و مناسب می تواند فرزندانی به جامعه تحویل دهد كه دغدغه كار داشته باشند و نسبت به فرهنگ كار و تالش نگاه م

 اشند.و ارزشمند داشته ب
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ر آقایان تأكید اامام خمینی)ره( اقتصاد را به عنوان یك ابزار به حساب می آورند و در ارتباط با نقش تربیتی و اقتصادی بانوان به اشتغال بانوان در كن

از آنان در راه تعالی ما مفتخریم كه بانوان و زنان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر همدوش مردان یا بهتر »داشتند و فرمودند: 

 [2]«.اسالم و مقاصد قرآن كریم فعالیت دارند

ل غاشتغال زنان در جریان توسعه، امری گریزناپذیر و در مواردی با شدت یافتن نیازهای فرد و جامعه ضروری است. در پی ضرورت وجود برخی مشا

دی های اقتصا خدماتی ویژه بانوان و همچنین گسترش مشاغل خانگی و مسئله كارآفرینی زنان در سالهای اخیر زمینه ورود جدی آنان در فعالیت

 در جامعه فراهم شده است كه این امر به نوبه خود باعث اشتغال زایی و افزایش درآمد ملی می شود.

 اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف:

 به در زمینه اصالح الگوی مصرف می توان به چند مورد اشاره كرد: یکی جایگزین كردن تولیدات داخلی به جای محصوالت خارجی است. زنان

دن رعنوان مهم ترین افراد متقاضی تأمین كاالی خانگی مطرح هستند كه اگر بتوانند به مصرف كاالهای ایرانی بپردازند )البته در صورت باال ب

 كیفیت كاالها توسط تولیدكنندگان( به طور قطع شاهد رونق تولید خواهیم بود.

قناعت به معنای  [۱]م علی)ع( می فرمایند: خوش ترین زندگی، زندگی با قناعت است.دوم نهادینه شدن فرهنگ قناعت در بین خانواده هاست. اما

 مصرف به مقدار كفایت است.

ر د بسیاری از كاالها هستند كه بود و نبودشان تأثیر چندانی در زندگی ندارند اما تبلیغات و چشم و هم چشمی ها باعث می شوند تا نیاز كاذب

امعه را از افتادن در این ورطه نجات دهند به عنوان مثال می مصرف كننده به وجود آید و زنان می توانند با جلوگیری از تجمل گرایی و اسراف، ج

ی توان به برگزاری میهمانی های خانوادگی اشاره كرد كه متأسفانه زیاده روی و اسراف در آنها بسیار به چشم می خورد. در این مجالس رد پا

رتی كه با برگزاری میهمانی های ساده و به دور از تجمل اوال تجملگرایی و چشم و هم چشمی را بر سر سفره های غذا به وضوح می توان دید درصو

ی ضافمی توان به افزایش رفت و آمدهای خانوادگی و برقراری صله رحم كمك كرد و ثانیا خود را نیز از قید و بند تهیه چند نوع غذا و تجمالت ا

 رهاند و مهم تر از همه فرهنگ ساده زیستی را نیز به فرزندان آموخت.

 از تولید ملی: حمایت

حمایت از تولید ملی ركن اصلی پیشرفت اقتصاد یك كشور محسوب می شود. اگر كاالهای تولیدی یك كشور توسط مردم حاضر در همان اقتصاد 

و در  دقیق استخریداری و پشتیبانی نشود آن اقتصاد بر زمین خواهد خورد. نهادینه شدن حمایت از تولید ملی در خانواده ها نیازمند برنامه ریزی 

 هاین زمینه باید تالش شود كه محصوالت داخلی با كیفیت مطلوب تولید شوند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. زنان در جامعه باید بدانند ك

 مصرف كاالهای داخلی باعث كاهش بیکاری، اشتغال زایی و مهم تر از همه باعث پویایی اقتصاد كشور می شود.
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 همه ظرفیت ها: استفاده حداكثری از

ی تاستفاده حداكثری از همه ظرفیت ها به این معناست كه برای اینکه در كشور یك اقتصاد رو به رشد داشته باشیم باید از همه ظرفیت های دول

را كرد. در  و خصوصی، اندیشه ها و راهکارهایی كه صاحب نظران ارائه می دهند و سرمایه های طبیعی كه در كشور وجود دارند كمال استفاده

ه عنوان ب كشور ما ظرفیت های فراوانی برای تولید و اشتغال وجود دارد كه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از همه آنها به نحو مطلوب استفاده كرد

 قتصادی و اجتماعیمثال مشاركت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها باعث شناخت ظرفیت ها و توانایی های آنان می شود، بلکه در توسعه ا

د چشم وجامعه هم نقش كلیدی دارد. باید به این نکته توجه كرد كه كشوری كه به دنبال توسعه است نباید از توانایی های نیمی از نیروی انسانی خ

 پوشی كند.

 روح خودباوری و خودكفایی:

اخته می توانیم به سمت توسعه گام برداریم. آمارهای روح خودباوری و خودكفایی یك اصل است كه با تقویت آن و شناخت ظرفیت های ناشن

رسمی منتشر شده در سالهای اخیر از حضور چشمگیر زنان و دختران در عرصه های اجتماعی و دانشگاهی خبر می دهند كه این امر به نوبه خود 

مسئولیت های خانه و امور خانواده با یك برنامه ریزی  باعث افزایش نیروی كار زنان در جامعه شده است. تجربه ثابت كرده كه زنان در كنار انجام

 اصولی قادرند در فعالیت های خارج از خانه نیز موفق عمل نمایند كه این حاكی از رشد روحیه خودباوری در میان زنان جامعه است.

 مردمی كردن اقتصاد:

ای حضور مؤثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصاد فراهم شود. یعنی یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی توانمند كردن آحاد مردم است تا زمینه بر

نی یع -فمردم در اقتصاد سرمایه هایشان را به كار اندازند و تولید را رونق دهند. از مهم ترین نقش های مردم در اقتصاد می توان به مدیریت مصر

باید درك عمیقی از مشکالت و راهکارها داشته باشد و باید در رابطه با نحوه تعادل در مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر اشاره كرد. یك زن 

 درست مصرف كردن توجیه شود و آموزش ببیند هر اندازه دانش و آگاهی زنان بیشتر شود و درك اقتصادی بیشتری در این زمینه بیابند نسبت به

 خارجی اشاره كرد.ترجیح كاالهای داخلی بر كاالهای  -طریقه مصرف حساس تر می شوند

ی دباتوجه به مطالبی كه بیان شد می توان گفت همان گونه كه مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان بیان فرمودند: اقتصاد مقاومتی اقتصا

صلی ه عنوان هسته ااست كه برای یك ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم زمینه رشد و شکوفایی را فراهم كند كه در این راستا نقش خانواده ها ب

در  نظام اجتماعی و به ویژه زنان در اجرایی شدن آن بسیار حائز اهمیت می باشد. همان طور كه اشاره شده كه در صورت نهادینه شدن این اركان

عه وآوری و... در سطح جامبین مردم شاهد اثرات مثبت آن مثل: كاهش وابستگی ها، مقابله با تحریم های اقتصادی، ایجاد اشتغال، ایجاد خالقیت و ن

 خواهیم بود.
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 منابع:

 اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری -۹

 ۹۱۱۹مقاله نقش زن ایرانی در اقتصاد ملی، مهدی سعادت، آبان -2

 ۹۱۱1، بهار ۹2فصلنامه تحلیلی سیاسی اجتماعی طنین اندیشه، شماره -۱

 

 

 نتیجه گیری

ری توانند خلل مهمی برای كشوها نمیزیر سیستم دراقتصاد مقاومتی باید گفت كه تحریم با توجه به بررسی همه عوامل موثر و

با قدرت جمهوری اسالمی ایران وبا این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد كنند، كشوری كه به خدای متعال اتکا دارد 

ریزی، تالش، تدوین استراتژی سالمی قادر است با برنامهوملتی استوار و هوشمند است حتماً پیروز این میدان خواهد بود. نظام ا

 ها و اقدامات الزم با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده ای از تهدیدهای امروزین را نیز به فرصت تبدیل كند
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 (59)شهریورکنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری      
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 
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 اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری -۹

 ۹۱۱۹سعادت، آبانمقاله نقش زن ایرانی در اقتصاد ملی، مهدی  -2

 ۹۱۱1، بهار ۹2فصلنامه تحلیلی سیاسی اجتماعی طنین اندیشه، شماره -۱

ایالعظمی سیدعلی خامنهاهللحضرت آیترسانی دفتر حفظ و نشر آثار ایگاه اطالعپ. 4  

 خبرگزاری فارس. 5

 پایگاه اطالع رسانی رجا.6

خبرنگار جام جم آنالین-فاطمه امیری .۹  

 ۹۱۱۹مهر  ۱م جم ـ دوشنبه . روزنامه جا۹

 سایت موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان. ۱

 پایگاه تحلیلی تبیینی برهان.۹1

شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا(. ۹۹  

۹2 Richard peet&ElaineHartwick , Theories of development Contentions,Arguments, 

Alternatives, The Guilford Press.2009, second edition 
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