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اشاره:
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود در سال  ،1395امسال را سال «اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل» نامیدند.
هرچند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در  29بهمن ماه  1392به دستگاههای اجرایی ابالغ شده بود ،ا ّما تأکید
این موضوع به عنوان شعار سال با قید «اقدام و عمل» میتواند به معنای فراهم بودن زمینه مناسب برای اجرایی
کردن آن در شرایط پسابرجام باشد.

مقدمه
اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که در چند
س��ال اخیر در س��طوح مختل��ف اجتماعی و
سیاسی طرح ش��ده و علیرغم وجود نوشتار
و اظه��ارات مختل��ف فراوان در ای��ن زمینه،
بیش��ترین و بهترین مفهومسازی از آن توسط
واض��ع آن (مق��ام معظم رهب��ری) و مجری
اصلی آن (ریاس��ت محترم جمهوری) طرح
ش��ده است .اقتصاد مقاومتی اشاره به دو وجه
مه��م دارد که یکی اقتصاد اس��ت و دیگری
مقاوم��ت .ای��ن ترکی��ب ،ترکیبی ب��ه غایت
راهب��ردی و مبتنی ب��ر تج��ارب و بازنگری
معطوف به ه��دف با توجه به روند گذش��ته
و حال اس��ت .در گذش��ته در م��ورد هر دو
کلیدواژه و اولویتهای آنها س��امان متفاوتی
در سیاس��تگذاریها اعم��ال میش��د ،اما این
ترکیب جدید سازه جدیدی را نشان میدهد
که نه تنها مبتنی بر تجربهاندوزی است ،بلکه
بر اساس شرایط و مالحظات کنونی منطقهای
و جهانی نیز میباشد.
در گذش��ته مباحث مقاوم��ت در کانون
توجه جدی و اولیه قرار داش��ت و روشهای
آن متفاوت بود که اقتصاد یکی از روشهای
گفتمان مقاومت محس��وب میش��د ،اما در

کانون گفتم��ان مقاومت ،جه��اد عملی و حمایته��ای همهجانبه از
کش��ورهای مس��لمان قرار داش��ت که در این روش ،تقابل نظامی در
اولویت ق��رار میگرفت .تجربه عملی که در جریان جنگ تحمیلی و
پس از آن به دس��ت آمد این بود که بدون توان اقتصادی که پش��توانه
اصلی تداوم جنگ اس��ت ،ممکن است اصل توس��ل به جنگ دچار
مشکل ش��ود .همچنین تداوم سیاستهای اسالمی و فراملی در منطقه
و جه��ان پس از جنگ تحمیلی که کش��ور دچ��ار خرابیها و درگیر
دوره بازس��ازی بود ،بهواسطه مسائل اقتصادی با مشکالتی همراه شد.
در این ش��رایط اگر قرار باشد کشورهای غربی ،ما را نیز همانند دیگر
کش��ورهای واداده نظیر لیبی زمان قذافی ،عراق زمان صدام و یا حتی
ش��رایط کنونی کرهش��مالی که بین چرخش کارخانجات و چرخش
سانتریفیوژها به دام افتاده است ،در مسیر و راه اصولی خود دچار تردید
و تزلزل کنند ،اولویت اقتصادی جدی اس��ت .این مسئله را مقام معظم
رهبری به صراحت مورد تأکید قرار دادهاند« :به گمان من مسئله اقتصاد
در اولویت اول اس��ت یعنی وقتی انس��ان نگاه میکند ،در میان مسائل
اولویتدار ،از همه فوریتر و نزدیکتر ،مس��أله اقتصاد اس��ت»( .پیام
نوروزی مقام معظم رهبری در سال .)1395
در عین حال این ترکیب ،جدید و بههنگام نیز هست؛ به این معنی
که در دنیای جدید که به ش��دت بههمپیوسته و مبتنی بر وابستگیهای
متقابل و پیچیده اس��ت ،اقتصاد به عنوان یک��ی از ابزارهای جنگ نرم
دشمن عمل میکند .امروزه باور بسیاری از سیاستمداران این است که
اگر کش��وری را نتوان در قالب رویارویی و درگیری نظامی به حاشیه
* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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برد ،الزم است همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق آن را وارد جدالی تمای�ز اقتص�اد مقاومت�ی ب�ا تعاری�ف
بنیادینتر س��اخت و بنیانه��ای اقتصادی و اجتماع��ی آن را از درون نادرست از آن
تضعی��ف کرد .کاری که به نوعی در ارتباط با جمهوری اس�لامی نیز ب��رای پرداختن به چیس��تی اقتصاد مقاومتی
نخس��ت ضروری است که برخی از مفاهیم
انجام شده و البته با توافق برجام تا حدودی جلوی آن گرفته شد.
همچنین تأکید بر اقتصاد مقاومتی ،نوعی تداوم آموزههای بومی ،مشابهی که نمیتوان آنها را اقتصاد مقاومتی
ملی و اس�لامی برآمده از نظام جمهوری اس�لامی در قالب و ترکیب دانس��ت ،اما ممکن است با آن اشتباه گرفته
جدید اس��ت که در کوتاه ،میان و بلندمدت باید ادامه یابد .همانطور ش��وند ،روش��ن گ��ردد .در وهله نخس��ت
که در زیر خواهد آمد از جمله ویژگیهای مهم این ترکیب ،تطابق با اقتص��اد مقاومتی ،اقتصاد ریاضتی نیس��ت.
مفهوم «پیش��رفت و عدالت» است ،به این معنا که عدالت ،پیشرفت را این موضوع ش��اید نخس��تین بار در زمانی
متوقف نمیکند و در مقابل اگر پیش��رفت همراه با بیعدالتی باشد نیز که کش��ور به شدت تحت تأثیر تحریمهای
نتیجه آن وافی به مقصود و متناس��ب با هدفگذاری مورد نظر نیست .ظالمانه قرار داش��ت مطرح ش��د ک��ه باید
این ترکیب به مثابه نقش��ه راه آینده اقتصادی کشور خواهد بود .نقشه کمربندها را بس��ت و در مقابل فش��ارهای
راه یک فرایند برنامهریزی چندالیه 1اس��ت؛ از اینرو ،بیشتر در سطح اقتصادی بیرونی زیست ریاضتی را پذیرفت.
مقامات عالی نظام کاربرد دارد و مبتنی بر یک راه برنامهریزی خوب 2مفروض این نظر در س��احت گفتمان سنتی
و برای خیر عمومی 3اس��ت ،ضمن اینکه رابط 4میان واقعیت و آرمان مقاومت در جمهوری اسالمی قرار میگیرد
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تحلیل
مقاومتی ابالغ شده ،بهطور عملیاتی پیاده شوند که بر این اساس،
برنامهها و اهداف و قابلیتهای دولت یازدهم به بهترین نحو در
این قالب قرار میگیرند .لذا نامگذاری امس��ال با این منطق نشان
از درایت و نوعی دوراندیشی دارد.

در نهای��ت ،اقتص��اد مقاومت��ی راهی
«برای گذر از اس��تقالل فقیرانه به س��وی
رفاه مس��تقالنه» اس��ت .در واقع این نوع
اقتصاد به دنبال انزواطلبی و کنار کشیدن
نیس��ت ک��ه ب��ا روی آوردن ب��ه اقتصاد
زیرزمین��ی و حتی اقتصاد غیرش��فاف به چیستی اقتصاد مقاومتی
دنبال حفظ خود تحت هر شرایطی باشد ،حال با این تمایزگذاریهای مهم ،س��وال این اس��ت که اقتصاد
حال با این تمایزگذاریهای مهم ،اقتصاد مقاومتی چیست؟ اقتصاد مقاومتی تالش درونگرایانه و در عین حال تعاملی
بلکه هدف کس��ب موقعیت عزتمندانه مقاومتی چیست؟ اقتصاد مقاومتی تالش درونگرایانه و در عین
بحرانی است .این موضوع یکی
شرایط
حتی در
موقعیتآرمانها
کسببهاهداف و
راستای
حالمناسب
بلندموقعیت
رسیدن به
اقتص��ادی برای رس��یدن بهبرای
کسب
راستای
مناسب در
رس��یدن
تعاملیدربرای
اه��داف
موضوع
بحرانی
محورهاینها حتی
اهداف و آرما
اقتصاد ،ما
پرشتاب علمی» و «مصونسازی
اینحرکت
است« ،».
مقاومتی
ش��رایطاقتصاد
در سهگانه «
راهبردهای
نخستین محور ـ از
ن��وعالبته
آرمانی خود اس��ت .این از ـ
1
«اقتصاد
گانه
اسالمی س��ه
راهبرده��ای
مح��ور از
انداختن
را از دوراه��ی یا ش��یوه ب��ه دام
اقتصادی»« ،رفاه عمومی» و در
استقالل
یعنی «
محوره��ایانقالب
اهداف سهگانه
نخس��تیندر بستر
است .این سهگانه
فرهنگی»
گزینش اس��تراتژیک «فقر مستقالنه/رفاه مقاومتی»« ،حرکت پرش��تاب علمی» و «مصونسازی فرهنگی»
نهایت «پیشرفت» قرار میگیرد.
رذیالنه» بازمیدارد .مق��ام معظم رهبری است .این سهگانه در بستر اهداف سهگانه انقالب اسالمی یعنی
در این باره میفرمایند« :دوراهی که آنها «استقالل اقتصادی»« ،رفاه عمومی» و در نهایت «پیشرفت» قرار
[آمریکاییها] ادعا میکنند این است که میگیرد.
ملت ایران ی��ا باید با آمری��کا کنار بیاید
و یا بهطور دائم تحت فش��ارهای آمریکا
و مش��کالت ناش��ی از آن باش��د .معنای
حقیقی این تفکر خطرناک این است که
مصونسازی
جمهوری اسالمی به تدریج باید از مبانی
فرهنگی
قدرت و امنیت خود و از مس��ائل اساسی
(پیشرفت)
که به حکم اس�لام و در چارچوب نظام
اس�لامی به آنها پایبند است  ...صرفنظر
راهبردهای
و مواضع خود را به خواس��تههای آمریکا
سهگانه نظام
نزدیک کند»( .بیانات مقام معظم رهبری
جمهوری
اسالمی
در جوار بارگاه امام رضا (ع))1395/1/1 ،
اقتصاد
حرکت
ب��اور رئیسجمهوری مبن��ی بر ضرورت
مقاومتی
پرشتاب علمی
(استقالل
ت�لاش ب��رای چرخ��ش همزم��ان چرخ
(رفاه عمومی)
اقتصادی)
اقتصاد و س��انتریفیوژ نیز در قالب فرار از
این دوراهی و برای پرهیز از افتادن در دام
اقتصاد مقاومتی نهتنها نخس��تین ضلع مهم این راهبردهاس��ت،
آن است .به همین دلیل شرایط پسابرجام
زمان بسیار مناسبی است که سیاستهای بلک��ه مهمترین و نقطه ش��روع بحث نیز محس��وب میش��ود ،زیرا
اقتصاد مقاومتی نهتنها نخستین ضلع مهم این راهبردهاست در عین حال مهمترین و نقطه شروع بحث نیز محسوب
کالنی که در سال  1392در مورد اقتصاد گذش��ته نش��ان داده که بدون س��امان اقتصادی ،جانفش��انیهای
گونه که انتظار میرفت وافی به
گذشته آن
جانبهفشانی
دادهنکه
میشود زیرا گذشته نشان
عبارت
هاینبود .به
مقصود
اقتصادی،وافی
سامان میرفت
بدون انتظار
گونه که
گذشته آ
1. entrapment
داشت.
مقصود نبود .به عبارت دیگر ،بدون مالحظه اقتصادی ،میزان هزینه و نتیجه همخوانی نخواهد
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در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی موارد 24گانهای برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی بهصورت ریز و جزئی آورده
شد که اهم آن از نظر اقتصادی در  51بند قابل طرح و توجه است :توجه و تمرکز به تولید داخلی؛ برونگرایی و
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دیگر ،بدون توجه به مالحظات اقتص��ادی ،میزان هزینه و نتیجه با همراه سازد.
دو ،اقتص��اد مقاومتی به معن��ای تأمین
همدیگر همخوانی نخواهند داشت.
در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی موارد 24گانهای برای اس��تقالل اقتص��ادی در تمام��ی زمینهه��ا
پیشبرد اقتصاد مقاومتی بهصورت ریز و جزئی آورده شده که اهم و کااله��ا نیس��ت؛ بهگون��های که م��ا تنها
آن از نظ��ر اقتصادی در  10بند قابل طرح و توجه اس��ت :توجه و ص��ادرات داش��ته باش��یم و دیگ��ران از ما
تمرکز به تولید داخلی؛ برونگرایی و راهبردهای صادراتمحور؛ واردات داش��ته باشند .اس��تقالل اقتصادی
اص�لاح س��اختار اقتص��ادی ،انضباط مال��ی؛ مدیری��ت مصرف؛ ب��ه این معنی اس��ت ک��ه اوضاع نابس��امان
استراتژیک
آسیبف
محوری؛ شفا
در کش��ور ،زلزله
خارجی
بنیانمالی
اقتصادی و
اقتصاد
بودن
کاهشنهایت دانش
فسیلیو و در
ذخایرانرژی
تأمینذخایر
س��ازی؛حفظ
پذیری؛
عدالوتکاهش
تأمین ذخایر استراتژیک
آس��یبپذیری؛ حفظ ذخایر انرژی فس��یلی و در نهایت دانشبنیان سیاسی ایجاد نکند.
مقاومتی.
بودن اقتصاد مقاومتی.
س��ه ،اقتصاد مقاومتی اقتصادی است
ک��ه ن��ه تنه��ا از بح��ران دوری میکند،
بلکه در ش��رایط متعارف زمین��ه را برای
توجه به
تولید
جهشهای اقتصادی و علم��ی نیز فراهم
برونگرایی
داخلی
اقتصاد
و صادرات
میسازد .بر این اساس باید گفت اقتصاد
دانشبنیان
محوری
مقاومت��ی راهب��ردی بلندم��دت اس��ت.
«راهحل همین اقتصاد مقاومتی اس��ت که
اصالح
حفظ ذخایر
انرژی فسیلی
ضربههای دش��من را اول کماثر میکند،
ساختاری
مؤلفههای
کاهش میدهد که ای��ن مال کوتاهمدت
اقتصاد
اس��ت ،در می��ان م��دت و بلندم��دت به
مقاومتی
انضباط
تأمین ذخایر
حرکت عظیم مردم اوج میدهد .اقتصاد
استراتژیک
مالی
مقاومتی اینجوری است .آن کسانی که
صاحبنظ��ر در زمینه اقتصادیاند ،بعد از
مدیریت
آن که ما اقتصاد مقاومتی را اعالم کردیم،
شفافسازی
مصرف
عدالت
قضاوتشان این بود ،ما راهحل داریم ،آنها
محوری
راهحل ندارند» (بیانات در دیدار اعضای
مجمع عالی بسیج.)1393/9/6 ،
بایستههای اقتصاد مقاومتی
چهار ،یکی از بایس��تههای مهم اقتصاد
بایستههای اقتصاد ب��رای ای
مقاومتینکه اقتصاد مقاومتی مورد «اق��دام و عمل» قرار گیرد ،مقاومتی توجه به بنیانهای اقتصاد اس�لامی
است:
بایستگیزیر
آنها به قرار
قراراهم
است» که
هایی
بایس��تگی
بایستهاست:
ادامه زیر
آنهادربه قرار
نخست که اهم
الزم است
هایی
گیرد،
الزمعمل
اقدام و
مورد «
برای اینکه اقتصاد مقاومتی
س��وم ،برای اینکه
اس��ت.
سازی
سازی ووگفتمان
گفتماناس��ت
مردم ،ومحوری
روند نقش
نقشاین
که در
نخست اینکه در این این
بلندمدت الهامبخش و
مقاومت��ی
اقتصاد
زمینهدرضروری
در این
فعال مردم
مشارکت
محوری است
مردم
روند
و مش��ارکت فعال م��ردم در این زمینه ضروری اس��ت .در این نتیجهبخش باش��د ،ضروری است در مورد
است .در این راستا دولت توان پرداختن به تمامی موقعیتها را ندارد و برای کمک به دولت ضروری است رسانه
راستا دولت توان پرداختن به تمامی موقعیتها را ندارد و برای بنیانهای اصلی اقتصاد اسالمی مطالعه شود
مقاومتی تاهمراه
گفتمابهناقتصاد
رسیدن
رسانهبرای
پسابرجام
دولترا در
آحادبهمردم
ملی با گفتمانسازی همه
سازی همه
ملی با
دوره است
ضروری
کمک
سازد.ماندگار گردد.
نهادینه و
کاالهامقاومتی
ها واقتصاد
زمینه به
رسیدن
دربرای
پسابرجام
تأمینرا در
معنای مردم
دو ،اقتصاد مقاومتی به آحاد
مقاومت��ی ،دانشمحور،
اقتص��ادصادرات
پن��ج،ه ما تنها
نیست؛ بهگونهای ک
تمامی
دورهاقتصادی
استقالل

داشته باشیم8و دیگران از ما واردات بگیرند .استقالل اقتصادی به این معنی است که اوضاع نابسامان اقتصادی و مالی

خارجی در کشور ،زلزله سیاسی ایجاد نکند.
سه ،اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که نه تنها از بحران دوری میکند ،در عین حال در شرایط متعارف زمینه را برای

تحلیل

1. cybernetic economy

جدول  :1مؤلفههای سهگانه سازنده اقتصاد مقاومتی
ردیف

مبتن��ی ب��ر فن��اوری ،خالقان��ه ،پیش��رو و
فرصتس��از اس��ت .ای��ن مباحث ن��ه تنها
جنبهه��ای بههنگام و بهروز اقتصاد کش��ور
را ارتقا میبخش��د ،بلکه با شرایط پسابرجام
برای انتقال س��رمایهگذاری همراه با انتقال
فناوری نیز تطابق دارد.
شش ،اقتصاد مقاومتی انعطافپذیر در
مقابل ش��کنندگی اقتصادی اس��ت؛ به این
تعبیر نوعی از ش��یوههای جدی��د اقتصادی
است که از آن میتوان به «اقتصاد سایبری»1
تعبیر کرد .این نوع از اقتصاد به نوعی اشاره
به س��اختار «ژلهای» اقتص��ادی دارد که در
عی��ن پذی��رش ضرب��ه و انعطافپذیری در
مقابل آن ،از هم فرونمیپاشد.
هف��ت ،اقتص��اد مقاومت��ی مبتن��ی بر
عدال��ت در داخ��ل و اعت��دال در خ��ارج
اس��ت .این هم��ان راهبرد دول��ت به تعبیر
رئیسجمهوری برای رون��ق اقتصادی در
همه بخشها ب��ه صورت همزمان و تعامل
س��ازنده با جه��ان برای جذب س��رمایه و
فناوری اس��ت .به این تعبیر ،تعامل سازنده
هم��ان وجه قابل تکمی��ل و قابلیت انطباق
اقتص��اد مقاومت��ی موردنظر مق��ام معظم
رهبری است.
در نهای��ت ،اقتص��اد مقاومتی روالی
علمی اس��ت که باید در دانش��گاههای
کش��ور مورد توجه قرار گیرد .در واقع
دانش��گاهها باید هم��گام ب��ا دولت که
ق��رارگاه اقتصاد مقاومتی اس��ت ،نه تنها
آن را در اج��رای ای��ن راهب��رد ی��اری
رس��انند ،بلک��ه ب��ا روال س��عی و خطا،
راههای رفته را بررسی و راههای پیشرو
را نیز بازنمایی کنند.
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مقاومت اقتصادی

توجه به تولید
داخلی

مردممحوری
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اقتصاد حاشیهای

برونگرایی و توجه
به صادرات

استقالل اقتصادی
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پرهیز از دوراهی استقالل
فقیرانه/رفاه رذیالنه

اصالح ساختاری

پرهیز از چالش در عین
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انضباط مالی

توجه به بنیانهای اقتصاد
اسالمی

5

مدیریت مصرف

اقتصاد دانشمحور،
خالق و فناورانه
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عدالت محوری

اقتصاد سایبری
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شفافسازی
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تأمین ذخایر
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اقتصاد مقاومتی ،علمی
است.

9

حفظ انرژی فسیلی

10

اقتصاد دانشبنیان

نتیجهگیری
بررسی موارد باال نش��ان میدهد که طرح اقتصاد مقاومتی تنها برای
یک دوره خاص با شرایط تحریمی برنامهریزی نشده است .توانش
این برنامه نشان میدهد که طرحی بلندمدت برای شکوفایی اقتصادی
و رس��یدن به یک چارچوب محوری برای همگونی اهداف انقالبی
با ش��رایط و مقتضیات زمانه است .به همین دلیل به نظر میرسد که
یک نقش��ه راه باشد که تمامی زوایای آن را به خوبی نشان میدهد.
بر این اساس؛
اقتص��اد مقاومتی یک برنامه و فرایند چندالیه اس��ت که تنها در
یک ح��وزه و یک موضوع قابل کاربرد نیس��ت ،بلک��ه دارای ابعاد

9

اقتصاد مقاومتی به مثابه نقشه
راه آینده کشور

مختلف و پیچیده اس��ت که چند ه��دف مهم را هدفگذاری کرده
است .به این معنی «برنامهای راهبردی» است.
دو ،اقتصاد مقاومتی بهواس��طه این که راهبردی است ،بلندمدت
و برنامهای در س��طح عالی نظام اس��ت که طرح آن ایجاد اجماع در
سطوح بعدی را درپی خواهد داشت.

اقتص�اد مقاومت�ی مبتن�ی ب�ر عدالت
در داخ�ل و اعت�دال در خ�ارج اس�ت.
ای�ن هم�ان راهب�رد دول�ت ب�ه تعبیر
رئیسجمهوری ب�رای رونق اقتصادی
در هم�ه بخشها به ص�ورت همزمان
و تعام�ل س�ازنده ب�ا جه�ان ب�رای
ج�ذب س�رمایه و فن�اوری اس�ت.

10

س��ه ،اقتصاد مقاومتی رابط میان واقعیت و آرمان است .واقعیت
این اس��ت که ما در حوزه اقتصاد ضعف داریم ،در گذش��ته از این
حوزه بسیار آسیب و ضربه خوردیم و در عین حال هرگونه پیگیری
اه��داف بلند و آرمان��ی نیازمند به حمایت مال��ی و اقتصادی دارد.
در این چارچوب ،دش��منان همواره بر این گمان بودهاند که هرگاه
جمهوری اس�لامی از نظر اقتصادی در حالت برخورداری باش��د،
اقدام تهاجمی خواهد داش��ت ،پس با این حس��اب بهتر است که با
ایجاد بحرانهای اقتصادی نه تنها جلوی اهداف اس�لامی و انقالبی
جمهوری اسالمی گرفته شود ،بلکه با درگیر کردن کشور در امور
داخلی ،امکان بیثباتسازی درونی را فراهم کنند .از این رو گذر
از دوگانه «امنیت/رفاه» در مفهوم اقتصاد مقاومتی در دس��تور کار
قرار میگیرد.
چه��ار ،اقتصاد مقاومتی اولویتهای س��رمایهگذاری عمومی
کش��ور را مش��خص میکند .بدون حفظ منابع ،استفاده درست و
اصالح س��اختاری ،به هر میزان هم که کشور دارای سرمایه مالی
و درآمدهای نفتی و رانتی باش��د ،نه تنها پیش��رفت و رشد کشور

تحق��ق نمییابد ،بلک��ه زمینههای افزایش
فس��اد و درگیری و اختالفات مالی داخلی
نیز افزای��ش مییابد که به ش��کل کالف
س��ردرگم هر قدر بازتر میش��ود ،راهحل
آن کمتر قابل تصور است.
پن��ج ،هدفگ��ذاری رقابت��ی نوع��ی
تضمی��ن پیش��رفت اقتصادی اس��ت .بدون
رقابت ،هیچ پیش��رفت و تالشی معطوف به
هدف نخواهد بود.
ش��ش ،اقتص��اد مقاومت��ی ب��ا گ��ذر از
تهدیدات و کاهش اختالفات ،بهترین زمینه
فرصتس��ازی ب��رای پیش��رفت و دورنمای
امیدآفرین را فراهم میسازد.
در نهای��ت اقتص��اد مقاومتی ن��ه تنها به
دنبال تقویت اقتصادی برای پیگیری اهداف
و آرمانهای انقالب اسالمی است ،بلکه در
عین حال توجه به بنیانهای اقتصاد اس�لامی
و زمین��ه الهامبخش��ی آن به ش��مار آمده و
طرح «راه س��وم» را بر اساس دربرگیری دو
مفهوم بهظاهر متناقض «عدالت و پیشرفت»
در عص��ر جدید فراه��م میس��ازد .تمامی
این هفت محور نش��ان میده��د که اقتصاد
مقاومت��ی میتواند نقش��ه راه مناس��بی برای
آینده کشور باشد.



