
 

 

 بوشهر استان  و راهکارهای آن و گذری بر سیرة شهدایبررسی اقتصاد مقاومتی 

 1مینا سادات طباطبایی

 2عفت فروغی

 چکیده:

ستادگی در برابر تنها راهبرد پیشرفت و عدالت در مقابل فشارهای دشمن اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی برای ای

وری برای محاصره و تحریم های اقتصادی است. و این راهکار باعث رشد پایدار یک جامعه می شود و یک نوع تاب آ

اقتصاد کالن و  ناشی از سیاستگزاری اقتصادی است. و با ثبات بازگشت رشد اقتصادی را ایجاد می کند و این تاب آوری

ت خواه و غیر استعماری، نهادهای کارامد می توان اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کرد. اقتصاد مقاومتی پویا، پیشرفتگرا، عدال

کارهای اقتصاد ا و راهمردم محور و پاک است. در این مقاله به شناخت و بررسی اقتصاد مقاومتی و سپس به ارائه مزای

پرداخته شده  در این زمینهمقاومتی در رشد و پیشرفته جامعه پرداخته و همچنین سیرة برخی از شهدای استان بوشهر 

 است.

 ی: اقتصاد مقاومتی، تاب آوری، مقاومت، رشد اقتصادی، راهکارها و مزایایی اقتصاد مقاومت کلید واژه
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 مقدمه

 "اقتصاد مقاومتی یک مفهوم جدیدی است. اما در این خصوص نظریه های مشابه می توان اشاره کرد. از جمله نظریه 

 از بریگاگلیو است. اصطالح فنریت اقتصادی:  "فنریت اقتصادی

ی ایستادگی اول، توانایی اقتصاد برای بهبود سریع از شوک های اقتصادی تخریب کننده خارجی.  دوم، توانایی اقتصاد برا

 (1394در برابر آثار این شوک ها. )میالنی، 

 در مورد اقتصاد مقاومتی فقط در سالهای اخیر به این موضوع اشاره کرده است:

 "اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه"(، در این خصوص مطلبی بیان کرده 1392محمد حسین حسین زاده بحرینی)

و نوآورانه می داند که مثل یک موجود زنده مراحل رشد را طی می کند. به ویژه  اقتصاد مقاومتی را یک اصطالح ابداعی

ایشان به مرحله گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی اشاره می کنند که از رهگذر گفتگوهای علمی و نقادانه بهترین تبیین 

به مقاومت اقتصادی را درست  و معنا را پیدا می کند و حدود و ثغور آن مشخص می شود. وی تقلیل اقتصاد مقاومتی

نمی داند و آن را آغاز یک انحراف در فرآیند گفتمان سازی فوق می داند. وی اقتصاد را نه هدف بلکه وسیله می داند که 

 باید مسیرهای درستی در این راه برگزیده شوند. 

یت جهادی در اقتصاد سیاسی ( در مقاله اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیر1393سید مرتضی هزاونی و علی زیرکی حیدری)

ایران می نویسند با وقوع انقالب اسالمی تالش های بسیاری در جهت تحول در وضعیت توسعه نیافتگی ایران صورت 

گرفت که با موفقیت همراه نبوده است، به همین دلیل در شرایط کنونی طرح ایده و نظریه اقتصاد ماومتی به مثابه الگویی 

ی رهبر انقالب اسالمی و در پاسخ به فشار وارد کردن به اقتصاد ایران ارائه شده است. نویندگان از مدیریت جهادی از سو

 معتقدند که اقتصاد مقاومتی می تواند عامل موثری برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد سیاسی ایران باشد.

( در مقاله) رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی( موضوع اقتصاد مقاومتی را مد نظر 1393دکتر رهبر و همکارانش)

قرار داده و تالش دارند از منظر و دیدگاه اسالمی آن را بررسی نمایند. آنها اقتصاد مقاومتی را اقتصادی می دانند که 

 د. اجازه رشد را در شرایط تحریم و فشار می ده

ایده اقتصاد مقاومتی ابتدا از سوی رهبر انقالب اسالمی مطرح شد. از نگاه ایشان دشمن با تهدیدات اقتصادی در صدد 

جدا کردن مردم از نظام اسالمی است. از نظر ایشان اقتصاد مقاومتی  آسیب پذیری کشور را کاهش می دهد و اقتصاد 

بیانات مقام رهبری می توان الگویی اقتصاد مقاومتی را در چهار مولفه کشور را به سوی رشد و شکوفایی می کشاند. طبق 

اساسی چون رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی بیان کرد. راهبردهای فنریت اقتصادی 

 عیف است. شامل راهبردهای بازدارندگی، راهبردهای خنثی سازی، راهبردهای جذب و ترمیم و راهبردهای پخش و تض



 

 

در طول این مقاله سعی شده به سواالتی چون اقتصاد مقاومتی چیست؟ چه تاثیری بر جامعه و مردم می گذارد؟ مزایا و 

 راهکارهای اقتصاد مقاومتی چیست؟

 اقتصاد مقاومتی: 

ود. اقتصاد با مشارکت همگانی و مدیریت های صحیح به ترمیم نهادها و ساختارهای ناکارآمد وضع اقتصادی ابالغ می ش 

مقاومتی برای کم رنگ کردن وابستگی ها و افزایش تولیدات داخلی و تالش برای استقالل و خودمتکی بودن است. اقتصاد 

مقاومتی متضاد اقتصاد وابسته است. اقتصاد مقاومتی مصرف کننده نیست و با اقتصاد وابسته در تقابل است. اقتصاد 

رزه با تحریم های بین المللی بیان می شود. کشور عزیزمان ایران که دچار تحریم مقاومتی مسئلة است که در برابر و مبا

های بین المللی است باید اقتصادش به گونة صحیح در حرکت باشد تا بتواند از این تحریم ها گذر کند. برای فهمیدن 

ادی  و شناخت درستی از اقتصاد مسئله اقتصاد ابتدا باید سیاست های پولی و مالی را بشنایم. ابتدا باید مشکل اقتص

داشته باشیم.  برای شناخت اقتصاد مقاومتی ابتدا باید مشکل اصلی اقتصاد را بررسی کرد و سپس روش صحیح و درست 

 برخورد با مشکل را شناسایی کنیم. و در اینجا می توان سیاستهای مالی و پولی و نحوه اجرایی آنها را مطرح کرد.

تصاد مردمی است. که بخش اصلی این اقتصاد مردمی، بخش خصوصی است.  رهبر انقالب اسالمی اقتصاد مقاومتی یک اق

 در این خصوص به مسئوالن کشور سفارش می کند:

بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینکه ما اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرایطی دارد،  "

با تأکید و اهتمام و دقت و  44همین تکیه به مردم است؛ همین سیاست های اصل ارکانی دارد؛ یکی از بخش هایش 

 "وسواس هر چنه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست. 

 

  : اقتصاد مقاومتی ایران نتایج مهمی در پی خواهد داشت 

مقابله با تحریم های اقتصادی است. با توجه فرصت ایستادگی در برابر تحریم ها: اقتصاد مقاومتی راهکار مناسبی برای  .1

به نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها و انجام آنها براساس دستورات دین اسالم و مبانی اقتصاد اسالمی می توانیم 

اقتصاد مقاومتی درستی برپا کرد. اقتصادی که با آینده نگری و عالمانه تمام آسیب های دشمن را برای ضربه زدن به 

تصاد کشور را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را در موارد مختلف به کار بگیرد. و در این صورت ما تهدیدها را به اق

 فرصت تبدیل می کنیم و زمینه برای رشد کشور ایجاد می شود.

عدم تزلزل در ایجاد ثبات اقتصادی: اقتصاد مقاومتی را نمی توان فقط مقاومت اقتصادی دانست، باعث ثبات اقتصادی و  .2

 برابر شوک های اقتصادی و ایجاد استقالل اقتصادی می شود که از شاخص های ممتاز اقتصاد مقاومتی است.

 



 

 

ردمی شدن اقتصاد: زمانی که در اقتصاد کشور، مردم مشارکت داده شوند. می توان از بسیاری فسادهای اقتصادی و م .3

اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است، برای حمایت از تولید رانت خواری جلوگیری کرد. یکی از ارکان مهم ایجاد 

 ملی به یک نهضت ملی نیازمند است. 

فرصت سازی برای مبارزه با فساد: فعالیت اقتصاد مقاومتی بر دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود. وقتی که اقتصاد  .4

 توان با مفاسد اقتصادی و سیاسی مقابله کرد.در خارج نیاز به اقتصاد مقاومتی داشته باشد در داخل نیز می 

ایجاد استقالل اقتصادی: اقتصاد مقاومتی را نمی توان صرفا اقتصاد مقاومتی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد  .5

 و عدم تزلزل در برابر شوکهای خارجی اقتصادی یا همان استقالل اقتصادی از شاخصه های بارز اقتصاد مقاومتی است.

 (1391کاهش وابستگی به درآمد نفت اولین اصل استراتژیک اقتصاد مقاومتی است)خوش چهره،

 

 راهکارهایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی:

نخست اینکه در منظومه هدفهای نظام اقتصادی اسالم استقالل اقتصادی در الویت اول قرار گیرد و به تبع آن الویت  

ه و سیاستهای کلی متناسب با تغییرهای جدید تنظیم شود. دوم اینکه جهاد بندی اصول راهبردی نظام تغییر کرد

 (1391اقتصادی بر مردم و مسئولین واجب فرض شود. )میر معزی،

 افزایش تولید و کاهش قیمت تولیدات، حمایت از تولیدات داخلی در مقابل تولیدات خارجی و کاهش واردات. -

 کمرنگ شدن آسیب ها و معضالت اجتماعیکاهش آمار بیکاری و از بین رفتن فقر و  -

حمایت از صادرات غیر نفتی و فعال سازی سیستم های حکایتی پولی و مالی و بیمه بخش تولید برای حرکت اقتصاد  -

 داخلی 

همزمان با افزایش و تولید علم و تولید فنی به افزایش واردات دانش فنی ، خطوط تولید و ماشین آالت و همزمانم کاهش  -

 ی مصرفی وادراتی.کاالها

 خود کفایی در کاالهای اساسی و تدام سیاست های مربوط به آنها مانند: گندم و روغن، شکر . -

ایجاد یک نظام قابل پیش بینی که توانایی و قابلیت مدیریت در مقابل تورم و توجه به معضل تورم و مطابقت آن با سطوح  -

 های بهینه.حقوق و دستمزدها و قیمت ارز در پیشگیری از سیاست

ایجاد و اعمال تحریم ها در برخی کاالها باعث شکل دهی عزم ملی در بعد فناوری و صنعت و تجارت برای خودکفایی و  -

خود اتکایی در تولید و تأمین آن کاالها. و این خود باعث ایجاد تبدیل تهدیدها به فرصت ها می شود.  نادیده گرفتن 

 تحریم ها و عدم بزرگنمایی آنها.

 افزایش صادرات کاالهای غیر نفتی و کاهش اتکا به نفت و وادرات .با  -

 گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورهای دیگر و برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با بعضی از کشورهای دوست. -

ایجاد شرکتهای مشترک  و برقراری ارتباطات موسات ایرانی با برخی شرکتهای خارجی در سطح بین المللی، اگرچه  -

 ایجاد اینگونه ارتباطات بخش خصوصی با همتایان خارجی تأثیر گذارتر خواهد بود. 



 

-  
مراقبت از توانمندی کشور در بخش حمل و نقل، جلوگیری از محدودیت های حما و نقل به خصوص حمل و نقل دریایی  -

 و صیانت از این عرصه در مقابل نزدیک شدن دشمن. 

 قتصاد جهانی که برای حکومتهای مستکبر غیر قابل کنترل است. رقراری ارتباطات بین اقتصاد ملی و اب -

خودداری از اسراف و ضایع کردن کاالها و ذخیره سازی کاالهای اساسی توط دولت حتی در زمان آرامش و صلح در  -

 جهت تأمین امنیت غذایی مردم.

ایجاد دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در شکلگیری روحیه جهاد اقتصادی و تولید ملی، برای افزایش تولیدات ملی باید به  -

برابر فشارهای وارداتی، فشارهای و تحریم ها در مورد کاالهای مصرفی و ابعاد مهم روزمره اقتصادی وارد می شود، اما 

دستاوردهای مقاومتی کشور، دستاوردهای بلند مدت مانند: استقالل در سیاستهای خارجی، خودکفایی در تکنولوژی و 

 برتر.فناوری های 

حمایت از تولید ملی و توجه به پتانسیلها و ظرفیتهتی داخلی در زمینه های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی و... فاصله  -

گرفتن از اقتصاد تک محصولی و رانتی در راستای کاهش وابستگی اقتصادبه نفت و رفع تهدیدات احتمالی، توجه به 

یت از اقتصاد دانش بنیاد، مهار سوداگری و فساد و عدم نگاه باندی و جناحی نخبگان و استفاده از فناوری های نوین و حما

به منابع و مدیریت اقتصادی کشور و اجماع نظر بین مسئولین بر سر منافع ملی و حیاتی کشور، مردمی سازی اقتصاد و 

صادی، تعامل مثبت با تالش برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم و کارساز برای دست یافتن به توسعه اقت

اقتصاد جهانی و عدم رودر رویی با آن و اخذ تجربه های موفق جهانی و بومی سازی آنها برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

 الزم و حیاتی می باشند. 

 

اقتصاد مقاومتی، راهکار اقتصادی یک کشور در شرایط خاص است که به تولید و توزیع کاالهای خاص و سرمایه گذاری 

در شرایط بحرانی می پردازد؛ به گونه ای که  -به خصوص کشورهای متخاصم -کاهش وابستگی به کشورهای دیگر برای

اگر نتوانست محصوالت اساسی زندگی مردم و کاالهای اساسی آنها را در بازار مبادله از کشورهای دیگر تهیه کند، بتواند 

دازد. در تفکراسالمی هر تالشی برای ایجاد توازن در معشیت امری با اتکا به داخل، به تولید انبوه کاالی مورد نظر بپر

اقتصادی محسوب می شود. این توازن، قلمروهای مختلفی دارد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که مبادله در آن وجود 

 نه(دارد و در این مبادله هزینه، منافع و درآمد وجود دارد. )مکیان، سید نظام الدین؛ زنگی آبادی، پروا

ما در جهانی زندگی می کنیم که در عرصه های مختلف دشمن حضور دارد؛ که فعالیت اقتصادی یکی از این عرصه ها 

است. و در این عرصه رقابت و تعامل و دشمنی وجود دارد. و با اقتصاد مقاومتی در مقابل دشمن به صیانت از هویت خود 

صادی هر کاری برای مقاومت الزم است انجام داد. و اقتصاد مقاومتی یک می پردازیم. و باید با توجه به برنامه ریزی اقت

نظام اقتصادی ملی و یگ گروه اجتماعی مقاوم است که با پیگیری اهداف سیاسی به تحقق حقوق خود می پردازد. هر 

 براند مقاومی تر است. اندازه که اقتصاد ملی و گروه اجتماعی مقاوم باشد و به آنها در احقاق اهداف مقاومت بیشتر یاری 



 

 

 نکات ویژه در اقتصاد مقاومتی:

منظور از اقتصاد واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویا است و در اقتصاد مقاومتی ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم 

 ها پیشرفت دانسته می شود. و اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد منفعل و وابسته نیست.

 رفته از فرهنگ اسالمی باشد. بر اساس مبانی فرهنگ دینی و اسالمی باشد.اقتصاد مقاومتی باید برگ

 اقتصاد مقاومتی به مقاومت برنامه ریزی شده و آگاهانه نیاز دارد.

اقتصاد مقاومتی پویا و پیشرفتگرا، عدالت خواه و غیر استعماری، مردم محور و پاک است. که باعث افزایش تولید و باال 

است که در این زمینه باید از اقتصاد تک محصولی اجتناب کرد. و به تولید کاالهای راهبردی و رفتن ارزش پول ملی 

اساسی پرداخت. برای رسیدن به چنین پیشرفت اقتصادی باید با توجه به موانع اقتصادی به بعد فرهنگی و اجتماعی 

ه با مفاسد اقتصادی و پروراندن نخبگان، توجه کرد. مثال به کاهش نابرابری و بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی، مبارز

 اهمیت و افزایش مشوعیت نظام سیاسی.

تحریم های اقتصادی به عنوان یک مانع بر سر راه کشورهای در حال توسعه است. و در کشورمان ایران در طول دوران 

کرده است. اما با یاری خداوند  با تحریم های بسیاری رو به رو بوده است. و این تحریم ها با نظام اقتصادی صدماتی وارد

 این تهدیدها به فرصت تبدیل شده است و زمینه را برای توسعه بهتر می کند. 

اگرچه تحریم های اقتصادی برای پیشبرد اهداف حقوق بشری الزم است اما گاهی این تحریم های اقتصادی اوضاع را 

یف محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که مهم وخیم تر می کند.  )یکی از اهرم های اصلی تحریم های اقتصاد

ترین آنها تجارت برون مرزی می باشد. لذا، دولت هدف از یک شریان اصلی که نیازهای مادی جامعه از طریق آن برآورده 

می شود را از دست می دهد و نبود ثروت موجب می شود تا منابع الزم برای پیشبرد اهداف سیاست اهداف کشور موجود 

نباشد. و با توجه به تحت فشار بودن اقتصاد مردم دولت به اقتصاد مقاومتی می پردازد و بحرانها نتیجه عکس دارند و 

 کشور بهتر پیشرفت می کند.)مکیان، زنگی آبادی(

قتصاد برخی اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی تعریفی دارند: که این نوع اقتصاد معموال در رویارویی و تقابل با اقتصاد ا

سلطه قرار می گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای 

اقتصادی موجود و بومی سازی آن براساس جهان بینی و اهداف خود را دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، می بایست به 

که وابستگی ایجاد می کند حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد  سمت محدود کردن اتکای اقتصاد کشور به منابعی

مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی نظام سلطه است که 

 اقتصاد مقاومتی معنا می یابد.



 

 

اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی فرق دارد. منظور از اقتصاد ریاضتی عموما سیاستی است که توسط دولت ها برای 

مقابله با کسری بودجه از طریق کاهش هزینه ها و حذف برخی از خدمات عمومی، صرفه جویی در خراج ها و هزینه 

ا بعد از پیروزی انقالب اسالمی دچار مشکالت اقتصادی های خارجی، کاهش هزینه های رفاهی در بخش دولتی . اگرچه م

بسیاری شدیم اما این الگویی مقاومتی در برابر تحریم ها، مقاومت ملت ایران را برای شکوفایی و عدالت و رشد بیشتر می 

 کند. 

هزینه  فرهنگ مقاومت، فرهنگ کار، تالش و ابتکار وخالقیت، فرهنگ کار جمعی و مشترک، فرهنگ صرفه جویی در

های بخش عمومی و بخش خصوصی، فرهنگ مصرف کاالی ایرانی و فرهنگ کارآفرینی و مدیریت جهادی از الزامات 

تحقق اقتصاد مقاومتی است. برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در بین مردم باید این موارد را قوت بخشید تا مسیر 

 برای پیشرفت هموارتر باشد.

جمهوری اسالمی برای تقابل با جنگ اقتصادی نامتقارن تحمیلی دشمن مستکبر و تدام پیشرفت اقتصاد مقاومتی راهبرد 

اقتصادی در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاومتی دارای توان بازدارندگی دشمن و تمکین اوست. عالوه بر تاب آوری در 

حرانهای اقتصادی جهانی، مانند رکود بین جنگ اقتصادی این توانمندی برای ایستادگی و تداوم پیشرفت در مواقعی که ب

 المللی پیش می آید کارآمد خواهد بود. 

اقتصاد مقاومتی مدل اقتصادی کشوری است که انقالبی بر مبنای اسالم داشته و با این مدل به دنبال آن است که 

پیشرفت اقتصادی خود را به گونه ای محقق کند که پیشرفت در سایر ابعاد جامعه نیز هموار شود. اقتصاد مقاومتی مدلی 

سالم بوده و تولید و مصرف سرمایه اقتصادی در آن بر مبنای است که در دو سطح کنش و ساختار مبتنی بر دستورات ا

جهان بینی اسالم و متناسب با یک نظام انقالبی است. ویژگی این مدل اقتصادی به گونه ای است که عالوه بر خصلت 

رای هم سویی و هماهنگی با سایر بخش ها و تسهیل شرایط تحقق اهداف کارکردی آنها، پیشرفتگرا، عدالت خواه و دا

 جهت گیری تحقق رستگاری اخروی انسانها است. 

در اقتصاد مقاومتی توسعه یک فرایند است نه یک جایگاه، توسعه مسیری است که ما را به کمال برساند. توسعه اجتماعی 

شغلی  از این دیدگاه فرایند تولید مستمر و متعادل انواع سرمایه ها ) اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و

و...( در سه سطح ) خرد= فرد، میانه= گروه یا سازمان و نهاد و کالن = کشور( است.  هم افراد، هم نهادها و سازمان ها و 

 (79:1390هم کشور، سرمایه هایشان رشد کند. )پرچمی،

 مزایایی اقتصاد مقاومتی:

 بع تغییرات است.اقتصاد مقاومتی پویا و انعطاف پذیر و پیشرفتگرا است و راکد نیست و تا -1

 عدالت خواه و غیر استعماری است و در برپایی عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی موثر است. -2



 

 

ین رویکرد باعث ایجاد رستگاری اخروی و قناعت و پرهیز از حرام . همواره نظارت بر امور اقتصادی و سیاستگزاری ها ا -3

ا با مردم اهمیت بیشتری دهند. زیرا یک وظیفه و تکلیف خصوصا در ارتباط دولت و موسسات اقتصادی مانند بانک ه

 شرعی است.

مردم محوری بودن اقتصاد مقاومتی: در این راستا تصدی گری امور اقتصادی با مردم، و سیاستگذاری و نظارت وظیفه  -4

مردم و دولت  دولت است. در این امر از رانت خواری و فسادهای اقتصادی و پارتی و تبیض خودداری می شود. و همکاری

بیشتر خواهد شد و بر اساس صالحیت و شایستگی ها شکل خواهد گرفت. و در این راستا برای قدردانی از نقش آفرینی 

و کارآفرینی افراد در عرصه اقتصاد ملی پاداشهای صورت بگیرد. مثال در اختیار قراردادن تسهیالت بانکی بر اساس میزان 

 شیم.نقش آفرینی افراد توجه داشته با

الویت دادن به تولید کاالهای اساسی و راهبردی: استقالل و عدم وابستگی به خارج و کشورهای دیگر در تامین کاالهای  -5

 اساسی مانند: دارو، صنایع دفاعی و..

اجتناب از اقتصاد تک محصولی، کاهش وابستگی به نفت و عدم خام فروشی و کاهش وابستگی به نفت در تامین نیازهای  -6

و بودجه جاری دولت پرهیز از اختصاص ارز دولتی برای واردات کاالی مصرفی غیر استراتژیک، افزایش صادرات مصرفی 

کاالهایی چون میوه و اقالم غذایی به کشور روسیه و دیگر کشورها، ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه به 

 ...(ویژه کشورهای عراق، سوریه، یمن، افغانستان، تاجیکستان و

پاکی اقتصادی: اقتصادی که همواره از لقمه حرام پرهیز می کنند و در پی لقمه حالل هستند اقتصاد مقاومتی بهتری  -7

دارند. و اقتصاد مقاومتی پاکی خواهند داشت. زیرا رانت خواری و فسادهای مالی و اداری که عمدتا بر روی درآمد حاصل 

اعث بروز مشکالت اقتصادی و ذهنی و اعتقادی نسبت به نظام و کشور می از نفت و منابع مالی عمومی و دولتی است ب

 شود و اقتصاد مقاومتی را کاهش می دهد. 

باال رفتن ارزش پول ملی همزمان با افزایش تولیدات : یکی از ویژگی های مهم و ضروری اقتصاد مقاومتی ارزشمندی  -8

در برنامه ریزی ها و فعالیت های اقتصادی و سیاستگذاری ها،  پول ملی بر مبنای افزایش تولیدات داخلی است. بنابراین

به افزایش تولیدات داخلی با پشتوانه پول ملی قرار بگیرد. این امر می تواند عامل مهمی برای تنظیم صادرات و وادرات 

 را نهادینه کرد.باشد. کشوری که مصرف باال و تولیدات کمتری داشته باشند نمی توان در آن  نظام اقتصادی مقاومتی 

 برای تحقق اقتصاد مقاومتی الزم است که ابعاد اجتماعی و فرهنگی مناسب آن در جامعه مد نظر گرفته شود. 

کاهش نابرابری اجتماعی: در مراحل اولیه توسعه اقتصادی رشد نابرابری در قشر پایین تر جامعه روی می دهد. زیرا این  -9

تصادی بیشتر می شود. نابرابری  پس از توسعه اقتصادی افزایش می یابد. در این نابرابری اقتصادی باعث فعالیت های اق

حال رفاه برای قشر متوسط و ضعیف افزایش می یابد. برای از بین بردن نابرابی اجتماعی باید عدالت اقتصادی را برپا 

 کنیم در غیر این صورت مشروعیت نظام در خطر خواهد بود. 

 



 

 

و ثروت بین نخبگان و سایر اعضای جامعه خیلی زیاد باشد، جامعه به عنوان اجتماع اجتماعات در صورتی که تفاوت رفاه 

نمی تواند دوام بیاورد. هر چه نابرابری ها افزایش پیدا کند، میزان جرم و جنایت، مرگ و میر نوزادان بیشتر می شود، 

جتماعی کمتر می شود. افراد محروم روابطشان استانداردهای آموزشی کاهش می یابد، میانگین امید به زندگی، تحرک ا

را با سایرین از دست می دهند و ایزوله می شوند.()یسترهای اقتصاد مقاومتی( کاهش نابرابری، مردم و به ویژه جوانان را 

 امیدوار میکند و انگیزه مشارکت و صبر و تحمل افزایش می یابد. 

مقبولیت بودن و قانونی دانستن حکومت و دولت و پذیرش امور  افزایش مشروعیت نظام سیاسی: مشروعیت یعنی مورد -10

قدرت و اعمال اداره جامعه و رفع نیازهای افراد آن جامعه. منظور از اقتصاد مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها در زمینه 

باشند و مسئوالن و تولید و توزیع و مصرف کاال است. ارزش ها و هنجارها زمانی مورد قبول خواهند بود که ارزش گذار 

نظام آنها را مقبول و مشروع می دانند. اگر مردم شاهد دگرگونی مسئولین و خانواده آنها به سوی تجلگرایی و اشرافی 

گری روی بیاورند و یا در مورد مسئولین درباره میزان ثروت و دارایهایشان چیزی بشنوند حتی اگر صحت نداشته باشد. 

و مسئولین کاسته می شود. و در نتیجه مردم گرایش کمتری نصبت به اقتصاد مقاومتی از مشوعیت و مقبولیت نظام 

 خواهند داشت. به عبارتی مهمترین مورد عدم تحمل مشکالت اقتصاد مقاومتی عدم اعتماد مردم به مسئولین است.

الگوی اقتصاد مقاومتی فشار اهمیت بیشتری به نخبگان داده می شود. با توجه به فشارها و تحریم های اقتصادی و ابالغ  -11

زیادی بر مردم و نظام خواهد آمد در این صورت مسئولین و نخبگان و فعاالن اقتصادی باید برنامه ریزی ها و اصول و 

مبانی طبق اعتقادات و ارزشهای اسالمی تدوین کنند. و در نتیجه جامعه در راستای استقالل حرکت می کند. زیرا ) 

عام انقالب و مورد قبول تمامی اقشار بوده و هست، پذیرش اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی استقالل یک اصل مشترک 

استقالل اقتصادی نظام جمهوری اسالمی و مدل اقتصادی این نظام برای تحقق پیشرفت اسالمی و ایرانی، به عنوان یک 

 اصل مشترک عام ضروری است.)بسترهای اقتصاد مقاومتی(

ها و اقتصاد خانگی و افزایش مهارت های زندگی که باید از سوی آموزش و پرورش و رسانه ها و اهمیت دادن به هزینه  -12

صدا و سیما و بررسی این موضوع به عنوان موضوعات علمی انجام بگیرد. و مهارتهای زندگی جوانان را در نقش های 

متی را نهادینه کنند. در مورد آموزش مختلف اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد. و در بین جوانان فرهنگ اقتصاد مقاو

اقتصاد مقاومتی اطالعاتی درباره شناخت مواد غذایی و تهیه و نگهداری غذا و طراحی پوشاک و طراحی چیدمان و 

دکوراسیون منزل، استفاده صحیح از وسایل و لوازم خانگی، آشنایی با اقتصاد و مدیریت منابع خانواده و برنامه ریزی 

، وام و بدهی، قدرت خرید و تورم، چگونگی صرفه جویی و کاهش هزینه ها و کسب درآمد و تولید خانگی مالی، پس انداز

 برای مصرف و فروش است.آشنایی افراد با این موضوعات نقش موثری در موفقیت اقتصاد مقاومتی دارد.

روزی را در تقوی و عبودیت  دینداری و پایبندی دینی موجب بهبود وضعیت اقتصادی مردم می شود. زیرا وعت رزق و -13

در برابر خداوند می دانند و عدم پیروی از دستورات الهی را تنگدستی می دانند. برای ترویج و توجه به اخالق در اقتصاد 

باید معنویت و پایبندی دینی مردم تقویت یابد.  از جمله عوامل مهم در تقویت دینداری مردم موفقیت نظام اسالمی د 

 ندگی مردم و رعایت قواعد دینی توسط مسئولین و دولتمردان کشور.ر حل مشکالت ز

 



 

تاکید و توجه به دستورات اخالقی دینی و اعتقادی و رعایت اخالق اجتماعی و به جا آوردن حق الناس در امورات 

ل حالل باید اقتصادی می تواند بر افزایش پایبندی دینی مردم و دینداری الزمه در اقتصاد مقاومتی موثر است. کسب ما

در سطح خرد و در سطح کالن باشد و توسط سازمانها و دولت باید مورد توجهقرار بگیرد. درآمیختن بیت المال به حرام 

موجب از بین رفتن خیر و برکت می شود. یکی از اصول اقتصادی و از ملزومات اقتصاد مقاومتی توجه به خیر و برکت در 

 دستورات دینی است. تعامالت اقتصادی با رعایت اصول و 

مردمی بودن اقتصاد مقاومتی: با تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی که روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند  -14

می توان نقش مهمی در حضور مردمی در امورات اقتصادی داشت. برای مشارکت عومی مردم در عرصه اقتصاد مقاومتی 

ی می تواند تحول اساسی در تنظیم امور اقتصای ایجاد کرد. و راه حل مناسبی برای گترش تعاونی ها با مالکیت اجتماع

پیشرفت اقتصادی کشور است. مالکیت اجتماعی یعنی دولت مالک اموال عمومی است اما اداره و بهره مندی از آنها در 

است . مالکیت اجتماعی راهی مشارکت دادن مردم در تعاونی ها است. نقش دولت نظارت بر فعالیت ها و ارتقای آنها 

برای مردمی نمودن نهادهای اقتصاد مقاومتی است. یکی از راهکارهای حضور مردم تشکیل سازمان بسیج اقتصادیست 

که برای ارتقاء شاخص های اقتصادی فعالیت نماید. در اصل مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی با گرایش با نظام 

 کار فرهنگی باشد.  اعتقادی و دینی می تواند یک

تحول در نظام آموزشی کشور: از جمله وظایف آموزش و پرورش آماده سازی افراد با توجه به ارزش ها و هنجارها برای  -15

 ایفای نقش اجتماعی است. و برای این راهکار باید به جوانان مهارت و دانش کافی بیاموزند. 

اشتغال زایی : اشتغال زاییی و استفاده از نیروی انسانی عالوه بر کاهش نرخ بیکاری موجب افزایش مقبولیت نظام می  -16

شود. اشتغال باعث خودمتکی بودن و کاهش انتظارات مردم از دولت در رفع مشکالتشان تاثیر دارد. حمایت از طریق راه 

 اندازی کارگاه های کوچک و تعاونی های متخصص و 

 کارگاه های خانگی و تشویق جوانان با کارآفرینی با حمایتهای مالی.

 

 گذری برسیرة شهدای بوشهر:

 فروردین 15 تاریخ در را او خداوند که بودند فرزندی تولد منتظر یاسینی خانواده و بود شده آغاز جدید سالی و بود بهار 

 .گذاشتند «رضا سیدعلی» را او نام. بخشید آنها به 1330 ماه

. شدیم می نزدیک موعود روز به روز هر و شد می تر بزرگ روز روزبه رضا علی و شد می سپری هم سر پشت ها سال

 و کرد سپری موفقیت با آبادان مهرگان دبستان در را خود ابتدایی تحصیالت رضا علی طفولیت، دوران شدن طی از بعد

 فالح دکتر دبیرستان در سختی با را خود متوسطه تحصیالت بردند، می بسر تنگدستی و فقر در اش خانواده که درحالی

 .رسانید پایان به آبادن

 در داشت، خلبانی به که شدیدی عالقه به باتوجه پس. گذراند می سر در را پرواز رویای که ساله 18 است جوانی او حاال

 به ،33 تی هواپیماهای با پرواز مقدماتی دوران گذراندان از پس و شد هوایی نیروی خلبانی دانشکده وارد 1348 سال

  در حضور مدت در. شد اعزام آمریکا به شکاری، پیشرفته هواپیماهای با پرواز و خلبانی تکمیلی دوره گذراندن منظور

 



 

 اف پیشرفته هواپیمای با پرواز با سپس و 37 تی هواپیمای با پرواز با ابتدا را خلبانی پیشرفته آموزش های دوره آمریکا

 .گردید فانتوم هواپیمای با خلبانی کارنامه اخذ به موفق و رسانید پایان به کامل موفقیت با 4

 به مشغول بوشهر در هوایی نیروی شکاری ششم پایگاه در دومی ستوان درجه با رضا علی ایران، به بازگشت از پس

 خلبانان اکثر و شدند می تقسیم تاکتیکی های گردان در خلبانان ابتدا آمریکا از خلبانان بازگشت محض به. شد خدمت

 قاعده این از هم یاسینی شهید. داشت ادامه اسالمی انقالب پیروزی تا روند این. بودند هوایی تمرینات مشغول شکاری

 .نبود مستثنی

 اسالمی انقالب

 در اعالمیه پخش با رژیم، جانبه همه فشارهای علیرغم هم یاسینی شهید مردم، انقالبی حرکت گیری اوج با 1357 سال

 مخالفت چابهار، پایگاه به پایگاه این هواپیماهای انتقال با که بود خلبانانی جزو و زد افشاگری به دست متعهد پرسنل بین

 ناوهای روی به هواپیماها شد بدتر کشور اوضاع اگر بود قرار بود، رسیده بوشهر پایگاه به که اطالعاتی طبق زیرا. کرد

 عنوان با مهر طالب شهید و یاسینی شهید جمله از پایگاه این شجاع خلبانان از تعدادی که کنند پیدا انتقال آمریکایی

 خلبانان مقاومت با هم نهایت در که کردند سرپیچی کار این از است، المال بیت اموال هواپیماها این که نکته این کردن

 .شد منتفی طرح این

 فرصت حتی آنها از بعضی یاسینی شهید خود قول به که کشور، از خارجی مستشاران خروج و اسالمی انقالب پیروزی با

 خود های توانایی ایران اسالمی جمهوری ارتش هوایی نیروی متعهد پرسنل نکردند پیدا نیز را شان های چمدان بستن

 .هستند برخوردار باالیی عملی و علمی نیروی و استعداد چه از که دادند نشان و دادند بروز را

 شد آغاز ناخواسته جنگی

 های پایگاه به جانبه همه حمله با عراق هوایی نیروی بعدازظهر، دقیقه 45/13 ساعت 1359 سال شهریور 31 سرانجام

 شکل آن به وارده خسارت خوشبختانه که کرد بمباران را ایران هوایی های پایگاه اکثر و نمود آغاز را جنگ ایران، هوایی

 .نبود کرد، می فکر عراق که

 بوشهر، در ها پایگاه بمباران از بعد بالفاصله. بود خدمت به مشغول بوشهر هوایی پایگاه در یاسینی شهید زمان آن در

 کرد می عنوان دیگری. است کرده حمله آمریکا گفت می یکی. کرد می عنوان را ای شایعه هرکس و بود پا به غوغایی

 .کند می مشخص را چیز همه رادیو گفت می هم دیگری و شده کودتا که

 مشغول پایگاه، این خلبانان از چند تنی همراه به پایگاه پرواز گردان به مراجعه با ماجرا، این از بعد بالفاصله یاسینی شهید

 تیزپرواز خلبانان از تعدادی همراه به یاسینی شهید روز همین ظهر بعداز در و شوند می مناسب پاسخ یک ریزی طرح

 همیشه ایران هوایی نیروی که شوند نکته این متوجه آنها تا دهند می عراق به شکن دندان پاسخی شکاری، ششم پایگاه

 .است قدرتمند نیروی یک

 تعداد بود، شده داده گسترده عملیاتی انجام برای قبل از که دستوری به توجه با( 1359مهرماه یکم) جنگ اول روز در

 خلبان سرتیپ همراه به یاسینی شهید. آیند می در پرواز به شکاری ششم پایگاه از 4 اف افکن بمب جنگنده زیادی

  آسمان در عملیات این در آنها. گیرد می برعهده را عملیات این در کننده شرکت ها فانتوم از یکی هدایت اقدام مسعود

 



 

 دادند گزارش خارجی خبرنگاران بعد روز. دادند می عبور ها ساختمان الی البه از را هواپیما زیبا، مانورهایی با بغداد شهر

 .دادند می عبور ها ساختمان بین از را هواپیما خاصی مهارت با ایرانی خلبانان که

 سرلشکر دوران، عباس شهید خلبان سرلشکر بزرگوار شهیدان همراه به یاسینی شهید 1359 سال آذر هفتم تاریخ در

 ارتش دریایی نیروی با مشترک عملیاتی در مهر، طالب حسن شهید خلبان سرگرد و خلتعبری حسین شهید خلبان

 شهید بزرگ، عملیات این در. کنند نابود را عراق دریایی نیروی توانستند مروارید، عملیات نام به ایران اسالمی جمهوری

 .داشت پرواز سورتی 8 تنهایی به یاسینی

 که موقعی در حتی یاسینی شهید مدت این طول در و کرد پیدا ادامه شد می بینی پیش که چیزی آن از بیشتر جنگ،

 وی مقدس، دفاع مدت طول در. بود قدم پیش مرزی برون عملیات انجام در شد، منصوب هم پایگاه فرماندهی سمت به

 جبهه در بسیاری های ماموریت و بود، او مرزی برون عملیات تعداد این که داشت عراق خاک به عمقی پرواز 90 از بیش

 هواپیمای با پرواز ساعت 2759 با محققی تیمسار از بعد که طوری به داد انجام نیز دشمن نیروهای روی بر و جنوب ها

 .داشت هواپیما این با را پرواز بیشترین فانتوم

 رشادت

 بازگشت هنگام در وی هواپیمای ها ماموریت از یکی در. داشت 4 اف هواپیمای هدایت در خاصی مهارت یاسینی شهید

 قرار موشک اصابت مورد اروندرود در که گیرد می قرار عراقی 23 میگ فروند یک تعقیب مورد مرزی برون عملیاتی از

 .گیرد می

 یاسینی سرلشکر شهید ولی کند می اجکت خلبان و شود می فعال خود به خود خلبان اجکت سیستم برخورد، محض به

 را خود هیدرولیک سیستم تقریبا که درحالی را هواپیما خاصی مهارت با بود، پرواز این در عقب کابین افسر عنوان به که

 .نشاند می زمین به ششم پایگاه در بود، داده دست از

 

 اروندرود، از عبور از بعد و آید درمی پرواز به عراق در هدفی زدن برای شکاری ششم پایگاه از وی عملیاتها، از دیگر یکی در

 برخورد پرندگان دسته یک با هواپیما ناگهان که بود پرواز درحال باال سرعت با و پایین ارتفاع با خورموسی محدوده در

 عنوان به که اقدام سرتیپ. شود می بیهوش یاسینی شهید جلو، کابین کانپه شکستن دلیل به هنگام این در. کند می

 سعی کرده، اجکت یاسینی که این تصور به و کرده پیدا عادی حالت بیهوشی لحظه چند از بعد بود، پرواز این در کمک

. کنند می گم را خود راه بود، آمده بوجود ناوبری سیستم در که مشکالتی دلیل به ولی کند می جنگنده بازگردادندن در

 با فانتوم های خلبان اکثر که را دلنشینی صدای ناگهان بودند، راه دنبال به گشتن درحال ناامیدی با که دقایقی از بعد

 تماس از بعد که بود آقا آل هاشم خلبان سرهنگ شهید صدای این و شنوند می هواپیما رادیوی طریق بودند،از آشنا آن

 .باشد می صندلی روی بر و شده باز چترش فقط و نکرده اجکت یاسینی که شود می اعالم ایشان، طریق از رادیویی

 به یاسینی شهید هنگام این در گیرد می پیش را پایگاه راه آقا، آل شهید کمک با اقدام و کند می حرکت تر جلو آقا آل

 را هواپیما هدایت تا گیرد می تصمیم بهتر دید دلیل به بود، خون به آغشته او صورت تمام که درحالی و آید می هوش

 .نشاند می زمین به بوشهر پایگاه در سالمت به را هواپیما بود، مجروح که درحالی و بگیرد بعهده

 



 

 پذیری مسئولیت و جانبازی

 گاه هیچ ولی بودند، درصد 55 جانباز و مجروح دست و کمر ناحیه از داشتتند هواپیما از ایجکت علت به یاسینی شهید

 .شد نمی او جنگی پروازهای از مانع داشت که فراوانی های مسئولیت و کمر درد

 کرد پرواز 3اف پی و 24 سوخو ،29 میگ ،5 اف ،4 اف جمله از هواپیما مختلف انواع با او. بود پرواز عاشق یاسینی شهید

 .بود(  فانتوم) 4 اف یاسینی، شهید محبوب هواپیمای ولی گذاشت بجای رکورد یک خود از حیث، این از که

 فعالیت تمام و بود اسالمی جمهوری ارتش هوایی نیروی فرماندهان از یکی عنوان به که این با شهادت زمان تا یاسینی

 .بود خلبانی دانشجویان آموزش مشغول خلبان استادان از یکی عنوان به آن کنار در داد می انجام را ستادی های

 یاسینی شهید های مسئولیت

 کرد، می خدمت 4 اف جلو کابین خلبان افسر عنوان به همواره که این بجز خود حیات دوران طول در بزرگوار شهید این

 : کرد اشاره زیر موارد به توان می جمله آن از که داشتند هم فروانی های مسئولیت

 همدان شکاری سوم پایگاه عملیات فرمانده -

 1365 تا 1363 های سال از چابهار و همدان شکاری های پایگاه فرمانده -

 1364 سال در پاکستان در ایرانی خلبانان آموزش کننده هماهنگ افسر -

 1367 سال در بوشهر شکاری ششم پایگاه فرمانده -

 (1369 سال اواخر) نهاجا عملیاتی معاون و الکترونیک جنگ مدیریت -

 1371 سال در شیراز هوایی منطقه فرمانده -

 شهادت زمان تا 10/10/1372 از اسالمی جمهوری ارتش هوایی نیروی ستاد رئیس و کننده هماهنگ معاون -

 برایش ارشدیت سال دو ،1360 سال اول نیمه و 1359 سال دوم نیمه در او جنگی متعدد پروازهای که است ذکر به الزم

 .یافت ارتقاء سرگردی به سروانی از اش نظامی درجه و رسانید ثبت به

 درجه نشان مورد 2 اعطاء و ماه 60 مدت به جمعی ارشدیت مورد 5 دستور، در تشویق مورد 7 یاسینی شهید همچنین

 دریافت تحمیلی جنگ ساز سرنوشت های صحنه در درخشانش حضور دوران در( رهبری معظم مقام دست از)فتح 2

 .نمودند

 ابدی پرواز و شهادت

 منصور شهید) هوایی، نیروی ارشد فرماندهان حامل استار جت هواپیمای صبح 30/6 ساعت در 15/10/73 تاریخ در

 شورای جلسه در فرماندهان تا کرد پرواز کیش سمت به تهران از( اردستانی مصطفی شهید و یاسینی شهید ستاری،

 پایگاه در تهران، به عظیمت از قبل هواپیما که شود می قرار ظهر بعداز. کنند شرکت کیش در هوایی نیروی هماهنگی

 سمت به پرواز آماده شب 30/8 ساعت در هواپیما پایگاه، این از کوتاه بازدیدی از بعد. نماید کوتاه توقفی اصفهان هوایی

 .آید درمی پرواز به هواپیما دقایقی از پس و شود می تهران

 به مجبور هواپیما خلبان، کابین پنجره بازشدن علت به که شود می اعالم خلبان سوی از شب 42/8 ساعت در ناگهان

  پایگاه جنوب کیلومتری 64 در باند روی بر نشستن برای گردش حال در هواپیما بعد لحظاتی. باشد می اضطراری فرود

 



 

 شهادت رفیع درجه به او و شود می خاموش همیشه برای یاسینی رضا علی سید زندگی چراغ و کند می سقوط اصفهان،

 آید. می نائل

ایشان با رشادتها و ایثارگریشان مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن را نشان می دادند و در سیره زندگیشان همواره 

 بسیاری داشتند .میبینیم که به حالل بودن پول و بیت المال توجه 

 بخشی از وصیت نامه شهید یاسینی

خلبان هستم. سالها از بیت المال برایم هزینه کرده اند تا به اینجا رسیده ام. حال وظیفه دارم که دینم را ادا  من یک

 کنم. مگر نه اینکه همواره آرزو کرده ایم که ای کاش در واقعه عاشورا می بودیم و فرزند زهرا)س( را یاری می کردیم؟ 

برای لحظه ای روح خدا را تنها نگذاریم. بنابرین از من انتظار نداشته اکنون زمان آن فرا رسیده و همگان مکلفیم که 

 باشید که بیش از این در کنارتان باشم. 

به یقین اجر شما نیز که به تربیت فرزندان و امور خانه همت می گمارید و زمینه را برای حضور بیشتر ما در صحنه 

 « فراهم می کنید نزد خدا محفوظ خواهد بود.

 

http://tahghighbank.blogfa.com 

 

 شهادت، زمان تا فارسخلیج به ها آمریکایی ورود زمان از ذوالفقار، دریایی ناوگروه فرمانده عنوان به مهدوی شهید 

 مدت، این طی او. بست کار به راهاین در را خود استعداد و توان تمام و نیاسود جنایتکاران این با امانبی نبرد از ایلحظه

 . داد ترتیب متجاوز هایآمریکایی علیه را بسیاری عملیات

 

 مبدّل نام با اَلرَّخاء کویتی نفتکش) آمریکا پرچم با کویتی نفتکشهای از کاروان اولین که 1366 سال تیرماه در

 فاصله در افتاد، راه به گسترده ای رسانه تبلیغات با کشور این جنگی ناوگان توسّط نظامی کامل اسکورت و( بریجتون

 یارانش، و مهدوی شهید سردار توسّط شده گذاشته کار های مین با برخورد اثر در فارسی، جزیره غرب مایلی 13

 شهید سردار دلیرانه اقدام از پس. گردید ایجاد آن بدنه در مربّع متر 43 بزرگی به ای حفره طوریکه به شد منفجر

 .شدند نائل امام حضرت با دیدار به عزیزان، این از قدردانی پاس به بریجتون، کشتی انفجار در همرزمانش و مهدوی

 حفاظت و زنی گشت انجام جهت همرزمانش، از چند تنی با همراه مهدوی نادر شهید سردار 16/07/1366 روز عصر در

 فارسی جزیره سمت به ناوچه فروند یک و توپدار تندرو قایق فروند دو از استفاده با فارس، خلیج نیلگون آبهای از

 نیروهای.. گیرند می قرار آمریکایی نیروهای تهاجم مورد فارسی، جزیره در مغرب نماز اقامه از پس. کنند می حرکت

  می منهدم را فرماندهی پایگاه رادار و کرده حمله ناوگروه به MS6 نام به کبری بزرگ بالگرد فروند چند با آمریکایی
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 فروند یک از استفاده با شدید، درگیری دقیقه پانزده از پس. شود می قطع کلّی به مرکز با ناوگروه ارتباط که کنند

 آن بر مهدوی شهید سردار که طارق ناوچه تنها وجود این با. سازد می منفجر را بالگردها این از یکی استینگر، موشک

 میدان از سالمت به توانست می نادر. سوختند می آتش در و گرفته قرار هدف دیگر قایق دو و بود مانده سالم بود، سوار

 توان همه با آنها. آید برمی آب از شهدا مطهّر پیکرهای و ها زخمی گرفتن پی در تمام مردانگی و رشادت با اما بگریزد

 بالگردها این زیرا بود سختی کار اما شوند نزدیک آنها طرف به آمریکایی بالگردهای تا ندهند اجازه که کردند می سعی

 از پس دیگر نفر چهار و گرد بیژن و مهدوی نادر. بود مشکل بسیار آسمان در آنها یابی موقعیت و بودند صدا کم بسیار

 . افتندمی دشمن چنگال به زنده مردانه، و جانانه رزم دقیقه بیست

 گرفته تحویل عمان نشینسلطان کشور پایتخت مسقط از اسرا و شهدا مطهر پیکرهای روز، شش گذشت از پس باألخره

 . گردید تهران مهرآباد فرودگاه وارد هوایی مرز از و شد

 نشان و بود شده بسته محکم خیلی صورت به پاهایش و ها دست رسید، میهن پاک خاک به مطهرش جنازه که هنگامی

 ”چندلر. اس. اس. یو جنگی ناو عرشه بر نادر. ترسید می نیز شهید سردار این جان بی جسم از حتّی دشمن، که داد می

 مظلومانه ترتیب بدین و شودمی سوراخ آهنین بلند های میخ با اشسینه و گیردمی قرار دشمن وحشیانه هایشکنجه آماج

 .رسدمی شهادت به

این شهید بزرگوار با دفاع از نیروی دریایی و مبارزه مقابل دشمن چند نفتکش استعمارگران را به قعر دریا فرستادن و 

 بودند.یادشان گرامی باد.موسی زمان خود 
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  بخشی از وصیت شهید ماهینی که دشمن انقالب اسالمی را آمریکای مستکبر می داند و ایشان سفارش کرده اند که در

 حفظ و صیانت از انقالب اسالمی بپردازیم.

 وصیت نامه شهید علیرضا ماهینی 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

کنم که قدرت شناخت و ستایش خویش، که راه مستقیم را برایم نمایاند و نصرتم داد تا بتوانم در خدایا! تو را شکر می

 راهت گام بردارم را به من عطا نمودی. 

 نتخاب کنم. ام نمودی تا بتوانم خوب و بد را تشخیص بدهم و از میان آن دو، خوب را اسپاس تو را که یاری

حمد تو را که نیرویم بخشیدی تا بتوانم با آن از دینت که سند رهایی ما مستضعفان از زیر یوغ مستکبران است، به دفاع 

 برخیزم. 

خدایا! در همه حال یاریم نما و یک آن مرا به خودم وا مگذار، که اگر عنان اختیار مرا رها کنی، به انحراف کشیده خواهم 

 شد. 

به ” اهلل“من در شرایطی که استکبار جهانی، به سرکردگی آمریکا، انقالب اسالمی ایران، انقالبی که برای حاکمیت قانون 

 بخش تمامی آیات تواند تحققدست مردم مسلمان و مبارزمان و رهبری امام عزیزمان خمینی بزرگ صورت گرفته و می

http://www.abrobad.net/


 

 

غاتی و سیاسی و نظامی مورد هجوم قرار داده و مزدور منافقش، صدام قرآن باشد را با شدیدترین تهدیدات و حمالت تبلی

توانم دینم را نسبت به این انقالب ادا را به جنگ با مردم مسلمان ما فرستاده، تشخیص دادم که با شرکت در جنگ می

 کنم. 

ید و در چگونگی خلقت اید! قدری بیندیشو شما ای کسانی که از مسیر اسالم منحرف و به مکاتب الحادی کشیده شده

 تدبر و تفکر کنید. آیا دوام جهان هستی بدون خالقی توانا قابل تصور است؟ 

خواهید به دفاع از خلق به پا خیزید، قرآن را ورق بزنید تا ببینید که هیچ مکتبی بهتر از اسالم قادر نیست که اگر می

گونه با امپریالیسم دست و قرن حاضر سراغ دارید که این گوی نیازهای خلق باشد. کدام مکتب و کدام انقالب را درپاسخ

پنجه نرم کند و مردم را بر علیه امپریالیسم تا این حد و وسعت بسیج نماید؟ لختی اندیشه کنید و از آخرت بترسید. 

 خواهد. خداوند هیچ نیازی به ما ندارد و اوست که بیش از هر کس دیگر سعادت ما را می
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 نتیجه گیری:

اقتصاد مقاومتی ابتدا از سوی رهبر انقالب اسالمی مطرح شد. منظور از اقتصاد مقاومتی تاثیر شوک نامطلوب بر مسیر 

رشد اقتصادی است. یعنی تحریم ها نتیجه عکس بدهند و باعث پیشرفت و توسعه جامعه شوند. اگر این شوک باعث 

تاب آور است. که برخی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد تاب آوری است. دشمن  تغییر و رشد مثبت شود این اقتصاد

با تحریم های اقتصادی مردم و نظام را تحت فشار قرار می دهد. اقتصاد مقاومتی باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود. 

 پول ملی را افزایش می دهد.و بخش تولیدات داخلی را افزایش می دهد و وابستگی به نفت را کاهش می دهد و ارزش 

در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی می توان اقتصاد مقاومتی را نهادینه کرد. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی است 

و به ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن بسیار مهم و موثر در موفقیت اقتصاد مقاومتی است.  گاهی موانعی در سر راه این 

 ع شود. موفقیت است که باید رف

از جمله مزایایی اقتصاد مقاومتی: توجه به نخبگان، ارتقاء در مقبولیت و مشروعیت نظام، افزایش شفافیت و جلوگیری از 

رانت خواری و مفاسد اقتصادی، کاهش نابرابری اجتماعی، تقویت  مشارکت مردمی، اشتغالزلی و دینداری مردم بیشتر 

و... و باید از تک محصولی بودن در تولیدات جلوگیری کرد که نیازمند می شود و تحول در نظام آموزش و پرورش 

سیاستگذاری است و به حمایت و صیانت از مرز و بوم پرداخت و سرفه جویی و دین پروری و تقوا در بین مردم رواج داد. 

 د و عدالت اجتماعی را و اقتصاد مقاومتی پویا و انعطاف پذیر است و راکد نیست و باعث رشد و پیشرفت و توسعه می شو



 

 

برپا می کند. در پایان اشاره ی به سیرة چند تن از شهدای بوشهر شده که این فرهنگ اقتصاد مقاومتی در منش و زندگی 

ایشان وجود دارد از جمله سرفه جویی و مشارکت در تعالی کشور و مقابله و ایستادگی در مقابل دشمنانقالب اسالمی و 

 ... به چشم می خورد. 
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