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 وری و کارآفرینی، تولید داخلی و اشتغالبهره ءاقتصاد مقاومتی در ارتقا نقش

 1ستییسمیه دو

: چکیده    

ر شرایط باشد و دمی رهایتأثاثر کردن آن های فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و بیقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزها

اهش های خارجی کآرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی

 طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت.یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتکایی تأکید گردد

 یایز زواابررسی اقتصاد مقاومتی  .ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز استرد کردن فشارها و عبور از سختی مقاومت برای

حاضر  در مقاله ،کارآفرینی، تولید داخلی و اشتغالیوربهره یدر ارتقاو نقش آن به بیانات مقام معظم رهبری  با توجه مختلف 

د داخلی ،کارآفرینی ، تولی یوربهره یدر ارتقااقتصاد مقاومتی .باشدیم یاکتابخانهروش تحقیق مقاله .ردیگیمقرار  یموردبررس

 .رگذاراستیتأث اریبس در کشور و اشتغال

 .، اشتغالیداخل دیتولوری، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی، بهره های کلیدی:واژه

Review: 

Resistance economics means identifying areas of pressure and subsequently trying to control and 

neutralize those effects. In the ideal situation, such pressures become opportunities. In order to 

achieve a resistive economy, external dependencies must be reduced and the country's domestic 

production and self-reliance efforts emphasized. According to Iranian statesmen in defining a 

resisting economy, the need for resistance to overcome pressures and to pass through hardships 

to reach national strengths is needed. Investigating the Resistance Economy from Different 

Perspectives Considering the Statement of the Supreme Leader and Its Role in Promoting 

Productivity, Entrepreneurship, Domestic Production, and Employment, this article is a review 

article. The research method is a library article. It is very influential in the country. 

Keywords: Resistance Economics, Productivity, Entrepreneurship, Gross Domestic Product, 

Employment. 

                                                           
 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل1 

 



 22-7،صفحه 9911سال ،)  فصل بهار (دوره اول ،فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

 
 
 

2 
 

 مقدمه:

است که برای اولین بار توسط مقام  یاواژهقتصاد مقاومتی ا

معظم انقالب اسالمی وارد ادبیات اقتصادی شد، این اقتصاد 

در واقع تحریم دشمن را در اسید اراده ایران ذوب کرده و 

سیاسی غرب علیه جمهوری  بستهچشمپاتکی در برابر حمله 

 هامیتحردر دوران انقالب اسالمی همواره ایران  اسالمی است.

را در اسید اراده خود ذوب کرده و در حال حاضر نیز اقتصاد 

یک راهبرد و نقشه راه برای مقابله با  عنوانبهمقاومتی 

تا سرداران  شدهمطرحو رجوع به استعدادهای خود  هامیتحر

با .عرصه تولید در این جنگ اقتصادی با مقاومت حمله کنند

در دنیا پدیدار  از حکومتور انقالب اسالمی، شکل جدیدی ظه

شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به 

در  همآنمبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی 

خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای  منطقه

اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با 

تمام قوا به مبارزه با انقالب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و 

نظامی، تهاجمات به  یهانهیزمعدم پیروزی استکبار در 

 شد.  دهیکش گریدهای عرصه

 

 

که خصوصاً در سالهای اخیر با تهاجمات  هایکی از این عرصه

است. بنابراین  "عرصه اقتصادی"گسترده همراه بوده است، 

 خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوری و 

 

 

های جدید اقتصادی سازی در عرصهپردازی و الگونظریه

 ستیزی را برپاکند، نیازمندکه علم استکبار یهر کشوراست. 

 "اقتصاد مقاومتی"مفاهیم  نیاز اچنین الگوهایی است. یکی 

ر نقش بسزایی ب تواندیماقتصاد مقاومتی از عواملی که  .است

وری، کارآفرینی، تولید داخلی و بهره :داشته باشد هاآن

 خواهیم پرداخت. هاآنکه در ادامه به بررسی  باشدیماشتغال 

 اقتصاد مقاومتی:-1

با ظهور انقالب اسالمی، شکل جدیدی از حکومت در دنیا 

پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته 

 مهآنو به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی 

اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای  ازلحاظدر منطقه خاورمیانه که 

مام جهانی با ت اهمیت بسیار است، باعث شد که نظام استکبار

قوا به مبارزه با انقالب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم 

ی هاهای نظامی، تهاجمات به عرصهپیروزی استکبار در زمینه

ای در ساله خصوصاًها که دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه

ی اقتصادی اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه

-الب اسالمی مکلف به نوآوری و نظریهاست. بنابراین خود انق

های جدید اقتصادی است.هر پردازی و الگوسازی در عرصه

 را برپا کند، نیازمند چنین یزیاستکبارستکشوری که علم 

 .است "اقتصاد مقاومتی"الگویی است.یکی از این مفاهیم :

در ایران این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم 

مطرح گردید و بیان کردند  11/1/1831در تاریخرهبری 

. در "ما باید اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور پدید بیاوریم"که
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این دیدار ایشان اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از 

و برای نیاز اساسی کشور به  کارآفرینی معرفی نمودند

دگی آما»و « فشار اقتصادی دشمنان»کارآفرینی نیز دو دلیل 

-خامنه اهللتیآ. حضرت را معرفی نمودند« ور برای جهشکش

های کلی ای رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سیاست

قانون اساسی که  111اقتصاد مقاومتی بر اساس بند یک اصل 

 دهشنییتعپس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 

کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از  دیتأکاست، 

شمن د ینینشعقبرهنگ انقالبی و اسالمی، عامل شکست و ف

در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، 

های رو به همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران

از نظام اقتصادی اسالم را  بخشالهامافزایش جهانی، الگویی 

 ینیآفرنقشعینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای 

مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم 

شود، از مقاومت اقتصادی برداشت می عموماًکند. آنچه 

 های اقتصادی است. مواجهه با تحریم

ها جستجو برای دور زدن تحریم ییهاراه اوالًبه این معنا که 

ظرفیت تحمل سختی و فشار در درون اقتصاد  اًیثانشود و 

ای هبایست در هر مقطع، حوزهیابد. بر این مبنا، میملی، ارتقا 

اقداماتی صورت  هاآنتحریم شده رصد و برای جایگزین کردن 

های اقتصادی گیرد. هدف غایی این نظام فراهم آوردن زمینه

های میانی آن عدالت سعادت فرد و جامعه انسانی و هدف

اقتصادی، امنیت اقتصادی و بارور ساختن استعدادهای 

های اقتصاد باید سیاست(. 1811)میرمعزی، بیعی استط

های اقتصاد مقاومتی باشد. یک اقتصاد مقاوم باید سیاست

اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود مقاوم باشد، بتواند 

ایستادگی کند، با تغییرهای گوناگون در این گوشه دنیا، آن 

ام مق)بیانات گوشه دنیا متالطم نشود؛ این چیزها الزم است

 .(1811معظم رهبری، 

بر این اساس اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری، اقتصادی 

 است که دو ویژگی اساسی دارد:

.در برابر تهدیدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و کمتر 1

 بینند.آسیب می

.تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در وضعیت تهدید رشد 1

 کند.می

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری باید در ظرف اقتصاد 

در  ضرورتبهاسالمی تفسیر شود؛ زیرا وی در بیانات متعددی 

ها و دستورهای اسالمی در علوم نظر گرفتن مبانی، ارزش

علم اقتصاد و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  ازجملهانسانی و 

اه از دیدگکرده است. از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی  دیتأک

مقام معظم رهبری مترادف با نظام اقتصادی اسالم نیست بلکه 

شامل شکل خاصی از این نوع نظام است که در وضعیت خاص 

آید. علت آن نیز واضح است زیرا وی اقتصاد مقاومتی پدید می

ای بودیم بیان کردند و این را در زمانی که در شرایط ویژه

 قاومتی مطرح شود:کند که اقتصاد موضعیت اقتضا می

ت، شعار نیس کینیاما عرض کردیم اقتصاد مقاومتی،  کهنیا

ای هکند ما افقواقعیت است. کشور دارد پیشرفت می کینیا

-را در برابر خودمان مشاهده می یدبخشینوبسیار بلند و 

ها کنیم.خب بدیهی است که حرکت به سمت این افق
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ها از این معارضه هایی هم دارد. بعضیها و معارضهمعارض

های سیاسی دارد، های اقتصادی دارد، بعضی انگیزهانگیزه

ها المللی.یکی از این بخشای است و بعضی بینبعضی منطقه

که اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرایطی 

اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که همراه باشد با 

)بیانات مقام  منمقاومت در برابر کارشکنی و خباثت دش

. اقتصاد مقاومتی، حرکتی انفعالی (1811معظم رهبری، 

نیست؛ بلکه سلب و ایجاب را با هم دارد. اقتصاد مقاومتی به 

معنای آمادگی روحی و عملی برای مقاومت در برابر حمالت 

و حرکت به  مدتکوتاهاقتصادی دشمن و پاسخ به آن در 

چهارچوب الگوی سمت طراحی الگوی اقتصادی اسالمی در 

است.اقتصاد مقاومتی  درازمدتایرانی پیشرفت در  -اسالمی

 اندازچشممختص زمان تحریم و جنگ نیست، بلکه یک 

پیش روی اقتصاد ایران است؛ زیرا اقتصاد ایران در  بلندمدت

سایه تفکر جمهوری اسالمی همیشه آماج حمالت دشمنان 

اقتصادی خواهد بود. اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت 

نیست، بلکه مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکالت موجود 

اقتصادی برای جلوگیری از امتیازدهی به  یهابخش ریزدر 

)تراب زاده، دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است

1811.) 

 :2اقتصاد مقاومتیتعریف  -2-1

بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این 

در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته  و  معموالًنوع اقتصاد 

                                                           
2 Resilient Economy 

گیرد که منفعل نیست و در کننده یک کشور قرار میمصرف

مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی در 

آن بر اساس  یسازیبومتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و 

بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع از اقتصاد، باید جهان

هر چه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و 

رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه 

ه کند کداشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می

و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگی وجود داشته باشد 

-جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می

های فشار یا در کند.اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه

ثر اتالش برای کنترل و بی متعاقباًشرایط کنونی تحریم و 

کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، 

های عقالیی کت همگانی و اعمال مدیریتباور و مشار قطعاًکه 

 شرط و الزام چنین موضوعی است.و مدبرانه پیش

 فرمایند:مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی می

اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته 

باشیم که هم روند روبه رشد اقتصادی در کشور ملحوظ بماند، 

کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی  اشیریپذبیآسهم 

 هایکشور و نظام اقتصادی طوری باشد که در برابر ترفند

های گوناگون خواهد بود دشمنان که همیشگی و به شکل

)بیانات مقام معظم کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند

 (.1811رهبری، 
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 محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی-2-2

، یسازمقاوماقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی  

فرسوده و ناکارآمد  یو نهادهاوترمیم ساختارها  ییزدابحران

 و مشارکتباور  قطعاً،که شودیمموجود اقتصادی مطرح 

 شرطشیپ، و مدبرانههای عقالیی مدیریت و اعمالهمگانی 

و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش 

 و تالشهای تولید داخل روی مزیت دیتأکو  هایوابستگ

 .است ییخوداتکابرای 

 از اندعبارتبرخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی 

: 

 

 ملی دیاز تولحمایت  -2-2-1

سال بر ضرورت تداوم  یدر ابتداتأکید مقام معظم رهبری 

ه ، مبین سه وظیف"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"

ه ک یاحلقه، سه باشدیمتولید و مردم  انیمتصدبرای دولت، 

مستقیم دارد و نتیجه  ریتأثهم،  یبر رو هاآننحوه تعامل 

نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنی هرچه قدر که 

مردم را تشویق به خرید کاالی داخلی کنیم ولی کیفیت تولید 

کاالی داخلی پایین باشد، عمالً رغبتی از سمت مردم به خرید 

کاالی تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولیدکننده هم برای 

همت کند ولی دولت و سیستم بانکی  تولید کاالی باکیفیت

کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، 

سخت کند و یا مردم نسبت به کاالی  را وکارکسبفضای 

لذا باید  .باشند، بازهم نتیجه منفی خواهد بود رغبتیبداخلی 

و در راستای  شدهاصالحتمامی ارتباطات این سه حلقه باهم 

ش تولید ملی بهبود پیدا افزای

 .................................................................کند

.............................................................................................................

........................ 

قانون  44اصل  یهااستیس-2-2-2

.............................................................................اساسی

................................  

اقتصاد از پیامدهای  یآزادسازمحدودسازی اقتصاد دولتی و 

اقتصاد مقاومتی فعال و پویا  .قانون اساسی است 44مهم اصل 

استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی  یزیربرنامهنیازمند 

دادن بیشتر به فعاالن بخش کردن اقتصاد از طریق میدان

بخش .باشدیمخصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش 

موتور و محرك اصلی رشد اقتصادی و  عنوانبهخصوصی 

سرمایه خود و جذب و  یریکارگبهصنعتی است که با 

استفاده بهینه از منابع  های غیردولتی،مشارکت سرمایه

آمد، ضمن ایفاء نقش خود در انسانی و اعمال مدیریت کار

 یاتوسعهاهداف  تواندیمرشد اقتصادی و صنعتی کشور، 

اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه .دولت را محقق نماید

معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون 

 نیتریاصل عنوانبهی مردم شک برترین بستر، برای همراه

کردن اقتصاد در برابر  ضدضربه، برای در جامعهارکان مقاومت 

 هاستمیتحر

 

............................................................................................................. 
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.............................. 

 نوین یاز فناور و استفادهتوجه به نخبگان -2-2-3

 که اثرگذاری شودیمنخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق 

وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، 

کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش  خالقیت،

و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و 

های نوین مشمول . زمانی که فناوریکشور گرددمتوازن 

 این دهندینمدشمن اجازه  یو کشورهاگیرند تحریم قرار می

 توانیمها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، فناوری

به  دادن دانیمها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد. این فناوری

 یهایژگیو، از یو کشاورزنخبگان در عرصه صنعت، تجارت 

که  باشد یاگونهبهاقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط 

نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. آنچه جای 

 وصدر خصنگرانی است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی 

کشور است که گاهی شدیدتر  در داخلموانع تولید و تجارت 

 .کندیمازتحریم ها عمل 

 یوربهره یدر ارتقای نقش اقتصاد مقاومت-3

 یوربهره و ارتقاء ، روح و قلب اقتصاد مقاومتی استیوربهره

ز ا یکی است . اقتصاد مقاومتی یهامؤلفه نیترمهماز یکی 

ی اقتصاد مقاومتی هاترین محورهایی که در سیاستمهم

جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به آن توجه ویژه شده است، 

 14بند از  11در بیش از  کهیطوربهوری است موضوع بهره

                                                           
3 entrepreneurship 

4 Sebastian &et.al 

وری یا مستقیم به موضوع بهره طوربهها بند این سیاست

: تقویت ازجملهوری توجه شده است.اصلی بهره یهامؤلفه

یری پذعوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت

وری در اقتصاد، رشد بهره قرار دادناقتصاد در جهت محور 

دهی بنیان و سامانپیشتازی اقتصاد دانشتوسعه کارآفرینی، 

سازی نظام ملی نوآوری، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند

وری، کاهش شدت انرژی، ها در جهت افزایش بهرهیارانه

تولید تا مصرف متناسب با  بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم

با افزایش سهم سرمایه  ژهیوبهدر ایجاد ارزش،  هاآننقش 

از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی  انسانی

لی های کو تجربه، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست

ید، پذیری در تولاصالح الگوی مصرف، ارتقای کیفیت و رقابت

 شاخص بر اساستوسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )

 های عمومیجویی در هزینهصرفه شدت مصرف انرژی(، 

 یازس یمنطقکشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، 

و  یرضروریغهای موازی و اندازه دولت و حذف دستگاه

وری، و تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد بهره زائدهای هزینه

 کارآفرینی.

 :3کارآفرینی -4

کارآفرینانه که  یهاتیفعال درمجموع ریدرگ درصد افراد

،مستقل شدن و هادر فرصتعامل اصلی برای درگیر شدن 

حفظ درآمد خود)سباستیان و  فقطنهافزایش درآمد است 

اقتصادی هدفی مطلوب برای  یتوسعه(. 1111، 4همکاران
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 هایی که در اینفعالیت بودن بخشجهینتها بوده و تمام ملت

شود، نیازمند شناختی دقیق و جامع از مسیر انجام می

متغیرهایی است که در این فرایند نقش دارند. در این میان 

اقتصادی کشورها ایفا  یتوسعهکارآفرینی نقشی مهم در 

کند. مفهوم کارآفرینی چیزی بیشتر از ایجاد شغل است. می

های کارآفرینی است؛ اما تنها اگرچه ایجاد شغل یکی از جنبه

یکی از کارکردهای آن است. دیدگاه کارآفرینی مشتمل بر 

ها، پذیرش مخاطرات، پایداری برای وجوی فرصتجست

طورکلی است و به دستنیازاها و مفاهیمی محقق کردن ایده

اقتصادی ارتباطی نزدیک دارد. که سطح  یتوسعهبا مفاهیم 

بان جهانی در کشورهای عضو دیدههای کارآفرینانه فعالیت

مثبت دارد. از سویی  ریتأث هاآنکارآفرینی، بر نرخ اشتغال 

 ها، تولید دانشاست که سطح این فعالیت شدهمشخصدیگر 

های دهد. سطح فعالیتقرار می ریتأثطور مثبت تحت را نیز به

بان جهانی کارآفرینی، بر کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده

ی درآمد این و نیز بر توزیع عادالنه هاآن درآمد سرانهمیزان 

نه از های کارآفرینامثبت دارد. بنابراین فعالیت ریتأثها کشور

سویی سبب باال رفتن درآمد سرانه و از سویی دیگر، سبب 

 زمانهمی درآمد و ثروت شده و نتیجه یعادالنهبهبود توزیع 

ی آحاد جامعه خواهد این دو اثر، افزایش رفاه و سطح زندگ

ودن مثبت مساعد ب ریتأث دییتأبود. اما دالیل آماری کافی برای 

 .تنیامده اس به دستهای کارآفرینانه محیط بر سطح فعالیت

 

                                                           
5 Bruton &et.al 

 کارآفرینان -4-1

یک منبع حیاتی رشد  عنوانبه سوکیکارآفرینان نوآور،از 

 یرفتار فردبرای ظهور تمام واحدهای سنتی اقتصادی شامل 

 یاز سو کردند وبا توجه به شرکت،منطقه و کشورظهورپیدا 

از محققان عالقمندبه فهم آن دسته از عواملی  یاریبس گرید

دانش مبتنی  و کنندیمهستند که کارآفرینی را تشویق 

 ویژه کارآفرینی هستند. تیپرفعال

 عوامل نهادی و کارآفرینی-4-2

در رینی نرخ کارآف عیدر توزعوامل نهادی اجزای مهمی 

 رشد هیدر نظر  یطورکلبهفردی و کشوری هستند. سطوح

 معموالً جغرافیایی ، یهانهیزم در تمامفرض براین است که  

ترتیبات نهادی دقیق  از خودکار طورکشور بهسیاست 

 در موردبحث توانیم.سیاست نظری و مفاهیم را استمندبهره

یک چارچوب برای درك ارتباط بین  عنوانبهسازمانی اقتصاد 

کارآفرینی و رشد اقتصادی دانست)سباستیان و همکاران، 

1111.) 

 (و کارآفرینیمؤسساتنهادها)-4-3

ف تعری "قواعد بازی دریک جامعه یا بیشتر " عنوانبه نهادها

( استفاده از 1111)5.با توجه به بروتون وهمکارانشودیم

کارآفرینان مفید معنا  به خصوصبهاقتصاد نهادی است که 

 یهایریگمیتصمافراد نوآورانه به  سمت  و بخشدیم

.بنابراین تصمیمات تولیدی و کارآفرینی روندیم ینیکارآفر
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 عوامل نهادی تحت تأثیر لهیوسبهتوسط انسان  شدهانتخاب

(.به این معنی که 1111، 1)تورنتون و همکارانردیگیم قرار

یا پرورشی  محدود توانندیمرسمی و غیررسمی هم  ینهادها

ت اساس دانش و فرص بر جدید وکارکسبتصمیم به ایجاد یک 

 (.7،1111بگیرند)آلوارز و اربنو

 باورها،هاارزشبرخی از نویسندگان به این نتیجه رسیدند که 

کارآفرینی  یبر روهنجارهای اجتماعی،درمیان دیگران  و

 (، در1111)3مک کللند مثالعنوانبهتأثیرگذاراست. 

( و دالکروئیکس و 1177)1روانشناسی،کالینز

( 1111)11(، درجامعه شناسی، بکروووسمان1111)11نیلسن

(، درآزمون 1114)11و شهرسازی، اربنووآلوارز دراقتصاد

به  هانآ فردمنحصربهیک نتیجه  عنوانبهتحقیق کارآفرینی.

بر  یرشتیب ریتأثسمی این نتیجه رسیدند که نهادهای غیرر

رسمی دارند. با توجه  ینهادهاکارآفرینی نسبت به  یرو

 کهیدرحالتوسعه  کهیدرحال( کشورهای 18،1113به)کولینگر

کارآفرینی بیشتری نسبت به کارآفرینی تقلیدی  حاضر فرصت

 سودآوراست. طور بالقوهبههنوز هم  دارند که

 کارآفرینیاقتصاد مقاومتی، معنا و مفهومی از -4-4

مان مهم است، کارآفرینی مهم یدلیل دومِ ما که امروز کار برا

است، این است که ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار 

با فشار  خواهدیمداریم. دشمنی وجود دارد در دنیا که 

                                                           
6 Thornton &et.al 

7 Alvarez   & Urbano 

8 McClelland 
9 Collins 
10 Delacroix and Nielsen 

، دیدانیمکه شماها  ییکارهااقتصادی و با تحریم و با این 

د به این کشور. هدف این اهریمنی خودش را برگردان یسلطه

، منابع، منابع طبیعی همهنیباااست. یک کشور به این خوبی، 

امکانات، زیر نگین  یهمهبا این موقعیت سوق الجیشی، با 

بودند، یک روز  هاسیانگلیک قدرتی در دنیا بوده؛ یک روز 

در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه،  -بودند  هایکائیآمر

از این امپراتوری  یاگوشهکیامپراتوری سلطه. حاال آمریکا 

 هانیامسلط بودند بر این کشور؛ انقالب دست  هانیا -است 

 یهمهبرگردد به این کشور.  خواهدیمرا کوتاه کرده. سلطه 

هانه ب یاهستهانرژی  یمسئلهبرای این است.  هاتالشاین 

انرژی  یمسئلهاگر ما  کنندیمکه خیال  یکسانآناست. 

را حل کردیم، مشکالت حل خواهد شد، خطا  یاهسته

 یهمسئل، کنندیمرا مطرح  یاهستهانرژی  یمسئله. کنندیم

، مسائل گوناگون را مطرح کنندیمحقوق بشر را مطرح 

، فشار است یمسئلهبهانه است. مسئله،  هانیا، که کنندیم

انقالب را  خواهندیمدر بیاورند؛  زانوبهیک ملت را  خواهندیم

زمین بزنند. یکی از کارهای مهم همین تحریم اقتصادی است. 

الً ؛ اصندیگویمما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ  ندیگویم

طرف، ملت ایران است. تحریم برای این است که ملت ایران 

ا ما به خاطر دولت جمهوری اسالمی به ستوه بیاید، بگوید آق

 ملت با نظام یرابطه؛ میریگیمداریم زیر فشار تحریم قرار 

البته ملت  .جمهوری اسالمی قطع بشود. هدف اصالً این است

11 Becker and Woessmann 

12 Urbano and Alvarez 
13 Koellinger 
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موارد دیگر محاسباتشان غلط  یهمه؛ مثل شناسندینمما را 

 اندر غلط است.

از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که  

مجازات  خواهندیمخودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده. 

کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، 

اصالً  .. این ملت راه را پیدا کردهیاکردهای ملت! آزاد 

د و بکننچه کار باید  فهمندینممحاسباتشان اشتباه است؛ 

؛ فشار آورندیم. خب، اما فشار کنندیمچه کار دارند 

ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی .هامیتحراقتصادی از راه 

این  شیمعنادر کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی 

؛ میزنیمرا دور  هامیتحراست. دوستان درست گفتند که ما 

را  هامیتحرین کشور بنده هم یقین دارم. ملت ایران و مسئول

؛ مثل موارد کنندیم، تحریم کنندگان را ناکام زنندیمدور 

سیاسی بود که  یهانهیزمگذشته در  یهاسالدیگری که در 

یک اشتباهی کردند، یک حرکتی انجام دادند، بعد خودشان 

مجبور شدند برگردند، یکی یکی عذرخواهی کنند. چند مورد 

. در این ده دانندینم هاجوانیادتان هست البد دیگر. حاال 

بیست سال اخیر، از این کارها چند بار انجام دادند. این دفعه 

ریم برای ما جدید نیست، ما هم همین جور است. البته تح

که شده  ییکارهااین  یهمهسی سال است تو تحریمیم. 

این حرکت عظیم ملت ایران، در فضای تحریم  یهمهاست، 

ن بکنند. خب، ولی ای توانندینم؛ بنابراین کاری گرفتهانجام

مسئوالن و دلسوزان کشور که خود  یهمهدلیلی است برای 

نند به ایجاد کار، به تولید، به را موظف بدانند، مکلف بدا

کارآفرینی، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که 

کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمی است. همه 

بیانات مقام معظم رهبری، )خودشان را باید موظف بدانند

1831.) 

  خارجی یبر کاالجیح مصرف کاالی داخلی رت-5

های مردم در به نتیجه رسیدن اقتصاد مقاومتی شقیکی از ن

توجه به محصوالت داخلی نسبت به محصوالت خارجی 

باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید پرواضح است که .باشدیم

است ، و منافع  یو اسالمجهانی وظیفه ملی  در عرصهداخلی 

مردم حق  .نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد زودگذر

استفاده از کاالی باکیفیت را دارند ، ولی ترجیحاً باید کاالی 

ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه 

علمی است ، به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت 

پایداری را باید با  و تعاملحلقه ارتباط صمیمی  هاو دانشگاه

 یاشند.یکدیگر داشته 

 داخلی تولید از ایتحم-5-1

 یعنی واردات که است اقتصادی ادبیات در رایج سخنان از

 ایجاد یعنی صادرات و خارجی کار نیروی برای اشتغال ایجاد

 همانند نیز سخن این. داخلی کار نیروی برای اشتغال

 قرار مقاومتی اقتصاد تعریف راستای در قبلی یجنبه8

 قبل یجنبه 8 با یمقاومت اقتصاد از جنبه این اما ،ردیگیم

 رشد رب مستقیم صورتبه کهنیا یکی. دارد اساسی یهاتفاوت

. واسطه اب و غیرمستقیم صورتبه نه دارد، اثر تولید شکوفایی و

 رد مخصوصاً( یداخل دیتول از حمایت با اینکه دیگر ینکته

 وابستگی) دارد وجود داخل در کاال تولید توانایی که مواردی
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 نیاید به وابستگی کاهش با. شد خواهد کاسته خارج دنیای به

 بر تحریم و فشار مجری که غرب دنیای خصوصبه و خارج

 یجه،نت در و ابدییم کاهش هامیتحر اثربخشی است، کشورمان

 .انجامدیم اقتصاد شکوفایی رشد به

 ستا نهفته داخلی تولید از حمایت در بسیاری مزایای البته

 کار نیروی برای اشتغال ایجاد به توانیم هاآن یازجمله که

 داخلی( نماد)برند به توجه تورمی، فشار شدن کمتر داخلی،

 مالی بار از کاستن خصوصی، بخش تقویت مختلف، صنایع در

 ارهاش دیگر موارد بسیاری و غیرنفتی کاالهای ارزآوری دولت،

 از اقتصاد شدهگفته تعریف راستای در فوق موارد یهمه. کرد

 " داخلی تولید از حمایت"  واقع در .رندیگیم قرار مقاومتی

 و رشد ینهیزم نمودن یعنی فراهم مستقیم، صورت به

 .کندیم کمک مقاومتی اقتصاد به اقتصاد، برای شکوفایی

 رشد نرخ که است موضوع این بیانگر اقتصادی مطالعات

 همبستگی کشور یهیاول سطح درآمد با اقتصادی بلندمدت

 فیزیکی یهیسرما موجودی بودن پایین و ندارد باالیی

 برخی بلکه نیست، کشورها در اقتصادی پایین رشد تنهاعامل

 رشد تسریع باعث انسانی یهیسرما خصوصبه عوامل از

 .(1811)تاری و همکاران،گرددیم اقتصادی

 داخلی تولید عوامل از حمایت -5-2

 یهیسرما و کار از حمایت یعنی ، 1811 سال شعار دوم بخش

 در. است داخلی تولید عوامل از حمایت معنای به ایرانی،

 زمین،کار، انسانی، نیروی شامل تولید عوامل اقتصاد،

 یهایبنددسته...  و مادی یهاهیسرما انسانی، یهاهیسرما

 عنوانبه را کار نیروی از ریغ دیتول عوامل معموالً. شودیم

 در نیز امسال شعار دوم بخش پس. شناسندیم سرمایه

 چرا ،ردیگیم قرار مقاومتی اقتصاد از ذکرشده راستای تعریف

 واملع از حمایت به دیبا تولید، شکوفایی و افزایش برای که

 هب را نتایجی تولید عوامل از حمایت افزایش. پرداخت تولید

 صورتبه عوامل این چون اینکه اول: خواهد داشت همراه

 و مدانجا تولیدمی افزایش به دارند، نقش تولید در مستقیم

 تاس یگذارهیسرما مانندبه تولید عوامل از حمایت اینکه دوم

 ، جهیدرنت.شودیم تولید افزایش به منجر زین طریق این از و

 اقتصادی بلندمدت رشد به داخلی تولید عوامل از حمایت

 ردمو این. داشت خواهد پی در را اقتصاد ییو شکوفا انجامدیم

 و شارهاف که ،چراابدییم تبلور مقاومتی اقتصاد تعریف در نیز

 تولید عوامل از حمایت بر چندانی تأثیر خارجی یهامیتحر

 اداقتص خاص موارد آنکه شرط به البته. نخواهند داشت داخلی

 برقرار این خصوص در بهینه مدیریت و شود رعایت اسالمی

 .باشد

 

 داخلی تولید از استفاده -5-3

 عت،صن یهابخش در تولیدکنندگان مشکالت رفع رصد -

 خدمات، و کشاورزی

 یهاطرح جای به تولید سمت به هاهیسرما دادن سوق -

 زا، هزینه

 گسترش عدم و موجود منابع با هاطرح مالی تأمین -

 اجرا، دست در یهاطرح هیرویب
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 و هاآن هزینه مصوب، یهاطرح تعداد ارزیابی -

 و اجرا برحسب ضرورت هاطرح اجرای یبندتیاولو

 ،ازیموردن هزینه

 زمانی بازه به توجه با مصوب یهاطرح انتخاب -

 ،هاآن بودن زودبازده لزوم و مدتکوتاه

هبودج با مقایسه و تولید به هاطرح ارزش نسبت بررسی 

 سالیانه،

هدفمندی در تولید بخش مشکالت به توجه لزوم 

 (،هاطرح انتخاب )درهاارانهی

 یزائاشتغال-6

 یزائاشتغالهای دولت در اقتصاد مقاومتی یکی از نقش

اشتغال درکشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد . باشدیم

تواند مشکالت فرهنگی را نیز مرتفع کند. داشت که می

دولت امری  یاز سوشغلی  یهافرصتبنابراین ایجاد 

 یهافرصتکنونی افزایش  طیدر شرا. گرددیمضروری تلقی 

در شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول 

، چرا که در راستای دستیابی به  شودیممحسوب  دولت

یم. درکشورهست شتریکار باقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی 

زائی ازجمله راهکارهای الزم برای رفع موانع اشتغال

از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد  اندعبارت

امنیت اقتصادی ، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از 

و روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ 

  ....اقتصاد زیرزمینی کنترل

اقتصاد مقاومتی که به آن توجه  یهارساختیزیکی از 

عضاً نحوه تورم است که ب مسئلهکمتری شده است، 

مالی  پولی و در نظام هایریگمیتصم یو برخریزی بودجه

حاضر تبدیل به  کهیدرحالشده است. تورم  ییزاتورمموجب 

بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است 

 شود و دچار مشکل، صادرات کشور یالمللنیب در عرصهکه 

مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن باال بودن  در طرف

قیمت کاالها در داخل کشوراست. اقتصاد در شرایط تورمی 

 ندکینمآن تولید داخل افزایش پیدا  موجببهبازدهی ندارد و 

ر دو درنتیجه، باال رفتن نرخ بیکاری  ابدییمو بیکاری افزایش 

های اجتماعی هزینه متعاقباًو افزایش مفاسد اجتماعی،  جامعه

ور را و این مسئله کش افتهیشیافزاو امنیتی کشور  یاسیو س

از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد 

 .......................................................................کرد

 اقتصاد سازی متنوع و خودکفایی -6-1

 توسعه کهیدرحال کشورهای مشترك یهایژگیو از یکی

 محصوالت(خاص یچند کاال یا یک صدور به وابستگی

 اسمیت و آدام که هرچند. باشدیم) معدنی مواد یا کشاورزی

 صتخص و کارمیتقس آزاد، بازار به معتقد اقتصاددانان سایر

 داده نشان تجربه اما ،دانندیم اصلی پیشرفت راهکار را گرایی

 چند یا کیصادرات  به شدید وابستگی با کشورها است

 یماندگعقب باطل چرخه در کشاورزی یا معدنی محصول

 گرایی تخصص را آن توانیم که یادهیپد.اندآمده گرفتار

 کشورهای صادرکننده مورد در مطلب این. دانست افراطی

 یاژهیو اهمیت از خام نفت خصوصبه و معدنی منابع
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 یمعدن محصوالت قیمتی شدید نوسانات رایز. است برخوردار

 دچار شدتبه کشورها را این ارزی درآمدهای نفت، خصوصبه

 درآمدهای کاهش مواقع در شرایطی چنین در. کندیم نوسان

 امو دریافت به ناگزیر مصرفش سطح حفظ برای ارزی جامعه

 رد و شده شدید وابستگی که باعث است خارجی یهاکمک و

 اخذدر  کشور ناکامی صورت در. کندیم اخالل ایجاد اقتصاد

 و شده مختل کشور عمرانی یهابرنامه نیز خارجی یهاکمک

 گردی یاز سو. شوندیم منصرف ادامه فعالیت از گذارانهیسرما

 تجربه شد،زیرا خواهد باثبات رشد مانع اقتصادی نوسانات

 رونق، زمان در صادراتی درآمدهای افزایش که داده نشان

 و )شدیاكکندینم جبران را رکود درزمان درآمدها کاهش

 (.1113 ،14دیگران

 قیمت کهیهنگام حتی ( 1113 دیگران) و شدیاك نظر به

 هم ازب باشدیم باال) ایران در مانند نفت(غالب صادراتیِ کاالی

 بخش صادراتی. شودیم نمایان رونق بودن موقتی عالئم

 بنابراین ،کندیم جذب را کمی انسانی نیروی غالب، کاالی

 نییپا بازدهی با هابخش سایر در کارنیروی  عمده قسمت

 یزینشانگر سرر تنها هابخش این رشد. هستند مشغول

 یهابخش شدید وابستگی یا صادراتی بخش در درآمدها

 کهیهنگام و باشدیم غالب کاالی بخش صادراتی به اقتصادی

 یهابخشکلیه  رسید، پایان به بخش این موقتی رونق

 لیم پول حد از بیش تقویت با. شوندیم رکود دچار اقتصادی

 مسکن و زمین قیمت و ابدییم کاهش کاالها ریسا صادرات

 رد از اقتصاددانان بعضی نظر به. ابدییم افزایش شدتبه

                                                           
14 Shediac & et.al 

 اهشک صنعتی کاالهای به نسبت اولیه مواد قیمت بلندمدت

 توسعه کهیدرحال کشورهای که است آن به معنای و ابدییم

 هب نسبت موضع ضعف در همیشه صادراتی، الگوی چنین با

 سازی متنوع. داشت خواهند قرار افتهیتوسعه کشورهای

 یولمحصتک اقتصاد از کشور نجات برای کارآ یاوهیش اقتصاد،

 ده،پدی این همگانی درباره توافق علیرغم حالنیباا. باشدیم

 .ندارد وجود آن عملی بستن کار به مورد در یکسانی نگاه

 مقاوم اقتصاد برقراری دهندهنشان یهاشاخص-7

 توانیم باشد، زیر یهاشاخص دارای اقتصادی کهیدرصورت

 یهاشوك از را تأثیر کمترین که مقاوم دانست اقتصادی را آن

 ورود زا سریع پس بازسازی توانایی و پذیرفته اقتصاد به وارده

 باعث که دارد چندگانه ماهیتی مقاوم اقتصاد. دارد را شوك

 هرحالبه. داد نشان شاخص یک را با آن نتوان شودیم

 تر شدنمقاوم از یانشانه عنوانبه را زیر یهاشاخص توانیم

 .گرفت در نظر اقتصاد

 نرخ پائین بیکاری-7-1

 اعتیاد، افزایش. است بسیاری یهانهیهز دارای بیکاری

 تعادل خوردن برهم ،یو تبهکار خشونت روانی، یهایماریب

...  و حیثیت دادن دست از طالق، نرخ افزایش افراد، روحی

 یبیکار روانی یهابیآس از گریزی راه هیچ. برد نام توان رامی

 اگرچه بیکاری بیمه وضع.نیست دسترس در کامل طوربه

 اما ،دهدیم کاهش حدی تا را بیکاری فردیِ یهانهیهز

 باقی کار نیروی از بخشی رفتن دست از اجتماعی یهانهیهز
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 سبتن بالفعل کاهش تولید موجب امر این گریدانیببه. ماندیم

 گراندی بیکاری از شاغل افراد حتی. شودیم بالقوه تولید به

 نگهداری خانواده بیکار افراد از مجبورند هاآن.رندیپذیم اثر

 اعثب خود نوبهبه که بردیم باال را تکفل بار امر این و کنند

. دشویم سرمایه تشکیل نرخ شدن آهسته و اندازپس کاهش

 داشتهن شغلی امنیت شاغالن تا شودیمباعث  بیکار افراد وجود

سطح  در. رودیم نیب از هاآن یزنچانه قدرت و باشند

 یدتول لحاظ به دارد بسیار بیکاران که کشوری المللنیب

 حمتز با گانگانیو ب کند رقابت کشورها سایر با تواندینم

 هدایت اهدافشان سمت به را بیکاران توانندیم کمتری

 وقس سویی به را جامعه نباید بیکاری از ترس حالنیباا.کنند

 کی مثابهبه را قیمت هر با و تیفیهر ک با شغل ایجاد که دهد

 با دیبا اشتغال ایجاد. کند عمل آن بر اساس و انتخاب راهبرد

 یآت تحوالت شناسایی و جهانی اقتصاد یهاتیواقع به توجه

 اقتصاد در تازه یهاتیمز جادیفرض ا با و آینده از آن،شناخت

ا ب تنها که ییهاتیفعال در یگذارهیسرما. گیرد صورت ایران

 شدن تنگ و موجود انحصارهای و دولتی یهاارانهی از استفاده

 با بخش آرام داروی یک تواندیمپذیرد، صورت واردات دایره

  (.1831)سیدشکری، باشد مدتکوتاه تأثیرات

 کار نیروی یوربهره بودن باال -7-2

 معیتج به کشور تولید تقسیم از کار نیروی متوسط یوربهره

 یک برای شاخصی چنین بودن نییپا.دیآیم دست به شاغل

. باشدیممنابع  اتالف نشانگر کشورها، سایر نسبت به کشور

 ونح به تواندینم کشور حالتی چنین در که است طبیعی

 .کند دفاع دیگران برابر خود در منافع از یاستهیشا

 جامعه نبودن دوقطبی -7-3

 ادافر نسبی یهاتفاوت نشانگر که آنجا تا درآمدی اختالف

 شکوش و کار برای مثبتی عامل تواندیم و بوده منطقی است

 که رسدیمحدی  به درآمد نابرابری کهیهنگام. باشد بیشتر

 هب باعث ،شودیم تقسیم فقیر و ثروتمند گروه دو به جامعه

 گسترش. شد خواهد جامعه برای خطرات جدی آمدن وجود

 عمومی یهابرنامه در همگان گسترده مشارکت از مانع فقر

 برابر در مقاومتی هیچ فقیر و ناامید یهاتوده و شد خواهد

 .داد نخواهند نشان ازخود بیگانه تهاجمات انواع

 باال اجتماعی سرمایه-7-4

 ایجاد باعث که است کلیدی متغیری اجتماعی سرمایه

 یاهیسرما چنین وجود. شودیممردم  بین اتحاد و همکاری

 فراهم هاآن از یکی که دارد جامعه برای متعددی فواید

. تاس بیگانه تهدیدات برابر در کشور بهتر ساختن مقاومت

 آسان بسیار در جامعه اجتماعی سرمایه مشاهده که هرچند

 تعداد چنانچه. باشدیم دشوار آن دقیق یریگاندازه اما است،

 این در کنندهشرکت افراد یا غیرانتفاعی یهاسازمان

 در نظراجتماعی  سرمایه از معیاری عنوانبه را هاسازمان

 ات اجتماعی سرمایه افزایش برای دولت راهکارهای بگیریم،

 .شودیم مشخص یااندازه

 آموزشی نظام زمینه این در هادولت مهم ابزارهای از یکی

 میعموم کاالهای دیبا تول هادولت آن بر عالوه. است کشور

 حقوق از دفاع. باشند اثرگذار اجتماعی سرمایه بر توانندیم

. هاستدولت وظایف نیترمهم از اجتماعی تیو امن مالکیت
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 نم ،خود هستند شخصی امنیت نگران مردم کهیهنگام

. نندک شرکت خیریه یهاتیفعال در دیگران همانند توانندیم

 انگیزه توانندیم شانیهاتیفعالحجم  کاهش با هادولت

 باوجود صورت نیا غیر در .دهند افزایش را مردم مشارکت

 برای شرایط و شده وابسته نهاد این به مردم دولت بزرگ،

 .ابدییم کاهش مردم مشارکت

 کشور صادراتی درآمدهای تنوع-7-5

 یوابستگ توسعه کهیدرحال کشورهای اغلب مشترك ویژگی

 ای اولیه محصول چند یا صادرات یک و تولید به هاآن شدید

ابر بر در هاآن شدید یریپذبیآس به منجر که است کشاورزی

 کشورها این نجات راه. شد خواهد کاالها آن قیمتی راتییتغ

 کشورهای از زیادی به تعداد صادراتی تولید پایه گسترش

 گسترش معنای به امر این ما کشور در. باشدیم جهان

 .است صادرات غیرنفتی

 باال اقتصادی رشد نرخ -7-6

 معموالً  کنند کسب را شده ذکر یهایژگیو که اقتصادهایی

 هانآ بودن مقاوم نشانگر که هستند باال همراه رشد نرخ یک با

 فاهر و درآمدهاسطح  رفتن باال سبب رشد نرخ این. هست نیز

 شکاف تواندیم تیدرنها البته و گرددیم جامعه افراد آحاد

)تاری و همکاران،  دهد کاهش را جامعه بین افراد درآمدی

1811). 

 

 

 :یریگجهینت

صاد تعریفی از اقت یبرم بنا بود که بر اینمقاله تالش  نیدر ا

مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری معرفی و تبیین شد،به 

ر دمختلف اقتصاد مقاومتی پرداخته شود و  یهاجنبهبیان 

، کارآفرینی یوربهره یدر ارتقانقش اقتصاد مقاومتی  ادامه

 درمجموعقرار گرفت.  یموردبررس،تولید داخلی و اشتغال 

 مقاومت صرفاً  توانینم ار مقاومتی اقتصاد گفت توانیم

 عدم و اقتصاد در ثبات و امنیت ایجاد دانست،بلکه اقتصادی

 همان استقالل یا اقتصادی خارجی یهاشوك برابر در تزلزل

 دشمن .است مقاومتی اقتصاد بارز یهاشاخصه از اقتصادی

 جمهوری با مبارزه ابزارهای اخیر،تمام یدهه چند طول در

کنار  در همیشه که ابزاری اما است، کرده امتحان را اسالمی

 تبدیل امروز که است اقتصادی یمبارزه بوده دیگر یابزارها

 را مقاومتی اقتصاد فعالیت یحوزه .است شده دشمن ابزار به

 زیرا نمود، یبندمیتقس خارجی و داخلی بخش دو به توانیم

 دارد، مقاومت به نیاز هامیتحر برابر در ایران اقتصاد که هرقدر

 رانت و سیاسی و اقتصادی مفسدان در مقابل نیز داخل در

 مطمئناً  .دارد سیاسی یاقتصاد امور اصالح به نیاز ناخوار

و   یوربهره یدر ارتقامقاومتی نقش بسزایی  اقتصاد

 کارآفرینی،تولید داخلی و اشتغال دارد.
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 :و مآخذ بعمنا

فعاالن بخش  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران و  -

 .7/1/1811تولید کشور به مناسبت هفته کارگر، 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از پژوهشگران و   -

 .3/5/1811، انیبندانشهای مسئوالن شرکت

و اعضای  یجمهورسیرئبیانات مقام معظم رهبری در دیدار   -

 .1/1/1811هیئت دولت، 

عی از کارآفرینان بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جم  -

 .31/  1/  11سراسر کشور، 

 .ا و سمیعی نسب، م.عص؛ سجادیه ،س زاده جهرمی، متراب -

های اقتصاد مقاومتی جمهوری (، بررسی ابعاد و مولفه1811)

 فصلنامهای، اهلل خامنهاسالمی ایران در اندیشه حضرت آیت

، 11، سالعلمی پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی

 .81-41،ص81شماره

منش،م.علی  تاری،ف.لطفی،ح.کاویانی،ز.علوی -

(.دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 1811نژاد.ا.عربی،ح.)

ال س -فصلنامه سیاست کالنکمیسیون مشترك، نظام 

 ."ویژه اقتصاد مقاومتی"دوم ،شماره دوم،

 اشتغال، ایجاد در مؤثر (.عوامل1831خ) سیدشکری،  -

 دانشگاه اشتغال، ایجاد علمی بررسی راهکارهای ملی همایش

 .رودهن واحد اسالمی آزاد

اقتصاد مقاومتی و ملزومات  .(1811میرمعزی، سیدحسین )  -

(، فصلنامه علمی آن)با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

 .47، شماره11سال پژوهشی اقتصاد اسالمی،

- Alvarez, C., Urbano, D., 2011. 

Environmental factors and entrepreneurial 

activity in Latin America. Acad. Rev. 

Latinoam. Ad. 48, 31–45. 

- Bruton, G.D., Ahlstrom, D., Li, H.-L., 2010. 

Institutional theory and 

entrepreneurship:where arewe 

nowandwhere dowe need tomove in the 

future?Enterp. Theory Pract. 34 (3), 421–

440. 

- Koellinger, P., 2008.Why are some 

entrepreneursmore innovative than 

others?Small Bus. Econ. 31 (1), 21–37. 

- Thornton, P.H., Ribeiro-Soriano, D., 

Urbano, D., 2011. Socio-cultural factors 

andentrepreneurial activity: an overview. 

Int. Small Bus. J. 29 (2), 105–118. 

- R.Shediac &Others(2008), Economic 

Diversification:The Road to Sustainable 

Development,Booz & ompany. 

- Sebastian Aparicio, David Urbano, David 

Audretsch,2016. Institutional factors, 

opportunity entrepreneurship and 

economic growth: Panel data evidence 

Technological Forecasting & Social Change 

.(102), 45–61. 


