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اقتصاد مقاومتی
و نقش دانشگاه ها در تحقق آن

اصطالح اقتصاد مقاومتی)Resistive   economy( برای اولین بار 
در ایران در سال1389از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی 
سخنرانی های  در  نیز  آن  از  پس  و  شد  مطرح  کشور  کارآفرینان  از 
آمادگی  اقتصاد مقاومتی  ایشان قرار گرفت.  تأکید  متعددی مورد 
است  دیگر  كشورهای  برنامه های  و  ها  توطئه  برابر  در  مقاومت  و 
مجاز  کشور  آن  برای  بین الملل  تعامالت  و  تجارت  که  شرایطی  در 
نمی باشد. براین اساس اقتصاد مقاومتی، تنها تبدیل کننده تهدید 
تحریم به فرصت خواهد بود. در خصوص اقتصاد مقاومتی نظرات و 
تعاریف مختلفی وجود دارد كه هریك بر جنبه ای تأكید دارند، كه در 
این میان بر نظرات رهبر معظم انقالب تأكید می گردد. به نظر رهبر 
معظم انقالب معنای اقتصادمقاومتی آن است كه كشور اقتصادی 
داشته باشد كه هم روند روبه رشد اقتصادی در آن محفوظ بماند 
به نحوی  و هم آسیب پذیری را كاهش دهد. یعنی وضع اقتصادی 
باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های 

مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند1.

ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

رهبری  معظم  مقام  سخنان  تحلیل  با  همكاران  و  تراب زاده 
مدل  بنیاد،  داده  نظریه پردازی  روش  از  بهره گیری  با  و 

ویژگی ها  ابعاد،  پیرامون  ایشان  سخنان  مفهومی 
را  مقاومتی  اقتصاد  الزامات  و 

استخراج نمودند.

معظم  مقام  نگاه  از  می گردد؛  مشاهده  ذیل  در  كه  مدل  این  در 
اقتصادی مهم ترین عنصر در  اقتصاد مقاومتی اهداف  رهبری، در 
در  باید  اقتصادی  عوامل  كلیه  و  می باشند  فعالیت ها  جهت دهی 
راستای تحقق این اهداف حركت كنند. تحقق عدالت اجتماعی، 
كسب اقتدار بین المللی و بقای كشور، اثبات عملی كارآمدی نظام 
در  اهداف  مهم ترین   ... و  بین المللی  مرجعیت  اسالمی،  و  دینی 
اهداف  این  در  موفقیت  كسب  می روند.  شمار  به  مقاومتی  اقتصاد 
نظام  در  بازنگری  تأثیر  تحت  مستقیم  صورت  به  كه  این  بر  عالوه 
اولویت گذاری و نیز سیستم مدیریت اقتصادی است، به صورت غیر 
مستقیم و به شدت تحت تأثیر زیرساخت هایی است كه باید قبل از 
برنامه ریزی به آن ها توجه داشت. این زیرساخت ها لزومًا به بخش 
اقتصاد بازنمی گردند و حتی جنبه فرهنگی و سیاسی دارند. اما به 
اهمیت  حائز  دارند،  كشور  اقتصاد  بخش  بر  كه  فراوانی  تأثیر  علت 
هستند. از سوی دیگر باید توجه داشت كه تحقق اهداف اقتصادی 
راهبردهای  و  دكترین ها  نیازمند  هستند،  مدت  بلند  اهدافی  كه 
كالنی می باشند كه چتر فكری خود را بر فرایند تحقق هدف قرار 
داده و نحوه تحقق آن را در چارچوبی خاص پیش برند. قطع 
از   ... و  اقتصادی  نامتقارن  به نفت، جنگ  وابستگی 

جمله این دكترین ها می باشند2.
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نگاره1( مدل ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی استخراج شده از اندیشه مقام معظم رهبری

مدیریت اقتصادی اهداف اقتصادی

اثبات کارآمدی نظام اقتصادی کشور
اقتصاد قوی و پایدار

استقالل سیاسی
اقتدار بین المللی وبقای کشور

مرجعیت بین المللی
تحقق و اعتالی عزت اسالمی

عدالت اجتماعی

ارتقای تولید ملی
مدیریت مصرف
جهاد اقتصادی

توزیع عادالنه، هوشمندانه و هدفمند منابع
قطع وابستگی به نفت

رشد صادرات و مدیریت واردات

استراتژی جنگ نامتقارن اقتصادی
تامین نظری و عملی بازوی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد کارآفرینی
اقتصاد دانش بنیان اقتدارآفرین

حمایت ازکار وسرمایه ایرانی
مردمی سازی اقتصاد

نگاه بلندمدت و مستمر در برنامه ریزی
رصد جایگاه کشور در عرصه اقتصادی

سیاستگذاری تولید محور
نوآوری وخالقیت درفعالیت ومدیریت اقتصادی

انسجام سیاستی و اجرایی در اقتصاد
پرهیز قوای سه گانه از روزمرگی در اقتصاد

جعل مفهومی و عملی فرهنگ 
سازمان های جهادی

ارتقای کارایی در مدیریت منابع
ارتقای مسئولیت اجتماعی صنعت

نگاه واقع بینانه به بخش اقتصاد
استفاده نکردن از ابزارهای غیر دینی 

در تحقق اهداف حکومت دینی

رشد پرشتاب اقتصادی
بهره وری

اشتغال زایی پایدار
استفاده از ظرفیت های صنعت نفت وگاز

بهبود فضای کسب وکار درکشور
سیاست گذاری تربیت نیروی انسانی

تدوین بسته سیاستی برای رفع نقاط خالوضعف اقتصاد داخلی

اصالح ساختار نظام اقتصادی
برنامه ریزی هوشمندانه به منظور حل مشکل کمبود آب

اجرای دقیق سیاست های اصل44
حمایت ویژه به بنگاه های اقتصادی تحت تحریم

نظارت پسینی و پیشینی به تخصیص منابع
تحقق چشم اندازبارویکرد اسالمی ایرانی

اهرم های مقاومت بخش

زیرساخت های اقتصاد مقاومتی

فرهنگی
فرهنگ سازی ویژگی های نیروی جهادی در فرهنگ عمومی

آگاه سازی و گفتمان سازی پیرامون اولویت های اقتصادی
شفافیت وعدالت در اطالع رسانی فرهنگ سازی مصرف

استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه

سیاسی اجتماعی
اعتماد مسئوالن به جوانان و بسترسازی برای ورود آن ها به عرصه های کالن کار و پیشرفت

حفظ اتحاد و انسجام ملی
دوری کشور و افکارعمومی از مسائل حاشیه ای وفرعی

تولید ملی
رفع موانع تحقق تولید ملی

مبارزه با مفاسد اقتصادی
قانون گذاری حمایتی

فرهنگ سازی تولید ملی و مصرف داخلی
ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری

راهبردهای  اقتصادی

معنای اقتصاد مقاومتی آن است كه كشور اقتصادی داشته باشد كه هم روند 
رو به رشد اقتصادی در آن محفوظ بماند و هم آسیب پذیری را كاهش دهد.

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند موتور محركه ای است كه بتواند تحرک الزم را در قوای سه گانه و دستگاه های 
زیر مجموعه ایجاد نماید و در این میان نقش آفرینی نخبگان دانشگاهی حائز اهمیت ویژه ای می باشد.
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ابالغ رهبری و ریاست جمهوری درخصوص اقتصاد مقاومتی

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  گذشته  سال  در 
اسالمی بر اساس بند یک اصل 11۰ قانون اساسی پس از مشورت 
اقتصاد  کلی  سیاست های  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  با 
مقاومتی را ابالغ نمودند.این منشور كه دارای 24 راهكار محوری 
قله ای  به  رسیدن  ب��رای  متصور  راه ه��ای  تمامی  اس��ت  اساسی  و 
رفیع و مكانی آبرومند و در خور ملت بزرگ ایران را در بر دارد. از 
فرهنگ سازی و كارهای علمی آموزشی تا رصد فضای اقتصادی و 
جلوگیری از فساد و بی قانونی در عرصه ی اقتصاد در این منشور به 
چشم می خورد. اجرای این منشور حیاتی، نیازمند تشریك مساعی 
همگان است. هیچ  كس نیست كه بتواند ادعا كند در اجرایی شدن 
این  در  را  خود  سهم  باید  جایی  هر  در  كس  هر  ن��دارد.  سهمی  آن 
مسیر به بهترین شكل ایفا كند و با این فرمان صریح و روشن، عذری 
بیانیه  از  بیش  نیست.  پذیرفته  بی عملی  و  كوتاهی  برای  كسی  از 
دادن و اعالم حمایت، تالشی همه جانبه و جهادی خستگی ناپذیر 
بخش های  مسیر  این  در  م��ی رود.  توقع  مردم  عموم  و  مسئوالن  از 
مختلف كشور وظایفی دارند كه در بخش بعد به نقش دانشگاه ها به 

عنوان پرچمداران اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره می گردد.
 هم چنین پس از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی،ریاست محترم جمهوری نیزبه منظور 
جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های 
اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز 

بیست  ساله كشور،11 فرمان صادر نمودند3. 

نقش دانشگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی

سوی  از  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  به  توجه  با 
اول  معاون  سوی  از  محوله  مأموریت های  نیز  و  رهبری  معظم  مقام 
رئیس جمهور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب این 

سیاست ها،مقرر گردید »پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی 
و اجرای نقشه جامع علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری به 
منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور، افزایش سهم تولید و صادرات 
اقتصاد  اول  رتبه  به  دستیابی  و  دانش بنیان  خدمات  و  محصوالت 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  مقاطع  در  منطقه«  در  دانش بنیان 

مدت در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد.
براین اساس امروزه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند موتور محرکه ای 
است که بتواند تحرک الزم را در قوای سه گانه و دستگاه های زیر 
مجموعه ایجاد نماید و در این میان نقش آفرینی نخبگان دانشگاهی 

حائز اهمیت ویژه ای می باشد.

در اقتصاد مقاومتی اهداف اقتصادی مهم ترین عنصر در جهت دهی فعالیت ها 
می باشند و كلیه عوامل اقتصادی باید در راستای تحقق این اهداف حركت كنند.

اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، نیازمند تشریك مساعی همگان است، 
هر كس در هر جایی باید سهم خود را در این مسیر به بهترین شكل ایفا كند.

اقتصاد مقاومتی تبدیل كننده تهدید تحریم 
به فرصت خواهد بود.
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سازمان های  وارد  دانشگاهی  استراتژی های  عمومًا  این  بر  عالوه 
تصمیم گیر و سپس وارد نهادهای اجرایی می شوند. یعنی بهترین 
هستند.  دانشگاه ها  ایده ها  كردن  تئوریزه  و  پرداختن  برای  مكان 
پرورش  و فرصت  توان، حوصله  نهادهای اجرایی  و  زیرا سازمان ها 
دارد  ض��رورت  راستا  این  در  ندارند.  را  ایده ها  كردن  كاربردی  و 
اقتصاد  كمیسیون های  تشكیل  طرح  نمودن  اجرایی  با  دانشگاه ها 
مقاومتی در دو سطح اساتید و دانشجویان به بحث و گفتگو پیرامون 
این موضوع پرداخته و اقدامات و برنامه های پیش بینی شده جهت 
برای  دیگر  سوی  از  نمایند4.  پیگیری  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
با  باید  کنند  عمل  موفق  خود  مأموریت های  در  دانشگاه ها  اینکه 
پویا  و  با نشاط  از نظرات همه اقشار دانشگاهی، محیطی  استفاده 
نیز  بین المللی  با مراکز علمی  ارتباطات دانشگاه ها  و  آورند  فراهم 

بیش از پیش تقویت شود5.
و  نگرش  آگاهی،  وضعیت  به  بردن  پی  منظور  به  همكاران  و  تیرگر 
عملكرد گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشكی در ارتباط با مقوله 
نتیجه  این  به  آنان  از  تن   47 نظرات  بررسی  با  مقاومتی،  اقتصاد 
بررسی)92درصد( مورد  اساتید  از  زیادی  تعداد  كه  یافتند  دست 

نیمی  از  بیش  قدری  تنها  اما  شنیده،  را  مقاومتی  اقتصاد  عبارت 
ك��رده ان��د.  آشنایی  اظهار  آن  مصادیق  با  )6۰درص����د(   آن ه��ا  از 
خصوص  در  علمی  هیئت  اعضای  ایده های  و  پیشنهادات  بررسی 
تأكید  با  نیز  دانشگاه  در  مقاومتی  اقتصاد  ش��دن  اجرایی  نحوه 
امكانات،  از  بهینه  استفاده  صرفه جویی،  چ��ون  موضوعاتی  بر 
و  آزاداندیشی  كرسی های  طریق  از  فرهنگ سازی  و  اطالع رسانی 

تشكیل كمیته های دانشگاهی همراه بوده است6.

اقتصاد مقاومتی در دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد مقاومتی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 و پس 
اقتصاد  فرهنگ  ترویج  و  تبیین  كمیته های  تشكیل  طرح  ابالغ  از 
مقاومتی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری مطرح گردید. در این راستا كمیته اقتصاد مقاومتی با حضور 
جمعی از مدیران، متخصصین و اساتید صاحب نظر دانشگاه تشكیل 
و ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد و زوایای مختلف اقتصاد 
عرصه  در  اصلی  پرچمداران  عنوان  به  دانشگاه ها  مقاومتی،نقش 

نظریه پردازی و نیز تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت.
به  مذكور  كمیته  در  گرفته  قرار  بررسی  مورد  راهكارهای  جمله  از 

شرح ذیل می باشد:

بومی  و  علمی  »الگوی  و  مفهومی«  »م��دل  می تواند  دانشگاه   1 .
انقالبی و اسالمی خاص جمهوری اسالمی  از فرهنگ  برآمده 
اقدامات الزم جهت  و  برنامه های عملیاتی  و  را طراحی  ایران« 
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را در سطح كشور پیش بینی کند. 
»طرح های  با  مرتبط  مقررات  است  الزم  امر  این  تحقق  برای 
برون  پژوهشی  ه��ای  »ط��رح   ، دانشگاهی«  درون  پژوهشی 
دانشگاهی« و »تشویق مقاالت« متناسب با نیازهای مطالعاتی 

کشور و امکان بیشتر ارتباط دانشگاه با صنعت اصالح شود. 

یکی از اقدامات پیشنهادی که دانشگاه  می تواند در آن به طور  2 .
»شاخص های  گ��زارش  و  تدوین  کند،  نقش آفرینی  تخصصی 
میزان  تا  است  مقاومتی«  اقتصاد  اجرایی  سیاست های  پایش 
تحقق برنامه های عملیاتی و اقدامات پیش بینی شده این 
سیاست ها را سنجش و ارزیابی نماید. تحقق این 
هدف نیاز به تسهیل روابط دانشگاه با مراکز 
نهادهای  نیز  و  کشور  اصلی  پژوهشی 
مجلس  مانند  اجرایی  و  گیری  تصمیم 
شورای اسالمی، نهاد ریاست جمهوری 
و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ات���اق ه���ای  و  رئ��ی��س ج��م��ه��ور 
بازرگانی و صنایع و معادن 
دارد.  ک����ش����اورزی  و 

دانشگاه  می تواند "مدل مفهومی" و "الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و 
اسالمی خاص جمهوری اسالمی ایران" را طراحی و برنامه های عملیاتی و اقدامات الزم جهت 

پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را در سطح كشور پیش بینی كند.

استفاده بهینه از منابع و دارایی های موجود و خرید كاالها، اقالم و مواد مصرفی 
ازبین تولیدات داخلی به منظور حمایت از تولیدكنندگان كشور و ترویج و مصرف كاالهای داخلی 

می تواند كمك به سزایی را در تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه داشته باشد.
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به عنوان پیش نیازهای اصلی پیاده سازی سیاست های اقتصاد  3 .
و  پایان نامه ها  انجام  طریق  از  می تواند  دانشگاه  مقاومتی، 
در  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  نیز  و  پژوهشی  طرح های 
و  توسعه ای  بنیادی،  تحقیقات  انجام  جهت  پژوهشی  مراكز 
كاربردی در زمینه اقتصاد مقاومتی، به غنای بیشتر این مبحث 
افزوده و راهكارهایی اجرایی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در 
فعال سازی  از  حمایت  با  دانشگاه   هم چنین  نماید.  ارائه  كشور 
نقش  می تواند  بنیان  دانش  شرکت های  تأسیس  و  رشد  مراكز 
کارآفرینی  توسعه  علم،  تجاری سازی  و  تولید  در  را  سزایی  به 
دانش  اقتصاد  تحقق  نهایت  در  و  صنعت  با  ارتباط  ن��وآوری،  و 
بنیان ایفا نماید. بازنگری در فرایندهای مربوط به پایان نامه ها 
شرکت های  و  رشد  مراکز  مقررات  نیز  و  دانشگاه   رساله های  و 

دانش بنیان می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

تاکنون درباره مسائل اساسی کشور که از ماهیت »بین رشته ای«  4 .
نشده  انجام  درخوری  گروهی  مطالعات  است  بوده  برخوردار 
است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یك موضوع بین رشته ای از این 
پتانسیل برخوردار است که در قالب یک »مسئله بین رشته ای« 
و  مدل سازی  فرهنگی،  فنی،  مدیریتی،  اقتصادی،  ابعاد  از 
سیاسی در دانشگاه  مورد پژوهش قرار گیرد و گامی باشد برای 
برنامه های  کشور،  رشته ای  بین  مسائل  عموم  درب��اره  که  این 
آموزشی متناسب طراحی شود. نیاز است برای تحقق این گونه 

برنامه های پژوهشی در دانشگاه، مقررات جدیدی تهیه شود. 

و  ش��ی��وه ه��ا  در  تغییر  و  اص���الح  ب���رای  دان��ش��گ��اه  اس��ت  الزم  5 .
پاسخگوی  بتواند  تا  باشد  داشته  برنامه  آموزشی  سرفصل های 
نوآور  و  كارآفرین  خالق،  انسانی  منابع  و  بوده  جامعه  نیازهای 
فرایند  می شود  پیشنهاد  راستا  این  در  دهد.  تحویل  جامعه  به 
بازنگری در سرفصل های دروس دانشگاهی از سطح گروه های 
کاری  فرایندهای  منظور  بدین  و  شروع  دانشگاه   در  آموزشی 

الزم تصویب شود. 

به  آن  تبدیل  و  مقاومتی  اقتصاد  فرهنگ سازی  راستای  در  6 .
برگزاری  با  می تواند  دانشگاه   ملی،  رای��ج  و  فراگیر  گفتمان 

علمی،  هیأت  اعضای  مدیران،  سطح  در  آموزشی  كارگاه های 
در  علمی  سخنرانی های  و  همایش  دانشجویان،  و  كاركنان 
سطح گروه، دانشكده و دانشگاه و نیز استفاده از ظرفیت های 
موجود در دانشگاه مانند نشریات، فصلنامه ها، پیك ها، صفحات 

اینترنتی و سایر ابزارها و وسایل ارتباط جمعی اقدام نمایند.

در نهایت به منظورانجام امور اجرایی درون دانشگاه، مدیریت  7 .
استفاده  هزینه ها،  در  صرفه جویی  مصرف،  الگوی  اصالح  و 
بهینه از منابع و دارایی های موجود و خرید كاالها، اقالم و مواد 
از  حمایت  منظور  به  داخلی  تولیدات  بین  از  دانشگاه  مصرفی 
تولیدكنندگان كشور وترویج و مصرف کاالهای داخلی می تواند 
كمك به سزایی را در تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه داشته 
)مدیران،  انسانی  سرمایه  بهره وری  افزایش  هم چنین  باشد. 
اعضای هیأت علمی و كاركنان( در دانشگاه نیز كمك شایانی 

در تحقق این امر می نماید.

دانشگاهیان  تمامی  تالش  و  الهی  عنایت  با  است  امید  پایان  در 
محترم، دانشگاه ها بتوانند نقش خود را در تحقق سند چشم انداز 
14۰4 كشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به خوبی ایفا نمایند.
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