
 معرفی اجمالی کتاب اقتصاد مقاومتی در آمریکا                                                  

 :کتاب اصلی موضوعات

   شد؟ تبدیل بزرگ اقتصادی قدرت یک به آمریکا چگونه -۱

 آمریکا  ساله  ۲۵۲  اقتصادی تاریخ  اجمالی  بررسی  -۲

 آمریکا  اقتصادی افول  پیدایش  های زمینه بررسی  -۳

 

جمالی و مصداقی به برخی از سیاست های اقتصادی آمریکا انگاهی این کتاب       

دارد. ساله این کشور به عنوان یک تجربه تاریخی فراموش شده  052در طی تاریخ 

آمریکا دارای دوران تاریک و سیاهی مثل دوران برده داری، وقوع جنگ های داخلی، غارت و استثمار کشور های هرچند تاریخ 

اما رویکرد این کتاب پرداختن به این نقاط تاریک نیست و در عوض به تالش ها و  دیگر، تحریم و تهدید سایر کشورها و ... است

 .می پردازد ز تولید داخلیحمایت اکوشش های مردم و مسئوالن آمریکا برای 

سال  072اشاره دارد که طی مصرف کاالهای خارجی به پیدایش آمریکا و وابستگی اقتصادی این کشور به انگلیس و  فصل اول

 د.یاب دوران استعمار، تعمیق می
 

آمریکایی را به آنها نمی اشاره دارد که اجازه تولید محصوالت مستعمره آمریکا به قوانین سختگیرانه بریتانیا برای  فصل دوم

 د.فراهم کر را انقالب آمریکانه دهند و در عوض واردات این کاالها از انگلیس تسهیل می شود. این موارد در نهایت، زمی
 

های شنیدنی از تحریم کاالهای انگلیسی و  است که داستان مقاومت اقتصادی مردم آمریکا در مقابل انگلیسدر مورد  فصل سوم

 .آمریکا را نشان می دهد حمایت از تولید داخلی مردمی نهضت
 

ساله بعد از  052در این فصل به تاریخ . پردازد به نهادینه شدن بحث حمایت از تولید در تاریخ اقتصادی آمریکا می فصل چهارم

تصویب تعرفه های حمایتی، ممنوعیت واردات، حمایت از صادرات،  شود. استقالل آمریکا تا زمان جنگ جهانی دوم پرداخته می

 .و ... از جمله اقدامات این دوره است حمایت از نوآوری های صنعتی
 

ین . اپردازد می توسط دولتهای مختلف این کشوربه بیان مصادیق حمایت از تولیدات صنعتی در دوره معاصر آمریکا  فصل پنجم

کند تا اقدامات عملی و مصداقی در حمایت از تولید را به خوبی ببیند. همچنین در این  مصادیق کمک زیادی به خواننده می

توسط آمریکا  طرح شعار تجارت آزاداز جنگ جهانی دوم، علی رغم  بعد آمریکا سازی حمایت از تولید داخلی فرهنگفصل به 

 .شود اشاره می

 .در آمریکا که یکی از دالیل افول آمریکاست در چند دهه اخیر اشاره داردافول آموزه های اقتصاد مقاومتی به  فصل ششم

 این کتاب براساس منابع دست اول آمریکا تهیه شده 

--------------------------------------------------- 

 :به آدرس پاتوق کتاب فردا: ناشر

https://b۲n.ir/USeconomy 

 ۱۲۲۲۳۲۲۲به شماره  ۱۲ارسال عدد 

 ۲۲۵۳777322۲تلفن ناشر: 

https://b2n.ir/USeconomy

