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 بریمقاومتی در کالم ره اقتصاد

 هادور زدن تحریم

 ما که است این است، مهم کارآفرینى است، مهم برایمان کار امروز که ما دومِ دلیل

 فشار با خواهدمی که دنیا در دارد وجود دشمنى. داریم قرار جهانى فشار یک مقابل در امروز

 را خودش اهریمنى ىسلطه دانید،می شماها که کارهایى این با و تحریم با و اقتصادى

 منابع منابع، همه این با خوبى، این به کشور یک. است این هدف. کشور این به برگرداند

 بوده؛ دنیا در قدرتى یک نگین زیر امکانات، ىهمه با الجیشى،سوق موقعیت این با طبیعى،

 سلطه، دستگاه سلطه، نظام واقع در - بودند هاییآمریکا روز یک بودند، هاانگلیس روز یک

 بر بودند مسلط هااین - است امپراتورى این از اىگوشه یک آمریکا حاال. سلطه امپراتورى

 ىهمه. کشور این به برگردد خواهدمی سلطه. کرده کوتاه را هااین دست انقالب کشور؛ این

 خیال که کسانى آن. است بهانه اىهسته انرژى ىمسئله. است این براى هاتالش این

 خطا شد، خواهد حل مشکالت کردیم، حل را اىهسته انرژى ىمسئله ما اگر کنندمی

 کنند،می مطرح را بشر حقوق ىمسئله کنند،می مطرح را اىهسته انرژى ىمسئله. کنندمی

 است، فشار ىمسئله مسئله،. است بهانه هااین که کنند،می مطرح را گوناگون مسائل

 کارهاى از یکى. بزنند زمین را انقالب خواهندمی بیاورند؛ در زانو به را ملت یک خواهندمی

 گویند؛می دروغ! نیست ایران ملت طرفمان ما گویندمی. است اقتصادى تحریم همین مهم

 آقا بگوید بیاید، ستوه به ایران ملت که است این براى تحریم. است ایران ملت طرف، اصالً

 با ملت ىرابطه گیریم؛می قرار تحریم فشار زیر داریم اسالمى جمهورى دولت خاطر به ما

 مثل شناسند؛نمی را ما ملت البته. است این اصالً هدف. بشود قطع اسالمى جمهورى نظام

 ملت بزرگ گناه سلطه، نظام نظر از. است غلط اندر غلط محاسباتشان دیگر موارد ىهمه

 خاطر به کنند مجازات خواهندمی. کرده آزاد سلطه بار زیر از را خودش که است این ایران

. کرده پیدا را راه ملت این. اىکرده آزاد! ملت اى سلطه، بار زیر از را خودت چرا که گناه، این

 خب،. کنندمی دارند کار چه و بکنند باید کار چه فهمندنمی است؛ اشتباه محاسباتشان اصالً

 .هاتحریم راه از اقتصادى فشار آورند؛مى فشار اما
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 معناش کارآفرینى امروز. بیاوریم وجود به کشور در واقعى مقاومتىِ اقتصاد یک باید ما

 ملت. دارم یقین هم بنده زنیم؛می دور را هاتحریم ما که گفتند درست دوستان. است این

 موارد مثل کنند؛می ناکام را کنندگانتحریم زنند،می دور را هاتحریم کشور مسئولین و ایران

 یک کردند، اشتباهى یک که بود سیاسى هاىزمینه در گذشته هاىسال در که دیگرى

 چند. کنند عذرخواهى یکى یکى برگردند، شدند مجبور خودشان بعد دادند، انجام حرکتى

 این از اخیر، سال بیست ده این در. دانندنمی هاجوان حاال. دیگر البد هست یادتان مورد

 نیست، جدید ما براى تحریم البته. است جور همین هم دفعه این. دادند انجام بار چند کارها

 عظیم حرکت این ىهمه است، شده که ییکارها این ىهمه. تحریمیم تو است سال سى ما

 این ولى خب،. بکنند توانندنمی کارى بنابراین گرفته؛ انجام تحریم فضاى در ایران، ملت

 بدانند مکلف بدانند، موظف را خود که کشور دلسوزان و مسئوالن ىهمه براى است دلیلى

 که عظیم؛ کارگاه این روزافزون کردن رونق پر به کارآفرینى، به تولید، به کار، ایجاد به

  .1بدانند موظف باید را خودشان همه. است عظیمى کارگاه یک امروز حقیقتاً ایران کشور

 ستاد دانشجویی و اقتصاد مقاومتی

 مقاومتى اقتصاد در تحقیق براى ییدانشجو ستاد یک که دادند اطالع دوستان از یکى

 به کشور که است چیزى همان عمیق، کارهاى اینجور. است جالبى بسیار کار. شده تشکیل

 آن درد به اگر هاتحقیق این. کنید تحقیق کنید، مطالعه کنید، فکر باید شما. دارد احتیاج آن

 شما درد به و آیدمى شما کار به قطعاً نپسندد، یا نیاید او کار به یا نخورد هم مسئول دستگاه

 .است جالبى بسیار کار این،. خوردمی

 اىمطالعاتى مرکز شریف دانشگاه در که دادند اطالع دوستان از دیگر یکى همچنین

 ىانگیزه این. است مهمى کارهاى بسیار هااین. کنندمی کار هازمینه این در و شده تشکیل

 .است مهم کشور ىآینده براى خیلى فکور، و دانشجو جوان

 شما به من هم را این. است درست کامالً هاآن از بعضى شد، گفته که ییهاحلراه البته

 ما شد، مطرح و پیشنهاد که آنچه از اىپاره اقتصادى، مسائل ىزمینه همین در بکنم؛ عرض

 کنند،می گیرىتصمیم کنند،می کار اشدرباره هست؛ مسئولین نظر مد که داریم اطالع
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 حال هر به. نیست گفتنى یا رسد،نمی اطالع به یا هااقدام ىهمه منتها کنند؛می اقدام

  .1نباشد مسئولین آن نظر مد در اقتصادى مسائل که نیست اینجور

 های اقتصاد مقاومتیضربه

. بشود استفاده حداکثر باید زمان از؛ امکانات و منابع و زمان از حداکثرى ىاستفاده

 انسان کمترى ىفاصله با خوشبختانه امروز کشید،می طول متمادى هاىسال که ییهاطرح

 باید. رسید بردارىبهره به ماه هجده ظرف در سال، دو ظرف در کارخانه فالن که بیندمى

 .کرد تقویت کشور در را این

 تغییر و الساعهخلق هاىتصمیم. است اساسى کارهاى از یکى برنامه، اساس بر حرکت

 ملت مقاومت به و شودمی وارد «مقاومتى اقتصاد» به که است ییهاضربه جزو مقررات،

 نگذارند باشند؛ داشته توجه باید محترم مجلس هم محترم، دولت هم را، این. زندمی ضربه

  .2شود موردبى تغییرهاى و تذبذب دچار زمانى هر در کشور اقتصادى هاىسیاست

 ها با اقتصاد مقاومتیخنثی کردن تحریم

 بندىسهمیه ىمسئله همین. دهدمی جواب «مقاومتى اقتصاد» هاىطرح ما نظر به

 مصرف امروز شد،نمی بندىسهمیه بنزین چنانچه اگر. داد جواب کردند، اشاره که بنزین

 خب، که کنند؛ کنترل را این توانستند. رفتمی باالتر روز در لیتر میلیون صد از ما بنزین

 نباشد، نیازى بیرون به هیچ که باشد جورى باید حتّى. هست خوبى خیلى حد یک در امروز

 را بنزین تحریم مقاومتى اقتصاد داشتند؛ برنامه در را بنزین تحریم. نیست الحمدللّه که

 .است کشور نیاز مورد که ییچیزها ىبقیه و. کرد خنثى

 تواندمی هااین که است؛ ملى اقتصاد به دادن شکل جهت در هم هایارانه کردن هدفمند

 رشد ىمایه هااین شود؛ رفاه موجب هم و - اشتغال در تولید، در - کند ایجاد رونق هم

 در کشور یک تولید، رشد با. است کشور یک اقتدار ىمایه کشور، اقتصادى رشد کشور، تولید

  .8برسد انجام به بایستى کار این. کندمی پیدا المللىبین آبروى و حقیقى اقتدار دنیا
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 مدیریت مصرف، از ارکان اقتصاد مقاومتی

 و متعادل مصرف یعنى است؛ مقاومتى اقتصاد ارکان از یکى مصرف، مدیریت ىمسئله

 مردم آحاد هم دولتى، غیر هاىدستگاه هم دولتى، هاىدستگاه هم. تبذیر و اسراف از پرهیز

 و اسراف از پرهیز امروز. است جهاد واقعاً این که کنند؛ توجه مسئله این به باید هاخانواده و

 انسان است؛ جهادى حرکت یک دشمن مقابل در بالشک مصرف، در تعادل ىمالحظه

 .دارد را اللّهسبیلفى جهاد اجر این که کند ادعا تواندمی

 تولید از ما که است این مصرف مدیریت و مصرف در تعادل ىمسئله این دیگرِ بُعد یک

 هاىدستگاه - باشند داشته توجه دولتى هاىدستگاه ىهمه را این کنیم؛ استفاده داخلى

 همت نکنند؛ مصرف را ایرانى غیر تولید هیچ کنند سعى - گانهسه قواى به مربوط حاکمیتى،

 هاىمارک با ییکاالها مصرف بر را داخلى تولید مصرف هم مردم آحاد. بگمارند این بر را

 در کردن، ییخودنما براى دادن، پز براى نشان، و نام براى فقط بعضى که - خارجى معروف

 مصرف راه مردم خود. بدهند ترجیح - روندمی خارجى هاىمارک دنبال مختلف هاىزمینه

  .1ببندند را خارجى کاالهاى

 کاهش وابستگی به نفت از الزامات اقتصاد مقاومتی

 وابستگى، این. است مقاومتى اقتصاد الزامات از دیگر یکى نفت به وابستگى کاهش

 استفاده دارد، وجود امروز که فرصت همین از بتوانیم اگر ما. ماست ىساله صد شوم میراث

 کنیم، جایگزین دیگرى درآمدزاى اقتصادىِ هاىفعالیت با را نفت کنیم تالش و کنیم

 از بنیاندانش صنایع امروز. ایمداده انجام اقتصاد ىزمینه در را مهم حرکت بزرگترین

 گوناگونى هاىظرفیت. کند پر زیادى میزان تا را خأل این تواندمی که است ییکارها ىجمله

 سمت به برویم بگماریم؛ این بر را همت. کند پر را خأل این تواندمی که دارد وجود کشور در

  .2کنیم کم را خودمان وابستگى است، ممکن هرچه که این
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الزامات 
اقتصاد 
مقاومتی

مردمی کردن 
اقتصاد

کاهش 
وابستگی به

نفت

 مقاومتی اقتصاد الزامات از مردمی کردن اقتصاد

 الزاماتى مقاومتى اقتصاد البته. است مهم مقاومتى اقتصاد است؛ مهم اقتصاد ىمسئله

 44 اصل هاىسیاست این. است مقاومتى اقتصاد الزامات جزو اقتصاد، کردن مردمى. دارد

 ییکارها البته. بگیرد انجام باید کار این و بیاورد؛ وجود به تحول یک تواندمی شد، اعالم که

 به هم کرد؛ توانمند باید را خصوصى بخش. بشود باید بیشترى هاىتالش و گرفته انجام

 و کشور دولتى هاىدستگاه کشور، بانکى سیستم هم بشوند، تشویق اقتصادى فعالیت

 که کنند کمک - قضائیه ىقوه و مقننه ىقوه مثل - کنند کمک توانندمی که ییهادستگاه

  .1شوند اقتصاد میدان وارد مردم

 دهنده منظومه مسایل اقتصادیهای تشکیلحلقه شعار سال

 هاىواقعیت باشد؛ ما چشم جلوى هاآرمان کنیم؛ نگاه دید این با را کشور مسائل باید ما

 موارد بعضى در واقع در که - منفى هاىواقعیت مورد در. باشد ما چشم جلوى کنندهتشویق

 کمدست را دشمن توان البته. نشویم اشتباه دچار - است یینماواقعیت است، سازىواقعیت

 مثل شما. است مهمى و اساسى ىمسئله مسئله،. نکنیم انگارىساده و انگارىسهل نگیریم،

 مسئله این سر بر کند، حل را ریاضى مهم ىمسئله یک خواهدمی که ریاضیدانى یک

 هم این هستید؛ بااستعدادى ریاضیدان شما. کنید حل را مسئله و ببرید کار به را تالشتان

 انسان خوشبختانه. کنید برخورد گوناگون مسائل با باید اینجورى. است ریاضى ىمسئله یک
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 اقتصاد ىمسئله به. دارد وجود گوناگون هاىدستگاه در هم روحیه همین که کندمی مشاهده

 .کرد نگاه دید این با باید

 مسائل ناظر که کسانى ىهمه. کردیم مطرح را «مقاومتى اقتصاد» پیش سال چند ما

. است کشور بر اقتصادى فشار دشمن، هدف که بزنند حدس توانستندمی بودند، گوناگون

. شوند متمرکز کشور اقتصاد روى بر خواهندمی هااین که دادمی نشان هاطراحى و بود معلوم

 اقتصاد روى بر که بود این دشمن هدف. است مهمى ىنقطه هاآن براى ما کشور اقتصاد

 و اختالل دچار ملى رفاه طبعاً بزند، لطمه اشتغال به بزند، لطمه ملى رشد به شود، متمرکز

 فشار هدف شوند؛ جدا اسالمى نظام از بشوند، دلزده شوند، مشکل دچار مردم شود، خطر

 .کند مشاهده توانستمی انسان را این بود؛ محسوس این و است، این دشمن اقتصادى

 سخنرانىِ در( السّالم و الصّالة علیه) الرضاموسىبنعلى مطهر صحن در 30 سال من

 تواندمی آدم هم بعد کنند؛می پیگیرى را اقتصاد ىمسئله دارند هااین که گفتم سال اول

 در کامل ىمنظومه یک ایجاد براى بود ییهاحلقه سال شعارهاى این که کند فرض

 ىمسئله اسراف، از جلوگیرى ىمسئله مصرف، الگوى اصالح یعنى اقتصاد؛ مسائل ىزمینه

 کار از حمایت و ملى تولید امسال و اقتصادى، جهاد ىمسئله مضاعف، کار و مضاعف همت

 ییچیزها هااین نکردیم؛ مطرح زودگذر شعارهاى عنوان به را هااین ما. ایرانى ىسرمایه و

 را ما تواندمی کند؛ ساماندهى اقتصاد ىزمینه در را کشور عمومى حرکت تواندمی که است

  .1باشیم راه این دنبال باید ما. ببرد پیش

 نتایج مقاومت مدبرانه

 در جمله از - دشمن فشارهاى مقابل در کشور اگر که است این هم دیگر واقعیت یک

 خواهد کند حربه این فقط نه بکند، مدبرانه مقاومت - چیزها این از و هاتحریم همین مقابل

 این چون داشت؛ نخواهد وجود دیگر ییچیزها چنین تکرار امکان هم آینده در بلکه شد،

 ییچیزها این. کرد خواهد عبور برهه این از کشور است؛ برهه یک این است، گذرگاه یک

 هیچ صهیونیستى، رژیم جز و آمریکا جز کنند،می تحریم کنند،می تهدید هاآن االن که

 این با و رودربایستى با و فشار با و زور با را دیگران. نیست هاتحریم این از نفعذى کس
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 ادامه خیلى تواندنمی رودربایستى و فشار و زور که پیداست خب،. کردند میدان وارد چیزها

 از را کشور تا بیست شدند مجبور که است این هم شاهدش - است مدتى یک - کند پیدا

 خودشان نشدند، استثناء که هم دیگرانى! کنند استثناء هااین امثال و نفتى هاىتحریم همین

 دنبال هاآن خواهیم،می ما که اندازه همان یا بخواهیم ما که آنچه از بیش و نیستند، مایل

  .1کرد مقاومت بایستى بنابراین. گردندمی حلراه

 های اقتصاد مقاومتی بنیان از موثرترین مولفههای دانششرکت

 ما، هاىبخش از یکى. کنیم ایفاء را آن و بشناسیم را خودمان نقش کدام هر باید ما

 اقتصادى یعنى است؛ مقاومتى اقتصاد شرائطى، چنین یک در اقتصاد خاصیت و است اقتصاد

. داریم ما که دشمنانى دشمن؛ خباثت دشمن، کارشکنى مقابل در مقاومت با باشد همراه که

 همین کند، پایدار را مقاومتى اقتصاد این تواندمی که مهمى هاىبخش از یکى من نظر به

 از یکى و مظاهر بهترین از یکى این است؛ بنیاندانش هاىشرکت همین شماست؛ کار

  .2کرد دنبال باید را این است؛ مقاومتى اقتصاد هاىمؤلفه مؤثرترین

 مسئولیت زمان و مقطع تاریخی حساس

 و ییتوانا خوشبختانه که مردمى آحاد هم دولتى، هاىدستگاه هم ها،دانشگاه هم

 کنند تالش باید مالى، هاىییتوانا لحاظ از چه علمى، لحاظ از چه دارند، را کار این استعداد

 ما که این. کنند عمل آن به و بشناسند را خود حساس تاریخى مقطع و خود زمان مسئولیت

 دارد کشور. است واقعیت یک این نیست؛ شعار یک این ،«مقاومتى اقتصاد» کردیم عرض

. کنیممی مشاهده خودمان مقابل در را نویدبخشى و بلند بسیار هاىافق ما. کندمی پیشرفت

 بعضى. دارد هم ییهامعارضه و هامعارض ها،افق این سمت به حرکت که است بدیهى خب،

 اىمنطقه بعضى دارد؛ سیاسى هاىانگیزه بعضى دارد، اقتصادى هاىانگیزه هامعارضه این از

 همین به شودمی منتهى هم مواردى در هامعارضه این. است المللىبین بعضى است،

 فشارهاى تحریم، غیر تحریم، سیاسى، فشارهاى کنید؛می مشاهده که گوناگونى فشارهاى

 هاىگام خارها، این وسط در مشکالت، این الىالبه در لیکن - هست هااین - تبلیغاتى
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 و کند عبور خارها این وسط از بناست که دارد وجود هم ییهاتصمیم و هاهمت و استوار

  .1است اینجورى االن کشور وضع برساند؛ نظر مورد ىنقطه آن به را خودش

 تبیین و تعیین حدود اقتصاد مقاومتی

 فکر بنده. ندارد عیبى کردند؛ مطرح را «تهاجمى اقتصاد» اقتصادى، مسائل ىزمینه در

 اقتصاد به نسبت آکادمیک و دانشگاهى تبیین یک واقعاً اگر. نکردم را تهاجمى اقتصاد

 هم را آن دارد؟ اشکالى چه دارد، وجود - مقاومتى اقتصاد مکمل ایشان، قول به - تهاجمى

 فقط مقاومتى اقتصاد البته. بوده مقاومتى اقتصاد رسیده، ما نظر به که آنچه. کنیم مطرح

 و خود دور کشیدن حصار معنایش مقاومتى اقتصاد که نیست اینجور نیست؛ نفى ىجنبه

 یک به که اقتصادى آن یعنى مقاومتى اقتصاد نه، باشد؛ تدافعى کارهاى یک انجام فقط

 خودشان ییشکوفا و رشد هم فشار شرائط در حتّى که دهدمی اجازه و دهدمی امکان ملت

 استاد هستید، دانشجو شما. است عمومى ىمطالبه یک است، فکر یک این. باشند داشته را

 را مقاومتى اقتصاد ىایده همین دانشگاهى، زبان با خوب، بسیار هستید؛ اقتصاددان هستید،

 شرائط در فشار، شرائط در که اقتصادى آن یعنى کنید؛ مشخص را حدودش کنید؛ تبیین

 و رشد ىکننده تضمین تواندمی شدید هاىخصومت و هادشمنى شرائط در تحریم،

  .2باشد کشور یک ییشکوفا

 ارکان اقتصاد مقاومتی

 خب، کردیم، مطرح را «مقاومتى اقتصاد» ما اینکه. کرد کمک باید را خصوصى بخش

 مردم به ىتکیه همین هایشبخش از یکى دارد؛ ارکانى دارد، شرائطى مقاومتى اقتصاد خود

 باید بیشتر هرچه وسواسِ و دقت و اهتمام و تأکید با 44 اصل هاىسیاست همین است؛

 کشور مسئولین خود از من موارد، از بعضى در. شماست اساسى کارهاى جزو این شود؛ دنبال

 بکنید فکرى باید خب،. آیدنمى جلو اشتوانىکم خاطر به خصوصى بخش که شنوممی

 قوانین طریق از هاست،بانک طریق از حاال بشود؛ توانبخشى خصوصى بخش به اینکه براى

 خصوصى، بخش که کنید کارى است، الزم که طریقى هر از است؛ الزم مقرراتِ و الزم
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 اقتصادى یک ما که است این معنایش مقاومتى اقتصاد باالخره. شود فعال مردمى، بخش

 اشپذیرىآسیب هم بماند، محفوظ کشور در اقتصادى رشد به رو روند هم که باشیم داشته

 مقابل در که باشد جورى اقتصادى نظام و کشور اقتصادى وضع یعنى. کند پیدا کاهش

 و ببیند آسیب کمتر بود، خواهد مختلف هاىشکل به و همیشگى که دشمنان ترفندهاى

 هم است؛ مردمى و دولتى هاىظرفیت ىهمه از استفاده شرائطش، از یکى. کند پیدا اختالل

 هاسرمایه از هم کنید، استفاده دهند،می صاحبنظران که ییراهکارها و هااندیشه و فکرها از

 .شود استفاده

 خصوصیات مورد نیاز اقتصاد مقاومتی

 حوادثى این از برخى به دوستان بیانات در البته. شود داده میدان واقعاً باید هم مردم به

 ما شودنمی واقعاً. شد اشاره است، اقتصادى مفاسد و اقتصادى مفسدین پیگیرى از ناشى که

 نشدنى واقعاً این نکنیم؛ مبارزه اقتصادى مفاسد با اما بکنیم، قوى و درست اقتصادىِ کار

 به را مطالبى و کردم بحث قضیه این به راجع من که هم پیش سال چند همان. است

 گذارىسرمایه توانیممی ما نشود تصور که داشتم، توجه نکته همین به گفتم، کشور مسئولین

 که نشود تصور و اقتصادى؛ مفاسد با ىمبارزه بدون باشیم، داشته مردمى سالم کار و مردمى

 را مردم گذارىسرمایه و مردم مشارکت ما که شودمی موجب اقتصادى مفاسد با ىمبارزه

 کار اهل بشوند، اقتصادى میدان وارد خواهندمی که کسانى اکثر چون نه، باشیم؛ داشته کم

 با باید. شوندمی پیدا ناسالم هاىآدم هم نفر دو یکى حاال هستند؛ سالمى مردمان سالمند،

 و اشتغال ایجاد عنوان به نیایند کسانى که کنید مراقبت دوربین و ریزبین تیزبین، هاىچشم

 باید را این. نگیرد انجام واقعى کارآفرینىِ اما بگیرند، بانکى تسهیالت کارآفرینى و کار ایجاد

حفظ روند رو به رشد اقتصادى 
در کشور

کاهش آسیب پذیری
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 همکارى من نظر به. کند مراقبت قضائیه ىقوه هم کنید، مراقبت شما هم کنید؛ مراقبت

 .است الزمى بسیار کار یک اینجا در قضائیه ىقوه و مجریه ىقوه

 خب،. کشاورزى و صنعت است؛ ملى تولید از حمایت مقاومتى، اقتصاد دیگر رکن یک

 دولت، داخل از هم طرف آن از لیکن است؛ خوبى آمارهاى دهند،می آقایان که ییآمارها

 بعضى در دارند، اختالل مشکلند، دچار هاکارخانه بعضى که گویندمی ما به مسئولین خود

 گزارش هم شما خود رسد،می ما به گوناگونى هاىگزارش - دارد وجود صنایع تعطیلى جاها

 نیست؛ دیگران هاىگزارش به من اتکاء اما دارم، هم دیگر هاىگزارش من یعنى دهید؛می

. کرد عالج را این باید خب، - رسدمی ما دست به که هست هم شما خود هاىگزارش

 ىنیمه آن یعنى - قضیه دوم بخش همین چنانچه اگر. کندمی اشکال ایجاد طبعاً هااین

 ارائه کشور در را بهترى وضع اقتصادى، رونق لحاظ از امروز شما بود،نمی - لیوان خالى

 بخشِ آن ملى، تولید از حمایت باالخره. شدمی مردم به بیشترى هاىکمک و کردیدمی

 .کرد تکیه بایستى این به و ماست اقتصاد درونزاى

 فعالند، ما بزرگ واحدهاى خوشبختانه البته. کنید فعال را متوسط و کوچک واحدهاى

 است؛ خوب هم اشتغالشان است، خوب هم کارشان است، خوب هم شانسوددهى و خوبند

 محصول گفتید، که طور همان لذا - است اینجور وضعشان ما بزرگ واحدهاى ىعمده

 به باید لیکن - است خوب ماناینجورى ىعمده محصوالت فوالدمان، محصول سیمانمان،

 مردم زندگى در هااین است، مهم خیلى هااین باشید؛ کوچک و متوسط واحدهاى فکر

 .دارد مستقیم تأثیرات

 روى. دارید توجه آقایان حاال خب، که است؛ مهمى ىمسئله هم ارزى منابع ىمسئله

 حاال. کرد مدیریت درست را ارزى منابع باید واقعاً. کنید کار باید خیلى کنید، دقت مسئله این

 در یعنى. شد صادر دولت از گوناگونى هاىحرف هم زمینه این در پایه؛ ارز به شد اشاره

 گفته دیگر جور یک بعد، روز دو یا فردا شد؛ گفته جور یک مسئول، یک قول از هاروزنامه

 پافشارى تصمیم آن روى شود، گرفته قاطع تصمیم یک واقعاً. بیفتد اتفاق این نگذارید. شد

 .بشود دقیق مدیریت باید ارزى منابع حال هر به. کنید دنبال را مسئله و شود

 مدیریت باید هم مصرف. است مصرف مدیریت مقاومتى، اقتصاد در هم مسئله یک
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 باید چگونه حاال خب،. است کشور در مهمى ىقضیه روى،زیاده و اسراف ىقضیه این. شود

. است الزم هم عملى اقدام است، الزم هم سازىفرهنگ گرفت؟ را اسراف جلوى

 در سیما و صدا هم زمینه، این در واقعاً. هاسترسانه ىعهده به بیشتر اشسازىفرهنگ

 باید. دارند مسئولیت دیگر هاىدستگاه هم دارد، مسئولیت همه از بیش و اول ىدرجه

 در اینقدر هستیم، اسالمى مفاهیم به مندعالقه مسلمانِ ملت یک ما. کنید سازىفرهنگ

 به هم اشعملیاتى بخش! اسرافیم اهل مانزندگى در متأسفانه ما و شده، منع اسراف اسالم

 از بعضى هم حاال خواندم، من شماها هاىگزارش در. شود آغاز باید دولت خود از من نظر

 بسیار کند؛ ییجوصرفه خواهدمی و است ییجوصرفه درصدد دولت که کردند اظهار دوستان

 بزرگى بسیار ىکنندهمصرف یک خودش دولت. بگیرید جدى را این است؛ الزم این خوب،

. است دولت بزرگ، ىکنندهمصرف یک گوناگون، وسائل تا بگیرید بنزین از شما. است

 .است مهمى و الزم بسیار چیز یی،جوصرفه. کنید ییجوصرفه مصرف، کار در حقیقتاً

 اگر شما، ىوزارتخانه در شما، دستگاه در. بدهید اهمیت هم داخلى تولیدات مصرف به

 که اىروزمره اقالم همین اگر شود،می خریده جدیدى چیز اگر گیرد،می انجام جدیدى کار

 این بر اصرار باشد؛ داخل از اشهمه کنید سعى شود،می تهیه است، وزارتخانه نیاز مورد

 کس هیچ ییدبگو و کنید ممنوع اصالً. شودمی بزرگى خیلى قلم یک این، خود باشید؛ داشته

 کمک تواندمی هااین من نظر به. کند مصرف خارجى جنس وزارتخانه این در ندارد حق

 .کند

 از بعضى. است بنیاندانش اقتصاد مقاومتى، اقتصاد سرفصل در دیگر ىمسئله یک

 و آمدند اینجا رمضان ماه بودند، فعال بنیاندانش هاىشرکت باب در که کسانى

ارکان اقتصاد مقاومتی

تکیه داشتن بر مردم
حمایت از تولید ملی ، 

صنعت و کشاورزی
مدیریت مصرف

استفاده ازاقتصاد 
دانش بنیان
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 بخش این. اندداده انجام خوبى کارهاى بیندمى انسان خوشبختانه خب،. کردند ییهاصحبت

 امیدبخشى و باز ىجاده خیلى بنیاندانش اقتصادى هاىفعالیت و بنیاندانش هاىشرکت

 به کارشان که دولت در مسئول دوستان من نظر به. داشتند هم ییهاگالیه هاآن البته. است

 به - علوم وزات چه تجارت، و معدن و صنعت وزارت چه - کندمی پیدا ارتباط بخش این

 برطرف را هاآن و بشنوند را هاشانگالیه و بپردازند بنیاندانش هاىشرکت ىمسئله این

 مورد این در توانندمی که داریم اىبرجسته استعدادهاى ما. است خوبى بسیار ىزمینه. کنند

  .1کنند کمک
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 اقتصاد مقاومتی در کالم متخصصان

 مسعود درخشان –الف 

 از اقتصادی هایضربه و فشارها که کندمی داللت موضوع این مقاومتی بر اقتصاد واژه

 .غلبه کرد آن بر باید که است جامعه پیشرفت راه سد متخاصم نیروهای سوی

 با تقسیم بندی این فشارها به فشارهای خارجی و داخلی :

  : اقتصادی تحریمفشارهای خارجی 

 : فشارهای داخلی 

o نوعاً که است سیاستگذاران و اقتصاددانان ما ناآگاهی هایکی از این بخش 

 اقتصاد مسلط جریان خواست که کنیممی سیاستگذاری مسیری در

 . است ما اقتصاد علیه غرب تهاجمی

o در که کسانی همه. گرددبازمی اقتصادی فعاالن از بخشی به دوم عامل 

 کسبه همه و هستند فعال و کرده گذاری سرمایه مصرفی کاالهای واردات

 همان کنند،می فعالیت کاالها این توزیع در که کسانی و اندرکاران دست و

 جبران ضربات ملی اقتصاد به ندانسته یا دانسته که هستند نیروهایی

 . کنندمی وارد ناپذیری

o و شرایط شودمی مقاومتی اقتصاد شدن مطرح موجب که دیگری عامل 

 وجود به گذشته هایسیاستتبع  به که است کشور اقتصادی مقتضیات

 . است خام نفت فروش از ناشی درآمدهای به وابستگی آن راس در و آمده

 اقتصاد یک نه پویاست و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی مقاومتی اقتصاد از منظور

 و حرکت مسیر در کوشش و پیشرفت دفع موانع برای مقاومت چنانکه بسته و منفعل

 .شودمی تعریف پیشرفت

 

 

 

 

 مصرف الگوی اصالح
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 سرمایه برای خارجی چپاولگران از دعوت و نقدینگی حجم و بهره نرخ تغییر با را اقتصاد
 چارچوب چنین در مقاومتی اقتصاد و کرد اداره تواننمی اقتصادی رشد امید به گذاری
 هایسازی مدل و اقتصادی خشک هایفرمول با کار شروع . بود خواهد نتیجه بی فکری،
 نشود اصالح مساله این تا و است اقتصادی فرهنگ از کار شروع بلکه نیست ریاضی آماری

 . بود نخواهد موثر اقتصادی هایشاخص و شرایط بهبود جهت در گامی هیچ
 باشیم داشته قرار قدرت موضع در دنیا با تعامل در که معناست این به مقاومتی اقتصاد

 است درگیر ما با فرهنگی و اقتصادی و امنیتی و سیاسی به لحاظ که جهانی استکبار و
 برای ما برسد که نتیجه این به برعکس، بلکه بزند ضربه ما به اقتصادی جنبه از نتواند

 هایریزی برنامه و ایم اندیشیده تمهیداتی هاآن تهدیدات قبال در کشور اقتصادی وضعیت
 در و داریم نیز تهاجمی قدرت عنداللزوم و ایم تدوین کرده هانآ با مقابله برای راهبردی

  . بزنند حرف باال موضع از توانندنمی سیاسی تعامالت در که شوند متوجه نهایت
 جهاد و پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی همان واقع در مفهومی قالب در اقتصاد مقاومتی

 اگر است؛ ایرانی کار و سرمایه تولید، از حمایت و مضاعف کار و مضاعف همت و اقتصادی
 و موضوع یک مختلف ابعاد در دقت واقع در مختلف، هاینگرش و اصطالحات این چه

 .است حقیقت واحد یک
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 سعید جلیلی -ب

 در المللی بین صحنه در که کرد پیدا ظهور و بروز زمانی در اسالمی انقالب شک بدون

 ها،عرصه سایر و اقتصاد در چه و فرهنگ در چه و سیاست در چه مختلف هایعرصه

 سیاسی، مناسبات در که کنیم بیان اینگونه باشد بهتر شاید و بود گرفته شکل مناسباتی

 در انحصار بود؛ خورده رقم انحصارهایی بود گرفته شکل که هنری و فرهنگی اقتصادی،

 به بودند توانسته کسانی حال هر به و.  سیاسی مدل در انحصار ثروت، در انحصار قدرت،

 و سیاسی ابزارهای چه و نظامی ابزارهای چه بودند گرفته کار به که مختلفی ابزارهای مدد

 بین و جهانی مناسبات در هاعرصه آن در باید آنچه برای ایرسانه و فرهنگی و اقتصادی

 هامدل آن که باشند این دنبال جد به و کرده ترسیم راها هاییمدل باشد حاکم المللی

 .نایستد آن برابر در مانعی و شود محقق

 گیریشکل روزهای اولین از اسالمی انقالب با که تقابلی ترینمهم شاید کنممی فکر

 خاطر به بایستند آن برابر در هاعرصه همه در ظرفیت تمام با شد سعی و گرفت صورت آن

 اندیشه این که استشده پیدا ایاندیشه که بود این خطر هاآن برای. بود خطر احساس یک

 .شود شکسته باید انحصار این که دارد را آن ادعای اول مراحل در حداقل

 بوجودآمده ایاندیشه که است این کنند خطر احساس هاآن استشده موجب که را آنچه

 هابحث و ابعاد تمام در ندارد؛ اختالف هاآن با مناسک یکسری در فقط اندیشه این که است

 آن و کند تنگ هاآن بر را عرصه تواندمی حرف این که دارد جدید حرفی دارد؛ دیگر حرفی

 وجود عرصه این در رسدمی نظر به که اساسی بسیار هایبحث از یکی. بشکند را انحصار

ادی ،  بروز و ظهور انقالب در زمانی که مناسبات سیاسی، اقتص
نوعی انحصار را شکل داده اند... فرهنگی و

ت عملی شکستن این انحصار توسط انقالب اسالمی با ظرفی
(نافذ ، کارآمد و موثر بودن ) شدن و الگو شدن 

مردم کمک و مدد گرفتن از ظرفیت پیوند عمیق میان نظام و



 

 

1

0

 

10 

 

 حرفی نیست، حرف یک صرفا جدید حرف این کنندمی احساس هاآن که است این دارد

 عمل این که است این دوم نقطه و شود عمل به تبدیل تواندمی و دارد اجرا قابلیت که است

 اندیشه این اگر. شود واقع مؤثر تواندمی و است کارآمد عمل یک و است نافذ عمل یک

 شاه نظام اسم به ایران در را سیاسی نظام یک که نیست این فقط شود محقق بتواند

 وها نظام از بسیاری تواندمی این بلکه اند؛ آمده دیگری کسان و است کرده سرنگون

 .است دینی اندیشه یک ظرفیت و قوت این و بدهد تغییر مختلف هایعرصه در را مناسبات

 این با امروز. است ناگسستنی و وسیع عمیق، پیوند یک مردم و نظام پیوند امروز

 مناسبات درباره و مختلف هایدر عرصه تواندمی ایران اسالمی جمهوری که است هاظرفیت

 باشد داشته حرفها عرصه سایر و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، مختلف هایعرصه در جهانی

 جهان برای هست فرصت یک ایران اسالمی جمهوری هایظرفیت کنیممی فکر امروز ما و

 .بگیرد شکل مناسباتی عادالنه و جدید مناسباتی هاظرفیت این از استفاده با تا
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 غضنفریمهدی  -ج

 توانند قرار بگیرند :تقسیم بندی اجزایی از اقتصاد که هدف تحریم می

o سیستم زیر عنوان به کار نیروی و کارشناسان مدیران، ها،انسان ابتدا 

 .باشند تحریم اهداف از توانندمی که هستند مطرح پذیر آسیب

o و  تولید هاینظام هستند؛ هاتحریم در هدف مورد موارد از تجهیزات و ابزار

 هزینه با را هاآن ما یا ندهند ما به را نوین فناوری دارند قصد توزیع

 .کنیم تهیه بیشتری

o فضای البته است؛ کار و کسب فضای یا مقررات و کاری قواعد سوم مورد 

 در را فضا همین که دانست باید اما شود،می تحریم دچار کمتر کار و کسب

 خارج از که صورتی در کنیم؛ وطنی تحریم دچار توانیممی خود کشور

 .کندنمی تهدید را ما اشتغال تحریمی کشور

o ،خارجی گذاری سرمایه و پول انتقال ارز، سرمایه، پولی، مالی، نهادهای 

 این کنترل نوعی به و نیست ما اختیار در همه آنان که است بعدی مورد

 است. غرب دست در سیستم

o داشتن دلیل به که است دیگری مورد واردات و صادرات خارجی، ارتباطات 

 وطنی تحریم که گفت باید البته است؛ شده آسیب دچار المللی بین جنبه

 .زندمی آسیب آن به نیز

o به  مربوط که است سازی تجاری و دانشگاه تحقیقات، فناوری دیگر مورد

 نیست موضوع این تحریم هدف که دانست باید اما است؛ دانشجویان شما

 توانایی جوانان آن و اسالمی جمهوری که اند کرده مشاهده دشمنان چون

 دارند. را مسیر طی

o ها هستندتحریم موارد جمله از نیز ای رسانه نهادهای 

  



 

 

1

3

 

13 

 

 مروری بر مقاالت مرتبط با اقتصاد مقاومتی

 1مقاومتی اقتصاد مفهومی چهارچوب

 پذیرش از را توان کشورمی اسالمی، جامع الگوی فقدان در جدیدی مسیر با طراحی

 بایست حاوی سه راهبرد کلی زیر باشد.رهاند، این طراحی می غربی کامل نظامات

 کرامت همچون اسالمی شریعت مدنظر کلی هایگیری جهت و اساسی اصول 

 توانند.... می و بشریت عمومی رشد و استضعاف، تعالی و استکبار با مبارزه انسانی،

 .گیرند قرارها گیری جهت و تصمیمات مبنای

 اند، پیوسته هم به نظری لحاظ به چه اگر غرب تمدن محصول نظامات و نهادها 

 بومی، ترجیحات و نیازها بر مناسبی مبتنی هوشمندی با توانمی لیکن

 .آورد عمل به هاآن از مفیدی هایاستفاده

 راه کشور، مسائل و هانیازمندی خصوص در مناسب بازشناسی یک بر مبتنی 

 .داد قرار استفاده مورد و نموده توان طراحیمی ابداعی یا و مدت کوتاه کارهای

 به کشور برای مناسب و مطلوب الگوی تدوین در ایرانی و اسالمی بعد دو به توجه

 و آرمان به متناظر ساختاری اسالمی به لحاظ مقاومتی الگوی. است اهمیت حائز شدت

 نیازهای بومی و مسائل به ناظر نیز ایرانی لحاظ به حال عین در. کندمی پیگیری را هدف

 و باطل و حق دائمی مبارزه عالم، سراسر در ظلم نفی هدف، و آرمان حوزه در لذا. بود خواهد

 واقع در. گیردمی قرار کار دستور در استکبار و گونه استضعاف هر با تعارض و چالش

 به نیل که طراحی شوند ای گونه به مقاومتی الگوی یک در نهادها و نظامات بایستیمی

 با متناسب باید الگو نیز ایرانی بعد لحاظ به. شود تسریع و تسهیل هدفی و آرمان چنین

 در کشور شکوفایی و پیشرفت تعالی،. باشد کشور مسائل حل در جهت و کشور نیازهای

 این در که است ای مساله ها،انواع تحریم با مواجهه و سلطه نظام با دائمی تعارض شرایط

 بود. خواهد مطرح بعد
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 مقاومتی اقتصاد اصول

 از که است غیرمولدی هایفعالیت سوداگری از فساد : منظور و مهار سوداگری (1

 برخی را نصیب هاییمندی بهره نموده و سوءاستفاده بازار هاینوسان و تالطمات

 و انحصاری اعتباری، مختلف هایرانت اطالعاتی هایتقارن عدم. گرداندمی افراد

 بخش سوداگری، و داللی بر مبتنی اقتصاد در. رفتارها هستند اینگونه بروز منشأ... 

 و قیمتیهای بروز حباب سمت به اقتصاد کار ساز و دیده را آسیب بیشترین مولد

 .یابدمی سوق شدیدهای نوسان

 العاده فوق مقاومت و پایداری توان واجد زمانی مردم : اقتصادهای توده عاملیت (2

 بایستاول می درگام. باشند مردمیهای توده آن محوریت که گرددمی

 همة مؤثر حضور برای زمینه تا گیرد قرار کار دستور در مردم آحاد توانمندسازی

 ایجاد بایستی نیز دوم شود . گام اقتصادی فراهم مولدهای فعالیت در افراد

 سرمایه حوزة در هم و کار حوزة در هم اقتصادی فعالیت میان جمعی هاینظم

 گیرد. قرار مدنظر

 قرار بازبینی مورد ای گونه به بایستی اقتصادی حوزة کارهای و خوداتکایی : ساز (8

 و نموده شناسایی را دارد به دنبال را کشور وابستگی که مواردی تمامی که گیرند

ها حوزه این توانمی تراهمیت کم موارد در. نمایند گیری تصمیم آن خصوص در

 نیز خاصی موارد در. یابد کاهش کشور وابستگی میزان تا نمود تکثر متنوع و را

 گیرد. قرار مدنظر کامل سازی جایگزین است ممکن

 ترجیحات تقویت بایستی اقتصادی حوزة درها اولویت طراحی گذاری : در اولویت (4

 .گیرد قرار مدنظر اقتصادیهای مندی بهره بر عالوه ایدئولوژیکهای اولویت و

 جهاد برشرایط مبتنی هاآن طراحی و اقتصادی نظامات کنار مقاومت : در فرهنگ (0

 خود به مخصوص ای کار ویژه بایستی نیز فرهنگی و اجتماعی نظامات مبارزه، و

 مقاومت فرهنگ حوزة عام مفاهیم تبلیغ و ترویج بر عالوه. برسانند انجام به را

 مناسبی فرهنگی مفاهیم بایستی نیز اقتصادی حوزة مبارزه، در و جهاد همچون

 مساله مهمی داخلی کاالی خرید و واردات بر تولید ترجیح. یابد توسعه و بسط



 

 

2

6

 

26 

 

 کار تبلیغ عین در تکاثر نفی. روبروست فرهنگی موانع با موارد بسیاری در که است

 و تولید بایستی نیز....  و میانه مصرف عین ترویج در اسراف نفی ثروت، تولید و

 گیرند. قرار توجه محور مصرف

 

 

 1اسالمی اقتصادهای آموزه در مقاومتی اقتصاد اصول و مفهوم

 با اقتصادی ارتباط و تعامل کیفیت که است اسالمی الگوی یک مقاومتی اقتصاد الگوی

 اقتصاد داخلی اوضاع به ناظر سویی از که ای گونه به کندمی تعیین را خارجی کشورهای

 حقوق داخلی، اقتصاد قوت نقاط بر اتکا با دیگر سوی از و است ضعف نقاط پوشش و کشور

 .کند استیفاء متجاوز کشورهای از را ملت شده پایمال

 های اسالماصول اقتصاد مقاومتی در آموزه

o و قراردادها به التزام و کشور از خارج با اقتصادی روابط وجود اصل 

 هاپیمان

o مسلمانان غیر با محتاطانه برخورد اصل 

o سبیل نفی و مداری عزت اصل 

o مظلومین از حمایت اصل 

o الهی هایآرمان راه در استقامت اصل 

o حقوق استیفاء برای مثل به مقابله اصل 
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 در هاآن خود است ممکن اصول، اجراء مقام در که است ضروری نکته این همچنین ذکر

 درجه مالحظه با که اینست مواردی چنین اسالمی در حکومت وظیفه. باشند یکدیگر با تزاحم

 .حکومت دارند دیگر اصول بر اصول برخی زیرا. دهد ترجیح مهم بر را اهم اصل، هر اهمیت

o حقوق استیفاء برای مثل به مقابله اصل 

o است ممکن اصول، اجراء مقام در که است ضروری نکته این ذکر همچنین 

 چنین در اسالمی حکومت وظیفه. باشند یکدیگر با تزاحم در آنها خود

 مهم بر را اهم اصل، هر اهمیت درجه مالحظه با که اینست مواردی

 بر اصول دیگر حکومت دارند اصول برخی زیرا. دهد ترجیح
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