
  
  
  
  
  
  
  

  ؛یاقتصاد مقاومت  ویاسیس اقتصاد
  1390 و 1330 در دو دهه ياقتصادهاي  میسه تحریمقا

  يريدهز  الماس نصر/ مهدي حسني
)١٨٩-١٦٣(  

 

  دهیچک  
ـ  غرب عل  يم اقتصاد يحرت ـ ه اي  البتـه پـس از انقـالب    .دارد يخيسـابقه تـار   ران،ي

ده بزرگ  يروشمند دو پد  نکردن    سهيمقا) خچهيتار( .بر شدت آن افزوده شد     ياسالم
اقتصاد هاي    يرجستگو ب ها    ي،کاستيانقالب اسالم از  پس   و   پيش يم اقتصاد يتحر

ک از آن   ي هر   دربارهبا اين وصف،     )مسئله(.  را مبهم گذاشته است    ي و مقاومت  ياسيس
.  وجـود نـدارد    آنهاسه  يمقابراي   ياما پژوهش تأليف شده است،     جداگانه   يدو، آثار 

ـ مقا کـه    ن پرسش است  ي پاسخ ا  يدر پ حاضر   مقاله   بنابراين، )نهيشيپ( سه اقتـصاد   ي
هـاي    ميدر تحر را  ک  ي کاربرد کدام  ١٣٩٠ دهه   يتصاد مقاومت  و اق  ١٣٣٠ دهه   ياسيس

هـاي    مي گـذار از تحـر     يدولت مـصدق بـرا    ) سؤال( "د؟زاس  مي  غرب کارا  ياقتصاد
ـ بـا تک  . ا. ا.  امـا نظـام ج     ، دل بست  ي مل يرون از مرزها  ي به ب  بيشتر،  ياقتصاد ه بـر   ي

ـ هـاي     و قـوت  هـا     ميرون رفت از تحر   ي ب ي برا ي، راه يدرونهاي    تيظرف  يصاداقت
تحـريم   مرحلـه گـذار از       يبـرا را   وهين ش ي مقاله قصد دارد بهتر    )هيفرض(. ديجو مي

                                                       
.ـ ) سنده مسئولينو(گروه علوم سياسي مجتمع آموزش عالي محالتي ار ي استادhassani-ma42@yahoo.com  
.ـ ي دمحالتي شهيمجتمع آموزش عالي اسيوم س علي دکتري دانشجوdehzir@yahoo.com_ Nasir  

  ٢١/٩/١٣٩٣: رشيخ پذيتار  ٩/٧/١٣٩٣ :افتيخ دريتار
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ـ ص ا يز خصا يونها     به عناصر و شاخص    يابيدست) هدف( .کندپيشنهاد   ياقتصاد ن ي
 يي و ناکـارا   يي کارا اي،  هسيوه مقا يل آنها با استفاده از ش     يه وتحل يدو گفتمان و تجز   

ـ  ينيدهاي    ر آموزه ي تأث )وشر(. سازد  مي دوگفتمان را روشن  اين   عرضـه    و ي، انقالب
م ي مقاومـت دربرابـر تحـر      يي درکـارا  ي رهبران مذهب  ي ازسو ياسي س يرهنمودها

ـ  ا ي دشمن، از دسـتاوردها    يشرفت کشور و ناکام   ينظام سلطه و پ    . ن مقالـه اسـت    ي
  )افتهي(

  يدیکل گانواژ
  کايآمرس و يران، انگلي، ايم اقتصادي، تحرياسي، اقتصاد سياقتصاد مقاومت

  مقدمه
ـ    ، بودن يمنبع انرژ  برافزون   نفت ـ  م نيـي در تع را   ي نقـش مهم ـ    زاني  و اعتبـار    ي قـدرت مل

ـ بـدو پا   بزرگ جهـان، از   هاي     قدرت رو،  ازاين ؛کند  مي فايا  کشورها يالملل نيب  يگـذار  هي
ـ ا بـر  ريضـمن تـأث    انـد  گوناگون کوشيده  يابزارها از دنرب صنعت نفت، همواره با بهره      ني

ـ  همـواره  . نـد کن کنتـرل   ي جهان يبازارها  نفت را در   ادلهار مب سازوک صنعت، ج يمنطقـه خل
 استعمارگر بـوده    يمدنظر کشورها  م نفت وگاز  يمنابع عظ   و ي قطب انرژ  در جايگاه فارس  

 يدانان نوشتند، اگرموتورها خيتار  ازي دوم، گروه  يکه پس ازجنگ جهان    اي  گونه  است، به 
 ياتين ماده ح  يا. رن باشند، خون آن نفت است      مد ي نظام يدرون سوز، قلب جنگ افزارها    

گونـاگون  هاي    ها، کودتاها و توطئه    يساز ثبات  يها، ب  يري درگ يارين عوامل بس  يتر از مهم 
ـ  يو انه، به يرخاورميدر صدسال اخ    اثرگـذار در روابـط و       يج فـارس و از فاکتورهـا      يژه خل
  )٢٧ :١٣٩٠ ،يمنصور(. منطقه بوده استهاي  و مشکالت ملتها  يرقابت،گرفتار

 کشور  ينيزمري به دنبال منابع ز    گانگانيبران،  يچاه نفت در ا    حفرهاي    سال نخستين   از
ـ    يازهاي گرفتن امت  راي ب يدرهر فرصت   و ندبود ـ    ي گونـاگون نفت يکـي  . کردنـد  ي اقـدام م

هـاي    اخيـر، كـاربرد تحـريم     هاي    دهه المللي در   هاي بين   برانگيزترين موضوع  ازجنجال
همـين   در. اسـت سراسـرجهان    ي به اهداف سياست خـارجي در      اقتصادي براي دستياب  

همچنـين  . انـد   را تحريم کـرده   كشورها   ديگر بار يازده   شوروي وسيزده   مدت انگلستان 
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اما اكنـون كـه      سياست خارجي آمريكا بوده،    نيرومندي در  تحريم اقتصادي همواره ابزار   
. شـود   بـه كارگرفتـه مـي      بيشتر واست  اهميت بيشتري يافته     به پايان رسيده،   جنگ سرد 

ه بـه   يار شب يکا، بس ي آمر يران از سو  ياه  يعل يم اقتصاد ياست تحر يس )٧٨-٥١: ١٣٧٦ زهراني،(
 . سابق به کار گرفته شد     ير شورو يه اتحاد جماه  علي است که در طول جنگ سرد        ياستيس

  )١٩: ١٣٧٦ کالسون،(
هـاي     قـدرت  اسـتفاده  سوء بـه   باتوجـه  مهم آن و     يکاربردها ت نفت، ي اهم به  باتوجه

ـ اين  سنجش    و ي به پاسخ پرسش اصل    يابي دست يمقاله برا  اين    از آن،  يخارج  ه الزم يفرض
گـام   درتبيـين کنـد و       ي نظـر  چهـارچوب   و يم اصل ي درباره مفاه  ياتيکل داند در ابتدا   مي

ـ بـر پا  را   ي و اقتصاد مقاومت   ياسياقتصاد س هاي    شاخص ن و ياديعناصر بن  يبعد ه روش  ي
ن دو گفتمان   ين عناصر ا  يکوشد نسبت ب  ب ن آن، ييو با تع   نمايد،ل  يتحله و   يتجزاي    هسيمقا

ـ ياقتـصاد س  (  گفتمان نخـست   يسه ناتوان ين مقا يا  و در  ،سهيرا با هم مقا     ييو کـارا  ) ياس
 مقاله  ين دو گفتمان در انتها    ي ا يسنج نسبت. را نشان دهد  ) ياقتصاد مقاومت ( گفتمان دوم 

ج متفاوت آن در دو     يگانگان و نتا  يب ران،يا  نفت، مثلث. رسد  مي انيه به پا  يبا سنجش فرض  
است تا نشان داده شـود کـه        ده  يدو پد اين  سه  ي مقا يعلت اصل  ،١٣٩٠ و   ١٣٣٠مقطع دهه   

  ن کند؟يران را تضميتواند استقالل و توسعه ا  مييوضعيتک و در چه ي کدام

  مفهوم و روش
 هـدف   بـا  ياقتصاد مقاومت  و ياسي، اقتصاد س  يم اقتصاد ي تحر يديم کل يمفاه :مفهوم )الف

  .شود آنها تعريف ميتر  حيدرک صح
 يبـرا  ا چنـد کـشور    يک  يه  ي عل يز اقتصاد ير قهرآم يتداب «يا به معن  ١يم اقتصاد يتحر

م يتحـر  ٢،نيلپيرابرت ژ  )٣١: ١٣٨٠ ،يخانيعل(. »آن کشور است  هاي    استيس در رييجاد تغ يا
ـ يف س اهـدا   به منظور  ي روابط اقتصاد  يکاردست «به  را ياقتصاد ـ ( »ياس  )٤: ١٣٧٦،  يزهران

                                                       
1. economical sanction. 
2. Robert Gilpin. 
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 کـشور بـه   ي وادارسـاز يبـرا اي  هلي را وسيم اقتصاد يرهبر معظم انقالب، تحر   . داند  مي
 اخـتالل   مـردم، همـت    شکـستن عـزم و     )يسـخنران  :١٣٨٧ ،رهبـري ( ،ميتـسل   و ينينش بعق

 ،رهبـري   ( داده ثروت ازدست به   يمجانو    مجدد يابيستد )يسـخنران  :١٣٨٧ ،رهبري  (،  ياقتصاد
 :١٣٨٧ ،رهبـري    ( دنيـا  يوآنجـا  اينجا  به يانداز دست سلطه و   و يجاوزطلبت ،)يسخنران :١٣٩١

ـ لـت ا   م خواهنـد   يم «:ييعن يم اقتصاد يتحر ران،يادرباره  . دانسته است  )يسخنران  را  راني
ـ ي اما اقتصاد س   )يسـخنران  :١٣٩٢ ،رهبري  ( ،» فلج كنند  مي تحر  لهيوس  به ـ  در جايگـاه   ١ياس ک ي

. است اسـت  ي مربوط به اقتصاد و س     ياه  ل موضوع ي تحل يق برا ين طر يتر  مناسب روش،
 يسپس علمـا    و ،طرحرا   ياسياصطالح اقتصاد س   )يسوداگر (سميلي مکتب مرکانت  روانيپ

. دربـاره آن بحـث کردنـد       ٤،وکـارد ي ر ديويد ٣،تيآدام اسم  ٢،ي پت ري اقتصاد نظ  کيکالس
 دوجسم  کهاي    هوي به ش  ياسيم س  ازاقدا يجداکردن اقدام اقتصاد  « : معتقداست ٥ماکس وبر 

: ١٣٨٠ ،يکـردزاده کرمـان  ( ».باشد  مي ناممکن عمالً ازهم جداکنند،  ييايميب ش يک ترک يرا در 
  است که در   ياسي س ياقتصاد به عنوان روند   «: کند يم  اظهار يسي انگل ٦جوزف الپارو  )١٠

 ياسيس اقتصاد از منظور )١٠: ١٣٨٠ ،يکردزاده کرمان ( ».رديپذ  مي  صورت يآن توسعه اقتصاد  
 اسـت   يگـذار  استيس ازاي    هژيوهاي    نهيزم درگيري    ميات تصم ي خصوص ،ن نوشتار يا در

دولـت  . شـود   مي انتخاب   ي خارج يم اقتصاد يفشارها و تحر    دربرابر جويي  براي چاره که  
ـ     يم اقتصاد يدرمقابله با تحر  ١٣٣٠ل دهه يدکترمحمد مصدق دراوا   س ي دولت وقـت انگل

  )١٩٣: ١٣٢٩ استوان، يک(.  کار برداين راهبرد را بهدن صنعت نفت ش ي ملدرپي ،رانيه ايعل
ي بـراي   راهکـار   را ٧يمفهوم اقتصاد مقـاومت    يرهبرمعظم انقالب اسالم    بار نخستين

ـ بـه م   ياقتـصاد مقـاومت   . دکـر کا مطرح   يآمر  غرب و  ياقتصادهاي    ميمقابله با تحر    ياعن

                                                       
1. political economy. 
2. William Petty. 
3. Adam Smith. 
4. David Ricardo. 
5. Max Weber. 
6. Joseph Laparro. 
7. resisting economy. 
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آن، اثرکردن   يب  کنترل و  ي برا  کوشش و )مي تحر  وضعيت در( فشارهاي    ص حوزه يتشخ
 يدرراسـتا  ياقتصاد مقاومت .  است  به فرصت  يين فشارها يل چن ي تبد يط آرمان يشرا در و

.  اسـت  يي خوداتکـا  يد داخل وتالش برا   يتولهاي    تيمز  بر ديکأت وها    يکاهش وابستگ 
 ي ازسـو  ي اقتـصاد  يهـا   ضـربه  فـشارها و    آن است که بر    يدرواقع هدف اقتصاد مقاومت   

 توان يم  را ياقتصاد مقاومت . دنغلبه ک  شرفت جامعه است،  يراه پ  م که سد   متخاص يروهاين
ـ  ياقتصاد مقـاومت  .  نمود فيتعرر  يگونه ز در چهار  ـ آ ،يسـاز   مقـاوم  يدرپ  ،يـي زدا  بيس

. اسـت  يناکارآمد موجـود اقتـصاد      فرسوده و  ينهادها ساختارها و  ميترم و يريگ  خلل
 در. ستها  هجمه دربرابر يندشناسپداف و يآفندشناس درپي   يمقاومت اقتصاد حقيقت،در

 وهـم مـا را بـه       ، باشد ي که هم اسالم   ميهست يايدئالاقتصاد  به دنبال يافتن     ما   کرد،ي رو نيا
 بخـش و     جهـان اسـالم الهـام      يا کـه بـر    ياقتصاد منطقه برساند؛ نخست   اقتصاد   گاهيجا

  ؛ باشديتمدن بزرگ اسالم لي تشکساز نهيزم  و،کارآمد
ن ي، ا ١چارد رز ير.  است ياسيسهاي     پژوهش ي برا يابزاراي    هسيروش مقا  :روش )ب

تالش   در ي مدرک تجرب  يارائه نوع اي    هسيروش مقا «: کند  مي فيتعرگونه   نياروش را   
 )٤٣٩: ١٣٨٨ اسـتوکر،  مـارش و  ( ».باشـد   مي ياسيسهاي    دهيپد مند و آشکار   سه نظام ي مقا يبرا

سه ي تا با مقا   کند  يشتري استفاده مي  ب موارد    از متمرکزاي    هسيروش مقا   با استفاده از   ٢گيه
مطالعـه  هـاي     افتيره عوامل و  متفاوت، اريبسهاي    افتيره مشابه و  اريبسهاي    افتيره

  )٢٨١: ١٣٨٨ استوکر، مارش و( .ندشومشخص 
ـ  ان کشورها و  يسه م ي مقا ين روش برا  يا ـ  طـور  هب ـ مقا  در يمنطق  يسه درون کـشور   ي

 پـژوهش   يت اساس يکردن ماه  منعکس اي  هسي پژوهش مقا  يعلت اصل . دشو  مياستفاده  
مربـوط بـه آنهـا      هاي    هيم و فرض  يها، مفاه  هي نظر يده شکلت  ي و درنها  يدرعلوم اجتماع 
ـ ان پد يدرباره ارتباط م   ـ يسهـاي     دهي ـ ا از.  اسـت  ياس ـ  مقا بـراي تـوان     مـي  ن روش ي سه ي

ه  استفاد يا مکان ي ي،دو مقطع متفاوت زمان     مشابه در  ياسيا س ي يع اقتصاد يها، وقا  ميتصم
                                                       
1. Richard Rose. 
2. Haig. 
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ـ   (  درون کـشور   يصـورت موضـوع    تواند به   يسه م ين مقا يا. دکر ن يـي ح وتب يماننـد توض
ـ  ،)رانيا درها    تيان قوم ي م ي عموم ياسيسهاي    تفاوت ـ ا مقا ي ظـاهر   اسـت بـه   يسه دوس ي

 ياقتـصاد هـاي     اسـت يس دولتمـردان دربرابـر    رفتـار  ماننـد ( يدو مقطع زمـان    مشابه در 
  .باشد) رانيا در١٣٩٠ و ١٣٣٠ دهه  دريگر خارج مداخله

ـ يسهـاي     نظـام  و ها  دولت م تاچه حد،  يسه کن ين است که مقا   ين روش ا  يهدف ا   ياس
ـ  مـشابه    ياقتصادهاي    استيحاکم گوناگون با رهبران مختلف س      را بـه کـار      ا متفـاوت  ي

د متفـاوت اسـتوار   رل مـوا ين و تحل ييتب شتر بر ي ب يعلمهاي    که پژوهش  يدرحال ،برند  مي
ـ  و موفق  ييزان کارا يمکننده   ن موارد مشخص  يا. است   در دو  يبـودن دو اسـتراتژ    زيآم تي

  . خواهند بوديا مکاني يمقطع زمان

  یاسی سشدن نفت و اقتصاد ینهضت مل
ـ ا  و آمريکـا ،  انگلـيس ن  يباي    هران، کشمکش سه جانب   يشدن نفت ا   يبحران مل  . ران بـود  ي
د بودجه  با کمبو پيوسته   دوم،   ي از جنگ جهان   پس يها سال خصوص در  ها ب يتانيدولت بر 

ـ     وضـعيت   ن  يا در. مواجه شد ها    و عدم تعادل در تراز پرداخت       س و يشـرکت نفـت انگل
ـ ابراي کرد،   ميايتانيد دولت بريعا )٥١: ١٣٨٢مز اف، يج( هريون ليلي م١٠٠ران که ساالنه    يا ن ي

ـ قطع    و رانيشدن صنعت نفت ا    ي مل يدرپ رو،  ازاينخاصي داشت؛   دولت   ـ  دي   از سيانگل
ن منبـع مهـم     ي حفظ ا  ي را برا  همه تالشش ا برآشفته شد و     يتاني بر يدار  وزارت خزانه  آن،

ـ ا شدن نفت در   يه نهضت مل  ي خواستاراقدام قاطع عل   بنابراين،.  به کاربست  يدرآمد ران ي
  به صحنه  اش  ي بازگشت استعمار  ررا با هدف  يمجموعه اقدامات ز    کشور نيدولت ا . بود

  )٢١٢: ١٣٨٤، يازغند( :نمودگيري  يشدن پ ي ملانيحام انتقام از  وراني اياقتصاد -ياسيس
  ؛ الههي دادگستروانيخود به دبردن دعوي . ١
ل ناوگان  يگس ران و يا بر شتري اعمال فشار ب   يمنطقه برا   در ي تحرکات نظام  شيافزا. ٢
  ؛)٢١٣ :١٣٧٢ ان،يکاتوز(  به آبادانيجنگ

 ي صـدور کاالهـا     و ، بـه دالر   رهي ل لي از تبد  يري وجلوگ راني ا هي عل ي اقتصاد ميتحر. ٣
  ؛راني اازي مورد نيسيانگل
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  ؛راني نفت اي براينيگزي جااستي سيريگيپ  ورانيا  نفت ازداراني خرديتهد. ٤
ـ ا  فـشارها بـر    دي تـشد  ي سازمان ملل بـرا    تي امن ي به شورا  راني از ا  تيشکا. ٥  و  راني

  ؛راني اهي قطعنامه علنينخستصدور 
  .اني با استفاده از دربارراني در اي با هدف جنگ داخلي داخلکي تحريبراکوشش . ٦

ـ  مي و تحـر   دي مصدق درمقابله با تهد    دولت ـ ي اقتـصاد س   ياسـتراتژ س،  ي انگل  در  ياس
بـه   گريد کباري ديبا« : اعالم کرد  ي نطق يط او .را در پيش گرفت    يموازنه منف  چهارچوب

ـ را دار  خـود اکاني نمتيپرعظ بها و  گرانثي حفظ مواراقتي که ل مي نشان ده  ايدن مـن  . مي
ـ انتخاب خواه  ا ر قيآن طر  ز،يوطنان عز  هم ندارم که شما   ديترد شـرافت   کـرد کـه بـا      دي

و هـا     خصشـا  و رهـا ين متغ يتـر   از مهم  يبرخ )١٢٠ :١٣٨٤،  يازغنـد ( ». مطابقت دارد  يرانيا
  : عبارت بود ازياسيقتصاد ساسازنده هاي  مؤلفه
فـروش   « به يمرکزس، دولت   ي انگل يم اقتصاد يتحر درپي   :یفروش اوراق قرضه مل    .1

دکتـر مـصدق بـا      .  اقدام کرد  )٧٥ :١٣٨٦ ،يرترابيم( »الي ر ونيليم ٧٠ به مبلغ  ياوراق قرضه مل  
 از ١٣٣٠ تيـر ١٢خ ي در تاراش ييويام راد ين اوراق، در پ   يد ا يهدف جلب نظر مردم در خر     

  :مردم خواست
ـ      يکنندگان سابق محصول نفت ا     چنانچه مصرف   ه از ران نخواستند در مقابل پرداخت وج

ـ  ملـت دراز و احت     ي است، دولت دست خود را به سـو        يهي کنند، بد  يداريما نفت خر   اج ي
 از  يي واثق دارم که هرکس بـه قـدر توانـا          ي رجا يدرچنان موقع . خود را ابراز خواهد نمود    

  )٢٠: ١٣٨١ نگار،بسته (.  خواهد نموديداري که منتشر خواهد شد، خرياوراق دولت
حزب تـوده    ري احزاب نظ  يد، اما برخ  نديخررا  ين اوراق   ان جامعه   ييسطح پا  در افراد

ـ فروش ا دردلخواه آن، هدف  ثروتمندان ازنکردن   استقبال ون اقدام   يم ا يتحربا   ن اوراق ي
 در  ي مل يمجلس شورا  در خودهاي    نطق  از يکي در زيدکترمحمد مصدق ن  «. محقق نشد 

  ؛)٢١٩: ١٣٨٠ ،يذوق( ».ت اعتراف کردين واقعيبه ا١٣٣٠ن يفرورد
 و کـشورها  گـر ي د نفـت بـه     صـدور  يتـالش بـرا    :گر کشورها یکردن نفت به د    صادر. 2

ـ بـه دل   )٢٧٠ و ٢٢٥: ١٣٨٤ ،يازغنـد (ران  ي ا هي عل يالملل  بين يشکستن حلقه محاصره اقتصاد    ل ي
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يـافتن   ي بـرا  ينيگزي جبـران جـا    يراه دولـت بـرا     به نفـت، تنهـا      بودجه کشور  يوابستگ
 شـمار  ن سالح انگلستان بـه    يتر مهم زيران ن يم نفت ا  يتحر. س بود ي انگل يجا ه ب ينانيجانش

 امتنـاع از   بودند، باييکاي آمرناشنيتر که مهم زي نيبزرگ نفتهاي  شرکت ديگر  اما رفت، يم
ـ کاتوز(. وستنديم پ ين تحر يران، به ا  ينفت ا  ديخر ناوگـان انگلـستان      حـضور  )١٧٩: ١٣٧٢ ان،ي

  افزون داشت، يبازم ن کار يا از ران را ي نفت ا  دارانيخرديگر  که    بود يثرؤ عامل م  ،درمنطقه
ـ       ايران مي تحر درپين  يبر ا  ـ  بـه م   يسـعود   عربـستان  ي، استخراج نفت از منابع نفت  ۶۰زان  ي

افزود و استخراج نفـت در      به صادرات نفت خود      درصد   ۹۴ت  ي كو  و افتيش  يدرصد افزا 
ـ     افـت و    يش  ي درصد افزا  ۱۵ش از   ي ب  ونزوئال ـ  ا بيـشتر س  يشـركت نفـت انگل ش ي افـزا  ني

ـ  ت پاال يش ظرف ي افزا ديگر  ازسوي. خريد  را مي ها    استخراج ـ گـر ن  ي د يهـا   شگاهي  ي بـرا  ،زي
  ؛كار قرار گرفتشگاه آبادان در دستوري  پاالي نفتيها جبران كاهش صادرات فرآورده

ـ طر کـا از  ي بـه آمر   ينگار  نامه  دکترمصدق، با  :کایآمر ياقتصاد  به کمک  يدواری ام .3 ق ي
 کـا، در  ي از آمر  ياقتـصاد   و يران، ضمن درخواسـت کمـک مـال       يا کا در يوقت آمر  ريسف

ـ م يگـر  يانجي نقش م  يفايا وآمريکا از ايران    ت  يجهت جلب حما   ـ ن ا اي ـ  ران و ي س يانگل
ـ کـا ما  يآمر اگر«: نوشت او. د ش رو  روبهکا  ي آمر يپاسخ منف  د که با  کوشي ـ ل باشـد، ا   ي ران ي

که درحال حاضر موجود دارد،      ا ر ي نفت همهکا،  ي کمک آمر  يازا منداست در   عالقه آماده و 
ملت «مصدق بر آن بود که       )١٢٨: ١٣٨٠،  يذوق( ».ل دهد يتحو کايبه آمر  درصد٥٠فيتخف با

 )١٦٨: ١ج ،١٣٥٧ ترکـان، ( »رخواه خود ي و خ  يميکا را دوست صم   يران همواره آمر  يو دولت ا  
ـ «کـه    کنـد  ين درخواست، اظهـارم   يکا، در پاسخ به ا    ير آمر يهندرسن، سف . بداند وع هرن

ـ  دولـت ا   يددهنده از سـو   ي نو يمشروط به اقدام   منوط و  کايکمک آمر   حـل   يران، بـرا  ي
ـ ي برداشـت س سـبب بـه    کايآمر )١٢٨: ١٣٨٠،  يذوق( ».باشد  مي سيانگل مشکل نفت با    ،ياس
ـ ک واسـطه و م    ينقش   ، از يزم شورو يران به دامن کمون   يخطر سقوط ا    ي خـوددار  يانجي

  ران بود؛ي اي ازمنافع نفتيمند  بهره درپيوکرد، 
 اقتـصاد   ي مهـم اسـتراتژ    يرهـا يمتغ ن کارکه از  يا :ش صادرات یافزا  کاهش واردات و   .4

 س بـه شـمار    ي انگل يم نفت ي دولت دکتر محمد مصدق دربرابرتحر     ي و موازنه منف   ياسيس
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اردر نرخ مبادله در بازار چندان      يل نوسانات بس  يآن، به دل  هاي    گر شاخص يمانند د  د،يآ مي
ـ ل ر يکاهش نرخ تبد   روند ن دوره شاهد  يا در. کارساز نبود  ـ ر ٤٠از «.ميال هـست  ي ال در  ي

ال در برابر هـر دالر      ير١٠٠تا شدن، يو قبل از اعالم مل     ١٣٢٩ هر دالر در اواسط سال     برابر
که موجب   )١٨٣: ١٣٧٢ ان،يکاتوز(» ،دهد ينشان م   را يدرصد ٢٥٠سقوط ،١٣٣٢در تابستان 

  .دش در خارج ي صادراتيمت کاالهايسقوط ق  وي وارداتي کاالهايش بهايافزا

  ی و اقتصاد مقاومتیانقالب اسالم
ـ ازاکا  يآمرشدن بساط سلطه     دهيبرچو با    يپس ازانقالب اسالم    اصـرار بـر مواضـع      راني

 رابطـه   ي موضوع برقـرار   يريگيد و پ  يکأت  بازگشت دوباره و   ي برا تالش انه،يجو يبرتر
ـ   ينه شرق  «ياعتراضگيري    جهت و   ،سلطه  بر يمبتن  مجدد ياسيس ـ » ي ونه غرب   بـر  يمبتن
ـ    اصـطکاک  گـر ي د يازسوو   راني ا ياسالم ي جمهور استيس  سلطه در  ينف ، ي منـافع مل

روابط تهـران    در را   گسترش بحران   و کيپلماتيبست روابط د    بن ديني، يها  ارزش تقابل
  . داشته استيو واشنگتن درپ

 ،يرآمده ازانقالب اسـالم   ب نظامِ رفتارِ مناسبات و   چرخش روابط،  نيتر اصليکا با   يآمر
 ؛دبـر  کـار  بـه    ي اسالم راني درقبال ا  اش  ي خارج استيس در را اي  اصليچرخش   به تبع آن  

  و ، توطئـه  يبـه کارشـکن    وابسته بـه خـود،    هاي    ينفوذ  و يداخل  کمک عناصر   با رو،  ازاين
ـ   انکـار  ييکـا يدولتمردان آمر . پرداخت راني ا ي انقالب اسالم  بامعارضه    کـه از   کننـد  ينم

  در کي اسـتراتژ  يهـدف  را  آن يران، برانداز ي ا ي اسالم ي جمهور سيسأ ت ي روزها نيتنخس
 ها دولت رييتغ  با ي هدف راهبرد  نياند که ا   د کرده يبارها تاک  آنها. اند تهنسدا خود کار دستور

ـ  ا ي خـارج  استيسهاي    تي اولو ييجا هجاب و کايآمر در  کار خـارج  وردسـت  از  کـشور  ني
  .دو دولت دارد تيماه  درشهير کا،يمرآ ونراي ايري درگ؛ زيرانخواهدشد

ـ س آن ا  أر در  نظام سلطه و   بنابراين، انقـالب    مقابلـه بـا    يبـرا  کـا يمرآ متحـده    االتي
 مي، تحـر  يقـوم هـاي     يريدرگ کودتا،. نکردند  فروگذار ي ازهرگونه اقدام  راني ا ياسالم

  و يداخل  برانداز ياه  اني جر يبرخ  از تي، حما يتهاجم فرهنگ ،  ي تهاجم نظام  ،ياقتصاد
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ـ  اسـتحاله و    نفـوذ،  يتالش برا  ـ  درون را   از يفروپاش هـاي    اسـت ين ازجملـه س   تـوا  يم
نظـام سـلطه    هـاي      شکـست  مجموعه.  برد نام ي انقالب اسالم  يزابراند  و انهيجو مقابله

 جهـان،  منطقـه و    در يبخش انقـالب اسـالم      روح الهام  قيتعمو   ،گوناگونهاي    درحوزه
ـ  وادار کـردن ا مي به تـسل   يرا ب ي ازحربه اقتصاد  شد آمريکا موجب   ـ  اسـتفاده نما راني  ؛دي

ـ ااي    هبـه اسـتناد پرونـده هـست         و يتکـرار   و گوناگونهاي     اساس به بهانه   نيبرا   در راني
ـ ياهداف س  بامتحد   سازمان ملل    تي امن يشورا هـاي     قطعنامـه  بياقـدام بـه تـصو     ،  ياس

را جنـگ    تـوان آن    مي مصوبه،هاي    مي به عمق و دامنه تحر     ينمودند که با نگاه   اي    هريزنج
  .دي نامي اسالمراني اهي علياقتصاد

ـ يس  و يمحاصره اقتصاد   و ميفراترازتحر و ياقتصاد اريع  جنگ تمام  نيا دو   در ،ياس
  :دش يگذار هيا پاصليمحور 

  ؛شور به نفتک اتکا بودجه لي دلران بهيدرآمد ا با هدف کاهش ي نفتميتحر) الف
  . مردمازي ناجات موردي احتنيدرآمد و تأم از چرخش يري با هدف جلوگي مالميتحر) ب

اقـدامات   و   يمحاصـره اقتـصاد    ي انقالب اسالم  يروزيپهاي    ماهنخستين   از   کايآمر
ـ   تـدريج   بـه و   کـرد    آغـاز را   راني ا ي اسالم ي جمهور هي عل يميتحر سـه دهـه      از شي در ب

بنـا   و  فـشارها  دي تـشد  ي نظام سلطه برا   مياما تصم  د،دا شيافزاآن را    يتصاعداي    هگون به
 يازهـا ين مـردم و   ١٣٩٠مقطـع دهـه    در کننده، مانيپش  و کننده امات فلج برگفته آنان اقد  

از  يمقـاومت  عنوان اقتصاد    با  انقالب معظم رهبرنخستين بار   . گرفتهدف   را روزانه آنها 
صــحن  در ۸۶ ســالمــن«.  اقــدامات نــام بــردنيــا مقابلــه بــابــراي  رانيــ اياســتراتژ

 اول سال گفـتم كـه اينهـا         يسخنران در ) والسالم ه．يه الصال عل( الرضا  يموس  بن  يمطهرعل
  )يسخنران :١٣٩١ ،رهبري ( ».كنند  مييپيگير مسئله اقتصاد را دارند

  :ند ازا  عبارتيمقاومت اقتصادهاي  شاخص و رهاين متغيتر  مهميطورکل هب
 مـسئله   ،يسـازنده اقتـصاد مقـاومت      يها مؤلفه زا :انیبن  و اقتصاد دانش   يمحور دانش. 1

ر رشد روزافزون و حضور فعال      ياخهاي    سال  از نقاط قوت در    يکي.  است يمحور دانش
ـ توسـعه درا   و، بودهيعلمهاي  ران در عرصه  يا نـه باسـرعت انجـام شـده اسـت،      ين زمي
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 دولـت از    يمحـل بودجـه عمـوم       کـشور از   يقاتي و تحق  ي که اعتبار ساالنه علم    يطور هب
ـ لي م ٥/١٢٣بـه   درصد ٥٧/٦رشد متوسط ساالنه     ، با ١٣٥٧ال درسال ياردريليمسيزده   ارد ي

ـ (. ده است ي رس ١٣٨٦ ال درسال يارد ر يليم ٥٥٠٠و   ١٣٧٧ ال درسال ير ـ  از نو  يجمع  سندگان،ي
د دانش قـرار    ايرا بر بن  اقتصاد  دهد که     مي ن اجازه را  ي امروز کشور ا   يوضع علم ) ١٩٨ :١٣٨٧
 نخـست رتبه   ،ياور نانوفن  در حوزه ران  ي ا ١٣٩١را در سال    ي ز )يسخنران: ١٣٩٢ ،رهبري  ( ؛دهد

ـ     ،علمد  يتول يركوردها دررا به دست آورد و       ـ سـرعت پ   ،يانتشار مقـاالت علم  شرفتي
. افـت ي دسـت    يخوبهاي    شرفتي به پ   كل جهان  ي علم داتيسهم كشور در تول    و   ،يعلم

ـ و ي س ، نسبت به سال گذشته    اني دانشجو  ،اورانه فن يمسابقات علم  در  درصـد رشـد     كي
ـ ببـه   كه  يافت   شيافزاقدر    آن جوتعداد دانش  ن سال، يدر ا . ندداشت  وپـنج برابـر اول      ستي

 اهـان ي نو،گ يهـا   يانـرژ  ،ياديبنهاي    سلول ست،ي ز طيمح  آب،  درحوزه. دي رس انقالب
 ي همه مربوط به آن سـال      نهايا« .رخ داد  يبزرگهاي    شرفتيپ. .. و يا   هسته يانرژ ،ييدارو

ـ  كردنـد تـا ملـت ا       جي تالش خود را بـس       همه رانياست كه دشمنان ملت ا      را از كـار     راني
  ؛)يسخنران: ١٣٩١ ،رهبري ( ».ندازنديب

 در عرصـه    يد مل يت از تول  يحما ،ياز ارکان اقتصاد مقاومت    :ید مل ی اقتصاد مولد و تول    .2
 اقتـصاد   ي، بخـشِ درونـزا    يت از توليد مل   حمايکه  آنل  ي است به دل   يصنعت و کشاورز  

 بزرگ  يماندن واحدها  د درکنار فعال  ي با راستا  دراين )يسـخنران  :١٣٩١ ،رهبري  (. کشور است 
ـ در ا  )يسـخنران  :١٣٩١ ،رهبـري   (. شـوند   کوچـک و متوسـط فعـال       يواحدها ،ياقتصاد ن ي

ـ  بلکـه ا   ،کنـد   نمـي  به خـودش جلـب     راها     چشم ي فرنگ يها برق نام و  زرق صورت، ن ي
ـ    يشود که با خر     مي جيق و ترو  يشه تشو ياند  کننـده ديکـارگر و تول    ،يد محـصوالت داخل

ـ ش خر ي افـزا  يبـرا  )يسخنران: ١٣٩٢ ،رهبري  (. گردد  مي تي تقو يرانيا ـ د تول ي ـ  ي  در  يد داخل
. يابـد   مـي ت  ي موضـوع  ي خارج يد کاالها يت خر يممنوع ،ي اقتصاد مقاومت  چهارچوب

اتخـاذ   ،يم اقتـصاد يکشور از تحـر   رفت  تنها راه برون   هکنيجه ا ينت )يسخنران :١٣٩١ ،رهبري  (
، است  ي مل داتيرونق تول  ، حرکت ني گام ا  نينخست  است و  ي اقتصاد   جهادگونه کرديرو

  باشد؛ مي سري ميراني ايها هياتکا به سرماکه با 
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  : به نفتیقطع وابستگ  کاهش وي تالش برا.3
ـ ي به نفت،    يکاهش وابستگ  ـ ا.  اسـت  ياد مقـاومت  اقتـص هـاي      از الـزام   گـر ي د يک  ني

 فرصت که امروز وجـود      ني از هم  مياگر بتوان .  شوم صد ساله ماست    راثي، م يوابستگ
 يگري د ي درآمدزا ي اقتصاد يها تي نفت را با فعال    مي و تالش کن   ميدارد، استفاده کن  

 ،رهبـري   (. ميا   اقتصاد انجام داده    نهيزم حرکت مهم را در      نيتر  بزرگ م،ي کن نيگزيجا
  )ينسخنرا :١٣٩١

ما بايد اقتصاد   .  به نفت است    اقتصاد ما دچار اين اشكال است كه وابسته       « ديگر  بيان  به
ـ    )يسخنران :١٣٩٢ ،رهبري  ( »؛خودمان را از نفت جدا كنيم      هـر وقـت اراده     «کـه   اي    هبـه گون

   يك كشور به يك نقطه     ي برنامه اقتصاد  يوقت. .. نفت را ببنديم   يها كرديم، بتوانيم درِ چاه   
 ،رهبري  ( ».كنند  مي  خاص تمركز پيدا     آن نقطه  ي دشمنان رو  باشد،ل و وابسته    خاص متص 

  :د فراموش کردي نبا)يسخنران :١٣٩٢
ن نعمت  يا.  به نفت است   ين وابستگ ي ما هم  ي اقتصاد يها بين آس يتر  از سخت  يکي

 و  ي اقتـصاد  يها يختگيه فرور يها سال ما    کشور ما در طول ده     ي برا يبزرگ خداداد 
ـ  شـد؛ با   ي و اجتماع  ياسي س يها يختگيفرور ـ د مـا    ي ـ    ي ـ  يک فکـر اساس  مـا . مي بکن
 از فـروش    يه ما بر اسـتفاده حـداقل      يتک] دي با بلکه[م از نفت استفاده نشود،      ييگو نمي

  )يسخنران :١٣٩٢ ،رهبري (. نفت خام است
  ؛ار گذاشتيصورت فراورده در اخت بايد نفت را بهدر عوض 

 ياز مـسائل مهـم در اقتـصاد مقـاومت          :يجهادت  یریمد  و یسبک زندگ  ،ي اصالح الگو  .4
رابطـه   يت جهـاد  يري و مـد   يسبک زنـدگ    مصرف، يکه با الگو    مصرف است  تيريمد

ـ .  است يرو    ادهياسراف و ز   ممانعت از    يت مصرف به معنا   يريمد. داردم  يمستق ع، درواق
 ؛ است ديزاهاي   نهيهز و   اسراف، وپاش، ختيز از ر  يپرهبه مفهوم   رف   مص ياصالح الگو 

ـ اضت بکـشند    يند ر يگو  نمي  به مردم  يدر اقتصاد مقاومت   رو،  ازاين ا مـصرف را کـاهش      ي
ـ نهـا     كردن يارانه هدفمند. شود درست مصرف کنند     مي  بلکه از آنان خواسته    ،دهند ز در  ي

البتـه  . ر شـده اسـت    يتعب ياقتصاد مل  گرفتن شكل ي برا يابزاربه   يجهت اقتصاد مقاومت  
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 را يت جهـاد يريق مدي از طر  ياصالح سبک زندگ    مصرف، ي که داد اصالح الگو    يکسان
 )يسـخنران  :١٣٩٢ ،رهبـري   ( »رِ اَلـسنَتکُم  یونوا دعاةَ الناسِ بِغَ   ک« د بدانند که  ي با ،کنند  مي مطرح

اش     يسـاز     فرهنـگ و   ، الزم است  يساز    فرهنگ  از اسراف،  يري جلوگ يروشن است برا  
  ؛)يسخنران :١٣٩١ ،رهبري (. هاست  ه رسان   به عهدهشتريب

  :ي مبارزه مستمر با مفاسد اقتصاد.5
رزه  مبـا  ي بكنيم، اما با مفاسـد اقتـصاد       ي درست و قو   يواقعاً نميشود ما كار اقتصاد    

همان چند سال پيش هم كه من راجع به ايـن قـضيه             .  است ينكنيم؛ اين واقعاً نشدن   
 را به مسئولين كشور گفتم، به همين نكته توجـه داشـتم كـه               يبحث كردم و مطالب   

ـ      ي مردم يگذار    توانيم سرمايه  مي تصورنشود ما   داشـته باشـيم،     ي و كار سـالم مردم
 موجـب   ي با مفاسد اقتـصاد      نشود كه مبارزه  تصور    و ي با مفاسد اقتصاد     بدون مبارزه 

چـون   نـه  كم داشته باشـيم؛     مردم را  يگذار    شود كه ما مشاركت مردم و سرمايه       مي
ند، مردمـان   ا  سالم  بشوند، اهل كار   يخواهند وارد ميدان اقتصاد     كه مي  يكسان اكثر

 يهـا  مبايد با چش   ،شود  ناسالم پيدا مي   يها  دو نفر هم آدم    ي هستند؛ حاال يك   يسالم
 نيايند به عنوان ايجـاد اشـتغال و         يتيزبين، ريزبين و دوربين مراقبت كنيد كه كسان       

ـ  ي بگيرند، اما كارآفرين   ي تسهيالت بانك  يايجاد كار وكارآفرين   .  انجـام نگيـرد    ي واقع
.  قـضائيه مراقبـت كنـد        اين را بايد مراقبت كنيد؛ هم شما مراقبت كنيـد، هـم قـوه             

  ؛)يسخنران :١٣٩١ ،رهبري (
 بــر يه اصــليــتک يدر اقتــصاد مقــاومت :ي اقتــصادیــیگرا  و بــرونیــیزا درون وجــه .6

ـ ي اقل ،ييايجغراف ،يمال ،يعيبط ،ي، انسان يعلمهاي    تيظرف مانند يداخلهاي    تيظرف  يم
 است و در کنـار آن،       يدرونهاي     و داشته  ي تمرکز بر امکانات داخل    ي که به معنا   است. ..و

ـ    يمعارف اسالم توسل به    ـ « ر خـدا   و توکل ب  :١٣٩٢ رهبـري، (.  اسـت  »د اهللاِ مـع الجماعـۀ     ی
  :ديگر بيان به )يسخنران

 خود کشور   يها تي از دل ظرف   يعني چه؟   يعنيزاست    درون. زاست   اقتصاد درون  نيا
ـ  درخت، مت  ني نهال و ا   ني رشد ا  جوشد؛ يما م ما و خود مردم       اسـت بـه امکانـات       يک
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ـ  ا يعني ست؛يگرا ن    درون حال  نيا درع ام ، معناست نيزا به ا    کشور خودمان؛ درون    ني
ـ         که ستي معنا ن  ني به ا  ،ياقتصاد مقاومت  ـ  ي ما اقتصاد خودمـان را محـصور م  و  ميکن

 يا اسـت؛ بـا اقتـصادها      گر  ا برون ست، ام زا   در خود کشور؛ نه، درون     ميکن يمحدود م 
 بنابراين،. شود ي با قدرت مواجه م    گري د ي کشورها ي تعامل دارد، با اقتصادها    يجهان

  )ي، سخنران١٣٩٣ ،رهبري (. ستيگرا ن ا درونست، امزا درون

مشابه و  اریسه موارد بسیمقا ؛یاقتصاد مقاومت  ویاسیس  اقتصاديرهایمتغ
  متفاوت اریبس

ـ يس داقتـصا  يسه دو اسـتراتژ   يمقادر  ١٣٩٠ و ١٣٣٠وهـه  د درياقتـصاد مقـاومت    بـا  ياس
ن دو  يدراچون  . را شاهديم  ار متفاوت ازهم  ي بس يرهايمتغ به هم و  مشابه  ار  ي بس يهاريمتغ

ـ  حاکم و ن   ياسيسهاي    و نظام ها    مقطع با دو نوع ازدولت     ـ در ز بـا رهبـران متفـاوت،     ي ک ي
ـ       يمقطع، نظام اسـتبداد پهلـو      در مقطـع ديگـر نظـام        و   ،کـا يس وآمر ي و وابـسته بـه انگل

  محور يازطرف. مييرو  روبهکا  يس وآمر يه انگل ي و در مقابله و مبارزه عل      يني د يساالر مردم
  بـر  افـزون  ١٣٩٠ دردهـه    يم اقتصاد ي، نفت بود، اماتحر   ١٣٣٠ درمقطع   يم اقتصاد يتحر

ـ   فنّـاوري م  ي، تحـر  ياسيم س ي تحر اي،  ه ومبادل يم مال ي، تحر يانرژ نفت و  ـ ن  و ي و علم  زي
ـ  هارا تيخصم ش يتحر ـ گ يدربرم ـ متفـاوت درا   اري بـس  يرهـا ي متغ بنـابراين،  ؛ردي ن دو  ي

  .دارد  وجوديمشابه کم اري بسيرهاي و متغبسيار ياستراتژ
بـراي  م که هـردو،     يابي ي درم ين دونوع از استراتژ   يسه ا يمقابا  : ار مشابه یبسهاي    مؤلفه

ـ ي س خيتـار . نـد ا ه بود يخارجگر   مداخلههاي    قدرت مبارزه با نظام سلطه و     مقابله و   ياس
ـ  هم يخارج  موضوع است که استعمارگر    نيا انگريب ،راني ا ملت   درصـدد اسـتمرار    شهي

کـسب منـافع خـود       هدف حفظ و    با راني ا يداخل امور دخالت در   حکمرانان و  يوابستگ
ـ ن شـدن صـنعت نفـت و       يمقطع مل  دو شاخص مشابه در  . استبوده    انقـالب   خيتـار  زي

 مقطـع  در. اسـت  گر مداخلههاي    قدرت نظام سلطه و   ارزه با مب  از ي حاک رانيا  در ياسالم
ملت با   ييجو  مبارزه محور،  ييکاي آمر ندولتمردا ١٣٩٠ مقطع در  و سيدولت انگل  ١٣٣٠
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ـ جر دو نايما  ه  اختالف  وجود ليبه دل  ١٣٣٠مقطع در. رنديگ يم  قرار رانيا   و ي مـذهب  اني
ـ  يرو بـا  دق،مص  دکترمحمد ي مل انيجر شدن صنعت نفت،   يمل  طرفدار يمل   از يگردان

 دوارانه به خارج از   يام وشد   ليمتما کايمر آ روبه قدرت استعمارگر نوظه    ،سيقدرت انگل 
 اما ،فراهم کرد   را رانيشدن صنعت نفت ا    يکه مقدمه شکست نهضت مل     نگريستمرزها  

. سـت ا ران، استوار يبا اتکا به ملت ا     طلبانه و  ، بر نگاه استقالل   يمقاومت نوع نگاه در اقتصاد   
ـ شـدن صـنعت نفـت ا       يان جنبش مل  يدر جر  ١٣٣٠ ة دو مقطع ده   بنابراين، ران توسـط   ي

 يهـا   ميتحـر  و ژه اوج فـشارها   يو ه ب ،ي انقالب اسالم  يروزي پ ةسال٣٤خ  يتار  و ،سيانگل
ـ در  کا  يت آمر يمحور نظام سلطه با   ـ ، ب ١٣٩٠ة  ده ـ تهد فـشار و   انگري . م اسـت  يتحـر  د و ي

ژه يو به ،يمنابع انرژ   از يدف تسلط و برخوردار   ه کا با يآمر س و يقدرت انگل  است دو يس
  اقتـصاد  يدو استراتژ  محور.  بوده است  ، دارنده آن  يداشتن کشورها  وابسته نگه  نفت، بر 

آن مقابله   هدف از   و است، نفت   ١٣٩٠ و ١٣٣٠ مقطع دو در زي ن ي و اقتصاد مقاومت   ياسيس
  .باشد  مي نظام سلطهيم اقتصادي دربرابرتحريستادگيو ا

  در ياقتصاد مقاومت   با ياسيس اقتصاد ياستراتژ دو سهيمقا رد : متفاوت اریبسهاي    مؤلفه
 .دانستمتفاوت  اري بسيرهايمتغ را ريتوان موارد ز يم١٣٩٠ و ١٣٣٠هه  دود

ـ بـه دل  ١٣٣٠دردههکه  يابيم    درمي دومقطع   ني ا سهيبامقا :ی مل ی انسجام و پراکندگ   .1  لي
شدن صنعت   ي مل ي حام يمل  و ي مذهب انيجر دو نياختالف ب س،  يبه انگل   دربار يوابستگ

ـ  هي سرما نيا ز ا راني ملت ا   نبودن برخوردار  و رانينفت ا  ـ مـردم ا   ،ي مل  ياسـتراتژ از   راني
 نتوانست وحدت و  اين استراتژي     و نکردندمصدق استقبال     دولت محمد  ياسياقتصاد س 

کـه ملـت     همچنـان . دي نما فراهم خودش   ت از ي حما يسطح کشور برا   در  را يانسجام مل 
ـ ١٣٣٢مـرداد ٢٨ي درکودتا کايآمر  و سيمقابله با دخالت دولت انگل      در رانيا تفـاوت   يب

ـ  ملـت ا   تيحما از ،يمقاومت  اقتصاد ياستراتژ ١٣٩٠اما درمقطع  ،بودند  برخـوردار   راني
 حضور ،راني ملت ا  هي نظام سلطه عل   ميتحر  و ديتهد سال فشار،  ٣٥حدود   طول در. است

ـ  شـرکت گـسترده در      بـا  يساينظام س   از تيحما مردم در   ييبرپـا  ،انتخابـات  ٣٤ش از يب
 ياسي خلق حماسه س   بهاقدام ملت    هرسال و در   قدس روز بهمن و ٢٢  باشکوه ييمايراهپ
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 تحمـل   يپرتـو  دررا   دشمن   مي تحر يناکارآمد  و يانسجام مل  وحدت و  ،در سال گذشته  
  دهد؛ نشان مي  از آن،ي ناشيسخت
 ي متفـاوت اسـتراتژ    اري بـس  يرهـا ي از متغ  گريد يکي :یعلم یماندگ و عقب  شرفتی پ .2

ـ پ رشد و  نمودار،  ي واقتصاد مقاومت  ياسياقتصاد س   گونـاگون عرصـه     کـشور در   شرفتي
ـ  يي شـکوفا  نـه ي زم نـست  نتوا ياسياقتصاد س  راهبرد ١٣٣٠ مقطع در.  است يعلم  ي علم

ـ تهد فـشار، ،  ١٣٩٠مقطـع  در د، امـا  يرا فراهم نما   کشور احـساس   ،دشـمن  مي تحـر  د و ي
شکـست  از نتـايج    . کـرد شکوفا   تيتقو را  کشور ميتوان  مي که ما ني به ا  باور  و ييااتکخود

بنگالدش   پاکستان، يکشورها پزشک از  حضور ،١٣٣٠ مقطع  در ياسيس اقتصاد راهبرد
 ميسـال تحـر    ٣٥حـدود    کـه    يحال  در م،ي به خارج را شاهد    دي شد يوابستگ  و ورکش در

ـ ن  و ي علـم پزشـک    ييکفاودخزمينه  ،  ي اقتصاد مقاومت  ياستراتژ ،ياقتصاد  و  اسـتقالل  زي
 ايـن    بـر  افـزون دهـد     مـي  آمارهاي جهاني نشان  . را فراهم کرده است     کشور ي علم رشد

 در واسـت   جهاني خوبي بـه دسـت آورده        هاي    موارد، ايران در توليدات كشاورزي رتبه     
 كاشـي  ، ده، مـس رتبـه  ٢٣ ، صادرات رتبـه پنججهان، سيمان رتبه  هفده  توليد فوالد رتبه  
نـو رتبـه    هـاي     حـوزه انـرژي    ، در  چهل بنيان رتبه  ، محصوالت دانش  پنجوسراميك رتبه   

 ،هجـده بنيادين رتبه   هاي    ، سلول چهاردهآب رتبه    ،سيزده اطالعات رتبه    فنّاوري،  دوازده
  .جهان را به دست آورده است ٣٢ رتبه فنّاوريزيست  وبيست ميكروالكترونيك رتبه 

  .نديفرما ي من بارهيرهبرمعظم انقالب درا
 يفنّـاور  در زمينه علم و   . است ٩١طول سال   در ي بزرگ علم  يها يك قلم، پيشرفت  

 اسـت،   كه معتقد به آينده كـشور      ي انسان يبرا پركن و    شد كه حقيقتاً چشم    ييكارها
ـ  ي همين سال  ييعن ؛كننده است   خرسندكننده و خوشحال   ملـت    خواسـتند بـر    ه ك

ـ  ايران سخت بگيرند، جوانـان عزيـز مـا،         ناهيـد را بـه فـضا        شمندان مـا مـاهواره    دان
فـوق   فرستادند؛ كاوشگر پيشگام را با موجـود زنـده بـه فـضا فرسـتادند؛ جنگنـده                

 است كه جـا دارد يـك ملـت          يكدام از اينها به قدر    اهميت هر . پيشرفته ساخته شد  
 كنـد، بـرايش سـرود بـسازند،         ي و خرسـند   ي خوشـحال  ر اظهـا  نهاي هر يك از ا    يبرا
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ـ    شـود و    كارهـا چـون متـراكم اسـت، درسـت تبليـغ نمـي             . دجشنواره درست كنن
 كه اين موجود زنده به فضا فرستاده شد        يوقت. گيرد  هم انجام نمي   يخبررسانيِ كامل 

ـ   دانـشمندان دنيـا و نـاظران بـين       يقدر ايـن قـضيه بـرا       سالم برگشت، آن   و  يالملل
 حقـايق و    نيـست و   يا   بعد كـه ديدنـد چـاره       يآور بود كه اول انكار كردند؛ ول        تعجب

 ،رهبري  ( . و واقعيت رامشاهده كردند، مجبور شدندكه قبول كنند        ي درست يها  نشانه
  ؛)يسخنران: ١٣٨٧

ـ يس  اقتـصاد  ياسـتراتژ  :یملمولد  ریغ اقتصاد مولد و  . 3 ـ  بـه دل   ياس   عمـر و   ي کوتـاه  لي
ـ  کمـک نما   ديعرصه تول  را در   نتوانست کشور  ، به دنبال شکست آن    جهيدرنت واردات . دي

ـ هـاي     يازمنـد ين  و يوالت کشاورز گسترده محص   اقتـصاد   دي شـد  يوابـستگ   و يداخل
 ي اقتصاد ياما استراتژ  ، است ي استراتژ ني ا ي ناکارآمد لي دال نيتر مهم کشوربه خارج از  

ـ و بـه   و يانقالب اسالم  يروزيازپ سال    ٣٥حدود   درطول   يمقاومت  بـا  ١٣٩٠ دهـه   در ژهي
ـ نظام سـلطه عل   هاي    مي تحر ديتشد ـ  ا هي ـ  اسـت در  توانـسته    ،راني هـاي    عرصـه   از يبرخ

، يـي زا شـتغال  ا  و بازدهزودهاي     کارگاه جاديا. دنککفا  خودرا    کشور ،يصنعت  و يکشاورز
  در ي کوتـاه  البته. ديآ يم  به شمار  ي مل دي درتول يمقاومت اقتصادهاي    يژگي و گريعوامل د 

ـ مقا در امـا  ، مواجه کـرده اسـت     يمشکالت با  عرصه را  نيا ،ي مل دي از تول  تيحما ـ  سهي ا  ب
  نشدني است؛ انکارمقطع  دوني در اشرفتيفاصله پ ،ياسيس اقتصاد ياستراتژ

ـ  درمقا : به نفت  یوابستگش  یافزا و کاهش   .4 ـ ي اقتـصاد س   سهي  ،ياقتـصاد مقـاومت     و ياس
 ١٣٣٠ در مقطـع  . باشـد   مي  به نفت  يقطع وابستگ   کاهش و  يتفاوت در جهت تالش برا    

اقتصاد بدون نفت اعالم      و يبارزه منف  م ،ياسيس اقتصاد در را  خود ياستراتژدولت وقت   
 اقتـصاد   ي وابستگ لينفت به دل   صدور د و يتول شي افزا يبرا  را ش درعمل تالش  ي ول ،کرد

کـردن نفـت     ي مل سببدولت انگلستان به    . دش که با شکست مواجه       قرارداد کشور به آن  
ـ  گام اني گرفت و در نخستشي خصمانه پياستيس)  استيکه حق مسلم هر کشور  (  راني

ـ  نفت ا  مي معتقد بودند که تحر    يالبته مصدق و جبهه مل    . نمود ي نفت ميتحررا    ممکـن   راني
 از  ؛نـد ا  وابسته رانيااز   نفت   دي جهان به خر   ي کشورها ياري که اوالً بس   لي دل ني به ا  ست؛ين
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ـ  يها   درصد از فرآورده   ۳۱ خود به نفت خام و       ازيدرصد از ن  ۱۶  ي غرب يجمله اروپا   ي نفت
 خود اروپا و غـرب      م،ي و در صورت تحر    كند  ي وارد م  راني را از ا   شازي شده مورد ن   هيتصف

ـ  بود کـه بـه دل      ني بر ا  استمداراني تصور س  اًيثان ؛ خواهند بود  ياصلضررکنندگان  جزو    لي
ـ يهـا   شركترقابت   ـ    كـا ي آمري نفت  تـرس  ديگـر  ازسـوي  و ،سي بـا شـركت نفـت انگل

ـ  افـق تو  درصورت بـه   ،ي به شورو  رانيشدن ا  كي از نزد  ها  ييكايآمر  کـا، يمرآ بـا    دنيرس
  . فراهم خواهد شدراني نفت اي برايگريداصلي  داريخر

ـ زيرا   آماده نبود؛    مي تحر ي نشان داد که دولت چندان هم برا       عي روند وقا  اما ـ يب شيپ  ين
ـ بـه دل   (سي انگل ينظامنکردن   مداخله   دربارهدولت    اول  ي ممانعـت دو قـدرت نظـام       لي
ـ  ميدرست درآمد، اما تحـر    ) جهان ـ  ي نفت ـ      کام  گـر ي د يباني بـا پـشت    س،يل از جانـب انگل

 بـه صـف     تنهـا   نـه  کـا يکـه امر  اي    گونـه   ؛ به  شد راههم) ي شورو يحت (ي غرب يها  قدرت
همـواره   برد کـه     شي پ ي را به نحو   ايکه در پشت پرده، قضا    وست  ي پ رانيکنندگان ا  ميتحر

ـ ب( ،منافع انگلـستان لحـاظ شـود       ـ ا برپ ي اقتـصاد مقـاومت    ياسـتراتژ  امـا  )١٥٤ :١٣٧١ ل،ي  هي
 ي بـرا  يبـسيار اگرچـه فاصـله     . دارد  قرار  به نفت  يوابستگ از کردن اقتصاد کشور   خارج

 ١٣٩٢ دجـه  بو ي وابـستگ  يدرصـد  ٤٣  کاهش يولم،  يداررو    شي هدف پ  ني به ا  يابيدست
  ؛ديآ  مير عرصه به شماني اتيموفقهاي  به نفت از نشانه کشور
ـ    ت دوگانه شـاه و    يحاکم :ها متفاوت به قدرت  هاي     نگاه .5 ـ ينظـام س    و يدولـت مل  ياس

ـ ن دال يتـر  ل هردو به نظام سلطه ازمهم     يتما  و يرمردميغ اسـت اقتـصاد    يل شکـست س   ي
ـ  هيعل کايآمر از کهپنداشت    مي مصدق دکتر. است ياسيس  فـؤاد   کنـد،  اسـتفاده  سيانگل

ـ  يسنده کتاب تار  يران و نو  يا س و ي شرکت نفت انگل   ي مشاور حقوق  يروحان شـدن   يخ مل
ـ کردند در اخـتالف نفـت ا        مي  تصور ي نهضت مل  يزعما«. دسينو  مي رانينفت ا  ران و  ي

ـ           يشرکت سابق، دولت آمر     يبانيخـاطر پـشت    هکا جانب انگلستان را رها خواهـد کـرد و ب
  )٤٧٧ :٧، ج١٣٧٨ ،يمک( ».ران خواهد شتافتي اياريصرف از حق، به 

ـ . اهـد بکها    يسيانگل فشار از بتواند قيطر نيا ازآنان بسيار اميدوار بودند که        اشـتباه  امنته
 سـفانه أمت و ند آورد يرو يخارج مسائل به ،دبينديشن يدرون مسائل بهکردند و به جاي اينکه      
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ـ  يرونيب عوامل  به مصدق. شد داخل به توجه از شتريب رونيب به دبستنيام و توجه ريس  از شيب
ـ     و عال ستود    ميز  ينرا   ي نظام وابسته پهلو   يحت او. کرد توجه يداخل يپارامترها  هقه خـود را ب

  :گفت چهاردهم طي نطقي همجلس دور درکرد و   نمي پنهانيخاندان پهلو
همه بيـشتر شـاه را دوسـت         اين مجلس از   خواهم اينجا عرض كنم كه من در        بنده مي 

خـدا شـاهد اسـت      .. .ما امروز يك شاه خوب داريم و شاه خوب را بايد نگاه داريم            . ..دارم
ـ    قدر هما ب  واهللا شايد كسي از    ؛ت دارد دوس آقايان اين شاه وطن خودش را      ت او حسن ني

ـ بـر ا  ها    ستيبه بهانه تسلط کمون   ها    يسياما انگل  )١٦٨ :١٣٩١ فردوست،( »؛ندارد  از  ،نراي
  )٤٠١ :٧ ج،١٣٧٩ تيوال  قدريسسه فرهنگؤم(. را سرنگون ساختندوي  ق مصدق،يطر

ـ ي نظـام س ، بـه نظـام سـلطه   ي بـدون وابـستگ  يران با انقـالب اسـالم   ي ملت ا  اما  ياس
انـه و شـمال     ي منطقـه خاورم   يامروزه الگو  وکرد  جاد  يت ا ي را با موفق   يني د يساالر مردم

معظـم   رهبر. رساند يمرا به گوش مردم جهان      اش    يطلب ام استقالل يو پ است  ه  شدقا  يآفر
  :نديفرما  ميانقالب

 در. ه است و مالك و راهنما قرارداد      را معيار  يخود، ايمان دين   ملت ايران در مجموعه   «
حركـت، حركـت    . جورنـد  ملت ايران ايـن    همه  كم و زياد،   يها  سرتاسر كشور با اندازه   

  دين، بـا پـشتوانه     ييهمراه با غيرت و شجاعت و احساس مسئوليت است؛ اما با راهنما           
 همـين هـم هـست كـه شـما مالحظـه             يبرا.  ارزشمند است  ي؛ اين خيل  يايمان دين 

هـا    متوجـه ملـت    يگـر جهـان      سلطه يها قدرت كه معموالً از طرف      يكنيد خطرات  مي
 حاال در برهـه   . كند، اين خطرها ملت ايران را متزلزل نكرد        شود و آنها را متزلزل مي      مي

 ملت ايران تحـريم     يخواهيم برا  ها و فشارها گفتند كه مي      تحريم ، زمان مسئله  يكنون
 بهمن، يك   يودو سه روز قبل از بيست و د       . كننده تنظيم كنيم؛ تنظيم هم كردند       فلج

ها را وارد معادالت كردند؛ جواب ملت ايران اين بـود كـه امـسال                 جديد تحريم   مرحله
 يهرسال بيـست و دو    .  قبل پرشورتر است   يها  بهمن از سال   ي بيست و دو   يراهپيمائ

 دشمنان و  سر  بر يمثل بهمن  كند؛ مي بر دشمنان وارد  ] که[ يا  ملت ايران ضربه   بهمن،
  )يسخنران :١٣٩١ ، رهبري( ».امسال هم اين بهمن فرود آمد .آيد يم مخالفان فرود
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ـ ام دربرابرنظـام سـلطه و    نکردن دولت مـصدق      يستادگيا   بـه ضـلع دوم آن      يدواري
هـاي    نکـه قـدرت   ي ا به  باتوجه.  است ياسياست اقتصاد س  يل شکست س  يازدال) کايآمر(

ـ گيمنـافع خـود را پ      ،خي در طول تـار    ياستعمار و محور  ميـان  اين،بنـابر کننـد،     مـي  يري
 ران و يشدن صنعت نفت ا    يان مل يجر در اما ،وجود ندارد فرقي   يهروس و کايس، آمر يانگل

را کـا   يل دولت وقـت بـه آمر      يتما س،يران توسط انگل  يم قرارگرفتن ا  يتحر و تحت فشار 
 ش نگرفـت،  يدرپ ران را يدولت ا   و مساعدت با   ياست همکار ي س فقط نهکا  يآمر. شاهديم
  اگـر  ، اما دکر دولت دکتر مصدق، اقدام      يبرانداز براي   س،ي با انگل  ي پنهان يتوافق بلکه در 

ـ ر برنامهبا   ت و يت روحان يبا محور   و ي مردم يرويبه کمک ن  دولت مصدق     اقتـصاد   يزي
  .گرفت مي يگريجه دينت ،کرد مبارزه مي ميتحر و  با فشاري و مردميدرون

 و نه   ينه شرق  «و» ميتوان ي م ما «مان به دوشعار  ي و ا  يستادگيا ران با ي ا يانقالب اسالم 
 بـا  توانـد،   مـي  هـم يثابت کرده است که بدون کمک خـارج       » ي اسالم يجمهور ،يغرب

ـ    يا. ابديشرفت دست   يحفظ استقالل، به توسعه و پ       اسـت کـه عـزت،       ين قـدرت مردم
  .شرفت را به همراه داردياستقالل و پ

  :راه وجود دارد آزار، دو و اين فشار  با درمقابله
شوند،  روند درمقابل دشمن تسليم مي      كه دشمن فشار آورد، مي     ييف وقت  ضع يها ملت

مجرد اينكه ديـد دشـمن      ه   مثل ايران ب   ياما ملت شجاع   ،كنند كنند، توبه مي   خشوع مي 
  خود را فعال كند، با قدرت و شجاعت از         ي درون يكند نيروها   مي يآورد، سع   يدارد فشارم 

ـ   اين هم تجربـه   . كردهمين كارراخواهد    و كند؛ عبور  خطر  منطقه  در.  ماسـت   سـاله  ي س
ـ             يمقابل س   ،ي، پيـشرفت اقتـصاد    ي سال فشار آمريكا، ملت مـا از لحـاظ پيـشرفت علم

 رسيده است كـه در      يي، به جا  ي، نفوذ و اقتدارسياس   يالملل   بين ي، آبرو يپيشرفت فرهنگ 
ـ  يديدند؛ مقاومت، نيـرو     و قاجار خوابش را هم نمي      ي پهلو يها دوران رژيم  يـك   ي درون

كننـد، بـه كمـك        كه مـي   ييها همين تحريم . رساند كند و به فعليت مي     ملت را احيا مي   
 يي به رشـد و شـكوفا      ياله ملت ايران را به اذن اللّه و به حول و قوه           ملت ايران خواهد آمد و    

 ؛)يسخنران :١٣٩١ ،رهبري (.  استيمهم اين، نكته. خواهد رساند
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 يرهـا يمتغ ديگـر    از  نفـت  ي مل هيسرما  مردم از  يمند بهره :ياقتصادو توسعه    عدالت   .6
 ١٣٣٠ مقطع در ياسياقتصاد س .  است ياقتصاد مقاومت   و ياسي س يمتفاوت اقتصاد  اريبس

 ،محـدود اي    هل تمرکز ثروت در عـد     يز به دل  ي و ن  به استعمارگران   کشور يابستگل و يبه دل 
ـ     براي   يعزم جد  نداشتن   ژه مجموعه دربار و   يو به نتوانـست  ،  يصادمبارزه با مفاسـد اقت

ـ تقو دن دولت وابـسته و يبه قدرت رس . مند کند   بهره ياله نعمت   نيازا مردم را  ـ ت رژي م ي
ـ  ومي کنـسرس  جاديموجب ا  ،ي استراتژ ني ا جه شکست ي درنت ي پهلو ياستبداد ـ  ي نفت  ني ب

 حاصـل از آن محـروم       ديعوا  که مردم را از    دشکشورها   از گري د يبرخ و کايس، آمر يانگل
ـ بـه دل  نيز  وراق قرضه   است عرضه ا  يس. کرد ـ نتوانـست مـردم را بـا ا        ل شکـست آن   ي ن ي

ـ  استقالل ا  ليکه به دل   يدرحال ؛دي همراه نما  ياستراتژ ـ  پ ي در پرتـو   راني  انقـالب   يروزي
ـ گيپ  توانـسته اسـت بـا      ي اقتـصاد مقـاومت    ياستراتژ،  ياسالم   و يتمـاع  عـدالت اج   يري

 ي طرح هدفمند  ياجرا. دنک فراهم   ي مل هي سرما ني مردم را ازا   يمند  بهره نهيزم ،ياقتصاد
ـ    ٤٤ اصـل گيـري   يپ وها    ارانهي ـ  وتقو يقـانون اساس   و يتعـاون   و ي بخـش خـصوص    تي

ـ موفقهـاي      عرصه نيتر مهم ، از سرنوشت خود درباره  ملت  گيري    ميتصم  جـاد يا  در تي
  :ديآ  مي به شماريمقاومت است اقتصادي سياجتماع  ويعدالت اقتصاد

 کالن اسـت و از      يها اد کشور و بهبود شاخص     در اقتص  ييايجاد تحرک و پو   ي ا ،مسئله
ـ ي ؛است يعدالت اجتماع  و مهم    يديتر، شاخص کل   ها مهم  ن شاخص يهمه ا   مـا   يعن

ـ   به ين عدالت اجتماع  ي کشور را بدون تأم    يرونق اقتصاد  م و  يوجـه قبـول نـدار      چيه
ـ ها  هستند که شاخص  ييکشورها. ميستيمعتقد به آن ن    ـ يشان خي  خـوب اسـت،   يل

ـ     يليشان خ يمطلوب است، رشد اقتصاد    ، يض، اخـتالف طبقـات    ي باالست؛ لکـن تبع
وجه منطبق بـا خواسـت    چيه ن را به  ينبود عدالت در آن کشورها محسوس است؛ ما ا        

 يها ن شاخص يتر  از مهم  يکي بنابراين،. ميدان ي نم ي اسالم ياسالم و اهداف جمهور   
 کـشور   يشرفت اقتصاد يد طبقات محروم از پ    يبا.  است يما، شاخص عدالت اجتماع   

 ؛)يسخنران :١٣٩٢ ،رهبري (. مند شوند  کلمه بهرهي واقعيبه معنا
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ـ بـا انگ  فقـط    ياسـت ياست اقتـصاد س   ي س ياستراتژ :اهداف  تفاوت در  .7 زه مقابلـه بـا     ي
گـر  يبستن به د  ديل ام يکه به دل  بود  شده   اتخاذ   ها با آن  يمبارزه منف   و ١٣٣٠دهه  هاي    ميتحر

 کـشور بـا شکـست       يزا  درونهـاي     تي به ظرف  يتوجه بي و   يقدرت خارج هاي    کانون
  اسـت و   ياست راهبـرد  يمدت و س  ر بلند ي تدب ي که اقتصاد مقاومت   يدر صورت  شد؛مواجه  

 يمقام معظم رهبر  . دانسته شده است  ها   استين س يا هيزه و عامل ته   ي انگ ياصل چهار نکته 
اقتـصاد  هاي    استين س يي، در جلسه تب   ي گانه اقتصاد مقاومت   ٢٤هاي    استيس  ابالغ پس از 
فراوان هاي    تيژه به ظرف  ي توجه و  .١،  يخارجهاي    مي تحر يساز  ناکام برافزون   ،يمقاومت

 ؛ به نفـت   ياز جمله وابستگ   و(رپا  ي توجه به مشکالت مزمن و د      .٢؛   کشور ي و معنو  يماد
ـ عادت بـه واردات بـدون اولو       ـ نگـاه بـه تول     ؛تي  ؛يکـار ي ب ؛ تـورم مـزمن    ؛يد خـارج  ي

، ي پول ياه   نظام - ي مال ياه   اشکال در نظام   ؛ ما ي اقتصاد ي ساختارها يبودن برخ  وبيمع
 ؛دي اشکال در مسئله تول    ؛ مصرف ياشکال در الگو  ؛   ما ي گمرک ياه  ، نظام ي بانک ياه  نظام

ـ گ اهـداف، ان   را ي جهان ياقتصادهاي     بحران .٣ ؛يور اشکال در بهره  و   ـ زه و عامـل ته    ي ه ي
  )يسخنران :١٣٩٢، رهبري (.  اعالم کردندياست اقتصاد مقاومتيس

  يریگ جهینت
 کـا ياز نظـر آمر   . شود  مي  استعمارگرمحسوب ي دراهداف کشورها  ي اساس ينفت، عامل 

ـ   ي نظام يرويکند، نفت ن    نمي هيماها را تغذ  ي خودروها و هواپ   نفت صرفاً « و  ي، خزائن مل
ـ ن ماده ح  ي ا )٢١ :١ج ،١٣٨٩ کلر،( ».کند  مي هيز تغذ ي را ن  ياست خارج يس ن يتـر   از مهـم   ياتي

گونـاگون در   هـاي     ها، کودتاها و توطئه    يساز ثبات  ي ها، ب  يري از درگ  ياريعوامل در بس  
ـ  يو انه، به يرخاورميصدسال اخ   اثرگـذار در روابـط و       ي و از فاکتورهـا    ،ج فـارس  يژه خل

  )٢٧ :١٣٩٠، يمنصور(.  استمنطقه بودههاي  و مشکالت ملتها  يگرفتار رقابت،
ـ    نظـام سـلطه و     حضور نفوذ و  ـ    کـا در  يآمر س و يازجملـه انگل ج فـارس   يمنطقـه خل

 سم آغاز يا مبارزه با ترور   ي ، جهان سوم  يدوربه بهانه کمک به توسعه کشورها     هاي    ازسال
 يدرصـد ٦٤رين حضور، ذخا  ي ا ياساس  ازعوامل مهم و   يکيرسد که    ي به نظرم  يشد، ول 
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نفت هاي  دانيفرسوده شدن مدهد که  نشان ميغالب برآوردها، . است هن منطق ينفت در ا  
ش يسـرعت روبـه افـزا       جهان به  ين تقاضاها يمأت انه در يکا، سهم خاورم  يآمر و اروپا در

ن منبـع   ياسـت نفـت پرکـاربردتر      معتقـد    ،يمتخـصص انـرژ    ١،ادوارد ال مورس  . است
.  گرفته اسـت   يمدرن جا  ي و در قلب اقتصاد صنعت     ، است که تاکنون کشف شده     يسوخت

)(Fall, 1999: 2 ـ انه درکـل ظرف ي، سهم خاورمي آژانس اطالعات انرژيطبق برآوردها ت ي
ش يافــزا.  م٢٠٢٥درصــد درســال  ٣٢ بــه.  م٢٠٠١ل درصــد در ســا ٢٦ د جهــان ازيــتول

 جهان  يش تقاضا يکل افزا  درصد ٤١ از زو متجا ٢٠٢٥ن اساس تا سال     يبرا. افتيخواهد
 .ن خواهدشديمأانه تي نفت از خاورميبرا

 اردها دالر يليبا م  برابر يهاي  نهي هز يصورت باورنکردن   به ي نفت يوابستگ ديگر  ازسوي
ـ  درخصوص نبود    ينگران. کند  مي لي تحم ي صنعت ياقتصاد کشورها  بر ا کمبـود منـابع     ي

ن منابع، پس از جنگ     ي دارنده ا  ي باعث شده است که کشورها     ي مراکز صنعت  ي برا يانرژ
ـ يهمـواره هـدف آمـاج حمـالت س         دوم،   يجهان از جملـه     و ي و اقتـصاد   ي، نظـام  ياس
 کـه   يزمان جه هر يدرنت. رندي قرارگ يکننده صنعت   مصرف ي کشورها ياقتصادهاي    ميتحر

ـ ن منابع، امن ي دارنده ا  ي از کشورها  يکي   وي صـنعت ي را بـه کـشورها  يت عرضـه انـرژ  ي
ـ  اند، جاد کرده ينه ا ين زم ي درا يا مانع ي،  استعمارگر، مختل  رو   جـويي آنهـا روبـه       ا مقابلـه   ب

ـ  ييجو مبارزه. اند  شده ـ م ا يکـا درتحـر   يآمر س و ي انگل  ١٣٩٠ و ١٣٣٠دو مقطـع     ران در ي
 دسـت آنهـا     يکوتـاه  ران در ي ا ي انقالب اسالم  يروزيشدن صنعت نفت وپ    يدنبال مل  به

  اقتـصاد ياسـتراتژ  دو استعمارگران است که بـا   ران و ين ا ي ب يريدان درگ يم ران،يازنفت ا 
  .دي گردرو روبه ياقتصاد مقاومت  ويسايس

ـ   بـا  ، نظام حـاکم بـه خـارج       يل وابستگ ي به دل  ياسي اقتصاد س  يمدل استراتژ   رشنگ
ـ  جر يغفلت دولت دکتر مصدق به هشدارها      وهي  توج يب  دولت وقت، و   ييزا رونيب ان ي

ـ  ملـت ا   يبدنه اجتماع  جداشدن از  زين  و ي کاشان اهللا  آيتازجمله  ،  يمذهب ران، در برابـر    ي
 ي که استراتژ  يدرحال د،ش با شکست مواجه     يم نظام سلطه، درمدت کوتاه    يتحر و شارف

                                                       
1. Edward L. Morse. 
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، به  ي انقالب اسالم  يروزيسال ازپ  ٣٥حدود   م در يتحر د و ي با وجود تهد   يمقاومت اقتصاد
ـ يدهـاي     و ارزش هـا     ت که از آرمان   ي حاکم ييزا  درون رشل نگ يدل ـ   ين نـشئت   ي و انقالب

  با تحمل فـشارها    ، توانسته است  ش به اهداف  يابيدست ر دشمن د  يناکام برافزون  ،  گيرد  مي
  .ت ادامه دهديموفق با شرفت رايراه توسعه و پ

ـ    پست  روزنامه صهيونيستي جروزالم   ـ گابرانم   به نقل ازخ ـ نـده رژ  يما ن ،ويل شـال  ي م ي
 کنـد و     اعتراف مـي   رانيه ا يعلها    مي به شکست تحر   ،سازمان ملل   در يستيونيغاصب صه 

  :سدينو مي
هايي   تحريم. ران نداشته است  يا  بر يريثأچ ت يها، ه  مي ما، تحر  يآرزو ع و برخالف توق 

 ،رسـند  که از سوي سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايـران بـه تـصويب مـي          
را هـا     مياالن ما دور چهارم تحـر     . رسند  ماند و به مرحله عمل نمي       بيشتر به حرف مي   

 و ما را    ،همچنان همه مارا به سخره گرفته      راني ا ي ول ،ميگذار  مي  پشت سر  راني ا هيعل
  )jpost.com(. کند  ميمسخره

  و سـختي و تبعـاتي بـه همـراه دارد          اعمال محدوديت براي يک کشور     البته تحريم و  
  جزيـي در   هـاي رثا،   عملياتي شـد   گوناگونهاي    ها در حوزه    براي ايران که حجم تحريم    

 و  المللـي گذاشـت      مالي بـين   سساتؤگذاري و م    سرمايه واردات، هاي صادرات،   حوزه
 ،انجـام داد  آنهـا    قوانين و تفسير   اصالحاتي که در   ايران با  اما اختالالتي را به وجود آورد،    

ايـن   بـا  اما آنچه آمريکا   ،گذاري را درحوزه باالدستي نفت رونق ببخشد        توانست سرمايه 
ـ      رفتار ها بر   تحريميعني  (به دنبال آن بود      کار بيـشتر   بـه نظـر    ،)دايران تغييراتي ايجـاد کن

 سـال اقتـصاد و      ١٣٩٣که سال    زياکنون ن . ثيري نداشته است  أانديشمندان و کارشناسان ت   
ـ     راه تحقـق حماسـه    شـده اسـت، تنهـا     ناميـده    يت جهـاد  يري و مـد   يفرهنگ با عزم مل

ـ  ينهادسـاز ؛  کردن اقتـصاد کـشور     يمردم  با ي اقتصاد مقاومت  يريگي پ ؛ياقتصاد  ي انقالب
 رهبـر معظـم     يکردن رهنمودها  يعمل د و يژه به تول  يتوجه و ؛  ادعرصه اقتص   در يوجهاد

ن حربه دشمن   يآخر از زيآم تيموفق عبوربراي   يمقاومت  اقتصاد ياستراتژ  مبتکر ،انقالب
بـرداري     و نسخه  دي از تقل  دي با ي توسعه اقتصاد  يدر اتخاذ الگو  . است ميد و تحر  يتهد در
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 انـات يگام با ب    نکته ما را هم    ني کرد، ا  يروي پ مانني و از نسخه مناسب اقتصاد سرزم      دوري
 همه کشورها و    ي برا شرفتي که پ  کند  مي رهنمون   ي اصل اساس  ني به ا  يمقام معظم رهبر  

مـدت    بلندمـدت و کوتـاه     ي قالب الگوهـا   در  و  ندارد ي واحد يهمه جوامع عالم، الگو   
لزامات اقتـصاد   مدت ا   کوتاه در. دارند يات الزام ،ها   افق نيکدام از ا   که در هر   شود  مي نييتب

ـ حماهاي    نهي کشور در زم   ييو امور اجرا  ها     مربوط به برنامه   يمقاومت ـ  از تول  تي ـ  دي  ؛ي مل
امکانـات و     از زمان و منـابع و      ي استفاده حداکثر  ؛ مصرف تيري مد ؛ي منابع ارز  تيريمد

 اصـالح نظـام     درپـي در بلند مدت    ها    استي س ني ا الزامات. حرکت براساس برنامه است   
 اقتـصاد   ؛بـودن اقتـصاد     مقـاوم  ؛ بـر مـردم    هيتک ند از ا  باشد که عبارت   ي م  کشور ياقتصاد

ـ  و آکادم  ي دانـشگاه  نيي به نفت و تب    ي کاهش وابستگ  ؛انيبن دانش . ي اقتـصاد مقـاومت    کي
 و  ي امکانـات و منـابع مـال       همـه  يساز  و فعال  طي شرا ني تأم ، اصولي مانند  ي اساس اصول

 محور قـراردادن رشـد      ؛انيبن اد دانش  اقتص يشتازي پ ؛ کشور ي و علم  يانسانهاي    هيسرما
ـ  عادالنـه عوامـل در زنج      يبـر   سهم ؛ در اقتصاد  يور بهره ـ  تول رهي ـ  اصـالح و تقو    ؛دي  تي
ـ  تول شي افـزا  ؛ کـشور  يجانبه نظام مـال    همه ـ  دي ـ  يو کاالهـا  هـا      نهـاده  يداخل و  ي اساس

ـ  اقتصاد ا  ،ي مقاومت اقتصادترديد    بي.  کشور است  يعمومهاي    نهي در هز  ييجو صرفه  راني
 ؛ينيکـارآفر هـاي     نـه ي شـگرف در زم    ي و شاهد تحوالت   ، مقاوم کرده  دهايا در برابر تهد   ر

 يريپذ  رقابت ؛ کار يروي ن ي توانمندساز ؛ياقتصادهاي    تيمشارکت آحاد جامعه در فعال    
 ي در راستا  البته.  بود مي خواه يعدالت اجتماع هاي     شاخص ي و بهره ور   ؛ اشتغال ؛اقتصاد
 اهـداف و  نخست همه    ، وجود دارد  ي چند نکته اساس   يمتاقتصاد مقاو هاي    استيابالغ س 

 بنـابراين،  ؛دون ش حي مردم تشر  ي برا قيصورت مفصل و دق    شده به   مطرح ياندازها چشم
کـه   يا  گونـه    انجام شود، به   ديباها    استي س ني ا ي اجرا نيالزم قبل و ح   هاي    يرسان اطالع

ترديـد    زيرا بـي   ؛مل آورند عه   و اهتمام را ب    يکمال همکار ها    استي س نيا يمردم در اجرا  
 منظور حـسن    بهنخواهد بود؛ دوم    ثر  ؤ مردم م  ي بدون همکار  ياستيساختن هر س   يياجرا

و اهـداف    ،حيتر تـشر    مفصل ي اهداف در قالب   همه دي با ينظارت بر اصول اقتصاد مقاومت    
 قي دق ي اجرا ي برا قي دق ينظارتهاي    اهرم ، و  شوند يزير  و برنامه  ي طراح يصورت کم  به



 ١٣٩٣پاييز و زمستان / شمارة ششم / سال دوم / هاي سياست اسالمي            پژوهش١٨٨

گذشـته نـشان داد     هاي    و دهه ها     تجربه سال  زيرا ؛ شود دهيشيشده اند  يهداف طراح  ا نيا
هـاي    بـه افـق   دست نيافتن    موجب   يگريهر عامل د  از   شيبدار   ي معن ينظارت فقدان اهرم 

اقتـصاد    در موضوع  يي اجرا ي قوا رديگ عملکرد دولت و     ديباهمچنين  . شده بود  يطراح
ـ هـاي     نامه بر ي همگام نيز  و  هماهنگ باشد  يمقاومت هـاي    اسـت يدولـت بـا س    اي    هبودج

ـ هـاي      برنامه زيرا ؛ شود نييصورت شفاف تب    به دي با يابالغ طـور   دولـت و بـه    اي    هبودج
ـ هاي    استي س تي در موفق  يخاص عملکرد بخش عموم     فـا ي را ا  ي نقـش محـور    يابالغ

ش و  يل مرکز رصد، پـا    ين عرصه، تشک  يا ت کامل در  ي به موفق  يابي دست يبرا. خواهد کرد 
  .است  و الزمي ضروريرسان عاطال

  کتابنامه
  .قومس  تهران،،راني ايروابط خارج. )١٣٨٤( رضايعل ،يازغند

  .قلم ، تهران،ت ملتيمصدق و حاکم. )١٣٨١( بسته نگار، محمد
  .تهران، فاخته ،انيترجمه فروزنده برل ،عقاب و ريش. )١٣٧١( مزيل، جيب

  )يمد ظله العال(اي  ه خامني سيد علي العظماهللا يتآآثار حضرت  دفتر حفظ و نشر يرسان پايگاه اطالع
  .١ج  هزاران،،، تهراندکتر مصدقهاي  نامه. )١٣٥٧( ترکان، محمد

  .ه در سپاهي فقي وليندگي، تهران، مرکز چاپ حوزه نمايرت پاسداريبص. )١٣٨٧( سندگانينو  ازيجمع
  .ريارزاده، تهران، کوي بختيه عل، ترجمکايران و آمريه مصدق بر روابط ايسا. )١٣٨٢( گود .مز افيج

  .معراج تهران، ،راني نفت اياقتصادي ـ اسيل سيمسا. )١٣٧٠( رجيا ،يذوق
ـ شدن صـنعت نفـت ا      يدرقبال نهضت مل   کاي آمر ياسيس رفتار. )١٣٨٠ (ـــــــــــــــ  تهـران،  ،راني

  .خارجه ورموزارت ا
  .زارت خارجه تهران، و،يم اقتصاديتحرهاي  هينظر. )١٣٧٣( يمصطف ،يزهران

  .زانيالم تهران، ،راني اياسياقتصاد س  .)١٣٧٤( ف اهللايس ،يف اللهيس
وزارت  تهـران،  نژاد، يترجمه محمد متق   ،استيک س يران شکست   يم ا يتحر . )١٣٨٤( نيحس ،يخانيعل

  .خارجه
  .۱ج ،   ات اطالع، ران ه  ت ،يظهور و سقوط سلطنت پهلو. )۱۳۹۱( نيردوست، حسف

  .مرکز تهران، ،يترجمه فرزانه طاهر ،رانيا  قدرت دريمبارزه برا مصدق و. ) الف١٣٧٢( يعلمحمد ان،يکاتوز



 ١٨٩          ١٣٩٠ و ١٣٣٠ در دو دهه ياقتصادهاي  ميسه تحريمقا ؛ياقتصاد مقاومت  وياسيس صاداقت

ـ    .مرکز تهران، ،يزيز عزي و کامبيسي،ترجمه محمدرضا نفراني اياسياقتصاد س. ) ب١٣٧٢(ــــــــــــــ
  .هوزارت خارج تهران، ،راني اي اسالمي جمهورياسياقتصادس. )١٣٨٠( محمد ،يکردزاده کرمان
 ي تهـران، دوره عـال     ، نجـم  ين محمـد  يحـس  ،رانيه ا يکا عل يآمرهاي    ميتحر. )١٣٧٦( کيکالسون، پاتر 

  .جنگ سپاه
  .١ج ،يصادق ، تهران،يد موسوي، ترجمه وحنفت و خون. )١٣٨٩( يکل تيکلر، ما

  .١ تهران، تابان، ج،ياست موازنه منفيس. )١٣٢٩( نيحس ، استوانيک
ـ نظر روش و . )١٣٨٨ (ياستوکر، جر  د؛يويد مارش، ـ يعلـوم س   ه در ي  يرمحمـد حـاج   يترجمـه ام   ،ياس

  .يتهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد ،يوسفي
  .٧ر،جيرکبي، تهران، امينهضت ملهاي  سال. )١٣٧٨( ني، حسيمک

  .ي، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمکايران و آمرياهاي  چالش. )١٣٩٠( ، جواديمنصور
سـسه  ؤ، تهـران، م   نقش روشنفکران وابسته؛ دکتر محمد مـصدق       .)١٣٧٩( تي قدروال يسسه فرهنگ ؤم

  .٧ج ت،ي قدرواليفرهنگ
  .قومس تهران، ،رانيل نفت ايمسا. )١٣٨٦( ديسع ،يرترابيم
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