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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  
  
  

  رهيافت اصالح الگوي مصرف؛ ملزومات دستيابي به آن اقتصاد مقاومتي و
  
  2، ندا مهرزاد1مهسا رضوي
  

  چكيده
تگي براي و نفي وابس پايداري نظام جمهوري اسالمي ايران، هميشه به عنوان الگويي از مقاومت براي حركت به سمت استقالل

دهنده به روابط و تعامالت اقتصادي در عرصه فردي و ها و رفتارهاي شكلگرايش ها،از آنجا كه نگرش .تمام ملل جهان بوده است
ارزيابي سبك زندگي و هاي  مصرف كه به عنوان يكي از مهمترين شاخص، شودبيان مي "سبك زندگي اقتصادي"الب قاجتماعي، در 

از اين رو با اصالح الگوي مصرف كه به معني . در توسعه كشورها دارد سزايي بهنقش ، هاي كليدي در اقتصاد استلّفهمؤيكي از 
ي را در جهت هاي مؤثر ها را بهبود بخشيده و گامتوان اين شاخصمي ،نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است

آن از جمله رهايي از اقتصاد وابسته و مصرفي و نيز مقاومت در برابر موانع داخلي و تحقق اقتصاد مقاومتي و دستيابي به اهداف 
اقتصاد  شروع نقطه يابيم كهدر اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي درمي. خارجي و عدم توقف در مسير رشد و توسعه برداشت

 در دو اين و دهد مي جهت را توليد مصرف،. ستا مصرف الگوي اصالح براي گذاريسياست ،)Resistive Economy(مقاومتي 
 توقف و رونقيكم و افول به تواند مي كه وارداتي از كاستن و داخلي توليد رونق. كنند مي مشخص را گذاريسرمايه جهت هم، كنار

. شود تر مي كالن درسطح تكنولوژي ارتقاي و خارج به وابستگي قطع اقتصادي، استقالل موجب منجر شود، داخلي توليدي واحدهاي
باعث كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي شده و منجر به بهبود توزيع درآمد  صحيح مصرف، ترويج و اشاعه فرهنگهمچنين 

  .بين اقشار مختلف جامعه خواهد شد
  اصالح الگوي مصرف، فرهنگ صحيح مصرف، اقتصاد مقاومتي، الگوي مصرف: واژگان كليدي

  
  

  مقدمه
 قدرت قطب با سازگاري بناي كه شد پديدار دنيا در حكومت از جديدي شكل اسالمي، انقالب ظهور با

 لحاظ از كه خاورميانه درمنطقه هم آن حكومتي چنين ظهور. پرداخت استكبار با مبارزه به و نداشته را استكبار
 مبارزه به قوا تمام با جهاني استكبار نظام كه شد باعث است، زياد بسيار اهميت داراي ژئوپليتيكي و اقتصادي

 هاي عرصه به تهاجمات نظامي، هايزمينه در استكبار پيروزي عدم و جنگ يافتن پايان با. برخيزد انقالب با
 است، بوده همراه گسترده تهاجمات با اخيرهاي  سال در خصوصاً كه ها عرصه اين از يكي. شد ديگر كشيده

 در سازي  الگو و پردازي نظريه و نوآوري به مكلف اسالمي انقالب خود بنابراين. است »اقتصادي عرصه«
. است الگوهايي چنين نيازمند كند، برپا را ستيزي استكبار ملَع كه كشوري هر. است اقتصادي جديد هاي عرصه

                                                            
               mahsa.razavi@stu.um.ac.ir؛  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي دانشجوي اقتصاد توسعه و برنامه. 1

   neda_mehrzad@yahoo.com ؛دانشگاه فردوسي مشهد ريزي وي اقتصاد توسعه و برنامهدانشج. 2
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 و دانشگاه مختص محض تئوريك بحث يك مقاومتي اقتصاد .است »1مقاومتي اقتصاد« ،مفاهيم اين از يكي
 مفهوم يك تا است سياسي اقتصاد مفهوم يك واژه اين .است 2كاربردي اقتصاد بيشتر بلكه ؛نيست حوزه

 نه اسالمي، اقتصاد بر مبتني بتواند كاربرد و عمل در كه باشد مي سياسي اقتصاد هايحلراه دنبال به و اقتصادي
 كه دهد قرار جهتي در را اقتصاد مسير بلكه آيد، فائق سياسي اقتصاد عرصه در شده ايجاد هاي بحران بر تنها

  )1391 پيغامي،( .باشد شده اتخاذ نيز الزم نگري آينده و آمادگي
 ي جديد در حوزه اقتصادي با عنواناخير عرصه اقتصاد كشور شاهد رويارويي با گفتمانهاي  در سال

م به دليل قدرتي كه در پذيرد و همي تأثيراكنون اقتصاد كشورمان هم از فضاي جهاني . است »اقتصاد مقاومتي«
عليه ها  با گسترش تحريم. گذاردآن اثر مي مختلف علمي، سياسي و انرژي كسب كرده است، برهاي  حوزه

ايران، يك ضرورت بيش از پيش نمايان شده و آن دستيابي به يك الگوي مقاومتي از اقتصاد است؛ الگويي كه 
در سال . تواند در شرايط بحراني موانع را برطرف كنددارد و ميهاي اقتصادي رويكردي فعاالنه در برابر بحران

شده براي اقتصاد  اصالح الگوي مصرف به عنوان شعار سال انتخاب شد و در راستاي تعريف ذكر 1388
اما چرايي اين  ؛هاي مهم اقتصاد مقاومتي برشمرد توان اصالح الگوي مصرف را يكي ديگر از جنبه مقاومتي، مي
كمبود «ترين مباني علم اقتصاد  ترين و اصولي توان به اين صورت بيان كرد كه يكي از ابتدايي يموضوع را م

گردد و در نتيجه،  محدود مي منابعافزايش مصرف در جامعه باعث افزايش استفاده از . است» منابع
در مصرف  حال اگر با منابع موجود الگوي مصرف جامعه اصالح شود و .دهد گذاري را كاهش مي سرمايه
ها را  توان آن مانند و مي اند باقي مي در نتيجه مقداري منبع كه مورد استفاده قرار نگرفته ،روي نشود زياده

گذاري به افزايش توليد  يابد و افزايش سرمايه گذاري افزايش مي در نتيجه، سرمايه. گذاري كرد سرمايه
  .انجامد مي

هاي هميشگي رهبر معظم انقالب در ل يكي از دغدغهاز منظري ديگر، مصرف درست و ضايع نكردن ما
ند كه غرب به جان جوامع دنيا از جمله ندااي ميگرايي را همچون خوره ايشان مصرف. جامعه اسالمي است

همه شهروندان بايد  ،زدگي براي پرهيز از مصرف. پذير سازد كشور ما انداخته است تا نظام اجتماعي را آسيب
  ).1388اسحاقي، (زندگي شخصي و كاري خود دور كنند بكوشند اسراف را از

  

  پيشينه 
 »اقتصاد مقاومتي«سال گذشته متناسب با  5 نامگذاري

نشان از لزوم اهميت حاكميت اين مفهوم بر 
اقتصادي و فرهنگي  ،اجتماعي هاي سياسي، گيري تصميم

تري  اين مفهوم به شكل پررنگها،  در اين سال. جامعه دارد
اما پيشينه اقتصاد مقاومتي به دوران . ترويج داده شده است

                                                            
 از بسياري كشت نتيجه در و صادرات امكان صادرات امر در ناتواني كه 2005 سال در غزه محاصره از پس بار اولين مقاومتي اقتصاد اصطالح. 1

  . شد استفاده بود داده كاهش را فرنگي توت جمله از كشاورزي محصوالت
2 .Applied Economy 

  نوآوري و شكوفايي« :1387سال« 
  اصالح الگوي مصرف«: 1388سال« 
  همت مضاعف و كار مضاعف« :1389سال «
 جهاد اقتصادي«: 1390سال« 
  حمايت از كار و سرمايه«: 1391سال 
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 در ملي اقتصاد .نبود برخوردار مطلوبي وضعيت از ايران اقتصادنيز  قاجاريه در دوران. گردد قاجار نيز باز مي
 از خطر درك روحانيون با؛ بود روان ايران بازار در خارجي محصوالت سيل و داشت قراراي  سابقه  كم ركود
اقدامات عملي زدند  به دست معتمد بازرگانان و تجار كمك با كشور سياسي استقالل و ملي اقتصاد رفتن بين
هاي  شركت اسالميه يكي از نمونه .كرد اشاره »اسالميه شركت« تاسيس به توانمي ،اقدامات اين ازجمله  كه

  . عملي موفق اقتصاد مقاومتي است
اعتماد به ملي چون تأ هاي قابلدر ارتباط با اقتصاد مقاومتي، سياستگزاران بخش اقتصاد و رهبري كليدواژه

اقتصاد تهاجمي، ارتباط  ،قبح واردات غيرضروري وابستگي به اقتصاد نفتي،عدم  نفس در توليدات داخلي،
مقاومت مدبرانه و مديريت مصرف و حداكثر استفاده از فريني، سطح دانش و اقتصاد مقاومتي، كارآ ارتقاي

. تاي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي قابل تفسير اساند كه هريك به عنوان شاخصهبه كار برده زمان و منابع
به بعضي از آنها  جدول زيرتاكنون مقاالت مختلفي در باب اقتصاد مقاومتي به رشته تحرير درآمده است كه در 

  :شوداشاره مي
  

  جدول شماره يك
  حوزه تمركز تحقيق  پژوهشگران  عنوان مقاله

  تجزيه و تحليل الگوهاي اقتصاد مقاومتي حسين تاج آبادي  اقتصاد مقاومتي. 1
هاي اقتصاد مقاومتي راهبرد. 2

  كدامند؟ 
  هاي اقتصاد مقاومتي بررسي و تبيين مؤلّفه  محمد كاظم انبار لويي

هاي اقتصاد بررسي ابعاد و مؤلّفه. 3
مقاومتي جمهوري اسالمي ايران در 

  اي انديشه حضرت آيت اهللا خامنه

 زادهادق ترابمحمدص
  رضا سجاديه سيدعلي

  نسب مصطفي سميعي

شناسي و تدوين نقشه مهندسي موضوع 
  اقتصاد مقاومتي

ي شاخص مقاومتي ورابطه علّ. 4
تحليلي : گذاري در ايران سرمايه

  تجربي از اقتصاد مبتني بر مقاومتي

  محسن ابراهيمي
  معصومه زيرك

تحليل سنجي عوامل مؤثر بر شاخص 
  گذاري سرمايهمقاومتي و 

  اقتصاد مقاومتي و خانواده. 5
 ليال صالحي
  رقيه بهزاد

  اقتصاد مقاومتي و الگوي سبك زندگي

هاي  اقتصاد مقاومتي، شاخصه. 6
 تبديل بحران به فرصت

 هوشنگ ياري
  رامين ابداليان ايرانشاهي

 علي يوسفوند

دفاع در برابر هجمه اقتصادي دشمن و تبديل آن 
  هاي اقتصادي با رويكرد اقتصاد مقاومتي به فرصت

مديريتاقتصاد مقاومتي و . 7
 الگوي مصرف

سازمان بسيج جامعه زنان
  )ع(سپاه علي ابن ابي طالب 

 يي و نقش زنان در اقتصاد مقاومتيگرا مصرف

اقتصاد مقاومتي، ضرورت. 8
  مقاومت اقتصادي

 غفارپورداود
  پورحاتمي زهره

ئه اتبيين اهداف اقتصاد مقاومتي و ار
  راهكارهايي براي دستيابي به آنها

ايرويه ارزي، دوسويه اوراق .9
 اقتصاد يك در ارزي معامالت براي

  نوعي مقاومتي

  ابوالحسني اصغر
  بهاروندي احمد

  هاي پولي و بانكي در اقتصاد مقاومتي ابزار
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  ادبيات موضوع 
   اقتصاد مقاومتي

فعال و پويا است كه در آن مقاومت براي اي  اين باورند كه اقتصاد مقاومتي پديده بسياري از اقتصاددانان بر
حال بايد ديد كه در جامعه كنوني ما كه . موانع كوشش و پيشرفت در مسير حركت و ترقي، ملحوظ باشد دفع

هاي نفتي، عمال اقتصاد را به يك تكيه صرف به درآمد داده است، كشور را در موقعيت خاصي قرار ،تحريم
مختلف با ساير هاي  همچنين مقايسه ميزان مصرف در بخش .كرده استمحصولي و مصرفي تبديل  اقتصاد تك

 اينها،، عالوه بر )1388احمدي،(ست ها وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ةكشورها، نشان دهند
. حكايت از برابري واردات و صادرات به لحاظ ارزشي دارد 1392آمارهاي تجارت خارجي ايران در سال 

توان در سايه اقتصاد مقاومتي و اصالح الگوي مصرف در جهت رسيدن به  م كه چگونه ميحال بايد بيابي
 ،سازي اقتصاد مقاومتي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بايد براي زمينه. اهداف مورد انتظار گام برداريم

كه هاي  ه ضرورتاز جمل. برداشت صحيحي از اقتصاد ملي و همچنين فضاي اقتصاد جهاني به دست بياوريم
  :از اند عبارتتوان براي اقتصاد مقاومتي در راستاي ضرورت اصالح الگوي مصرف برشمرد  مي
 ل حركت به سوي اصالح الگوي مصرفتكمي  
 همت و كار مضاعف  
 سازي اهداف نظام كارگيري آنها در پياده شناخت منابع انساني، مادي و به  
 وري اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش نرخ بهرههايي همچون رشد مالك قراردادن شاخص  
 هاي ناشي از اقتصاد وابسته ماندگيضرورت جبران عقب  
 هرگونه تحريم و تهديدات اقتصاديهاي الزم براي مقابله با آماده سازي زيرساخت  
 توليدي در جامعهغير مقابله با فرهنگ مصرفي و.  

 برخي و مدت كوتاه برخي تفاوت آنها در اين است كهچهار تعريف از اقتصاد مقاومتي وجود دارد كه 
 از اول تعريف .كشند مي تصوير به مان براي نيز را مطلوب هاي استراتژي از تركيبي البته و هستند بلندمدت
 به خود نياز به توجه با اسالمي انقالب كه طور همان يعني است؛ »موازي اقتصاد«مثابه  به مقاومتي اقتصاد

 سپاه سازندگي، جهاد كميته امداد، مانند نهادهايي تأسيس به اقدام انقالبي، عملكرد و روحيه با نهادهايي
 تكميل و داده ادامه را پروژه اين انقالب، اهداف تأمين براي بايستي نيز امروز نمود، مسكن بنياد و پاسداران

 بسا چه كه دارد نياز اقتصاد در مقاومتي هاي نهادسازي به و مقاومتي اقتصاد به اسالمي انقالب كه چرا كند؛
  . آيد برنمي اقتصادي رسمي عهدة نهادهاي از ماهيتاً

 ،»زدايي آسيب« ،»سازي مقاوم« پي در كه است اقتصادي از عبارت مقاومتي اقتصاد از دوم تعريف
 به جديد رويكرد در. است اقتصادي موجود ناكارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها »ترميم« و »گيري خلل«

 كشورهاي .برآورند را ما انتظارات كه كنيم كاري موجود، نهادهاي هاي سياست بازتعريف با كه هستيم آن دنبال
 مثالً. شدند اقتصادي ساختارهاي سازي مقاوم به مجبور خود، اقتصادي تاريخ از هايي برهه در نيز يافته توسعه
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 ساير با فسيلي هاي سوخت جايگزيني به اقدام ميالدي، 1983 و 1979 نفتي شوك دو از پس غرب
  . شود نمي نفتي شوك دچار نيز دالر صد يك باالي هاي قيمت با امروزه كه طوري به كرد؛ نوين هاي سوخت

 آن برابر در ما »پدافندشناسي« و »آفندشناسي»  ،»شناسي هجمه« متوجه مقاومتي، اقتصاد از سوم تعريف
 با و چگونه را آن در اخالل و ايران اقتصاد به حمله ما مخالفان كه كنيم بررسي ابتدا بايد ما يعني. است هجمه
هجمه  هاي شيوه و ابزارها كه ايم يافته دست مقاومتي اقتصاد به وقتي بنابراين. دهند مي صورت ابزارهايي چه

. كنيم اجرا و تدوين آنان عليه را خود مقاومت استراتژي آنها اساس بر و باشيم شناخته پيشاپيش را دشمن
  .شد نخواهد اجرا و طراحي نيز آن با متناسب مقاومت نشود، شناخته دشمن آفند تا است بديهي

 صرفاً اقدامي و سلبي مدت كوتاه رويكرد يك مقاومتي اقتصاد اساساً كه است اين نيز تعريف چهارمين
 را بلندمدت اقدام يك و دارد ايران اسالمي جمهوري اقتصاد به كالن اندازي چشم رويكرد، اين .نيست پدافندي
 رويكردي نزديك باشد، انقالب معظم رهبر هاي ديدگاه به رسد مي نظر به كه هم تعريف اين. شود مي شامل
 را ما هم و باشد اسالمي هم كه هستيم »آلي ايده اقتصاد« پي در ما رويكرد، اين در. دارد دورانديشانه و ايجابي

 و كارآفريني اقتصاد بر مشتمل مقاومتي، اقتصاد كه است مقوله اين در .برساند منطقه اول اقتصاد جايگاه به
  .شود مي نوآوري و پذيري ريسك

براي درك بهتر اقتصاد مقاومتي و قبل از وارد شدن به بحث الگوي مصرف بايد تفاوت اقتصاد مقاومتي با 
 براي ها دولت كه شود مي گفته طرحي به اقتصادي اضتدر بيان اين تفاوت، ري. بيان شود اقتصاد رياضتي

 دست عمومي مزاياي و خدمات برخي ارائه حذف يا و كاهش به بودجه، كسري رفع و ها هزينه كاهش
 به اوقات گاهي ،شود مي انجام ها دولت برخي توسط كسري بودجه با مقابله منظور به كه طرح اين. زنند مي

هاي مؤلّفهدر جدول دو،  .انجامد مي خارجي مالي هاي كمك و ها وام دريافت افزايش و ماليات ميزان افزايش
  . شوند مي اقتصاد مقاومتي و رياضتي برشمرده

 جدول شماره دو
  اقتصاد مقاومتيهاي  مؤلّفه  اقتصاد رياضتيهاي  مؤلّفه

  ها عدم كاهش حقوق  ها كاهش مستقيم حقوق

  افزايش مالياتاز طريق ها  كاهش غيرمستقيم حقوق
عدم افزايش ماليات و در مواردي كاهش ماليات براي برخي 

  توليديهاي  بنگاه

  كاهش و حذف برخي از خدمات عمومي
مانند طرح  ؛عدم كاهش خدمات عمومي و افزايش آنها

  پزشك عمومي

  مصرف كردن از سر ناچاري و فقر كم
مديريت مصرف به عنوان يكي از اركان اقتصاد مقاومتي و 

  جلوگيري از اصراف و تبذير
روي آوردن مردم به مصرف كاالهاي خارجي به دليل 

  قيمت پايين
  استفاده از توليد داخلي

  افزايش شغل از طريق كارآفريني  شغليهاي  حذف فرصت
  گذاري و رشد آن افزايش امنيت اقتصادي و و جذب سرمايه  ها افزايش ناامني اقتصادي و فرار سرمايه
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و طوالني  گذاري سرمايهعمراني و هاي  كاهش بودجه
هاي  برداري و برگشت هزينه شدن مدت زمان بهره

كه به دنبال آن دولت ها  گذاري شده در طرح سرمايه
  .شود مقطعي ميهاي  گيري تصميممجبور به اتخاذ 

  استفاده حداكثري از زمان و منابع

  تهسورشكهاي  حركت به سوي دولتي كردن بنگاه
قتصاد به عنوان الزامي براي اقتصاد مقاومتي سازي ا خصوصي

  از دريچه مردمي كردن اقتصاد
  محصولي تالش براي رهايي از اقتصاد تك  مانند اقتصاد نفتي ؛محصولي شدن اقتصاد تك

  فشارهاي خارجيها و  رانه در مقابل تحريممقاومت مدب  ثباتي سياسي و مخدوش شدن اقتدار و استقالل كشور بي
  

  رويكرد نظريات اقتصادي ؛مصرفالگوي 
نقش مهمي در رشد و توسعه  ،اقتصادي ةبه عنوان يكي از مفاهيم كليدي اقتصاد كالن و چرخ »مصرف«

را در اي  نيز به عنوان يكي از مباحث اصلي نظريه مصرف، جايگاه ويژه »الگوي مصرف«. كند مي اقتصادي ايفا
مخارج مصرفي سهم بزرگي از . خود اختصاص داده استمربوط به رشد و توسعه اقتصادي به هاي  نظريه

شود، به طور منطقي پس  نمي دهند و آن بخش از درآمد ملي كه مصرفدرآمد ملي را به خود اختصاص مي
 ةبه طور غيرمستقيم، مطالع ،بنابراين مطالعه الگوي مصرف در اقتصاد كالن .شوند گذاري مي سرمايهانداز و 
دور نقش حياتي در هاي  مصرف از گذشته ،ديگراي  از جنبه. ستاقتصادي نيز هگذاري كل و رشد  سرمايه

مانند (ها ها داشته است؛ تا آنجا كه انديشمندان يكي از داليل افول امپراطوريحكومت يزندگي مردم و بقا
 دادگر،(اند گري دانستهگرايي و اشرافيمصرفي، تجملدر طول تاريخ را رواج فرهنگ پر) موامپراطوري ر

1383، 140(  
ست از مخارج كل خانوار كه از محل درآمد قابل تصرف، صرف خريد كاالها ا  عبارت) خصوصي(مصرف 

دوام و به كاالهاي بادوام، بي معموالًهاي رايج، كاالهاي مصرفي بنديدر تقسيم. شوديا خدمات مصرفي مي
ها، مخارج خانوار را به دو ه تغيير قيمتموسسات پژوهشي در مطالعات مربوط ب. شوند مي خدمات تقسيم

گروه . كنندتقسيم مي) عالوه بر كاالها شامل خدمات نيز هستند(ها ها و غيرخوراكيگروه اصلي خوراكي
عالوه بر درآمد . دهنددرصد متوسط درآمد خانوار را به خود اختصاص مي 50كاالهاي خوراكي اغلب حدود 

تابعي از شرايط (كنندگان  همچون ذوق و سليقه و رجحان مصرف يثر از عواملأقابل تصرف، مصرف مت
، قيمت كاالي مورد نظر و كاالي جانشين، اندازه خانواده، )تاريخي، فرهنگي، اقليمي، اجتماعي و سياسي

، انتظارات قيمتي ...)سن، شغل، تحصيالت (موقعيت اجتماعي خانواده و مشخصات سرپرست خانوار 
 روش كردن نهادينه به معني مصرف الگوي از طرفي هم اصالح. ه و توزيع درآمد استو نرخ بهر كننده مصرف
 زندگيهاي  شاخص ارتقاي باعث كه به صورتي كشور غيرمادي و مادي منابع از استفاده مناسب و صحيح
 و واقعي نيازهاي شناسايي ،كردن مصرف چيز چه، كردن مصرف چگونه .شود، استها  هزينه كاهش و مردم

 .باشد مي مصرف صحيح الگوي اصلي موضوع ،منابع و امكانات از برداري بهره در جويي صرفه و اعتدال رعايت
 حدود مصرف او را تعيين، كننده قواعدي تعيين شده است كه اين قواعد در ديدگاه اسالمي براي رفتار مصرف
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رضايت خداوند در زندگي پس از ، بخشي از مخارج خود را با هدف كسب كننده مصرفهمچنين . كنند مي
براين اساس، چنانچه يك مسلمان . كندتوصيه شده مذهبي و براي ديگران و اجتماع صرف مي مرگ، در امور

كننده مصرف، هاي اسالميبر اساس آموزه. از ايمان كافي برخوردار باشد، رفتار مصرفي او متفاوت خواهد بود
مصرف كمتر از (بخل و تقطير  ؛كندبه داشته خود براي مصرف قناعت مي ؛كنداسراف و تبذير نمي، مسلمان
نمايد و متناسب با  تأمينكند نياز خانواده را در حد استاندارهاي مصرفي  مي تالش ؛نخواهد داشت) كفاف

  )44-45: 1388، عزتي(. كند مي ن و منزلت خود مصرفأدارايي، ش
  

  بحث و نتيجه گيري
ها در بعضي اين تحريم. عليه ايران، از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي آغاز شدهاي اقتصادي غرب تحريم

سازي اورانيوم و انرژي هاي اخير به بهانه دستيابي به توان غنيمهم همچنان ادامه يافته و در سال هايزمينهاز 
نيازمند اصالح الگوي دو اثر مستقيم و غيرمستقيم بر مصرف دارد كه ها  اين تحريم. اي تشديد شده استهسته

ترين يكي از مهمترين و اساسيزيرا  ؛باشدمصرف در راستاي رسيدن و تحقق بخشيدن به اقتصاد مقاومتي مي
اول اينكه بعضي از كاالها كه ايران توان توليد . هاي اقتصاد مقاومتي نحوه مديريت مصرف در جامعه استجنبه

- ناچار اگر تعداد اندكي از آن را داريم يا به صورتي خريداري كردهشود و به  نمي آن را ندارد به ايران فروخته

اصالح الگوي مصرف  ،اين اساس بر. رويه آن را از دست ندهيم بي ايم، بايد در حفظ آن بكوشيم و با مصرف
م، دومين اثر اين تحري. برداري بهينه از آنها است دقت بسيار زياد در حفظ و بهره ،گونه كاالهااين ةدر زمين

صورت كه بدين. هاي معامالت و خريدهاي خارجي ايران براي اغلب كاالها و خدمات استافزايش هزينه
ها و هاي ايراني نيز در تحريم هستند و براي انجام معامالت بايد به سمت شركتسسات و شركتؤبرخي م

افزايش قيمت خريدها و معامالت ها موجب بيشتر رفت كه اين واسطههاي  سسات ديگر و استفاده از واسطهؤم
 ،حد ممكن براي جلوگيري از افزايش آن بايد تا. رودبخشي از ثروت جامعه هدر مي ،در نتيجه .شوند مي ايران

اصالح الگوي مصرف نيازمند تالش براي كاهش مصرف ، در اين زمينه. مصرف اين نوع كاالها را كاهش دهيم
ها،  گذاري براي توليد آن شرايط فرهنگي و سرمايه تأميندر كشور و ها  آنتوليد هاي  ايجاد زمينه، اين كاالها

  . است... جايگزيني مصرف كاالهاي ديگر توليد داخل و
 تمام و بوده مشترك جامعه يك مردم اكثريت در كه ،رسوم و آداب ها،ارزش از است عبارت فرهنگ 

رفتارهاي . ويژگي آن پايداري و چسبندگي استد و مهمترين گير مي بر در را اجتماعي پايدار رفتارهاي
تغيير اين رفتارها بدون تغيير فرهنگ ممكن . شوند مي مصرفي انسان در بلندمدت رفتارهايي پايدار شمرده

فرهنگ اعتبار خاصي قائل  بايد براي عاملِ ،دنبال تغيير رفتار مصرفي جامعه هستيمبنابراين اگر به. نيست
 از و دارد همراه به كشور اقتصادي توسعه و رشد براي فراواني مزاياي مصرف صحيح فرهنگترويج  .شويم
 كاهش غيرضروري، اقالم واردات كاهش منابع، اتالف كاهش نظير مواردي به توانمي آن مزاياي اهم

 تعديل نفت، به دولت اتكاي كاهش اقتصادي، وابستگي كاهش اداري، فساد كاهش تجمالت، و گرايي مصرف
 اقتصادي كردن رقابتي اخالقي، فضايل وها  ارزش ترويج ،ها هزينه كاهش طبقاتي، فاصله كاهش و درآمد توزيع
 كاالها كيفيت افزايش فرهنگي، استقالل ايجاد ملي، توليد اصالح جامعه، در مصرف فرهنگ كردن نهادينه ملي،
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 صادراتي توان افزايش جامعه، در گذاري سرمايه نرخ افزايش ،وري بهره و كارايي نرخ افزايش خدمات، و
 زندگي،هاي  شاخص ارتقاي دولتي،هاي  شركت و دولتي مديريت ارتقاء عدالت، گسترش و ترويج كشور،

 خودباوري حس ايجاد اقتصادي، و اجتماعي سياسي، انضباط و نظم افزايش مذموم، و غلطهاي  روش نكوهش
   .كرد اشاره ،...و طلبي تنوع روحيه تعديل، زيستي ساده و قناعت فرهنگ توسعه، افراد در

 براي منفي فضاي ايجاد بر متعدد عوامل وجود ،هاي پيش روي اقتصاد مقاومتي از جمله موانع و چالش
خارجي، وجود موانع متعدد پيش روي توليد ملي، عدم وجود فضاي رقابتي در  و داخلي گذاري سرمايه جذب

نيروي انساني و افزايش  وري بهرهكااليي و پايين بودن سطح هاي  بخش توليد و توزيع در برخي از گروه
به طور مستقيم يا  ها، همه اين چالش. هستند نقدينگي و عدم تناسب آن با توليد و تورم باال و مستمر

  . مستقيم با مصرف رابطه دارندغير
است  داخلي منابعهاي  پايه بر مبتني اقتصادي ،مقاومتي در پايان بحث بايد اين گونه متذكر شد كه اقتصاد

در . آورد مي و موجبات قوام جامعه اسالمي را فراهم شود نمي بحران دچارها  تحريم و فشارها برابر كه در
مردم بايد اقتصاد مقاومتي را بپذيرند؛ به آن اعتقاد پيدا كنند و بعد به آن جامه راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، 

ه يك كار اقتصادي تخصصي براي تحقق اين مدل اقتصادي بخواهد انجام بنابراين پيش از آنك .عمل بپوشانند
 هايآموزه از مهمي هايبخش. اجتماعي صورت بگيرد بايد يك كار فرهنگي طور كه اشاره شد همان، شود

 ثبات موجب مصرف مديريت چراكه گردد؛ مي باز آن مديريت چگونگي و مصرف حوزه به اسالم اقتصادي
گرايي و اسراف در جامعه به يكي از معضالت مروزه مصرفا. است وريبهره كيفي و يكم افزايش و اقتصادي

بايد با تبليغات در نتيجه  .گذارد مي سزايي بهمستقيم و  تأثيرشك بر بدنه اقتصاد  بي جدي تبديل شده است كه
 .دهيم افزايش جامعه در را مقاومتيمديريت صحيح مصرف و فرهنگ اقتصاد  ةنحو ،و آموزش مناسب

 شنيداري و ديداريهاي  رسانه بايد مصرف الگوي اصالح براي كه باورند براين كارشناسان اين حوزه از اقتصاد
 كردن مصرف درست مسير به را جامعه كنوني افراطي مصرفي مسير ،سازي فرهنگ با و شده عرصه وارد

-سازي براي سرمايهتبليغي و فرهنگ سياستگذاريتواند از طريق  مي دولت نيز ،دراين راستا .كنند هدايت

مصرفي و در نتيجه كاهش هاي  اي به جاي هزينههاي سرمايهگذاري، جامعه را به سمت جايگزيني هزينه
 ،هاي مديريت مصرفيكي از مالك. گذاري و رشد و توسعه اقتصادي هدايت كندمصرف و افزايش سرمايه

 كشورهاي در اقتصادي اين اساس، فرهنگ بر. ترويج فرهنگ خريد و اصالح الگوي مصرفي در خانوار است
 و اسراف است و گرفته شكل غيرتجملي زندگي و بيشتر درآمد بيشتر، كار به نهادن ارزش مبناي بر صنعتي
 ،نحوه آموزش صحيح ز طريقبا در نظر گرفتن اين الگو ا. نيست ارزشمند مطلقاً كشورها اين در زدگي مصرف

توان به اقتصاد مقاومتي و اثرات مثبت و كارآمد آن در  مي ،متناسب با نياز جامعه ،ضمن ايجاد كاهش تقاضا
  . رشد و توسعه كشور را هموارتر نمود ةو زمين اقتصاد جامعه كمك كرد

ممكن است باعث ايجاد مدت  كوتاهاي  اقتصاد مقاومتي هر چند در دوره، با توجه به آنچه گفته شد
- اما در راستاي مديريت الگوي مصرف و افزايش سرمايه ،فشارهاي اقتصادي بر اقشار مختلف جامعه گردد
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 موجببلكه  ،نه تنها منجر به حل مسائل اقتصادي بلندمدتدر بازه زماني ، مختلف اقتصادي سطوح گذاري در
  .آورد مي قتدار كشور عزيزمان را فراهما مختلف گشته و زمينه پيشرفت وهاي  خودكفايي در عرصه
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  منابع و مĤخذ

 هاي تبديل بحران به فرصتشاخصه"، )1391(ايرانشاهي و همكاران ، ابداليان"  
 مطالعه موري بخش انرژي (الگوي مصرفاصالح "، )1388(مريم ،آقانصيري محمد وعلي، احمدي

 34و  33، سال چهارم، ماهنامه مهندسي فرهنگي، ")و صنعت

 ،شرعي و ملي تكليف مصرف الگوي اصالح" ،)1388( مسعود احمدي" 

 ،سيماي و صدا تحقيقات مركز ،"مصرف نبايدهاي و بايدها" ،)1388(سيدحسين اسحاقي 
 ايران اسالمي جمهوري

 ،اول چاپ مشهد، ،اسالميهاي  آموزه در مصرف الگوي ،)1388(جواد ايرواني 

 ،با توسعهفرآيند  در مصرف الگوهاي و استانداردها تعيين در فرهنگ نقش" ،)1391(يعقوب برفر 
 ياسوج  ايراني، سرمايه و كار از حمايت ملي توليداي  منطقه همايش ،"آن به اسالمي رويكرد

 ،تهران كيهان، ساروخاني، باقر ترجمه ،اجتماعي علوم فرهنگ ،)1370(آلن بيرو 

  ليفي پيرامون اقتصاد مقاومتيأمقاله ت، "پيشينه اقتصاد مقاومتي و الزامات آن "، 313پايگاه خبري  
 نوشتاري از دكتر پيغامي "دفاع يا ترميم؟، نكاتي پيرامون اقتصاد مقاومتي"، )1391(عادل، پيغامي ،

 پيرامون اقتصاد مقاومتي

 ،چاپخش تهران، فرهنگي، تهاجم و مصرف الگوي ،)1374(ابراهيم رزاقي 

 سازي اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم نمونه عيني"، )1391(پيمان، رهبري حق" 

 نوشتاري از دكتر سليماني پيرامون ، "شش ضرورت اقتصاد مقاومتي"، )1391(، محمد، سليماني
  اقتصاد مقاومتي

 توسعه  مباني نظري الگوي مصرف و نقض آن در"، )1388(خدايار ،محمدعلي و عاليي، سيفي
 78، سال سيزدهم، توسعه صادرات، "اقتصادي كشور

 نقش الگوي مصرف در اقتصاد توليد گرا"، )1388(حسين و حسن محمد غفاري ، صادقي" ،
 29 و 28،  سال سوم، ماهنامه مهندسي فرهنگي

 همايش بانوي كرامت، "خانوادهاقتصاد مقاومتي و "، )1391(رقيه ،ليال و بهزاد، صالحي 

 الزامات اجراي اقتصاد مقاومتي و ارتباط تنگاتنگ آن با الگوي "، )1391(الدين سيدشهاب، صدر
 ليفي پيرامون اقتصاد مقاومتي أ، مقاله ت"سبك زندگي در نگاه رهبر معظم انقالب

 كتر طغياني نوشتاري از د، "اصالح الگوي مصرف و اقتصاد مقاومتي"، )1392(مهدي، طغياني
 پيرامون اقتصاد مقاومتي 

 اقتصادي مقاومت ضرورت مقاومتي، اقتصاد"، )1391(، زهره، داوود و پورحاتمي، غفارپور" ،
 وزارت امور اقتصاد و دارايي مركزي 
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 وهشي ژفصلنامه علمي پ، "اصالح الگوي مصرف و محيط زيست"، )1388(، سعيدفرد فراهاني
 سال نهم ،اقتصاد اسالمي

 بانك و "اصالح الگوي مصرف در اقتصاد و نظام بانكي"، )1388(كشاورزيان پيوستي، اكبر ،
  100، اقتصاد

 ،اسالمي، اقتصاد پژوهشي علمي فصلنامه ،"مصرف الگوي بر فرهنگ نقش" ،)1384(ميثم موسايي 
 34 نهم، سال

 ،همايش "،مصرف صحيح فرهنگ تقويت در پرورش آموزش نقش"،)1391(كيانوش نريمان 
 ياسوج ايراني، سرمايه و كار از حمايت و ملي توليداي  منطقه

 ،چاپ دومتهران مصرف، الگوي اصالح گنجينه ،)1388(مهدي سيد هاشمي ، 

 

www.sid.ir

