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  مقدمه 

دی علیه جمهوری اسالمی ایران، مقام معظمم  های اقتصادر پی تشدید تحریم

اقتصاد مقاومتی را به عنوان مفهومی جدید وارد ادبیات اقتصاد  )مد ظله العالی(رهبری

انقالب اسالمی کردند. ایشان اقتصماد مقماومتی را الگمویی برخاسمته از فرهنمگ      

 همای اقتصمادی دشممنان را خنثمی    دانند که نه تنها تحمریم انقالبی و اسالمی می

 های پیشرفت اقتصادی برساند.تواند ایران اسالمی را به قلهنماید، بلکه میمی

در تبیمین   )مد ظلمه العمالی(  رو مجموعه مدونی از بیانات معظم رهبریکتاب پیش

دهد. ها، الزامات و نتایج اقتصاد مقاومتی را ارائه میماهیت، اهداف، ضرورت، مولفه

مفهومی برآمده از سمخنان ایشمان،    یری از مدلگدر این اثر تالش شده تا با بهره

تصویر روشنی از اقتصاد مقاومتی و راهبردهمای تحقمق آن از نگماه مقمام معظمم      

 رهبری ارائه شود. در مورد این کتاب  نکات زیر حائز اهمیت است:

 درون له اقتصاد مقاومتی الگمویی پویاسمت کمه از   اول، بر اساس بیانات معظم

 مقابمل  در را کشمور  دیگمران کماهش و اسمتحکام    بمه  را ورکش احتیاج جوشد،می

دهد. این الگو به دنبال تمأمین رشمد پویما و بهبمود     می افزایش خارجی هایتکانه

ساله، توسعه  10انداز های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشمشاخص
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قتصماد  وری، و دستیابی به مشارکت حمداکثری ممردم در ا  کارآفرینی، افزایش بهره

همای  تممامی ظرفیمت   از است. بدون شک دستیابی به این اهداف نیازمند استفاده

 است. کشور بالقوه و بالفعل

بنیادی، محوری، مردم های تالش جهادی، عدالتدوم، این الگو مبتنی بر مولفه

پمذیری و  بودن، انعطاف پیشرو و بنیانی، مولددانش گرایی،برون عین در زاییدرون

هما، مولفمه کلیمدی و مهمم     باشد. در میان این مولفمه مقابله با تهدیدها میتوانایی 

مانند  داریسرمایه اقتصاد هایشاخص به است بدین معنا که تنها اجتماعی عدالت

 شود، بلکه عدالت به معنای توزیع عادالنهاکتفا نمی ملّی ناخالص ملّی و تولید رشد

 ملّی مورد توجه جدی است. ثروت

محور است. در این کتماب بما   اد مقاومتی راه روشن پیشرفتِ عدالتسوم، اقتص

سازی اقتصاد این نکته مورد تاکید قرار تبیین وظایف دولت و مردم در زمینه مقاوم

 گرفته که اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت است. 

ظلمه  )مد اینسبت به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی که بارها توسط امام خامنه

خطاب به اقشار مختلف مردم و مسئولین نظمام گوشمزد شمده اسمت،  ایمن       العالی(

موضوع در معاونت پژوهش ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی تدوین و در شورای 

 علمی ستاد تصویب گردیده است.

در پایان از زحمات جناب آقای امید ایزانلو و اعضای محترم شورای علمی ستاد 

 نمائیم.اند قدردانی میمحمدجواد توکلی که ناظر این طرح بوده و جناب آقای دکتر

 موسسه فرهنگی سراج اندیشه اسالمی



  فصل اول: چیستی اقتصاد مقاومتی 

 معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی

 ما احتیاج و جوشدمی درون از که اقتصادی یعنی مقاومتی، اقتصاد گفتم من

 خمارجی  همای تکانمه  مقابمل  در را ورکشم  اسمتحکام  و کندمی کم دیگران به را

 و اقمدام  مقماومتی،  اقتصماد . »است مقاومتی اقتصاد معنای این دهد؛می افزایش

 را ایمن  ممردم  و بگیمرد  قرار مردم چشم جلوی در باید عمل و اقدام این ،«عمل

 میمان  در همم  آنهما  بما  کمه  اسمت  مسمئولین  از ما یخواسته و توقّع این ببینند؛

 آنهما  بمه  و گمذاریم ممی  میمان  در مرتّباً مسئولین با ما را ائلمس این گذاریم؛می

 6.داد نشان باید را عمل و اقدام هایشاخصه. گوییممی

 بمر  سیاسمی،  و اقتصمادی  مسائل حسّاسِ تحلیلگرانِ دنیا در امروز! بکنید توجّه

 قمدر ایمن  اسمت،  مهمم  قدراین کنند؛می بندیشرط ما کشور مقاومتی اقتصاد روی

 به است، کرده مطرح ایران که مقاومتی اقتصاد این آیا اینکه روی بر. است حسّاس

 قمدر این! کنندمی بندیشرط کنند،می بحث تحلیلگران رسد،نمی یا رسدمی نتیجه

                                                                                                               

 .62/80/1931اصفهان،  مردم دیدار در بیانات .1
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 6.دارد اهمّیّت این

 این درونی هویّت که بدهد نشان انقالب که است این معنایش مقاومتی اقتصاد
 معنای این. بدهد تعالی و بدهد رشد و کند اداره را ودخ است قادر ملت این و کشور

 یعنمی  مقماومتی  اقتصماد  1.کنمد  پیمدا  تحقمق  بایمد  ایمن [. اسمت ] مقاومتی اقتصاد
 شمرایط  در چمه  اقتصمادی  چنمین  این اقتصاد؛ هایپایه سازیمحکم سازی،مقاوم

 9کند.می کمک مردم به و بود خواهد بارور غیرتحریم، شرایط در چه تحریم،
 داشته ایپیشرفته جنگی تسلیحات که نیست این به فقط ملّت یک شدنیقو
. شودنمی قوی ملّتی هیچ تسلیحات با فقط امّا است، الزم هم تسلیحات البتّه باشد؛

 دو هممین  آنهما  از عنصمر  دو که کنممی پیدا را عنصر سه کنم،می نگاه وقتی من
 گرفتند، قرار توجّه مورد اگر صرعن سه این ام؛کرده عرض پیام در که است اینقطه
. دانمش  و علمم  سموّمی  و فرهنمگ،  یکمی  اقتصماد،  یکی: شودمی قوی ملّت یک

 بحممدال  و شد زده زیادی حرفهای گذشته سال دوازده ده این در دانش، یدرباره
 ممورد  در و اقتصماد  ممورد  در امّما  رویمم می پیش داریم دانش در ما امروز. کرد اثر

 بمه  را کشمور  اقتصماد  بتموانیم  تما  است الزم متعارف، از بیش مِاهتما یک فرهنگ،
 یمک  بما  گیمری، تصممیم  یک با نتواند کسی دنیا طرف آن از که دربیاوریم شکلی
 بگمذارد؛  اثمر  ما ملّت معیشت روی بر و ما کشور اقتصاد روی بر وبرخاست،نشست

 سیاسمتهای  که است مقاومتی اقتصاد همان این بکنیم؛ باید ما است، ما دست این
 جلسمه  کشور یبرجسته مدیران و مسئوالن با هم بنده شد؛ ابالغ اسفندماه در آن

 سه مسئوالن یعنی کردند؛ هم تجاوب کردیم؛ صحبت آن یدرباره مفصّل داشتم،
 اسمتقبال  داشمتند،  حضور و بودند مؤثّر سیاستها این تنظیم در هم خودشان که قوّه

                                                                                                               

 .11/89/1931، (هر) خمینی امام رحلت سالگرد در بیانات .1

 .61/81/1931کشور،  مسئوالن از جمعی عیدانه دیدار در بیانات .6

 .81/81/1939هر رضوی، طبیانات در حرم م .9



  21 فصل اول: چیستی اقتصاد مقاومتی

 6.دهیممی امانج را کار این ما گفتند و کردند
 بما  جهمانی،  تحریکمات  بما  است؛ مقاوم که اقتصادی آن یعنی مقاومتی اقتصاد

 اقتصمادی  شمود؛ نممی  زیرورو آمریکا غیر و آمریکا سیاستهای با جهانی، هایتکانه

 را کشمور  کنمیم  سمعی  کمه  اسمت  ایمن  مما  هممه  یوظیفه 1.مردم به متّکی است

 داریم؛ نگه و کنیم حفظ دشمن، سوی از تأثیر قابل غیر نفوذ، قابل غیر مستحکم،

 اقتصماد  در. کمردیم  مطمرح  مما  که است «مقاومتی اقتصاد» اقتضائات از یکی این

 مقماوم  بایمد  اقتصماد . اسمت  اقتصاد بودنمقاوم مهم، و اساسی رکن یک مقاومتی،

 قمرار  دشممن  یتوطئه معرض در است ممکن که آنچه مقابل در بتواند باید باشد؛

 9.کند مقاومت بگیرد،

 در تحمریم،  شرایط در فشار، شرایط در که اقتصادی آن یعنی مقاومتی اقتصاد

 شمکوفایی  و رشمد  کننمده تعیمین  تواندمی شدید هایخصومت و هادشمنی شرایط

 9.باشد کشور

 دارد کشمور . اسمت  واقعیت یک این نیست؛ شعار یک این ،«مقاومتى اقتصاد»

 مشماهده  خودمان مقابل در را نویدبخشى و بلند بسیار افقهاى ما. کندمی پیشرفت

 و هما معمارض  افقهما،  ایمن  سممت  بمه  حرکمت  کمه  اسمت  بمدیهى  خب،. کنیممی

 بعضمى  دارد، اقتصمادى  هاىانگیزه هامعارضه این از بعضى. دارد هم هایىمعارضه

 ایمن . اسمت  المللمى بمین  بعضمى  اسمت،  اىمنطقه بعضى دارد؛ سیاسى هاىانگیزه

 مشاهده که گوناگونى فشارهاى همین به شودمی منتهى هم مواردى در هامعارضه

 در لمیکن  تبلیغماتى  فشمارهاى  تحمریم،  غیمر  تحمریم،  سیاسى، فشارهاى کنید؛می
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26  اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت 

 تصمیمهایى و همتها و استوار گامهاى خارها، این وسط در مشکالت، این الىالبه

 ىنقطمه  آن به را خودش و کند عبور خارها این وسط از بناست که دارد وجود هم

 6.است اینجورى االن کشور وضع برساند؛ نظر مورد

 منفعل؟ یا پویا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد

 معنای به کنونی، شرایط در مقاومتی اقتصاد کردنمطرح آیا که است این سؤال

 کشمور  حماال  چمون  بدهیم؟ انجام خواهیممی مقطعی حرکت یک ما که است این

 هیئتهای مثالً که همچنان است، اقتصادی جنگ دچار و فشار اردچ و تحریم دچار

 برای را سیاستها این شود،می تشکیل اقتصادی جنگ با یمقابله برای عمل و فکر

 ایمن  نیسمت؛  جموری ایمن  وجمه هیچبه نه، که است این جواب ایم؟کرده ابالغ این

 کمه  دورانمی  یبمرا  است، مفید هم امروز برای است؛ بلندمدت سیاستهای سیاستها

 که است بلندمدتی سیاستهای یعنی است؛ مفید باشیم نداشته ما هم تحریمی هیچ

 تمدبیر  یمک  این نیست، مقطعی تدبیر شود؛می گذاشته اینها بر کشور اقتصاد بنای

 کشمور  - ما کشور مثل کشوری طبعاً. است راهبردی سیاست یک است، بلندمدت

 است، ممتازی موقعیت دارای کشور ت،اس داریریشه کشور است، بزرگی کشور ما

 دارای اسمت،  مترقمی  فرهنمگ  دارای اسمت،  آبرومنمدی  بسیار کشور دنیا در امروز

 مطمرح  نویی حرف است، بلندی هدفهای دارای است، مترقی و درخشان یسابقه

 هممان  بما  اقتصماددان  اینکمه  بمه  دارد نیماز  - خصوصمیات  ایمن  با کشوری کرده،

. گرفتمه  قمرار  مالحظمه  ممورد  مقاومتی اقتصاد ستهایسیا در که باشد خصوصیاتی

 اگمر  کمه  نیسمت  بسمته  نیسمت،  متحجری سیاستهای سیاستها این کردیم عرض

 را آن نتواند آمد، وجودبه دنیا در نویی راه جدید، طرح یک جدید، فکر یک چنانچه
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 توانمد ممی  اسمت،  انعطماف  قابل نیست؛ جوراین وجههیچبه کند، هضم خودش در

 نخواهمد  پیمدا  تغییمر  آن مستقیم خط لکن کند، پیدا توسعه تواندمی بشود، تکمیل

 6.کرد

 اقتصاد ریاضتی یا اقتصاد مقاومتی؟

 خمود  الک در معنمای  بمه  نیست، اقتصادی ریاضت معنای به مقاومتی اقتصاد

 قابمل  و فهمم  قابمل  که دارد تریعمیق و ترمعقول کامالً معنای یک نیست؛ رفتن

 کشمور  در را اقتصمادی  یمک  بتموانیم  باید ما است؛ همین هم عالج و است؛ دفاع

 آسیب باشد، مقاوم المللیبین جزر و مدهای و بحرانها مقابل در که بیاوریم وجودبه

 1.است الزم این نبیند؛

. کننمد ممی  القا بعضی گاهی جوراین بکشند؛ ریاضت که گوییمنمی مردم به ما

 نشمده،  خشمک  آن مرکب هنوز شد، ابالغ مقاومتی اقتصاد سیاستهای آنکه از بعد

 نه، ؛"کنندمی دعوت ریاضت به را مردم دارند اینها" که کردند شروع ایعده یک

 سیاسمتها  ایمن  اگمر  کمه  معتقدیم ما است؛ بعکس بلکه نیست، جوراین وجههیچبه

. کرد خواهند پیدا گشایش ضعیف طبقات شد، خواهد بهتر مردم وضع بشود، اعمال

 عمموم  آنجا باشد، مطلوب حد در اشتغال باشد، مطلوب حد در تورم که کشوری در

 ممردم  بمه  وجمه همیچ بمه  مما . کرد خواهند زندگی رفاه و آسایش و راحتی در مردم

 یمک  کمردن  مصرف نباشد؛ وپاشریخت گوییممی ما[ بکشند] ریاضت گوییمنمی

 9.است دیگر حرف یک کردن مصرف بد است، حرف
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28  اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت 

  مقاومتی داقتصا و جهانی اقتصاد

 تحریم است، الزم هم باشد تحریم است؛ ضروری کشور برای مقاومتی اقتصاد

 باشمد،  نداشمته  وجود کشور این در هم تحریمی که روزیآن. است الزم هم نباشد

 ما یعنی مقاومتی اقتصاد. است الزم است، ضروری کشور این برای مقاومتی اقتصاد

 در جهانی هایتکانه که بدهیم ترتیب و کنیم تنظیم جوری را کشور اقتصادی بنای

 روزیک دالر؛ 93 به رسید دالر 600 از نفت که نگیریم عزا روزیک. نگذارد اثر آن

 و چیمز فمالن  و چیمز فمالن  کمه  کننمد ممی  تهدید را ما هاآمریکایی که نگیریم عزا

 هما اروپمایی  کمه  نگیمریم  عمزا  بکننمد؛  تحریم عمالً یا کنیممی تحریم را چیزفالن

 این از کدامهیچ باشد، مقاومتی اقتصاد کشور در اگر. کردند تحریم را ما رانیِکشتی

 مقماومتی  اقتصماد . کنمد  وارد آسیب مردم زندگی به تواندنمی المللیبین هایتکانه

 6این. یعنی

 تجربه دولتها و کشورها

ی این الگو البته مخصوص ما نیست؛ الگوی اقتصاد مقاومتی را بعضی از کشورها
 اممروز  1بینی کردند، انتخاب کردند، اثرش را هم دیدند.دیگر هم برای خودشان پیش

 آمد، وجودبه دنیا در که اقتصادی شدید هایتکانه با اخیر هایسال این در بخصوص
 کشموری  هر البته برآمدند؛ خودشان اقتصاد سازیمقاوم دنبال به متعددی کشورهای

 ایمن  از ناشی که مشکالتی با داریسرمایه تصاداق این. دارد را خودش خاص شرایط
 در جهانی اقتصاد و کشورها؛ از بسیاری به شد سرریز آمریکا از و غرب از بود، اقتصاد

 وبمیش کم مشکالت این از کشورها طبعاً است، یکدیگر به مرتبط کل یک مجموع،
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 که برآمدند درصدد کشورها از خیلی بنابراین. کمتر بعضی بیشتر، بعضی شدند؛ متأثر
 شمکل  بمه  را مقاومتی اقتصاد همین تعبیری به کنند؛ سازیمقاوم را خودشان اقتصاد

 6.ببخشند تحقق کنند، ریزیبرنامه کشورهایشان با متناسب
 است ما کشور نیازهای با متناسب علمی الگوی ]بنابراین[ اقتصاد مقاومتی یک

 ایمن  به توجّه با امروز ورها،کش از بسیاری یعنی نیست؛ هم ما کشور به منحصر امّا
 سمال  سمی  بیسمت  این در که ایاقتصادی هایزیروروشدن و اجتماعی هایتکانه

 کماری  چنمین  یمک  فکمر  به خودشان شرایط با متناسب است، افتاده اتّفاق گذشته
 1.اندافتاده

 مقاومتی اقتصاد اثبات و نفی جنبه

 یعرصمه  تما  ممی عل یعرصمه  از کمه  اسمت  فراگیر کلّ یک مقاومتی اقتصاد

 تما  واردات، و صمادرات  و بازرگانی یعرصه تا خدمات، یعرصه تا فنّی، فعالیتهای

 جدی ما اگر. شودمی شامل را همه ها،دبیرستان و هادانشگاه در آموزش یعرصه

 دستگاه فالن دانم،نمی من حاال آید،می گزارش بفرمایید فرض مثال االن بگیریم،

 دارد، زیمادی  کماربرد  و است مهم هم خیلی که را قطعه فالن ای را ابزار فالن یا را

 "مپنما " سمازد، ممی  همم  خموبش  سمازد، می دارد ما فنّی دستگاه فالن کنید فرض

 گیریجهت آن ضدِّ این. است بد این خب. کنیم وارد ما را همین بعد مثال؛ بابمن

 مقماومتی  اقتصاد .کندمی نفی را چیزها این مقاومتی اقتصاد. است مقاومتی اقتصاد

 تولیمد  سممت  بمه  کمه  بگیریم یاد ما که است همین اثباتش. اینفی و دارد اثباتی
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 6.است تولید عمده. بیاوریم رو داخلی

 این شناسایی. کرد نباید را کارهایی یک. است مهمتر مقاومتی اقتصاد نبایدهای

 یزمینه در .است مهم خیلی نبایدها این اقدام جرأت بعد. است مهم خیلی نبایدها

 در جمور، هممین  فنّمی  و صنعتی هایزمینه در  هست، مهمش هاینمونه بازرگانی

 1.جورهمین هادانشگاه آموزش یزمینه

 بنده. ندارد عیبی کردند؛ مطرح را «تهاجمی اقتصاد» اقتصادی، مسائل زمینه در

 به نسبت کآکادمی و دانشگاهی تبیین یک واقعاً اگر. نکردم را تهاجمی اقتصاد فکر

 اشکالی چه دارد، وجود - مقاومتی اقتصاد مکمل ایشان، قول به - تهاجمی اقتصاد

 البته. بوده مقاومتی اقتصاد رسیده، ما نظر به که آنچه. کنیم مطرح هم را آن دارد؟

 مقماومتی  اقتصماد  کمه  نیسمت  اینجمور  نیسمت؛  نفی یجنبه فقط مقاومتی اقتصاد

 اقتصاد نه، باشد؛ تدافعی کارهای یک انجام قطف و خود دور کشیدن حصار معنایش

 کمه  دهمد ممی  اجازه و دهدمی امکان ملت یک به که اقتصادی آن یعنی مقاومتی

 فکمر  یک این. باشند داشته را خودشان شکوفایی و رشد هم فشار شرایط در حتّی

 اقتصماددان  هستید، استاد هستید، دانشجو شما. است عمومی یمطالبه یک است،

 تبیمین  را مقماومتی  اقتصماد  یایده همین دانشگاهی، زبان با خوب، بسیار هستید؛

 شرایط در فشار، شرایط در که اقتصادی آن یعنی کنید؛ مشخص را حدودش کنید؛

 و رشمد  یکنندهتضمین تواندمی شدید خصومتهای و هادشمنی شرایط در تحریم،

 9.باشد کشور یک شکوفایی
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 اهداف اقتصاد مقاومتی

 های مقاومت اقتصادیشد پویا و بهبود شاخصتأمین ر

 رشمد  همچمون  همایی شماخص  مقماومتی،  اقتصماد  کلمی  سیاستهای اجرای با

 خواهمد  بهبمود  عمومی رفاه و تورم اشتغال، اجتماعی، عدالت ملی، تولید اقتصادی،

 6.آمد خواهد بوجود اقتصادی رونق و یافت

 جهمات  در بتوانمد  کمه  نمد ک پیشمرفت  آنقدر که دارد را استعداد این ایران ملت

 خودممان  بمه  مما  چرا. دهد نشان را خودش دنیا در الگویی یک عنوان به گوناگون

 نگاه خودمان یآینده و خودمان ملت و خودمان به تحقیر نظر با چرا باشیم؟ بدبین

 متممادی  سمالهای  طول در و کند تلقین ما ملت به را این خواهدمی دشمن کنیم؟

 او دنبال باید و است پیشرو غربی عنصر حتماً که باوراندند وراینج. است کرده تلقین

 بموده  بعکمس  قضمیه  که دهدمی نشان ما به ما تاریخ روزی یک نه، کرد؛ حرکت

 پیشرو بودیم، صنعت در پیشرو بودیم، علم در پیشرو بودیم؛ پیشرو دنیا در ما. است

 گرفتنمد، ممی  یماد  مما  از دیگمران  بمودیم؛  فرهنگ در پیشرو بودیم، سازیتمدن در

 یمقولمه  بمه  آنها نگاه و ما جوانان همت نشود؟ طور همان امروز چرا آموختند؛می

 اقتصماد  بماالخره  1.بگیمریم  نظمر  در را آینمده  آن مما  که باشد آنجور باید پیشرفت

 بمه  رو رونمد  هم که باشیم داشته اقتصادی یک ما که است این معنایش مقاومتی

 یعنی. کند پیدا کاهش اشپذیریآسیب هم بماند، محفوظ کشور در اقتصادی رشد

 دشمنان ترفندهای مقابل در که باشد جوری اقتصادی نظام و کشور اقتصادی وضع

 پیمدا  اختالل و ببیند آسیب کمتر بود، خواهد مختلف هایشکل به و همیشگی که

 از همم  است؛ مردمی و دولتی ظرفیتهای یهمه از استفاده شرایطش، از یکی. کند
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 از همم  کنیمد،  اسمتفاده  دهند،می صاحبنظران که راهکارهایی و هااندیشه و فکرها

  6.شود استفاده هاسرمایه

 ساله 92انداز دستیابی به اهداف سند چشم

 یمک  ریزی،برنامه و سیاستگذاری مسؤوالن به شده ابالغ یساله بیست اندازچشم

 انمداز چشمم  در کمه  کلمماتی  شمود  تصور نباید. است تحقق قابل و منطقی و عملی امر

 عملمی  یمحاسبه بدون و آرزوست یک صرفاً شود،می نوشته هم سر پشت سالهبیست

 بمه  سمال  بیست طول در تواندمی ما عزیز کشور و ایران ملت پروردگار، فضل به. است

 همای آرممان  به رسیدن راه در بلند گام یک و مطلوب یآینده یک این. برسد آینده این

 فرهنگی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت مادی، پیشرفت آن، در که است اسالمی واالی

 در اسمالمی  جمهوری نظام امروز. دارد وجود اسالمی هویت و اخالقی و معنوی تعالی

 روشن اندازچشم یک عنوان به است، شده گذشته سالهای در که تالشی و کار یسایه

 کمه  اسمت  پیشمرفت  یک این خود. ندک ترسیم و مشخص را این تواندمی آینده، برای

 بیسمت  یآینمده  جهمانی،  واقعیات و کشور واقعیات به توجه با بتواند اسالمی جمهوری

 آینمده  ایمن  پروردگمار  فضمل  بمه . کنمد  ترسیم شده محاسبه و منطقی شکل به را ساله

 پیمدا  تحقمق  آینمده  این دلسوز، مسؤوالن همکاری با داریم تصمیم. شد خواهد محقق

  1.کرد خواهد پیدا تحقق شاءالان و کند

 وری و مهارتتوسعه کارآفرینی، بهره

 کاری آن در کارگر یعنی است؛ مسئولیّت احساس اوّل یدرجه در کارگر نقش
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 مسئولیّت احساس باید مانهمه - کند مسئولیّت احساس باید است محوّل او به که

 را کیفیّمت  بدهد؛ انجام نهمسئوال باید است شده سپرده او به که را کاری و -کنیم

 باشند این درصدد باشند، این فکر در باید کارگری آحاد یهمه. بدهد افزایش باید

 بمرای  همم  او، خود برای هم کند،می ایجاد برکت این ببرند؛ باال را کار کیفیّت که

 چرم سازد،می که کفشهایی بود معروف که بود کفّاشی مشهد بزرگ بازار در. جامعه

 یعنمی  رود؛نممی  بمین  از کفمش  دوخمت  امّما  شمود ممی  پماره  کفمش  کف و کفش

 مما  دسمت  کمه  کماری  آن ما، دوخت که کنیم کاری. است جوریاین کاریمحکم

. اسمت  کمارگر  یوظیفمه  این بگیرد؛ انجام استحکام با و کیفیّت با و درست است،

 خمدای  اینکمه  است؟ جوریچه کردنش عمل است، آسان[ حرف] این گفتن خب،

 بنمده  کمه  6«فَاَبکَمَه عَماَلً عَمِلَ اِمرَأً اهللُ رَبِمَ»: فرمود پیغمبر زبان از المتع

 کمه  انسانی آن بر خدا رحمت ام ]یعنی[خوانده حاال تا بار هادَه شاید را حدیث این

 این خب کند،می کاریمحکم دهد،می انجام محکم را آن و دهدمی انجام را کاری

  1.دارد الزاماتی

 یمک  ببرد؟ باال را کار کیفیّت که کند پیدا را توانایی این کارگر که کنیم رکاچه

 اسمت،  ممدیران  یعهده بر مقدار یک است، دولت یعهده بر الزامات این از مقدار

 یکی. است کارگر خود یعهده بر هم مقدار یک است، مردم یعهده بر مقدار یک

 افزاییمهارت ببرد باال را کار کیفیّت اندبتو کارگر تا بگیرد انجام باید که کارهایی از

 وزیممر هممر اسممت سممالها بنممده گفتنممد؛ ایشممان کممه ایحرفممهفنّممی همممین اسممت؛

 یمسمئله  روی اسمت،  آممده  کمار  سمر  بمر  کمه  کماری  وزیر هر وپرورشی،آموزش

 کمار  یمک  ایمن  گرفمت،  جدّی باید را این کردم؛ تأکید کردم، تکیه هاایحرفهفنّی
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 بما  صمرفاً  توانمد نممی  کمه  ساده کارگر برد؛ باال باید را کارگر مهارت. است اساسی

. است الزم آموزش امّا است مؤثّر هم تجربه البتّه خب، برود؛ پیش خودش یتجربه

 کارهمای  انمواع  و هما ایحرفهفنّی همین است؛ مسئوالن یعهده بر کاری مهارت

 اسمت،  ممؤثّر  هم رماکارف کارگر؛ افزاییمهارت برای داد انجام شودمی که دیگری

 6.است مؤثّر هم دولت

 کارآفرینی بیاوریم. امروز وجود به کشور در واقعی مقاومتیِ اقتصاد یک باید ما

 همم  بنده زنیم؛می دور را تحریمها ما که گفتند درست دوستان. است این معنایش

 را نکنندگاتحریم زنند،می دور را تحریمها کشور مسئولین و ایران ملت. دارم یقین

 بود سیاسی هایزمینه در گذشته سالهای در که دیگری موارد مثل کنند؛می ناکام

 شمدند  مجبمور  خودشمان  بعمد  دادنمد،  انجام حرکتی یک کردند، اشتباهی یک که

 حماال . دیگمر  البمد  هسمت  یادتان مورد چند. کنند عذرخواهی یکی یکی برگردند،

 این. دادند انجام بار چند کارها این از اخیر، سال بیست ده این در. دانندنمی جوانها

 در است سال سی ما نیست، جدید ما برای تحریم البته. است جور همین هم دفعه

 ایمران،  ملت عظیم حرکت این یهمه است، شده که کارهایی این همه. تحریمیم

 دلیلی این ولی خب،. بکنند توانندنمی کاری بنابراین گرفته؛ انجام تحریم فضای در

 مکلمف  بداننمد،  موظمف  را خود که کشور دلسوزان و مسئوالن یهمه برای است

 کارگاه این روزافزون کردن رونق پر به کارآفرینی، به تولید، به کار، ایجاد به بدانند

 باید را خودشان همه. است عظیمی کارگاه یک امروز حقیقتاً ایران کشور که عظیم؛

 1.بدانند موظف

 اولش است ... دلیل همیشه از مهمتر کارآفرینی و رکا اساسی دلیل دو به امروز
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 یآمماده  اممروز  مما  جهشمیم؛  یآماده که هستیم ایبرهه یک در ما که است این

 شرایط. نیست جلو به حرکت یمسئله فقط امروز ما یمسئله. پیشرفتیم در جهش

 در جهمش  یمک  عظمیم،  حرکت یک تواندمی ملت این که شده ایگونه به کشور

 شمده؛  آمماده  زیادی زیرساختهای اوالً چرا؟. بیاورد وجود به خودش برای پیشرفت

 ما مشکالت از یکی. است آمده وجود به قوی مدیریتهای رفته؛ باال کشور در علم

 یتجربمه  ما امروز. بوده کشورمان در سالم و قوی مدیریتهای نبودن ها،گذشته در

. اسمت  زیرسماخت  یمک  نایم  پمس . داریمم  سماله سمی  قوىِ انقالبىِ مدیریت یک

 آینمد ممی  وقتمی . است شده زیاد پیشرفت به امید است؛ شده فراهم کار هایزمینه

 یهمه دارند، احتیاج آن به دنیا یهمه که ساختیم کشور در را دارویی ما گویندمی

 را دارو آن هنموز  همم  دنیما  علمی مراکز از کدام هیچ هستند، مبتال آن به هم دنیا

 که وقتی. ما جوان به دهدمی امید خب، این بسازیم، توانستیم ما ،بسازند نتوانستند

 باشمیم،  داشمته  پشمتیبانی  کشمور  یمک  اینکمه  بمدون  ما که کندمی مشاهده ملت

 بمه  بمدهیم،  فموران  بمدهیم،  رشمد  را ایهسمته  دانش خودمان درون از ایمتوانسته

 برایمان کار امروز که ما دومِ شود ... دلیلمی امیدوار جوان خب برسانیم، پیشرفت

 جهانی فشار یک مقابل در امروز ما که است این است، مهم کارآفرینی است، مهم

 و تحریم با و اقتصادی فشار با خواهدمی که دنیا در دارد وجود دشمنی. داریم قرار

 ایمن  بمه  برگرداند را خودش اهریمنی یسلطه دانید،می شماها که کارهایی این با

 با طبیعی، منابع منابع، همه این با خوبی، این به کشور یک. است این هدف. کشور

 بموده؛  دنیا در قدرتی یک نگین زیر امکانات، یهمه با الجیشی،سوق موقعیت این

 دستگاه سلطه، نظام واقع در - بودند هاآمریکایی روز یک بودند، انگلیسها روز یک

 اینهما  - است امپراتوری نای از ایگوشه یک آمریکا حاال. سلطه امپراتوری سلطه،

 خواهمد ممی  سملطه . کمرده  کوتماه  را اینها دست انقالب کشور؛ این بر بودند مسلط

 ایهسته انرژی یمسئله. است این برای تالشها این یهمه. کشور این به برگردد
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 حمل  را ایهسمته  انرژی یمسئله ما اگر کنندمی خیال که کسانی آن. است بهانه

 مطرح را ایهسته انرژی یمسئله. کنندمی خطا شد، واهدخ حل مشکالت کردیم،

 کنند،می مطرح را گوناگون مسائل کنند،می مطرح را بشر حقوق یمسئله کنند،می

 در زانو به را ملت یک خواهندمی است، فشار یمسئله مسئله،. است بهانه اینها که

 تحمریم  هممین  مهمم  کارهمای  از یکمی . بزنند زمین را انقالب خواهندمی بیاورند؛

 اصمالً  گوینمد؛ ممی  دروغ! نیسمت  ایران ملت طرفمان ما گویندمی. است اقتصادی

 بگوید بیاید، ستوه به ایران ملت که است این برای تحریم. است ایران ملت طرف،

 گیمریم؛ ممی  قمرار  تحمریم  فشار زیر داریم اسالمی جمهوری دولت خاطر به ما آقا

 البتمه . اسمت  ایمن  اصالً هدف. بشود قطع سالمیا جمهوری نظام با ملت یرابطه

. اسمت  غلط اندر غلط محاسباتشان دیگر موارد یهمه مثل شناسند؛نمی را ما ملت

 سملطه  بار زیر از را خودش که است این ایران ملت بزرگ گناه سلطه، نظام نظر از

 بمار  یرز از را خودت چرا که گناه، این خاطر به کنند مجازات خواهندمی. کرده آزاد

 اشتباه محاسباتشان اصالً. کرده پیدا را راه ملت این. ایکرده آزاد! ملت ای سلطه،

 فشمار  امما  خمب، . کننمد ممی  دارنمد  کمار  چه و بکنند باید کار چه فهمندنمی است؛

 6.تحریمها راه از اقتصادی فشار آورند؛می

 مشارکت بداکثری مردم در اقتصاد

: است مسئله دو است، همه از ترمهم حقیر ینا نظر به آنچه 39 سال به نگاه در

 و عرصه دو هر در. است فرهنگ مسئله دیگری و اقتصاد مسئله همین مسئله یک

 و کشور مسئوالن میان است مشترکی تالش دارد، وجود که توقّعی زمینه دو هر در

 بمدون  اسمت،  انتظمار  ممورد  آینمده  سازندگی و زندگی بنای برای آنچه. مردم آحاد
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 بایمد  مسمئولین  کمه  ممدیریّتی  بر عالوه بنابراین. نیست پذیرتحقّق مردم رکتمشا

 یعرصمه  همم  اسمت؛  ضروری و الزم عرصه دو هر در مردم حضور بدهند، انجام

 مقصود و رفت نخواهد پیش کار مردم حضور بدون. فرهنگ یعرصه هم اقتصاد،

 راسمخ  عزم و اراده اب مردمی گوناگون هایگروه در مردم. کرد نخواهد پیدا تحقّق

 درسمتی به را کار بتوانند اینکه برای هم مسئولین. کنند آفرینینقش توانندمی ملّی

 خمدای  بمه  توکّمل  بما  بایستی هم آنها. دارند مردم پشتیبانی به احتیاج ببرند، پیش

 وارد مجاهدانمه  مردممی،  کممک  و الهمی  تأییدات و توفیقات از استمداد با و متعال

 6فرهنگ. یزمینه در هم و اقتصاد یزمینه در هم ند؛بشو عمل میدان

 درون به نگاه و داخلی نیروی به تکیه دهد،می نجات را کشور ]بنابراین[ آنچه

 سیاسی، و اجتماعی گوناگون مسائل یزمینه در هم اقتصاد، یزمینه در هم است؛

 1.فرهنگی مسائل یزمینه در هم

 شمدن  توانمنمد  نیازمند ،این. است الزم اقتصاد، امر در مردم مستقیم مشارکت

 بگذارند مردم اختیار در مسئولین باید را اینها که است؛ الزم اطالعات نیازمند است،

 جموری  چه مردم حضور 9کند. پیدا توسعه روزروزبه روند این شاءاللَّهان امیدواریم و

 ممدلها  را، اهزمینه باید مسئولین که اینجاست. است اصلی نکته همان این، است؟

 مشارکت برای را اعتمادبخش فرمولهای را، عموم فهم قابل و عملی فرمولهای را،

 قوه هم مجریه، قوه هم. کرد را کارها این شودمی بخشی هر در. کنند فراهم مردم

 ابتکمار  از کننمد؛  تأمین را این توانندمی خود خاص شیوه به مقننه قوه هم قضاییه،

 قشمر  کمه  - مما  جوانان جوانیِ نشاط از مردم، انگیزه و نیرو از مردم، فکر از مردم،
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 بایمد  که است کارهایی جزو این کنند؛ استفاده توانندمی – هستند وسیعی و عظیم

 6بگیرد. انجام مسئولین سوی از شفاف سازوکار با شاءاللَّهان

 روزروزبمه  سممت  بمه  طمور  هممین  آقایمان  کمه  10 یدهمه  همای سال آن در

 یک کنید فرض گفتممی و زدممی مثال من رفتند،می دولتی اقتصاد کردنغلیظتر

 راه موتمور  کنمار  در هم شما و برساند را سنگین بار این تواندمی که است موتوری

 را موتمور  این شما. کنیدمی هدایتش و نشینیدمی فرمان پشت خودتان یا روید،می

 دوش روی خودتمان  اسمت،  توانم  ایمن  تموی  کمه  را باری یهمه و گذاشتید کنار

 همم  شموید، ممی  خسمته  هم رسید،نمی هم روید؛می جلو دارید هِن و هِن گرفتید،

 بخمش  موتمور،  ایمن . ماندمی بیکار اینجا موتور این هم شود،نمی حمل بار یهمه

 هرچه هم امام. کردنمی هم اثر گفتیم،می آنها به زمان آن را این. است خصوصی

 - نیسمت  خصوصمی  بخش مردم، از مراد گفتندمی اینها هید،بد مردم به گفتندمی

 چمه  مردم یتوده به. مردم یتوده یعنی مردم - کردند می توجیه را امام نظر مراد

 کمک مردم یتوده به بگیرد، دست در را اقتصاد دولت کرد؟ کمک شودمی جوری

 هممه  1بمود.  طغل توجیه، این خوب،! کردندمی معنا اینجوری را امام فرمایش. کند

 فراتر تأثیری حوزه که کسانی و دانشجویان جوانان، نخبگان، بخصوص ایران، ملت

 کشمور،  ایمن  مشمکالت  هممه  عمالج  اممروز  بدانند دارند، خودشان وحوشحول از

 9است. عمومی مشارکت و همبستگی

 

                                                                                                               

 .68/80/1936 کرمانشاه، مردم دیدار در بیانات .1

 .80/82/1903 ،دولت هیأت اعضای و جمهور رئیس دیدار در . بیانات6

 .18/81/1901 رضوی، مطهر حرم مجاورین و زائرین جمع در بیانات .9



  چرایی اقتصاد مقاومتی: دومفصل  

 ها و امکانات داخلیها، فرصتظرفیت

 و مقمدورات  بمر  یتکیمه  راه، کمه  اسمت  ایمن  بکنم عرض خواهممی دهبن آنچه

 ملّمت  ایمن . داریم ظرفیّت خیلی ما. است ملّت این خود ظرفیّتهای و داخلی امکانات

 هشمت  رشمد  برناممه،  سیاسمتهای  در مما  اینکمه  دارد؛ زیماد  نشده استفاده ظرفیّتهای

 هشمت  رشمد  بمه  هبرنامم  طمول  در کشمور  بایمد  گفتیم و گرفتیم نظر در را درصدی

 اوّلِ. دارد وجمود  داخمل  در کمه  اسمت  شماریبی ظرفیّتهای خاطربه برسد، درصدی

 ممکمن  اقتصمادی  مسمائل  یزمینه در درصدی هشت رشد گفتندمی بعضی[ برنامه]

 درسمت  نوشمتید  شمما  کمه  همین نخیر، گفتند ما به آمدند مسئولین خود بعد نیست؛

 سیاسمت  دارد، الزم کمار  خمب  منتهما  اسمت؛  پمذیر امکان درصدی هشت رشد است؛

 و بیکمارگی  و تنبلمی  بما  دارد؛ الزم شدهریزیبرنامه صحیح راهبرد دارد، الزم درست

 کشور ظرفیّت خاطربه این. رفت پیش ریزیبرنامه با باید شود؛نمی دیگران به اعتماد

 از بمیش  مما،  میلیمونیِ  هشتاد حدود جمعیّت از. است باال خیلی کشور ظرفیّت است؛

 عنفموان  در یعنمی  اسمت؛  سال 93 تا سال 10 بین عمرشان جمعیّت این درصدِ سی

 در جموان  همهاین ما. است نشاط مظهر است، تحرّک مظهر جوانی ؛[هستند] جوانی
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 و متخصّمص  و باسواد و کردهتحصیل نفر هامیلیون جوانها، این بین در داریم؛ کشور

 بسمیار  امکانات سال 97 این طول در ما ختیزیرسا امکانات. دارند وجود ابتکار دارای

 را کارآممدی  و مؤثّر العادهفوق هایزیرساخت مختلف، هایزمینه در ما است؛ فراوانی

 وجود به کشور مسئولین یعنی کنممی عرض که «ما» - ایمآورده وجود به کشور در

 یشمرفت پ کمردن،  حرکت برای است آماده چیزهمه -نیستم ایکاره که بنده آوردند؛

 6.کردن

 تمأمین  خمارجی  گذاریسرمایه با صرفاً کشور اقتصاد رونق کنیم خیال ما اینکه

 از یکمی  ایمن  امّما  است خوبی چیز البتّه خارجی گذاریسرمایه. است خطا شود،می

 خمارجی،  گمذاری سمرمایه  از ترمهم. کندمی پر را مقاومتی اقتصاد جدول هایخانه

 فراوانمی  ینشمده فعّال ظرفیّتهای ما. است داخلی و درونی ظرفیّتهای کردن فعّال

 در اسمت  الزم البتّه هم آن. است ترمهم این کنیم؛ فعّال بایستی را اینها که داریم

 هاخارجی اینکه به کنیم موکول را چیزهمه ما اینکه امّا باشد، داشته وجود این کنار

 را نمو  همای فنّماوری  کمه  شمود می گفته گاهی. نه کنند، گذاریسرمایه اینجا بیایند

 اگمر [ البتّمه ] بیاورنمد؛  را نمو  فنّاوری که موافقیم ندارد؛ عیبی خوب، خیلی آورند؛می

 پیشمرفت  نمانو  یزمینه در که ما جوانان این که گفتم من نیاورند، هم اگر! بیاورند

 فنّماوری  سماختهای  یزمینمه  در انمد، کرده پیشرفت ایهسته یزمینه در اند،کرده

 دنیا اوّل کشور ده شش، پنج، جزو هازمینه از بسیاری در اند،کرده پیشرفت هپیچید

 یما  برسمانند؟  بهتمر  تولیمد  بمه  را مما  نفمت  همای چاه توانندنمی اینها اند،گرفته قرار

 کمه  را دیگمری  بخشمهای  که بفرمایید فرض یا کنند؟ اصالح را ما هایپاالیشگاه

 اگر البتّه ؟[کنند درست] هستیم خارجی دجدی فنّاوری محتاج که است ما نیاز مورد

 مخالفتی و موافقیم این با ما بشود، منتقل هاخارجی با ما معامالت در فنّاوری این

                                                                                                               

 .11/81/1931مردم،  مختلف اقشار دیدار در بیانات .1
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 6.نداریم
 یتکیمه  مقماومتی  اقتصاد سیاستهای این در یعنی داریم؛ مهمی ظرفیتهای ما

 معنما  ایمن  به نه. است گسترده هم بسیار که است، داخلی ظرفیتهای برروی اصلی

 اسمتفاده  حتمماً  نمه،  بنمدیم؛ ممی  کشمور  بیرون امکانات روی به را چشممان ما که

 ما اعتماد ما، یتکیه ما، نگاه منتها - کنیممی هم حداکثری یاستفاده - کنیممی

 و کشمور  داخلمی  امکانمات  روی مما  تمرکمز  اسمت؛  داخلمی  مسمائل  برروی بیشتر
 1.است کشور درونی هایداشته

 دریما  بماال  داریم، زیادی هایهمسایه دارد؛ قرار حسّاسی یطقهمن در ما کشور

 نگاه که نقشه روی ما کشور. داریم دسترسی دنیا یهمه به داریم، دریا پایین داریم،

 آبهمای  به دسترسی است؛ هوایی و زمینی مهمّ و حسّاس بسیار چهارراه یک کنید،

 امکانات، بر عالوه منابع، بر هعالو است؛ مهمّی بسیار فرصتهای اینها دارد؛ هم آزاد

 9.کنند استفاده احسن نحو به فرصتها این از کنند، فکر بشود، ریزیبرنامه
 قمادر  خودشمان  ىوظیفه انجام بر را آنها تواندمی آنچه که بدانند هم هادولتى

 عرض را این بارها من. است مردم نیروى بر تکیه است؛ داخلى نیروى بر تکیه کند

 دولتمى،  مسمئولین  بما  خصوصمى  جلسات در همچنین و عمومى اتجلس در کردم

 9.نباشد بیگانه دست به نگاهشان

 شناسمایى  کنمیم،  جسمتجو  هست داخل در که را پایانىبى ]پس باید[ ظرفیّتهاى

 کار به استعدادها این کنیم، فعّال را ظرفیّتها این صحیح و درست ریزىبرنامه با کنیم،

 و ابتکار به ما که هرجایى دیدارى؛ یک در گفتم پیش زرو دو یکى من. بشوند گرفته

                                                                                                               

 .11/89/1931 ،(هر) خمینی امام رحلت سالگرد در بیانات .1

 .1939/ 68/16مقاومتی،  اقتصاد هایسیاست تبیین بیانات در جلسه .6

 .63/11/1939شرقی،  آذربایجان مردم دیدار در بیانات .9

 .10/18/1939قم،  مردم دیدار در بیانات .1
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 در شمد؛  شمکوفا  جوشید، اىچشمه مثل ناگهان آنجا کردیم، تکیه جوانانمان استعداد

 در دارویمى،  مسمائل  بمه  مربموط  قضمایاى  در اى،هسمته  مسمائل  به مربوط قضایاى

 دفماعى،  صمنعتىِ  هاىبرنامه این در نانو، در بنیادى، سلّولهاى در گوناگون، درمانهاى

 و ممؤمن  و منمد عالقمه  و جموان  نیروى این به و[ کردیم] گذارىسرمایه ما هرجایى

 ایمن  بمه  خمب،  رفت؛ پیش کارمان نهادیم، ارج او به و کردیم تکیه داخلى بااخالص

 بشمود؛  فعّمال  باید اقتصادى ظرفیّتهاى است؛ جورهمین هم اقتصادى مسائل. برسیم

 از همم  اقتصمادى،  و مادّى لحاط از هم کشور، وقتآن .است کشور پیشرفت راه این

 از همم  و ایمران،  ملّت نفساعتمادبه و ملّى عزّت لحاظ از هم المللى،بین اعتبار لحاظ

 6.کرد خواهد پیشرفت روحى و اخالقى و معنوى لحاظ

 کمه  است؛ ملی شماربی ظرفیتهای داشت، توجه آن به باید که دیگری واقعیت

 بیمنم ممی  جدید، دولت تشکیل از بعد دولتی مسئولین کشور، ینمسئول خوشبختانه

 همین خب که کشور؛ داخلی شماربی ظرفیتهای به واقفند، معتقدند، معترفند، همه

 همکاران و همفکران و حقیر این که شد رهنمون بحمدال هم ظرفیتها این وجود

 ظرفیمت  از وریکشم  اگمر  واال برسمیم؛  مقاومتی اقتصاد یمسئله این به کمکها، و

 مقماوم  اقتصماد . بیماورد  وجمود بمه  مقاوم اقتصاد یک تواندنمی باشد، محروم داخلی

 اقتصادی مسئولین این از کدام هر با. داریم ظرفیت داخل، در ما که است وقتیآن

 را فراوانمی  داخلمی  ظرفیتهای اینها بیندمی نشیند،می انسان قضایا این با مرتبط و

 1.است مهم بسیار که است واقعیتی یک هم این شمرند؛می

 کمه  - هما صمحنه  یهممه  در را الزم پیشرفت و رشد که این برای ایران ملت

 و ملمی  همبسمتگی  تقویمت  بمه  دارد احتیاج بیاورد، دست به - است آن یشایسته

                                                                                                               

 .69/86/1939،  ایالم استان مردم دیدار در بیانات .1

 .11/16/1936هبری، ر خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات .6
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 6ملت. حضورِ یکنندهطلب هایمیدان یهمه در عمومی مشارکت

 های انسانیسرمایه

 از] فمراوان  ینشمده  استفاده ظرفیّتهای داریم، کار این برای ما که ظرفیّتهایی

 و تخصّص دارای یکردهتحصیل جوان یعنی است؛ انسانی یسرمایه یکی ؛[جمله

 اسمالمی  انقمالب  برکمات  از این و است فراوان ما کشور در نفس به اعتماد دارای

 پمیش  پیری تسم به ما یجامعه که نشود موجب غلط سیاستهای اگر البتّه. است

 بمین  کشور کار نیروی از باالیی توجّه قابل رقم یک فعالً است؛ اینجور فعالً. برود

 و ذهنمی  خموب  همای آممادگی  بما  خوب، تحصیالت با سالند؛ چهل و سال بیست

 التّحصمیل فمارغ  میلیمون  ده اممروز  مما . نفمس  به اعتماد با باال، یروحیه با فکری،

 ایمن،  که داریم تحصیل حال در دانشجوی یونمیل چهار از بیش داریم، دانشگاهی

 شده برابر دو کشور جمعیّت حاال، تا انقالب اوّل از. است انقالب اوّل برابرِ 13 حدود

 بمه  ایمم رسمیده  هزارصدوبیست از ما یعنی 1.است شده برابر 13 دانشجو جمعیّت و

 همم  اسمت؛  عظیمی یحادثه خیلی است، مهمی چیز این صدهزار؛ و میلیون چهار

 میلیمون  ده - اسمت  مهمم  داریمم  فعالً که ایدارایی این هم است، مهم رشد این

 بیش که داریم علمی هیئت عضو هزاروپنجشصت داریم؛ هادانشگاه یآموختهدانش

 شمرکت  همزار  پمنج  داشمت؛  وجمود  انقمالب  اول در که است چیزی آن برابر ده از

 مشمغول  شمرکتها  ایمن  در عمال ف و متخصص هزارهفده االن که داریم بنیاندانش

 گمزارش  طبمق  کمه  شمده  ایمن  نتیجمه  است؛ مهم چقدر ظرفیتها این ببینید کارند،

 پمانزدهم  یرتبمه  در ما کنند،می مشخص را کشورها علمی یرتبه که هاییپایگاه

                                                                                                               

 .18/81/1901 رضوی، مطهر حرم مجاورین و زائرین جمع در بیانات .1
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 در پمانزدهم،  یرتبمه  پایگاه یک در شانزدهم، یرتبه پایگاه یک در - هستیم دنیا

 ما. است مهمی چیز این. است 1069 میالدی سال مال البته اینها که - حدود این

 همای رشمته  از بعضی در است؛ باالتر این از مانرتبه علمی، هایرشته از بعضی در

 اول کشور پنج چهار جزو جاها بعضی در و دنیا[ اول] کشور هشت هفت جزو علمی

 6.انسانی نیروی: است اساسی زیرساخت آن این. داریم قرار دنیا

 در که همینهایی ببینید،. داریم ماهر و مجرّب نیروی میلیونها اینها، بر یالوهع

 از یکمی  تحمیلمی،  جنگ دوران در. رسیدند ما مسلّح نیروهای داد به جنگ دوران

 مما،  گونماگون  مراکمز  شمدن  بمبماران  مما،  هایدستگاه افتادن کار از ما، مشکالت

 چیزها این و نقل و حمل وسایل ثلم م الزم وسایل از ما نیروهای ماندن تهیدست

 که م شهرستانها و تهران از افتادند راه مجرّب، ماهر، صنعتگر، افراد عدّه یک. بود م

 توفیمق  بحمدال هم اخیراً دیدم؛می را اینها بودم، شاهد خودم جنگ اوایل در بنده

 آنهما  زا سمنّی  حماال  بودنمد،  جوان روز آن آمدند؛ اینها از جماعتی یک کردیم، پیدا

 جنگ، میدانهای داخل رفتند م هست آنها در شور همان و انگیزه همان امّا گذشته،

 وسماز سماخت  کردنمد،  تعمیمرات  شدند؛ شهید هم هایشانبعضی مقدّم، صفوف در

 درد بمه  جنمگ  در که غریبی و عجیب پلهای این صنعتی؛ وسازهایساخت کردند،

 یوسمیله بمه  اینهما،  امثمال  جادّه، درو،خو فراوان، امکانات خورد، ما مسلّح نیروهای

 کشمور  در هم امروز هستند، هم امروز آمد؛ وجودبه ماهر و مجرّب نیروهای همین

 از گماهی  کمه  دارنمد  مهمارتی  و تجربمه  امّما  نیستند، کردهتحصیل ماشاءال؛الی ما

 امکانمات  از یکمی  همم  این است؛ مفیدتر و بهتر و بیشتر بسیار هم هاکردهتحصیل

 1.داریم صنعت در هم داریم، را این کشاورزی در هم است؛ ما یروهاین

                                                                                                               

 .1939/ 68/16مقاومتی،  اقتصاد هایسیاست تبیین بیانات در جلسه .1

 .1/1/1939هر رضوی، طبیانات در حرم م .6
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 های معدنی، طبیعی و صنعتی سرمایه

 جهمانی،  رسممی  آمارهمای  طبق. است ما کشور اقتصادی جایگاه دیگر، ظرفیّت

 بیسمتم  یرتبمه  در ما است؛ اسالمی جمهوری به متعلّق دنیا اقتصاد در بیستم یرتبه

 هنموز  چمون  داریم؛ هم را دوازدهم یرتبه به رسیدن برای الزم ظرفیّت و داریم قرار

 نفت در داریم، نفت داریم، طبیعی منابع است؛ زیاد کشور در نشده استفاده ظرفیّتهای

 بیشمتر  جهمان  کشورهای یهمه از ما گاز و نفت مجموع جهانیم؛ اوّل یرتبه گاز، و

 6.داریم هم دیگری فراوان معادن است؛

 ظرفیّمت  از درصمد  پمانزده  حدّاکثر ما[ که است این] شده ارشگز من به آنچه

 جایگزین باید را معدن ما! درصد پانزده کنیم؛می استحصال داریم را کشور معدنی

 گفمتم،  وقمت آن دولتِ در پیش سالها من. بتوانیم ما بایستی واقعاً یعنی کنیم؛ نفت

 را خودممان  نفت هایچاه رس بتوانیم کردیم، اراده وقت هر که بکنیم کاری باید ما

 پمول  نداشتن از نه بترسیم، بازار نداشتن از نه بترسیم، مشتری کمبود از نه ببندیم؛

 بمرای  بیفتیم؛ فکر به بایستی واقعاً ما خب. برسیم اینجا به باید بترسیم؛ نفت بهای

 یاشماره  یمک ! کمرده  پیمدا  وضعی چه نفت بینیدمی[. داد قرار] جایگزین باید نفت

 صمد  از ناگهمان  نفت که شودمی موجب همدیگر، با منطقه خبیث عناصر و تهاقدر

 مگمر  حماال،  تما  تنزّل کرده شروع دالر صد از که وقتی از! دالر چهل به بیاید دالر

 جمزو  را ایمن  توانمد نمی آدم نیست؛ اطمینان قابل این خب، کشیده؟ طول ماه چند

 بمه  کند مربوط را آن و[ اندبد] کشور یک زندگی گذران و کشور اقتصاد سرنوشت

 همم  اسمت،  دیگران دست اختیارش هم[ امّا] است، ما مال نفت. چیزی چنین یک

 نفمت  صمادرات  از مما  کمه  قمدری آن از بیشمتر . است دیگران مال بیشترش درآمد

 استفاده دارد دیگر جای در یا اروپا در نفت یواردکننده دولتِ آن کنیم،می استفاده
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 پمول  دهمیم، ممی  داریم را نفتمان ما. گیردمی فالن و گیردمی مالیات که کند،می

 آن یاسمتفاده . گیمرد می پول خودش مردم از و ما از گیردمی را نفت او گیریم؛می

. اسمت  پُرخسمرانی  یمعامله چه این. نفت فروش از است ما دولت از بیشتر دولتها

 واقعاً من امّا نداریم ایهچار کنیم، تولید را نفت البتّه مجبوریم ما جاهایی یک خب

 تولیمد  افزایش و صادرات افزایش آمارِ ما که وقتیآن شومنمی خوشحال دل ته از

 پیمدا  ایمن  بمرای  جمایگزین  باید ما که کنممی فکر این به همیشه ؛[شنویممی] را

 هما جمایگزین  بهتمرین  از یکمی  کنمیم،  پیدا جایگزین بخواهیم اگر بنابراین. بکنیم

 6.است معادن

 مثبتمی  چیمز  یک نفت بازار و نفت فروش و نفت فرهنگ در نفت باالی تولید

 اسمت،  خموبی  چیمز  بمدهیم،  افزایش هم را نفت صادرات ببریم، باال را تولید. است

 ما که است این آن، از بهتر منتها نیست، شکّی این در دارد؛ احتیاج آن به هم کشور

 فرستیممی آوریم،می در چاه از ما هک نفتی این. بکنیم افزوده ارزش دارای را نفت

 کمم  نفمت  همم  روزروزبمه  نمدارد؛  ایافزوده ارزش هیچ گیریم،می را پولش بیرون،

 دارای کمه  کماالیی  به کنیم تبدیل را گاز آن یا را نفت این ما بتوانیم اگر. شودمی

 بمه  - بدهیمد  قمرار  این را سیاست. است خوب این کشور، برای باشد افزوده ارزش

 و نفت هایچاه شدن کارآمد و نفت فروش و نفت تولید برای که کارهایی زاتموا

 کنمیم،  صادر فرآورده کنیم، تولید فرآورده بتوانیم ما که -گیردمی انجام اینها امثال

 گاهی انسان که چیزهایی از یکی کنیم؟ وارد بنزین باید ما چرا. کنیم صادر بنزین

. اسمت  بنمزین  کمردن  وارد کشمد، یمم  خجالمت  خمودش  پیش کند،می فکر وقتی

 پیش و مردم پیش دهیممی را پُزش دائم که - نفت همهاین با اسالمی جمهوری

 واقع که است دنیا گاز و نفت منبع ترینبزرگ هم روی بر گازمان و نفت ما که دنیا
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 کماری [ باید! ]کنیم وارد گازوییل یا کنیم، وارد بنزین وقت آن -است همین قضیّه

 فرآورده کنیم، تولید فرآورده باشیم؛ نداشته بنزین و گازوییل واردات به نیاز که کنیم

 کنمیم؛  فعّال را پتروشیمی دستیپایین صنایع این گاز، یزمینه در یا. کنیم صادر را

 گرفته انجام خوبی کارهای است، خوب خوشبختانه اشباالدستی هایقسمت خب،

 وجود به کار بیاید، وجود به اشتغال کنیم؛ فعّال را دستیپایین هایقسمت امّا است

 6.بیاید

 در. داریمم  مما  باارزشی معادن. کنیم پرهیز بشدّت معادن فروشیخام از بایستی

[ اینکه. ]دارد وجود باارزشی العادهفوق سنگهای خراسان، جنوب در یا کرمان استان

 تبمدیل  بعمد  آنها که ایتالیا بفرستیم بِکَنیم، ایدفعه یک طورهمین را سنگ این ما

 را آنها هم ما خود برای گاهی احیاناً ببرند، برابر ده چند را اشافزوده ارزش و کنند

 چیزی چنینیک که آیدمی زورش خیلی آدم ما، کشور داخل کنند صادر و بفرستند

 همم  معمدن  یقضمیّه  در ممن  نظمر  به و. است مسئله یک هم این بنابراین،. بشود

 شد، گزارش من به که طورآن هم استانها و. است مهم خصوصی بخش یمسئله

 را خصوصمی  بخمش  تواننمد می که کنندمی اظهار قبیل این از افرادی و استاندارها

 1.دیگر جاهای بعضی در و معدن یقضیّه در کنند وارد

 نفت مجموع. ندارد گاز و نفت هم روی بر ایران، قدربه دنیا در کشوری هیچ

 امسمال . اسمت  بیشتر مم عالم غرب و شرق مم دنیا کشورهای یهمه از ما گاز و

 نشمان  کمه  اسمت  شمده  گاز در مورد کشفیّاتی زنم،می حرف شما با دارم من که

 همم  مقمدار  آن از بود، ما آمارهای در گذشته سال که مقداری آن از که دهدمی

 و نفمت  وضع این است؛ کرده پیدا افزایش ما گازی هایذخیره و ما گازی منابع

                                                                                                               

 .61/89/1931نظام،  مسئوالن دیدار در بیانات .1

 .81/82/1931، دولت هیأت اعضاى و جمهوررئیس دیدار در بیانات .6



28  اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت 

 خمود،  روشمنی  دنیما  یهممه  که مم انرژی منابع یذخیره بیشترین. است ما گاز

 در ممم  دارد گماز  و نفت از دارد، انرژی از را خود رونق خود، صنعت خود، گرمای

 سرتاسمر  در کمیماب  فلزّات معادن و طال معادن این، بر یعالوه. است ما کشور

 اقسام و انواع قیمتی، سنگهای آهن، سنگ. دارد وجود و است پراکنده کشور این

 وجمود  کشور در مم شوندمی محسوب صنایع مادر که مم اساسی و الزم فلزهای

 6.است بزرگی ظرفیّت یک هم این دارد؛

 موقعیت ممتاز جغرافیایی

 و منطقمه  جغرافیمای  در اسمت؛  کشور ممتاز جغرافیایی موقعیّت دیگر، ظرفیّت
 یمسمئله  برای این که غربیم به شرق و جنوب به شمال اتّصال ینقطه ما جهان،

 ایالعماده فموق  بسیار اهمّیّت دارای غیره و کاال و انرژی ونقلحمل برای ترانزیت،
 1است.

 شمال چهارراهی موقعیت آزاد، آبهای به دسترسی جغرافیایی؛ مزیت و ظرفیت
 است مهمی بسیار یمسئله که - را ترانزیت یمسئله که غرب و شرق و جنوب و
 آب انرژی[ مثل] پاک هایانرژی ظرفیت اقلیمی، تنوع. دهدمی توضیح ما برای -
 ینکته این بنابراین. دارد وجود کشور در ظرفیتها این. ایهسته انرژی خورشید، و

 اقتصماد  از الگویی یک و مدلی یک دنبال به که انگیزدبرمی را ما که نکاتی از اول
 9.است مقاومتی اقتصاد آن اسم که باشیم
 نقمل  و حممل . دارنمد  وآممد رفمت  اینها که هستیم همسایه کشور پانزده با ما
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 در و هسمت  ما کشور برای این است؛ کشورها بزرگ فرصتهای از یکی ترانزیت
 ایمن  در. شمود ممی  منتهمی  محمدود  آبهمای  به شمال در و آزاد دریای به جنوب

 مقمدار  ایمن  هکم  کنندمی زندگی جمعیّت میلیون 970 حدود در ما، هایهمسایه
 بزرگی بسیار فرصت یک کشور یک اقتصادی رونق برای ها،همسایه و ارتباطات

 هر برای که میلیونی 73 بازار یک است؛ ما خود داخلی بازار بر عالوه این. است
 6.است مهمّی بازار بازاری چنین یک اقتصادی،

 افزاریافزاری و سختهای نرمزیرساخت

 و افمزاری نمرم  همای زیرسماخت  دارد، وجمود  رکشو در که دیگری ظرفیّت یک

 این و اندازچشم سند ،99 اصل سیاستهای این مثل افزارینرم است؛ افزاریسخت

 هممایزیرسمماخت همچنممین و گرفتممه انجممام سممال چنممد ایممن در کممه کارهممایی

 اینهما  اینهما؛  امثمال  و کارخانمه  و پمل  و سمدّ  و جاده مثل افزاری[ گوناگون]سخت

 یمک  ظرفیّتهمای  اینهما  است، کشور اقتصاد پیشرفت برای خوبی بسیار هایزمینه

 1.است کشور

 ایجادّه و ریلی ونقلحمل در انرژی، در است اساسی هایزیرساخت ]همچنین[

 اینهمما سممد؛ در همما،نیروگمماه در بازرگممانی، مراکممز در ارتباطممات، در همموایی، و

 کمک و مردم همّت و دولتها همّت با سالها این طول در که است هاییزیرساخت

 9.است ما اختیار در امروز و است آمده وجودبه مردم
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 های اقتصاد داخلیها و ریسکآسیب

 یمک  بما  جمز  اینهما  که - دیرپا مشکالت مزمن، مشکالت - داریم مشکالتی

 بمه  وابستگی آنها از یکی بشود؛ برطرف ندارد امکان مهم، جمعیِ اقتصادیِ حرکت

 واردات همم  آن اسمت  واردات بمه  عادت آنها از ییک کردیم، عرض که است نفت

 همم  را عمادت  ایمن  و هسمتیم  آن دچمار  متأسمفانه  که است عادتی اولویت؛ بدون

 بیکماری،  ممزمن،  تمورم  ،اسمت  خمارجی  تولید به نگاهمان بگذاریم؛ کنار نتوانستیم

 - مما  ممالی  نظاممات  در اشمکال  مما،  اقتصادی ساختارهای از برخی بودن معیوب

 مصرف، الگوی در اشکال - ما گمرکی نظامات ما، بانکی نظامات ما، یپول نظامات

 است، کشور موجود مشکالت اینها وری؛بهره در اشکال تولید، یمسئله در اشکال

 با مسئول هر و را دلسوزی انسان هر که چیزهایی از یکی. کرد مقابله اینها با باید

 وجود بدهد، انجام مقاومتی قتصادا قبیل از حرکتی و کاری که انگیزدبرمی را همتی

 و دلسموزانه  و جمعمی  و جهمادی  حرکمت  یمک  با جز اینها. است مشکالت همین

 6.شد نخواهد میسر مستمر

 زندگی فرهنگ و سبک هایآسیب

 گراییطلبی و تجملفرهنگ رفاه
 هم زند،می هم آدم، جهانی، اقتصاد و سیاست میدان بزرگِ جنگ یعرصه در

 ایمن  کجا از ما گوییدمی ؛1هذا انّی قلتم اما. باشد انتظار خالف نباید خورد؛می

 شما خود از ؛9انفسکم عند من هو قل: فرمایدمی قرآن بعد. خوردیم را ضربه
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 شیء کلّ علی اهلل انّ - کردیم خطا جاهایی یک ما. کردید خطا خودتان بود،
 باید که مراقبتهایی جاهایی یک نکردیم؛ عمل وظیفه طبق جاهایی یک - 6قدیر

 نگذاشتیم؛ پا زیر را خودمان دلبستگیهای جاهایی یک ندادیم؛ انجام بدهیم، انجام

 چیزهایی به - باشیم داشته نظر در باید هم را این - اشکاالتی به شده منجر اینها

 بمه  سیاسمی،  منازعمات  بمه  شمدیم؛  سرگرم بود، برحذر و کرد پرهیز آن از باید که

 سرگرم اشرافی هایمنش به شدیم، سرگرم طلبیرفاه به یم؛شد سرگرم مشاجرات

 و طلبانمه رفماه  زندگی را زندگیمان شما و من وقتی. است ضعف نقاط اینها شدیم؛

 نگاه ما به اند؛بهانه منتظر ایعده یک. گیرندمی یاد ما از مردم بدهیم، قرار اشرافی

 خمواهیم ممی  همم  ما کنند،می زندگی جوری چه اینها ببینید آقا گویندمی کنند،می

 ایعمده  یمک . رسمد می دستشان که هستند کسانی اینها. کنیم زندگی جور همین

 اینهما  کمرد؛  افمراط  نباید کرد، اسراف نباید بود، مقتصد زندگی در باید که معتقدند

 اینهما  از ما خب، گویندمی کنیم،می اسراف شما و من بینندمی کنندمی نگاه وقتی

 و انقالب روش. دارد خطر کارها این. هستند ما رؤسای که اینها ستیم؛نی باالتر که

 بمرای . بود خود برای طلبانهرفاه زندگی از اعراض اسالم، آموزش تبع به انقالبیون

 کنیمد؛  زیماد  را ملی درآمد توانید،می هرچه کنید؛ ایجاد رفاه توانید،می هرچه مردم

 وقتی تا الاقل مسئولین. نه خودتان اما د؛کنی تولید ثروت کشور در توانید،می هرچه

 از غفلت ایثار، و جهادی یروحیه از غفلت. نکنند رو طلبیرفاه زندگی به مسئولند،

 در دشممن  نفوذ از غفلت دشمن، بودن کمین در از غفلت دشمن، فرهنگی تهاجم

 ماسمت،  گناهان اینها المال؛بیت حفظ به نسبت مباالتیبی کشور، ایرسانه فضای

 1.ماست ضعف نقاط اینها
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 ممردم  ایمان به متکی و مردم آرای به متکی که نظامی یک در مسئولیت آفت

 بمرای  آوریجمع فکر به بیفتند؛ شخصی رفاه فکر به مسئولین که است این است،

 آفمت  این بزنند؛ در آن و در این به گری،اشرافی زندگی هوس در بیفتند؛ خودشان

 را کشمور  مسئولین و ماند برکنار بکلی آفت این از دشخو امام. است بزرگی بسیار

 نکننمد،  پیمدا  تمایمل  گمری اشرافی به و نشینیکاخ به که کردمی توصیه بارها هم

 جزو روز آن که ماها. باشند داشته نزدیک ارتباط مردم با نشوند، اندوزیمال سرگرم

 ممأنوس  اشمیم، ب داشمته  ارتبماط  مردم با که داشتمی دوست امام بودیم، مسئولین

 از دور، نقاط مردم شود؛ برده کشور نقاط اقصی به خدمات که داشت اصرار باشیم؛

. بود بزرگوار امام عدالت بُعد آن به ناظر اینها. شوند مندبهره کشور عمومی خدمات

 باشمند،  ممردم  خمود  از شوند، انتخاب مردم میان از مسئولین که داشت اصرار امام

 بالی فامیلها، به شخصیتها، به وابستگی. نباشد مسئولیتها قبول مالک هاوابستگی

 بزرگوار امام آمد، کشور این سر بر پهلوی دوران و قاجار دوران در که فامیلی هزار

 مسمئولی  یک از تعریف مقام در گاهی. بود کرده حساس قضیه این به نسبت را ما

 اممام  نظمر  از. انسمتند دمی این را مالک. است برخاسته مردم دل از این: گفتندمی

 خطرهای جزو مسئولیت، گرفتن برای قدرت به یتکیه و ثروت به یتکیه بزرگوار،

 6.است امام خط ابعاد اینها خب،. بود انقالب برای و کشور برای بزرگ

 دهن از بزرگتر علوی زهد کنم؛ دعوت علوی زهد به را کسی خواهمنمی بنده

 سمت به طلبیافزون و طلبیزیاده نگذارید که این به و قناعت به اما ماست ذهن و

 و طلبمی رفاه طلبی،راحت. خواهدمی مراقبت اینها. کنممی دعوت آورد، هجوم شما

 همم  انسان خود و گذاردمی بد اثر انسان در بتدریج که است چیزهایی طلبی،عیش

 پرواز خواهدمی تواند؛نمی بیندمی کند، حرکت خواهدمی وقت یک. فهمدنمی اوّل
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 6.تواندنمی بیندمی کند،

 وقتمی . اسمت  کشمور  بمالی  گریاشرافی بشود؛ گرفته باید گریاشرافی جلوی

[ وقمت آن] بدنمه؛  به شد خواهد سرریز آمد، وجودبه جامعه هایقلّه در گریاشرافی

 خواهمد می وقتی ندارد، هم خوبی معیشتی وضع که ایخانواده فالن بینیدمی شما

 مجبور بگیرد، مهمانی کنید فرض یا کند عروس را دخترش یا کند اددام را پسرش

. ایمن  شودمی شد، فرهنگ گریاشرافی وقتی. بکند حرکت اشرافی سبک به است

 کمه  تعمالیمی  مسئولین، گفتار مسئولین، رفتار. بشود گرفته باید گریاشرافی جلوی

 1.است جوریاین الماس کمااینکه باشد؛ گریاشرافی جهت این ضدّ باید دهند،می

 دچمار  شمویم،  تکبمر  دچمار  شمویم،  خودمحموری  دچمار  کشور مسئوالن ما اگر

. است این الهی سنت است، اینجور دنیا. خورد خواهیم تودهنی شویم، خودشگفتی

 بمه  پمرداختن  دنبمال  نباشیم، دنیوی تمتعات دنبال نباشیم، محبوبیت کسب پی در

 کمه  همچنان کنیم؛ حفظ را خودمان ین،مسئول ما. نباشیم تجمالت و گریاشرافی

 هممان  مصمداق  شمویم،  اشتباه دچار اینجا ما اگر. کرد حفظ را خود بزرگ مرد این

 و یصلونها جهنّم * البوار دار قومهم ابلّوا و: که شد خواهیم شریفه یآیه
  9.9القرار بئس

 ممنموع  غفلمت  اسمت؛  ممنوع خودشگفتی است؛ ممنوع توقف پیشرفت، راه در

 زخارف کردنجمع فکر به است؛ ممنوع جوییلذت است؛ ممنوع گریاشرافی ت؛اس

 قله به توانیممی که ممنوعیتهاست این با. است ممنوع مسئولین برای افتادن، دنیا

 فاصمله  آن با ایم؛نرسیده قله به هنوز ما. کنیممی حرکت دامنه در داریم ما. برسیم
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 روزی آن. شد خواهد تمام هادشمنی برسد، قله به ایران ملت که روزی آن. داریم

 آن تا ما. رسید خواهد پایان به آلودخباثت هایمعارضه برسد، قله به ایران ملت که

 6.دهیم ادامه وقفهبی باید را حرکت. داریم فاصله روز

 فرهنگ پرمصرفی و اسراف

 اینقطمه  بمه  خمود  اقتصاد درونیِ استحکام لحاظ از بخواهد ایجامعه یک اگر

 اسمت  این بدهد، انجام باید که واجبی کارهای از یکی نباشد، پذیرآسیب که برسد

 البتّمه . بگمذارد  کنمار  را اینهما  ماننمد  و کردن مصرف زیاد و رویزیاده و اسراف که

 دیگمر  و امکمرده  صمحبت  هما زمینمه  ایمن  در زیماد  هم بنده دارد، زیادی مصادیق

 یزمینه در نان، یزمینه در آب، یمینهز در. کنم تکرار را حرفها همان خواهمنمی

 مصمرف  ممورد بی و رویزیاده و اسراف ما، مصارفِ اقسام و انواع یزمینه در غذا،

 خیلی. کنیم مراقبت باید را اینها داریم؛ زیاد اینها مانند و کردن مصرف بد و کردن

 یادهخانو داخل در خودمان، است؛ ماها شخص کار نیست، دولت کار کارها این از

 1.است )علیه السالم(امیرالمؤمنین از پیروی این. خودمان زندگی داخل در خودمان،

 هنوز ما مصرف الگوی امّا امکرده صحبت مصرف الگوی اصالح به راجع بارها

 روز چند من که خارجی جنس یمسئله همین. کنیممی مصرف بد ما نشده؛ اصالح

 ایمن . اسمت  قبیمل  هممین  از گذاشمتم،  میمان  در جمعمی  با حسینیّه، در اینجا قبل

 ایمن . اسمت  قبیمل  هممین  از لموکس،  وسمایل  میلیماردیِ  صدها و هاده قاچاقهای

 کذایی خودروهای آن با نوکیسه، دارهایپولبچّه که- خیابانها داخل هایبازیبچّه

 اچیزه همین خاطربه -دهندمی پُز دائماً روند،می رژه دائماً روند،می راه دائم آیندمی
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 6.داد یاد نوجوان و جوان این به کودکی از باید را این. مصرف الگوی اصالح است؛

 مصمرف  یعنی است؛ مقاومتی اقتصاد ارکان از یکی مصرف، مدیریت یمسئله

 همای دسمتگاه  همم  دولتمی،  همای دسمتگاه  همم  .تبذیر و اسراف از پرهیز و متعادل

 واقعماً  این که کنند؛ توجه مسئله این به باید هاخانواده و مردم آحاد هم غیردولتی،

 مقابل در بالشک مصرف، در تعادل یمالحظه و اسراف از پرهیز امروز. است جهاد

 جهماد  اجمر  ایمن  کمه  کنمد  ادعما  تواندمی انسان است؛ جهادی حرکت یک دشمن

 1.دارد را اللّهسبیلفی

 ایمن  متأسمفانه  و اسمت  گذشمته  از ما میراثهای جزو این اسراف و گراییمصرف

 تنممان  از را زشت اندامِبی ناسازِ یجامه این باید ایران ملت ما. داشتیم نگه را میراث

 دسمت  باید همه. کنیم حلش را این باید هستیم؛ زدهمصرف خیلی ما. بیاوریم بیرون

 را اسراف جلوی باید چگونه حاال خب، 9.کنند حل را قضیه این و بدهند هم دست به

 اشسمازی فرهنگ. است الزم هم عملی اقدام است، الزم هم سازیفرهنگ گرفت؟

 و اول یدرجه در سیما و صدا هم زمینه، این در واقعاً. هاسترسانه یعهده به بیشتر

 بایممد. دارنممد مسممئولیت دیگممر هممایدسممتگاه هممم دارد، مسممئولیت همممه از بممیش

 هسمتیم،  المیاسم  مفماهیم  بمه  مندعالقه مسلمانِ ملت یک ما. کنید سازیفرهنگ

 بخمش ! اسمرافیم  اهل مانزندگی در متأسفانه ما و شده، منع اسراف اسالم در اینقدر

 ممن  شمماها  گزارشمهای  در. شود آغاز باید دولت خود از من نظر به هم اشعملیاتی

 اسمت  جوییصرفه درصدد دولت که کردند اظهار دوستان از بعضی هم حاال خواندم،

. بگیریمد  جمدی  را ایمن  اسمت؛  الزم ایمن  خوب، بسیار ند؛ک جوییصرفه خواهدمی و
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 تما  بگیریمد  بنمزین  از شمما . اسمت  بزرگمی  بسیار یکنندهمصرف یک خودش دولت

 مصمرف،  کمار  در حقیقتماً . اسمت  دولت بزرگ، یکنندهمصرف یک گوناگون، وسایل

 6.است مهمی و الزم بسیار چیز جویی،صرفه. کنید جوییصرفه

 ىمسمئله  هممین . دهمد ممی  جمواب  «مقماومتى  اقتصماد » هاىطرح ما نظر به

 بنمدى سمهمیه  بنمزین  چنانچمه  اگر. داد جواب کردند، اشاره که بنزین بندىسهمیه

 توانستند. رفتمی باالتر روز در لیتر میلیون صد از ما بنزین مصرف امروز شد،نمی

 جورى باید حتّى. هست خوبى خیلى حد یک در امروز خب، که کنند؛ کنترل را این

 برنامه در را بنزین تحریم. نیست الحمدللّه که نباشد، نیازى بیرون به هیچ که باشد

 نیاز مورد که چیزهایى ىبقیه و. کرد خنثى را بنزین تحریم مقاومتى اقتصاد داشتند؛

 1است. کشور

 فرهنگ تمایل به مارک خارجی
 کمه  شمده،  گمذاری یهپا گذشته از منحرفی کامالً فرهنگِ متأسفانه ما کشور در

 اممروز  تما  انقمالب  اول از ماها که تبلیغاتی همه این با - نرفته بین از آثارش هنوز

 کوچمک  و غمرب  دیمدن  بمزرگ  غرب، سمت به ینیازمندانه نگاه آن، و - داشتیم

 دارد؛ وجود و نشده کنریشه فرهنگ این متأسفانه که اوست؛ مقابل در خود دیدن

 جمنس  مارکِ فالن کنیدمی مالحظه شما اینکه. است یخودباور نبود دلیل به این

 ایطبقمه  یمک  بین در هم بیشتری طرفدار اما کند،می طلب بیشتری پول خارجی

 خماطر  بمه  است، آن از بهتر کیفیتش گاهی داخلی مشابه جنس که حالی در دارد،
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 6.است آفت یک این است، بیماری یک این است؛ نگاه همین

 ضعف در فرهنگ کار

 بما . اسمت  آسیب یک این است؟ ضعیف ما یجامعه در جمعی کار فرهنگ چرا

 از قبمل  خیلی اسالم اما اند،کرده ثبت خودشان اسم به هاغربی را جمعی کار اینکه

 اللّهه  بحبل اعتصموا و: یا ،1التّقوی و البرّ علی تعاونوا: است گفته اینها
 ال و باشمد؛  جمعمی دسمته  بایمد  همم  اللّمه حبمل  بمه  اعتصام حتّی یعنی. 9جمیعا
 چیست؟ کارگریزی علت گریزند؛می کار از کار، توان داشتن با هابعضی .9تفرّقوا

 وجمود  چقمدر  جامعه در اجتماعی انضباط دارد؟ وجود چقدر جامعه در کاری وجدان

 مختلمف،  بخشمهای  در کیفمی  تولید دارد؟ وجود چقدر تولید در کاریمحکم دارد؟

 خموب،  نظرهمای  خموب،  حرفهمای  از برخی چرا است؟ ماماهت و توجه مورد چقدر

 ما به چرا. کردند اشاره دیدید که ماند؟می باقی حرف و رؤیا حد در خوب، هایایده

 کار ساعت هشت است؟ کم ما اداری هایدستگاه در کار مفید ساعات که گویندمی

 یا ساعت منی یا ساعت یک قدر به چرا باشد؛ داشته فایده ساعت هشت قدر به باید

  3کجاست؟ مشکل ساعت؟ دو

 اشمتغال  یمسئله اما هست؛ هم باارزش شده، زیادی فعالیتهای اقتصاد زمینه در

 اسمت،  نشدهحل کار فرهنگ یمسئله است، نشدهحل تورم یمسئله است، نشدهحل

 جموری  یمک  کشمور  در بایمد  کار فرهنگ. است نشدهحل کار مفید ساعات یمسئله
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 و مدت در بیفزایند شوق با را کار ساعت یک هر بدانند؛ عبادت را ارک مردم که باشد

 و تنبلمی  و کمار  به میلیبی و بیکاری با. کرد کار باید. دهندمی انجام که کاری مقدار

   6.رفت نخواهد پیش کشور وادادگی،

 ضعف فرهنگ مالیاتی

 از م،گیمری ممی  مالیمات  ضعفا از امروز ما. است فریضه یک مالیات! من عزیزان

 گیریممی مالیات جزء کاسب از گیریم،می مالیات کارگر از گیریم،می مالیات کارمند

 فرار گیریم؛نمی مالیات وکتابحساببی درآمددارِ فالن دار،سرمایهکالنْ فالن از امّا

 بمه  مالیمات  دادن از کمه  آن. است جرم مالیاتی فرار است؛ جرم اینها دارند؛ مالیاتی

 کمه  درآممدی  آن کمه  - بدهمد  دولت به باید که مالیاتی و کندمی خودداری دولت

 آورده وجمود بمه  دولمت  که است فضایی برکت به است، او اختیار در و شده حاصل

 در دهد،نمی – بدهد را مالیات باید پس کند،می دارد دولت که است کاری و است

 نفمت  پمول  بمه  کشمور  وقتی و نفت، مفت پول به کندمی وابسته را کشور حقیقت

 نفمت  روز یک شود؛می تحریم روز یک آید.می پیش مشکالت همین شد، وابسته

. شمود ممی  دچمار  وضمع  این به کشور کشند؛می وشانهشاخ روز یک شود؛می ارزان

 دارند کشور مالیاتی مسئولین که شنیدم من البتّه. است مهم خیلی مالیات یمسئله

 انجمام  سمریع  باید کارها این دهند؛می جامان دارند خوبی کارهای کنند،می طرّاحی

 کممک  بایمد  مردم و بشود خواسته کمک باید مردم از کند؛ پیدا تحقّق باید بگیرد؛

 کمه  اسمت  این بگیرد، انجام باید که مهمّی کارهای از اوّل قلم. اوّل قلم این کنند؛

 از یعنمی  باشد، مردم درون از درآمدهای یوسیلهبه دولت، یاداره کشور، یبودجه
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 6.کار و کسب و تولید به شودمی مربوط هم مالیات که مالیات، همین

 در دولمت  اسمالمی،  یجامعمه  در و است شرعی و الزامی امر یک مالیات ]لذا[

 هسمتند  کسانی. بگیرد مالیات درآمدها از باید قانون برطبق بداند، الزم که صورتی

 بمه  که - الزامی شرعىِ قانونىِ یوظیفه این زیر از کالن، درآمدهای داشتن با که

 اسمتنکاف  - است اسالمی مصالح خدمت در و درآمدکم طبقات برای و کشور نفع

  1.بشود طوراین که نگذارید و کنید پیدا راهی باید. کنندمی

 ساختار اقتصادی یهاآسیب

 اقتصاد نفتی
 جمه بود اتّکمای  بایمد  که است این کشور اقتصاد مورد در اساسی یمسئله یک

 به امروز من که حرفهایی این البتّه. برسیم اینجا به باید بشود؛ قطع نفت به کشور

 عممل  مقمام  در اسمت،  آسمان  حرف مقام در ایم،گفته مکرّر و کنممی عرض شما

 اجمرا  دانممی بنده است؛ بوده اجرا در سالها دستم من خود. است مشکلی کارهای

 کمردن  اجمرا . داد انجمام  تموان ممی  را سمخت  کار این معتقدم امّا است سختی کار

 ایمن  بمه  اعتمماد  بما  همّت، با را سخت کار همین امّا است؛ زدن حرف از ترسخت

 بمه  اعتمماد  با کشور، داخلی هایسرمایه به اعتماد با جوانها، این به اعتماد با مردم،

 مالحظه شما امروز 9.داد انجام شودمی است، داده نصرت یوعده که متعال خدای

 از ناشمی  ایمن  شمویم، می مشکل دچار ما آورند،می فشار ما نفتِ روی وقتی نید،ک

 پایان و جنگ یدوره از بعد از نفت به را مانتکیه ما که است این از چیست؟ ناشی
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 فشار کردیم،می کم نفت به را مانتکیه ما اگر کنیم، کم نتوانستیم امروز، تا جنگ

  6.شدنمی مامت سخت ما برای قدراین نفت روی بر

 کممک  مما  بمه  کمه  اسمت  چیزی آن[ علمی پرشتاب حرکت] اقتصاد، زمینه در

 را علمم  و ببمریم  پمیش  را علممی  کمار  توانسمتیم  ما اگر یعنی کرد؛ خواهد اساسی

 کمه  همایی فروشمی خام از و نفت فروش از اقتصاد یزمینه در قطعاً کنیم اقتصادی

 مماه  دیمدارِ  در امسمال  .بمود  خواهمد  تررفهص پر بسیار ما برای اینها، مانند و داریم

 ایمن  از یکی در دانشجوها؛ یا بودند، دانشگاه اساتید که نیست یادم حاال - رمضان

 را محصولی یک را، عنصری یک کرد، ایسخنرانی یک حضّار از یکی - دیدار دو

 نمانده یادم چون من حاال که - برابر چندین کشور برای آن درآمد که کرد معرفی

 کنید فرض مثالً درآمد از بیشتر - امکرده یادداشت البتّه بگویم؛ توانمنمی تأسّفانه،م

 کمه  بکنمیم  کمار  محصول آن روی چنانچه اگر که است ما گاز یا است ما نفت که

 نمدارد،  تولیدی مشکالت هم ما برای دارد، هم مندعالقه دارد، دنیا در هم مشتری

 حملّ  کلیمدهای  از یکمی  واقعماً  یعنمی  اشمیم؛ ب داشمته  درآمدهایی چنین توانیممی

  1.است علم روی یتکیه ما، اقتصادی معضالت و اقتصادی مشکالت

 اقتصاد دولتی
 انقمالب  اوّل که است مسائلی جزو این. است دولتی اقتصاد گفتیم دوّم؛ اشکال

 اثمر  بمر  مما  خمود  - نکردنمد  تحمیمل  مما  به دیگران بود، ما خود کار هماین که -

 هرچمه  حماال  دولمت؛  دسمت  سپردیم را اقتصاد داشت، وجود روز آن که یهاینگاه

 بما  ممردم،  دسمت  بشمود  داده و ممردم  بمه  بشمود  منتقل اقتصاد که شودمی تالش
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 پمیش  درسمت  کمار  نگیمرد،  انجام کاری هم عدالت خالف که درست ریزیِبرنامه

 همین آن معنای که کردیم ابالغ را 99 اصل سیاستهای ما. است سخت رود؛نمی

 کمه  حسمینیّه  هممین  در ممن . کنیم خارج بودندولتی حالت از را اقتصاد ما که بود

 نیاز ارز چقدر به ما که دادم شرح برایشان باال، یطبقه آن در شدند جمع مسئولین

 99 اصل بکنیم، را کار این ما اینکه مگر آیدنمی دست به ندارد، امکان این و داریم

 6.بشود باید اینها بشود. عمل کردیم ابالغ را نآ سیاستهای که شکلی این به

 به تحریم از هاییآسیب و دیدیم صدمه تحریم از ما بفرمایید فرض مثالً حاال

 چیسمت؟  از ناشمی  هما آسیب این است؛ شده وارد ما گوناگون مسائل به ما، اقتصاد

 از ناشمی  بیشمتر  هما آسمیب  ایمن  بینمد می کند، موشکافی درست اگرچنانچه انسان

 میمدان  متن در مردم حضور عدم از ناشی بیشتر یا مثالً؛ است نفت به ما ابستگیو

 نگماه  ما اگر. است اینها از ناشی بیشتر اقتصاد؛ کردندولتی[ یعنی] است، اقتصادی

 یا تحریم کنیم، عالج نحویبه را اصلی عامل آن و بشناسیم را اصلی عامل و کنیم

 مثالً و کند تحریم را ما تواندمی دشمن اینکه. شد خواهد اثرکم یا شد خواهد اثربی

 را نفت ما که است این خاطربه دهد،می آزار را ما این و بگذارد ما نفت روی دست

 برخورد دولت با وقتی اینکه ایم؛کرده عمده خودمان اقتصاد در و خودمان زندگی در

 است این خاطربه گیرند،می قرار تحریم مورد دولتی گوناگون هایدستگاه کند،می

 دستهای اقتصادی، یعرصه در توانستیممی ما. دولتند به متعلّق هادستگاه این که

 کمه  انقمالب  اوایمل  در کمردیم  کمه  اشمتباهاتی  آن. بکنیم وارد را مردمی گوناگون

 و باشمد  دولت اختیار در و متعلّق بایست چیزهمه اینکه بر کردیم اصرار طورهمین

 هممین  اشنتیجمه  خب دولت، به سپردیم ما هم را زندگی کوچک جزئیِ چیزهای
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 6.کرد عالج بایستی را اینها است؛ چیزها

 ضعف قوانین اقتصادی 
 - مزاحم قوانین کردن حذف یا مناسب قوانین آوردن فراهم تقنین، ىزمینه در

 یا مزاحمند حقیقتاً قوانین از بعضى نیست؛ کمتر اول کار از دوم کار این اهمیت که

 گونماگون  بخشمهاى  بمه  کمه  قوانینى تصویب و معارض قوانین حذف - رضندمعا

 همم  نظمارت  ىزمینمه  در. است مهم کارهاى از یکى کند، کمک مقاومتى اقتصاد

 اسمت،  میدان این در وارد و  بزرگ حرکت این مجرى که دولت برعملکرد نظارت

 را مناسمب  یحلموا  باید محترم دولت تقنین، مورد در البته. است مجلس ىعهده به

 ]زیمرا[ . بیاورنمد  الیحمه  باید باشد؛ متکى طرحها به صرفاً تواندنمی مجلس بیاورد؛

 در قموانین،  تصمویب  ىزمینمه  در مجلس جاى به تواندنمی هم دیگرى جاى هیچ

 بایستى که است مجلس بکند؛ دخالت آن امثال و مقاومتى به اقتصاد مربوط مسائل

 قانونى یا - کند تصویب است الزم آنچه و هد،بد تشخیص - کند تصویب را قانون

 1.کند خارج دُور از و کند حذف را

 برخمی  کمردن  برطرف مقاومتی، اقتصاد کلی سیاستهای اجرای الزمه ]لذا[ اگر

 معارض، قوانین این شناسایی با باید اسالمی شورای مجلس باشد، معارض قوانین

 و ضوابط برخی حذف نیازمند هاسیاست این اجرای اگر همچنین. کند حذف را آنها

 صمدور  بما  دولت است، کننده تسهیل جدیدِ ضوابط تنظیم و پاگیر و دست مقررات

 جدیمد  ضوابط و قوانین تا بود مراقب دهد ... باید انجام را اقدام این هاییبخشنامه

 و قموانین  حمذف  شمود ... بما   قموانین  تعارض و تراکم ساززمینه که نباشد ایبگونه
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 و قموانین  تصمویب  بما  احیاناً یا و مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای عارضم مقررات

 دولمت  عهمده  بمر  عممدتاً  که  سیاستها این ترراحت اجرای برای راه جدید، ضوابط

 6.شد خواهد مهیا است،

کنمد، قموانین ممزاحم را بایمد     کار را مشکل می "قانون روی قانون آمدن" ]زیرا[

اند انجام بدهد؛ واال ما حاال قوانینی داریم، ]اگر[ باز توبرداشت؛ این کار را مجلس می

تراشمی اسمت؛ بایمد    یک قانونی روی آن قانون وضع بکنیم، قابل تفسمیر و مشمکل  

ی هم وجود یموانع حقوقی و قضا ،مالحظه کرد، دقت کرد، قوانین مزاحم را پیدا کرد

صمادی، کارآفرینمان،   دارد؛ اینها را باید شناسایی کرد و برداشت. بایسمتی فعماالن اقت  

گذاران، دانشمندان، احساس کنند که بما موانمع غیرمعقمول مواجمه     مبتکران، سرمایه

 1.نیستند، بتوانند حرکت کنند

 علمت،  چنمد  از یکمی  است، بیمار اقتصادی وضع کشور یک در اگر ببینید شما

 اینهما  از اسمتفاده  بما  توانندمی کسانی که است قانون از گریزگاههای همین وجود

 و نفع به را دولت و مردم امکانات و کنند پر را خودشان جیبهای و کنند سوءاستفاده

 9.بکشانند خودشان سمت

 نظام اداری معیوب
 اسمت،  شمده  کمه  تالشمی  هممه  بما  امروز، تا انقالب از بعد که هاییزمینه جمله از

 بما  متناسمب  اداری نظام زمینه آوریم، دستبه را ایشایسته پیشرفت آن در ایمنتوانسته

 کماری کمم  زمینمه  ایمن  در بگموییم  تموانیم نممی  مما  .است اسالمی جمهوری هدفهای
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 االن. ایمم داشمته  پیشرفت کم حال هر به اما - اندکرده کار خیلی هم شاید - ایمداشته

 تمالشِ  و عممل  انسمان  امما  گوینمد، ممی  هم همه و شودمی گفته مکرّر که این با هم

 زمینمه  این در باید ربطذی مسؤوالن ماست؛ نقایص از این .کندنمی مشاهده را بایسته

 کمه  اسمت  چیزی این کند،می پیدا ارتباط تذکّر و نصیحت به که مقداری آن. کنند کار

 بمه  تمذکّر  و نصمحیت  فقط این نیست؛ هم کافی این البته که کنم؛می عرض حاال من

   6.شماست به و خودم

 های اقتصادیتوسل دشمن به تحریم

 هممین  کنمیم، ممی  مشاهده استکبار دستگاه رفتار یمجموعه در امروز ما آنچه

. است شما و من محاسباتی دستگاه و محاسباتی نظام در اختالل ایجاد هدف است؛

 در. اسمت  برنیاممده  او از کماری  اسمت،  نتوانسمته  اسمتکبار  دیگمر،  همای میدان در

 هسمت؛  و بموده  اسمتکبار  یجبهه اختیار در مادّی عامل دو تنها واقعی، هایمیدان

 از. ندارد اختیار در چیز هیچ دو این از غیر استکبار. تحریم یکی نظامی، تهدید یکی

 بسته استکبار دست حقّانیّت، اثبات بر توانایی استدالل، قدرت منطق، قدرت لحاظ

 یکمی  کند،می مرتّب که است نظامی تهدید یکی بکند؛ تواندمی کار دو تنها. است

 مقماومتی  اقتصاد باب در مجاهدتِ با را تحریم. دارد عالج هم دو ینا تحریم؛ هم

 همم  قمبالً  گفتنمد؛  محترم جمهور رییس امروز که اینکته این. کرد خنثی بایستی

 براساس اقتصادی هایاست؛ برنامه درستی کامالً ینکته این و بودند گفته ایشان

 پیمدا  تحقّمق  و بشود تعقیب و بشود ریزیبرنامه بایستی تحریمها ماندن فرضِ با و

 حماال  که شد؛ نخواهد کم سوزنی سرِ و ایذرّه تحریمها این که کنیم فرض. بکند

 نخواهمد  دسمت  تحریمهما  کمه  گویندمی هم آنها. گویندمی را همین هم آنها خود
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 برسیم، توافق به هم ایهسته یزمینه در اگر که کردند شروع حاال از حتّی خورد،

 چیزهمای  هنموز  شمد؛  خواهمد  برداشمته  تحریمها یهمه که یستن این آن معنای

 در بارهما  ممن . گفتیممی همیشه ما که است حرفی همان این هست؛ هم دیگری

 بهانمه  ایهسته[ موضوع] که امکرده عرض دیگر گوناگون جلسات و جلسه همین

 حقوق یمسئله: آورندمی دیگری یبهانه یک نباشد، هم ایهسته یمسئله است؛

 جعل سازند؛می را فراوان گوناگون مسائل هست، زنان حقوق یمسئله هست، بشر

 امپراتموری  و تبلیغماتی  دسمتگاه  خواهد،نمی ایمایه خیلی که گیریبهانه و کردن

 از است عبارت تحریم، یمسئله عالج بنابراین،. است آنها اختیار در که هم تبلیغاتی

 6.مقاومتی اقتصاد همین

 امروز، تا 30 سال زمستان حدود از تحریمها این منتها بود، قبل زا هاتحریم خب

 جنمگ  یمک  نیسمت،  هدفمنمد  تحریم آن اسم دیگر اقتصادی، جنگ به شده تبدیل

 ایهسته یمسئله نه هم، آن علت. است ما ملت متوجه که است اقتصادی عیارتمام

 را آن علت ست؛ا قبیل این از دیگری مسائل نه است، بشر حقوق یمسئله نه است،

 علت، است؛ ایران ملت خواهیاستقالل علت، دانیم؛می هم ما دانند،می هم آنها خود

 و دیگمر  کشمورهای  بمرای  کمه  اسمت  اسمالم  مبمانی  یپایه بر نو حرف یک داشتن

 هاعرصه این در اسالمی جمهوری اگر که دانندمی شد؛ خواهد الگو مسلمان ملتهای

 ایمن  و گرفت شودنمی دنیا در را حرکت این رشد لویج دیگر شد، موفق هامیدان و

 ایهسمته  انمرژی  روز یمک  بهانمه  حماال . است این مسئله است؛ مهمی حرکت یک

 ایمن  از حرفهایی روز یک است، بشرحقوق روز یک است، سازیغنی روز یک است،

 هم مطرح ایهسته انرژی یمسئله اصالً اینکه از قبل ما، علیه تحریمها. است قبیل

 ایمن  و ایهسته یمسئله این. داشت خواهد وجود هم این از بعد داشت، وجود بشود
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16  اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت 

 وجمود  فشمارها  هممین  دید خواهید باز برسد، حلی ینقطه به شاءالان اگر مذاکرات

 داخلمی  بنمای  بمه  بایمد  کرد، سازیمصونیت فشارها این مقابل در باید داشت، خواهد

 ناحیمه  ایمن  از تأثیرگذاری از دشمن تا کنیم ویق باید را اقتصاد. کرد بخشیاستحکام

 راحمت  همم  کشمور  مسمئولین  و ملت خیال شد، مأیوس دشمن وقتی بشود؛ مأیوس

 6.شد خواهد

 ممردم  کننمد؛  جمدا  نظام از را مردم که است همین تحریمها این از آنها اهداف

 د؛باش اقتصادی گوناگون مشکالت باشد، رکود باشد، بیکاری باشند؛ مشکالت دچار

 بمرای  کنندمی تحریم[. باشند] مشکالت دچار هم مردم بزنیم، حرف طورهمین ما

 دارندبرمی جوری دارند،برمی بظاهر که هم را تحریم و بیفتد اتّفاق کارها این اینکه

 است این ما پادزهر کنیم؟ کار چه مقابل در باید ما. نشود برطرف مشکالت این که

 هممان  یعنمی  ،[بشمود ] پایمدار  و مقاوم قوی، اقتصاد اقتصاد، که کنیم کاری ما که

 اقتدار عوامل از هم این. ایمگفته و ایمگفته و ایمگفته بارها که« مقاومتی اقتصاد»

 کنمد، ممی  پیدا ارزش هم پولش باشد، داشته قوی اقتصاد که کشوری. است کشور

 دیگمر  و کننمد ممی  پیمدا  اعتبمار  همم  مردمش کنند،می پیدا ارزش هم مسئولینش

 نفت مکیدن این از را خودمان باید که ایمگفته بارها. کرد تحمیل اینها بر شودنمی

 سیاسمت . کنمیم  کمم  بتدریج باید را این و کنیم جدا بتدریج نفت به بودن وابسته و

 اختیمارش  امّما  است ما مال نفت است؛ دیگران دست نفت، شدن پایین باال و نفت

 آن کمه ] کنیم جوری کنیم، مقاوم را کشور قتصادا بتوانیم باید. است دیگران دست

 شمرط  آمدند اگر حاال خب، 1.است اقتدار عوامل از یکی این. ببخشیم استحکام[ را

 انجام را آن که گنجدنمی غیرتت شما که دادند قرار چیزى یک را تحریم برداشتن
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  17فصل دوم: چرایی اقتصاد مقاومتی 

 تقاللاس از دست بردارید، اسالم از دست گذارندمی شرط کنید؟می کار چه بدهى؛

 افتخمارآمیز  ىپدیده فالن از دست بردارید، علم سوى به حرکت از دست بردارید،

 یقینماً . کنیمد نمی قبول قطعاً کنید؟می کار چه شما برداریم؛ را تحریم ما تا بردارید

 فمالن  ممثالً  تحریمهما،  برداشمتن  شمرط  که کندنمی قبول کشور در مسئولى هیچ

 آرمانها، با آیدنمى فعالً دشمن البتّه. باشد مانىآر ىمسئله فالن و اساسى ىمسئله

 امّا رسد؛می هم صراحتبه کردیم، نشینىعقب ما اگر چرا، بکند؛ صریح ىمعارضه

 قمرار  شمرط  و بکنمد  معارضه آرمانها با بیاید صریح دشمن که نیست جوراین امروز

 از سموى  اقدام این حرف، این پیشنهاد، این که فهمید بود؛ هوشیار باید لکن بدهد

 راضمى  که است معلوم مسئولى هیچ خب،. گیردمی انجام دارد هدفى چه با دشمن

 تحریمها مثالً اینکه براى و بیاید کوتاه دشمنان مقابلِ در که نیست موافق و نیست

 جمور ایمن  کمه  حاال خب، خیلى بردارند؛ دست آرمانها از بشود، کم یا بشود برداشته

 کنمد؛  پیدا مصونیّت تحریمها مقابل در کشور که کنید کارى بیایید شما پس است،

 6.این یعنى مقاومتى اقتصاد

 و نمدارد  معنمی  تحمریم  دیگمر  شدیم، قدرتمند و شدیم قوی ما اگر اقتصاد، در

 دست به اقتصادی اقتدار توانستیم داخل در ما اگر شود؛می زائدی کار یک تحریم

[ فقط] نه اقتصادی؛ ارتباط دنبال آیندمی دریوزگی، به آیندمی خودشان آنها بیاوریم،

 نکنیمد؛  تحمریم  گوینمد می آیندمی آنها کنیم، تحریم ما اگر بلکه کنند،نمی تحریم

 گوناگون هایزمینه در است، همین هم سیاست یزمینه در. است این کار طبیعت

 1.است همین هم

 نماظر  که کسانی همه. کردیم مطرح را «مقاومتی اقتصاد» پیش  سال چند ما
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18  اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت 

 بر اقتصادی فشار دشمن، هدف که بزنند حدس توانستندمی بودند، گوناگون مسائل

 اقتصاد روی بر خواهندمی اینها که دادمی نشان هاطراحی و بود معلوم. است کشور

 دشمن هدف. است مهمی ینقطه آنها برای ما کشور اقتصاد. شوند متمرکز کشور

 لطممه  اشتغال به بزند، لطمه ملی رشد به شود، زمتمرک اقتصاد روی بر که بود این

 دلمزده  شموند،  مشمکل  دچمار  مردم شود، خطر و اختالل دچار ملی رفاه طبعاً بزند،

 ایمن  و اسمت،  این دشمن اقتصادی فشار هدف شوند؛ جدا اسالمی نظام از بشوند،

 6.کند مشاهده توانستمی انسان را این بود؛ محسوس

 تیرهای مقابل در یا جهانی حوادث از ناشی هایانهتک مقابل در خواهیممی اگر

 رو مقماومتی  اقتصاد به ناچاریم نبینیم، آسیب جهانی معارض سیاستهای زهرآگین

 که قدرتهایی آن و کسانی آن مقابل در است استحکام عامل مقاومتی اقتصاد. کنیم

 اسمتفاده  دارند خودشان امنیّتی و ایرسانه و سیاسی و اقتصادی ظرفیّت یهمه از

 از یکمی . کنند وارد ضربه نظام این و کشور این و ملّت این به اینکه برای کنندمی

 مما  را هشمدار  ایمن . اقتصاد راه از رخنه از است عبارت کردند پیدا فعالً که هاییراه

 همای توانمایی  فراخور به کدام هر هم مسئولین گفتیم؛ و کردیم مطرح است سالها

 ظرفیّمت  یهممه  بما  تموان،  یهمه با باید ما لکن دندکر خوبی تالشهای خودشان

 در ما اجتماعی تقوای شودمی این کنیم؛ دنبال داخل در را مقاومتی اقتصاد موضوع

 1.اقتصادی یمسئله یزمینه

 های اقتصاد جهانیها و بحرانتاثیرپذیری از نوسان

 کمه  سمت ا دنیما  اقتصادی هایتکانه کشورها اقتصاد بر مؤثر عوارض از برخی
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  19فصل دوم: چرایی اقتصاد مقاومتی 

 دیگری هایبرهه در و آمد پیش سالها این در که چیزی همان مثل آید؛می پیش

 یکی رییسِ گفتم، وقتییک من. کشورها برروی گذاردمی تأثیر این که آمده پیش

 در که ایدوره آن در کرد؛ مالقات من با و آمد شرقی جنوب آسیای کشورهای از

 شمما  گفمت  بود، این من به او رفح آمد؛ وجود به عجیب شکست آن منطقه این

! فقیمر  کشمور  یمک  به شدیم تبدیل غنی کشور یک از شب یک در ما بدانید، فقط

 بمرروی  تأثیرگمذاری  برای عامل یک پس. است جوریاین غیرمقاوم اقتصاد یعنی

 بمه  شمود ممی  سمرریز  کمه  است دنیا اقتصادی گوناگون هایتکانه همین اقتصادها

 همم  عاممل  یمک  و آیمد، ممی  پمیش  که است بیعیط بالهای عامل یک کشورها،

 در کمه  بفرمایید فرض. تحریمها امثال و تحریمها مثل است؛ تخاصمی هایتکانه

 را نفمت  قیمت وقتیک نفت، قیمت روی بشود گیریتصمیم گیری،تصمیم مراکز

 اینهما  از خیلمی  افتماد؛  اتفاق ما برای اینکه کما دالر، شش به بیاورند مثال بابمِن

 همای گیمری تصممیم  دنبال به و مؤثر و شدهبینیپیش کارهای اینها نیست؛ عادی

 6.شودمی دنبال مراکزی از که است مشخصی

 در آمریکما اسمت؛   اقتصماد  و غرب اقتصاد از جهانی ناشی اقتصادی بحرانهای

 اگرچه زد، دامن را مشکالت[ که بود] آمریکا مشکالتِ سرریز حقیقت در هم اروپا

 خمواهیم نممی  که هم ما. جورهمین هم دیگر جاهای در داشت؛ ودوج آن یزمینه

 اقتصمادی،  لحماظ  از کمه  خمواهیم نمی و توانیمنمی ما بکشیم؛ حصار خودمان دُور

 تأثیر تحت بنابراین است، مطلوب نه است، ممکن نه کنیم، قطع دنیا با را ارتباطات

 1.کنیم سازیمقاوم باید پس گیریم،می قرار اینها
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  های اقتصاد مقاومتیها و ویژگیمؤلفه: سوم فصل 

 رویکرد جهادی

 سیاستها این در که است جهادی رویکرد ،[مقاومتی سیاستهای هایمؤلفه یکی از]

 شمود نممی  عادی حرکت با. جهادی مدیریت جهادی، همت گرفته؛ قرار مالحظه مورد

 بمزرگ  کارهای شودنمی حساسیتبی و آلودهخواب احیاناً و عادی حرکت با رفت؛ پیش

 بمرای  جهمادی  ممدیریت  و جهادی تحرک است، الزم جهادی همت یک داد؛ انجام را

 هم باشد، قدرت پر هم باشد، علمی هم شود،می که حرکتی باید. است الزم کارها این

 قموه  سمه  محتمرم  رؤسمای  با که ایجلسه در من. باشد مجاهدانه هم و باشد، برنامه با

 آقمای  خوشمبختانه . کمردم  مطمرح  داشمتیم،  گذشمته  همای فتهه در مسئله همین برای

 ایمن  پیگیری مسئول دولت در که کسانی آن که گفتند من به قاطعیت با جمهوررییس

 خیلمی  ایمن  خب، است؛ مجاهدانه و جدی حرکت همین بر تصمیمشان هستند، کارها

 6.رفت پیش شودنمی این بدون است، الزم این یعنی است؛ خوب

 یهمه از اقتصادی یمسئله زمان، از یبرهه این در امروز ظران،صاحبن نظر به
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61  اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت 

 یزمینمه  در بتواند ما عزیز کشور اگر. دارد بیشتری اولویت و فوریت کشور مسائل

 کمه  را بلنمدی  گمام  ایمن  بدهمد،  انجام ایجهادگونه حرکت یک اقتصادی، مسائل

 پیشمرفت  و کشمور  بمرای  بالشک کند، همراه بعدی بلند گامهای با است، برداشته

 قدرت بتوانیم باید ما. داشت خواهد زیادی بسیار تأثیرات ایران ملت عزت و کشور

 دهمیم؛  نشمان  دنیا یهمه به اقتصادی مشکالت حل یزمینه در را اسالمی نظام

 با و اسالم سایه در ملت یک که ببینند بتوانند ملتها تا بگیریم دست سر بر را الگو

  6.کند پیشرفت تواندیم چگونه اسالم تعالیم

 ما باید که کند،می مشاهده انسان کشور ی مسائلمجموعه عرصه در که آنچه

 تمرین اساسمی  یجملمه  از کمه  اسمت  ایمن  بدهیم، قرار خودمان همت وجهه را آن

. است اقتصادی مسائل ما، کشور با یمقابله در ما کشور و ما ملت دشمنان کارهای

 یعرصه در فعالند، هم سیاسی یعرصه در فعالند، مه فرهنگی یعرصه در البته

. دارنمد  زیمادی  بسیار فعالیت اقتصادی یعرصه در اما فعالند، هم علمی انحصارات

 ملت علیه بر را آن یا کردند سازیزمینه ایران ملت دشمنان که تحریمهایی همین

 وارد مما  کشمور  پیشمرفت  بر ایضربه یک که بود این قصد به کردند، اعمال ایران

 و نشمد  بمرآورده  آنها یخواسته البته. بدارند باز شتابنده حرکت این از را آن و کنند

 و مسئوالن تدابیر و بگیرند داشتند، انتظار که را اینتیجه آن تحریمها از نتوانستند

 متوجمه  بایستی ما لذا. کنندمی دنبال اما آمد؛ فائق دشمنان ترفند بر ملت همراهی

 مسمائل  ممن  نظمر  بمه  اینهما  یهممه  محمور  و کشور مسائل تریناساسی به کنیم

 در چمه  مجلمس،  در چمه  دولت، در چه کشور، مسئوالن از من لذا. است اقتصادی

 ملمت  از همچنمین  و شموند ممی  اقتصمادی  مسائل به مربوط که دیگری بخشهای

 کننمد،  کمار  جهادگونمه  حرکمتِ  بما  اقتصادی یعرصه در که دارم انتظار عزیزمان
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  26 های اقتصاد مقاومتیها و ویژگیمؤلفهوم: سفصل 

 و جهشمی  حرکت میدان، این در باید نیست؛ کافی طبیعی حرکت. کنند تمجاهد

 تما  انقمالب  اوّل از مما  ملّمت . است الزم جهادی یروحیّه 6.باشیم داشته مجاهدانه

 در ما را این رفته؛ پیش شده، میدان وارد جهادی یروحیّه با که جایی هر در امروز

 مشماهده  داریمم  علممی  حرکمت  در دیدیم، سازندگی جهاد در دیدیم، مقدّس دفاع

 را کار یعنی باشیم؛ داشته جهادی یروحیّه گوناگون، بخشهای در ما اگر. کنیممی

 عنموان  بمه  فقمط  نه - دهیم انجام ناپذیرخستگی صورت به و جدّیّت با خدا، برای

  1.رفت خواهد پیش حرکت این بالشک - تکلیف اسقاط

 محوری عدالت

. اسمت  اجتماعی عدالت مهم و کلیدی شاخص تر،مهم شاخصها این یهمه از

 قبمول  وجمه همیچ به اجتماعی عدالت تأمین بدون را کشور اقتصادی رونق ما یعنی

 خموب  خیلمی  شاخصهایشمان  که هستند کشورهایی. نیستیم آن به معتقد و نداریم

 اخمتالف  تبعمی،،  لکمن  اسمت؛  بماال  خیلی اقتصادیشان رشد است، مطلوب است،

 با منطبق وجههیچبه را این ما است؛ محسوس کشورها آن در عدالت نبود طبقاتی،

 تمرین مهمم  از یکمی  بنابراین. دانیمنمی اسالمی جمهوری اهداف و اسالم خواست

 پیشمرفت  از محمروم  طبقمات  بایمد . است اجتماعی عدالت شاخص ما، شاخصهای

 9.بشوند مندبهره کلمه واقعی معنای به کشور اقتصادی

 م داریسرمایه اقتصاد شاخصهای به تنها یعنی است؛ حورمعدالت اقتصاد، این

 بگوییم که نیست اینها بحث کند؛نمی اکتفا مم ملّی ناخالص تولید ملّی، رشد[ مثل]
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 شاخصمهای  در که شد؛ زیاد اینقدر ملّی ناخالص تولید یا شد، زیاد اینقدر ملّی رشد

 ملّی ناخالص تولید که یحال در. کنیدمی مشاهده داریسرمایه اقتصاد در و جهانی

 گرسمنگی  از کشمور  آن در همم  کسمانی  امّما  رود،ممی  باال هم خیلی کشوری یک

 و اقتصمادی  عمدالت  مم  عمدالت  شاخص بنابراین. نداریم قبول ما را این! میرندمی

 امّا است، مقاومتی اقتصاد در مهم شاخصهای از یکی م جامعه در اجتماعی عدالت

 بشمود؛  اعتنمایی بمی  هم دنیا موجود علمی اخصهایش به که نیست این آن معنای

. شمود ممی  کار هم «عدالت» محور بر امّا شود،می توجّه هم شاخصها آن به نخیر،

 معنمای  بمه  بلکمه  نیست، فقر تقسیم معنای به برنامه این در و بیان این در عدالت

 6.است دادن افزایش را ملّی ثروت و ثروت تولید

 کند، پیشرفت مادی تمدن گوناگون هایجلوه و یفناور و علم در کشوری اگر

. نیست پیشرفت اسالم منطق با و ما نظر به این نباشد، آن در اجتماعی عدالت اما

 است، کرده پیشرفت صنعت است، کرده پیشرفت علم کشورها از بسیاری در امروز

 و تمر عمیمق  طبقماتی  یفاصله اما است، کرده پیشرفت زندگی گوناگون هایشیوه

 و سمطحی  پیشمرفتِ  ایمن  نیسمت؛  پیشرفت این است؛ شده بیشتر طبقاتی کافش

 بیشمترین  معمدودی  جمعیمت  کشوری، یک در که وقتی. است بادکنکی و ظاهری

 و سرما از مردم خیابانها در کشور، همان در و برندمی کشور آن از را مادی یبهره

 1.است شورک آن در عملیغیر و نامفهوم اینقدر عدالت میرند،می گرما

 حواشمی  و کشور تولیدی و اقتصادی گوناگون فعالیتهای یهمه یزمینه در ما

 از برخمی  طبمق  ما. محورعدالت هم محوریم،توسعه هم ما که کنیم توجه باید آن،

 کمه  نیسمتیم  دارد، همم  زیادی طرفداران و است رایج دنیا در امروز که سیاستهایی
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 آن، کنمار  در عمدالت  به و کنیم فکر کشور در ثروت رشد و تولیدات رشد به صرفاً

 خمواهیم ممی  که است همین ما نظام نوآوری. نیست ما منطق این نه، نکنیم؛ فکر

 بما  اینهما  و باشیم داشته هم با و هم کنار در اقتصادی رشد با و توسعه با را عدالت

 را این دبای یا و سازندنمی هم با اینها کند تصور که دیدگاهی ما. نیستند متنافی هم

 کماهش  در همم  مموارد؛  همه در باید نکته این. نداریم قبول را، آن یا کرد انتخاب

 اقتصادی مسائل به کلی نگاه در هم سازی،خصوصی یمسأله در هم دولت، حجم

 رعایت دولتی بخش و تعاونی بخش و خصوصی بخش میان منابع تقسیم در هم و

 6.شود

 رشمد  بما  و توسمعه  بما  را عمدالت  یمخمواه مى که است همین ما نظام نوآورى

 رشمد  1نیسمتند.  متنمافى  همم  با اینها و باشیم داشته هم با و هم کنار در اقتصادى

      9کنند. پیدا را راهش و کنند ریزیبرنامه برود؛ پیش عدالت همپای باید اقتصادی

 درسمت  اقتصمادی  رشد یبرنامه ما که این. است عدالت ما، وجودی یفلسفه

 عمدالت  فکمر  به اقتصادی، رشد سه برنامه دو، شدن حاصل از بعد ذاریمبگ و کنیم

 ریمزی برناممه  برود؛ پیش عدالت همپای باید اقتصادی رشد. نیست منطقی بیفتیم،

 کمردن  در معنما  است ممکن البته چیست؟ عدالت حاال. کنند پیدا را راهش و کنند

 قمدرِ  یمک  امما  شمند؛ با داشمته  نظمر  اختالف گروههایی یا کسانی افرادی، عدالت،

 و درستکار تشویق برابر، فرصتهای دادن ها،فاصله کردنکم: دارد وجود هاییمسلّم

 و عمزل  - کردن رایج حاکمیتی یبدنه در را عدالت ملی، ثروت به متجاوزان مهار

 مرکز مثل را فقیر مناطق و کشور دوردست مناطق - نظرها اظهار قضاوتها، نصبها،
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 مالک و صاحب را همه رساندن، همه به را کشور مالی منابع ،آوردن نظر زیر کشور

 بایمد  کمه  اسمت  عمدالت  اتفاقهای مورد و هامسلّم قدرِ ]اینها[ از دانستن، منابع این

 ممن  بما  عمدالت، . قاطعیمت  نیازمند و است اصل یک عدالت بنابراین،. بگیرد انجام

 قاطعیمت  اوالً شود؛ینم درست تعارف با عدالت، شود؛نمی درست بمیری تو بمیرم،

 دارد الزم بودن مردمی و زیستیساده ثالثاً خواهد،می مردم با ارتباط ثانیاً خواهد،می

 و شمرطها پمیش  جمزو  همم  ایمن  خواهمد؛ می تهذیب و خودسازی همه، از باالتر و

 دسمتی  یک و کنیم درست را خودمان باید اول،. است عدالت اجرای نیازهایپیش

 شما و من یوظیفه کنیم؛ اجرا را عدالت بتوانیم تا بکشیم، نخودما صورت و سر به

 6.کنیم مبارزه فساد و خوارانویژه با باید واقعاً. اینهاست

 بنیادیمردم

 سیاسمتها  ایمن  در که است محوریمردم ،[مقاومتی از سیاستهای بعدی مؤلفه]

 تأکیمد  هم اسالمی معارف و بیانات دهد،می نشان ما به هم تجربه. شده مالحظه

 هرجما  الجَماعَم؛؛  مَمعَ  الِ یَدُ. هست هم خدا دست آیندمی مردم هرجا که کندمی

 و نشمانه  هسمت؛  همم  الهمی  پشمتیبانی  و الهی کمک و الهی عنایت هستند، مردم

 از گمذر  آن ینمونمه  و انقمالب،  خمود  آن ینمونمه  ساله،هشت دفاع آن، ینمونه

 رفته؛ پیش کارها بودند، میدان در مردم نچو[ است] سال 93 این دشوار هایگردنه

 مما  کمه  را 99 اصمل  سیاسمتهای . دادیمم  بها کمتر این به اقتصادی یزمینه در ما

 شاید و باید کهچنان آن حق البته بود؛ همین برای کردیم، ابالغ و کردیم تصویب

 سیاسمتهای  به راجع مسئولین با یجلسه در سالها، همان جاهمین در من. نشد ادا

 گرفت انجام کارهایی هم عمل در بود؛ همه تصدیق مورد کردم؛ صحبت 99 اصل
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 مما . نشمد  عممل  بمود  سیاسمتها  آن حق که آنچنان لکن بود، شکرگزار بایستی که

 وسمط  در بیاینمد  بایمد  امکاناتشمان  با مردم بدهیم؛ بها کنیم، تکیه مردم به بایست

 سمرمایه،  صاحبان مهارت، انصاحب مبتکران، کارآفرینان، فعاالن، اقتصادی؛ میدان

 همم  نیروها این واقعاً که دارد، وجود کشور این در که پایانیبی و متراکم نیروهای

 ممردم؛  مختلف قشرهای با دارم سروکار که است متمادی سالهای بنده. شمارندبی

 هم اینها از بینممی من که شودمی آشکار ما برای چیزهایی یک گاهی حالدرعین

 یما  ابتکمار،  دارای یما  مهارت، دارای یا کار، به یآماده عناصر قدراین. بودیم غافل

 دولمت  کارنمد؛  یتشمنه  اینهما  کمه  هستند کشور در سرمایه دارای یا دانش، دارای

 کجاهما  کمه  کنمد  راهنممایی  را اینهما  کنمد،  سازیزمینه اینها حضور برای بایستی

 یعممده  مسمئولیت  بکند؛ حمایت آنها از ببندند، کار به را خودشان توان توانندمی

 وجود قهراً ناگزیری، بخشهای یک در دولت اقتصادی فعالیت حاال. است این دولت

 سیاسمتها  این در که بشود؛ داده مردم به اقتصادی فعالیت باید لکن داشت؛ خواهد

 6.گرفت قرار مالحظه مورد

 بنیماد دمممر  شمود، ممی  مطرح مقاومتی اقتصاد عنوان به که اقتصادی ]لذا[ این

 بما  است؛ مردمی اقتصاد نیست، دولتی اقتصاد و نیست دولت محور بر یعنی است؛

 «نیست دولتی» امّا. میکند پیدا تحقّق مردم حضور مردم، یسرمایه مردم، یاراده

 مسمئولیّت  دولمت  چمرا،  نمدارد؛  مسئولیّتی آن قبال در دولت که نیست معنا این به

 و اقتصمادی  کمار . دارد کممک  و همدایت  سازی،تظرفیّ سازی،زمینه ریزی،برنامه

 یمک  عنموان بمه  مم  دولمت  امّا است؛ مردم مال است، مردم دستِ اقتصادی فعّالیّت

 کمه  جمایی  آن. کنمد ممی  کمک کند،می هدایت کند،می نظارت م عمومی مسئول

 را آنهما  جلموی  بزنند، اقتصادی فساد به دست و کنند استفادهسوء بخواهند کسانی
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 بنمابراین . کندمی کمک آنها به دارند، کمک به احتیاج کسانی که آنجایی گیرد؛می

 در یعنی اقتصاد مقاومتی 6.کندمی تسهیل است؛ دولت یوظیفه شرایط، سازیآماده

 ممردم  نیروهای از که باشد جوری اقتصادی بنای و اقتصادی ساختِ کشور، داخل

 اقتصمادی  بنمای  بشمود،  زیریم برناممه  بشمود،  گرفتمه  واقعی کمک بشود، استفاده

 کشور اقتصادی حرکت که باشد این بر کشور مسئوالن یکند تکیه پیدا استحکام

 تهدیمد  از شد، این اگر شد؛ خواهد شکوفایی شد، این اگر. بدهند قرار جوریاین را

 نفت قیمت افتادن پایین از لرزد،نمی تنمان دیگر تحریم از ترسیم،نمی دیگر دشمن

 باز هم مقاومتی اقتصاد یعمده یتکیه. است مقاومتی اقتصاد این ؛گیریمنمی عزا

 1.است داخلی تولید روی است؛ مردم روی

 اصمل  سیاستهای این. است مقاومتی اقتصاد الزامات جزو اقتصاد، کردنمردمی

. بگیرد انجام باید کار این و بیاورد؛ وجود به تحول یک تواندمی شد، اعالم که 99

 9.بشود باید بیشتری تالشهای و گرفته انجام کارهایی البته

  گراییبرون عین در زاییدرون

 خمود  ظرفیّتهای دل از یعنی چه؟ یعنی است زادرون. است زادرون اقتصاد این

 بمه  اسمت  متّکمی  درخت، این و نهال این رشد جوشد؛می ما مردم خود و ما کشور

 نیسمت؛  گرادرون حالدرعین امّا. است معنا این به زادرون خودمان؛ کشور امکانات

 محصمور  را خودممان  اقتصماد  ما که نیست معنا این به مقاومتی، اقتصاد این یعنی

 بما  اسمت؛  گرابرون امّا است، زادرون نه، کشور؛ خود در کنیممی محدود و کنیممی
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 مواجمه  قمدرت  بما  دیگمر  کشورهای اقتصادهای با دارد، تعامل جهانی اقتصادهای

 برای کنم،می عرض که را اینها. نیست گرادرون امّا است، زادرون براینبنا. شودمی

 مغمرض،  مغزهمای  و زبانهما  و قلمهما  االن هما زمینه همین در که است این خاطر

 و کننمد  محدود را کشور اقتصاد خواهندمی اینها بله،[ »کنند القا] که کارند مشغول

 مسئوالن و را ملّت اینکه برای را هاتحلیل اقسام و انواع. «کنند محصور داخل در

 تا کنممی عرض من. کنندمی دارند بکنند جدا م است سعادت راه که م راه این از را

 6.باشد روشن مانعمومی افکار برای

 را زایمی درون ایمن  امّما  بکشمیم،  حصمار  کشور دُور نگفتم وقتهیچ من ]البته[

 نخواهمد  جمایی  به نکند، فوَران و نجوشد درون از ملّی اقتصاد اگر نکنید؛ فراموش

 تعاممل  امّما  اسمت  خموب  خیلمی  اقتصمادی  همای زمینه در دنیا با تعامل بله،. رسید

 ملّت که است این راهش. باشد اقتصاد زاییدرون معنایش که تعاملی و هوشمندانه

 بمه ! عزیمز  جوانهمای . کنند حرکت هوشیارانه و آگاهانه و بِایستند مسئولین بِایستد،

 تربزرگ و آمریکا که را روزی آن دید خواهید شماها الهی، فضل به و لهیا توفیق

 غلطمی  هیچ ایران اسالمی جمهوری قبال در آمریکا، متّحدین یهمه و آمریکا از

 1.بکنند توانست نخواهند

 کشور درون از را خود یمادّه و خود یمایه که است اقتصادی زا؛درون اقتصاد

 ]بنابراین[ ما .9آوردمی دست به خودمان مردم هایتوانایی از و کشور امکانات از و

 بیمرون  به نگاه بایستی امّا کنیم، پیدا افزایش و بجوشیم و کنیم رشد باید درون از

 بما  و خمود  همّمت  بما  بتوانیم باید است، ما به متعلّق جهانی بازارهای باشیم؛ داشته
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 دولمت  حمایمت  بمدون  حضمور  ایمن  و کنیم پیدا حضور بازارها این در خود، ابتکار

 سمهم  تواننمد می زمینه این در دولتی مختلف بخشهای البتّه که نیست؛ پذیرامکان

 6.باشند داشته

 را، خودشان نفت را، خودشان زیرزمینیِ تولیدات است ممکن کشورها از بعضی

 را آنها محصوالت دنیا، در علم و ثروت صاحبان به کنند منتقل را، نفت هایبشکه

 نیسمت؛  پیشرفت این امّا بیاید وجودبه است ممکن هم پیشرفتی ظاهرِ یک بخرند،

 اسمتعداد  بمه  متّکمی  که است وقتیآن باشد، "زادرون" که است وقتیآن پیشرفت

 بمه  یوابسمته  همم  ملّتهما  و دولتها و کشورها اعتبار و وزن. باشد ملّت یک درونی

 وجودبه رشدی جهشی، ی،حرکت یک درون، از چنانچه اگر. است زاییدرون همین

 ابّهت دهد،می ارزش دهد،می اعتبار دهد،می وزن ملّت، یک به کشور، یک به آمد،

  1.دهدمی

 بنیانیدانش

 کمار  اساس است؛ بنیاندانش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد محکم هایپایه از یکی

 زادرون اداقتص مقاومتی اقتصاد[ زیرا] است؛ بنیاندانش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد در

 همای تکانمه  کمه  دارد مسمتحکمی  همای پایمه  داخمل  در که است اقتصادی است،

 ،[است] مقاومتی اقتصاد این برد؛درنمی جا از را آن اقتصادی و جهانی و المللیبین

 اقتصماد  از اسمت  عبمارت  اقتصماد  این هایپایه تریناساسی از یکی. مقاوم اقتصاد

 ما نظر به خب،. است مهم خیلی این علم، به اشدب متّکی که اقتصادی بنیان؛دانش

 اقتصماد  اصملی  ستون در واقع که بنیاندانش اقتصاد در توانندمی جوان هاینخبه
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. دارد الزم طرّاحی این خب، کنند؟ ایفا نقش چطور. کنند ایفا نقش است، مقاومتی

 از را السمؤ  این جواب من مقاومتی؟ اقتصاد در کنند ایفا نقش ما جوانهای جورچه

 شمما . کنند طرّاحی دیگران که نمانید منتظر کنید، طرّاحی بنشینید خواهم،می شما

 چگونگی: بدهید قرار همین را موضوع خودتان اجتماعات از یکی در نخبه جوانهای

 همایی گمروه . بنیمان دانش اقتصاد یا مقاومتی اقتصاد در جوان نخبگان آفرینینقش

 دست با کنند، مطالعه کنند، فکر کنند، کار بشوند، قسیمت هاییگروه بیایند، وجودبه

 از که طرحی این از نخبگان بنیاد وقتآن بدهند، راه کنند، شرکت اجتماع این در پُر

 تحوّل یک من نظر به. کند پشتیبانی کند، حمایت آمده، بیرون نخبگان خود درون

 یزمینه در هم کردن، رکا و اندیشیدن و کردن فکر یزمینه در هم آید؛می وجودبه

 .6آیمد ممی  وجمود بمه  تحموّل  قطعماً [ همم ] اقتصاد یزمینه در زمین؛ روی واقعیّت،

 بلندپروازی این که دهدمی ما به را اجازه این کشور امروز علمیِ وضع خوشبختانه

 1.کنیم بنیاندانش اقتصاد را اقتصادمان بخواهیم که باشیم داشته را

ود دارد که مهم و دارای اهمّیت است؛ مثالً بخمش  خشهایی در اقتصاد ما وجب

نفت و گاز یا بخش تولید موتور که برای خودرو، برای هواپیما، برای قطمار، بمرای   

بنیان بشود. اینکه ما کشتی مورد استفاده است، این بخشهای حسّاس و مهم، دانش

انمد  شان دادهبنیان ]این است[. جوانهای ما، دانشمندان ما نگوییم اقتصاد دانشمی

توانند ما را از آن سطحی که در فنّاوری داریم باالتر توانند نوآوری کنند، میکه می

ببرند. خب، این کار کوچکی است که موشک بُرد بلند را جوری تنظیم کنند که در 

هزار کیلومتری با انحراف دو متر یا پنج متر به هدف بخورد؟ خب آن مغزی که  دو

تواند؛ مثالً فرض کنید که را بکند، در موارد گوناگون دیگر هم میتواند این کار می
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سطح موتور خودرو را با یک پیشرفتی باال ببرد که فرض کنیم مصرفش کم بشود، 

توانند. همین االن در کشور مما  وجود بیاورد؛ مییا موتور قطار را به فالن شکل به

دهند و هایی که آنها انجام میای وجود دارند که کارهای اقتصادی و تولیدیبنگاه

اش بهتر است یا برابر آنهما اسمت؛ هممین االن    کنند، یا از مشابه خارجیتولید می

بنیمان شمدنِ بخشمهای مهممّ     داریم؛ خب اینها را باید تقویت کرد. بنابراین دانمش 

اقتصاد داخلی، یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است و بایستی 

 6.دانجام بگیر

 نگماه  با. شودمی اثربى علم پیشرفت با  هم تحریمها که است این بنده اعتقاد

 و طموالنى  ىآینمده  آن از نظر قطع با - کنیم نگاه که هم مدّتمیان و مدّتکوتاه

 دشمنان دست در است ابزارى امروز که تحریمها خواهدمی کشور اگر - بلندمدّت

 از غیمر  ملّمى،  آبمروى  روى آوردن فشمار  بمراى  تحمریم  از - ملّمت  تحقیر براى ما

 اینکه کنند؛می تحقیر و کنندمی استفاده است زندگى به مربوط که عملى فشارهاى

 تحریمهما  ىمسمئله  روى که کردیممی تکرار مدام سال چند این در گذشته، از ما

 کشور، مسائل به علمى نگاه با ،[شود اثربى] - است این خاطربه نکنید، تکیه خیلى

. شد خواهد اثربى تحریمها کشاورزى و صنعت و علم دادن پیوند و علم، به توجّه و

 شمرکتهاى  کنمیم؛  کار توانیممی و است باز برایمان کار میدان هازمینه این در ما و

 که است مقاومتى اقتصاد همین ىمقوله در کارها تریناساسى از یکى بنیاندانش

 اطمراف  ىهمه تصدیق و تأیید مورد و است شده بحث آن ىدرباره و شده مطرح

 بشود، دقّت بنیاندانش شرکتهاى تشخیص در البتّه .است گرفته قرار کشور مسائل

 استانداردسمازى  بنیمان دانش شرکت و[ بشود معیّن] هامشخّصه و هاشاخصه یعنى

 کارهایى همین و بیایند کسانى بنیاندانش شرکت اسم به که نباشد جوراین بشود؛
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[ اینجا] در - اینها مانند و دلّالى - است معمول دیگر هاىعرصه از برخى در که را

 از یکمى  بایمد  را این ؛[باشد] بنیاندانش شرکتِ کلمه، واقعى معناى به. ببرند پیش

 6.داد قرار اساسى محورهاى

 فقط و است دانشمندان به منحصر اقتصاد این که نیست این آن ]البته[ معنای

 م مهارتها و هاتجربه نخیر، مقاومتی؛ اقتصاد در کنند ایفا نقش توانندمی دانشمندان

 و تجربمه  دارای کمه  کمارگرانی  مهارتهای و هاتجربه صنعت، صاحبان هایتجربه

 گفتمه  اینکه. کند ایفا نقش اقتصاد این در تواندمی و بگذارد اثر تواندمی م مهارتند

 کشاورز یا صنعتگر یتجربه با عناصر که نیست این آن معنای محور،دانش شودمی

 اینها اند،داده انجام تجربه اساس بر را بزرگی کارهای متمادی سالهای طول در که

 1.است اینها یعهده به هم مهمّی بسیار نقش نخیر، نکنند؛ ایفا نقش

 بخشهاى از یکى. کنیم ایفا را آن و بشناسیم را خودمان نقش کدام هر باید ما

 اسمت؛  مقاومتى اقتصاد شرایطى، چنین یک در اقتصاد خاصیت و است داقتصا ما،

 خباثمت  دشممن،  کارشمکنى  مقابمل  در مقاوممت  با باشد همراه که اقتصادى یعنى

 این تواندمی که مهمى بخشهاى از یکى من نظر به. داریم ما که دشمنانى دشمن؛

 بنیمان دانمش  شمرکتهاى  همین شماست؛ کار همین کند، پایدار را مقاومتى اقتصاد

 مقماومتى  اقتصماد  هاىمؤلفه مؤثرترین از یکى و مظاهر بهترین از یکى این است؛

 9کرد. دنبال باید را این است؛
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 بودن پیشرو و مولد

 واقمع  در و شده مطرح که مقاومتی اقتصاد هایسیاست های]از جمله[ ویژگی

 اقتصاد در پویایی و تحرک ایجاد ]هم[ مسئله یکی. است مجموعه این هایمؤلفه

 از ملی، تولید قبیل از اقتصادی، رشد قبیل از است؛ کالن شاخصهای بهبود و کشور

 سیاستها، این تأمین در. عمومی رفاه وری،بهره افزایش تورم، کاهش اشتغال، قبیل

 6شده است. گرفته نظر در شاخصها این در بهبودی و کشور اقتصاد در تحرکی

 مقابله با تهدیدها پذیری و تواناییانعطاف

 است علمی و بومی الگوی یک واقع در مقاومتی اقتصاد سیاستهای یمجموعه

 و اممروز  وضمعیت  بما  متناسب است؛ ما اسالمی و انقالبی فرهنگ از یبرآمده که

 کنونی شرایط و کنونی وضع به مربوط این که داد خواهم شرح من. است ما فردای

 اهمداف  توانمد ممی  است؛ کشور اقتصاد برای تبلندمد تدبیر یک این نیست، کشور

 توانمد ممی  کنمد؛  بمرآورده  اقتصمادی  مسائل یزمینه در را اسالمی جمهوری نظام

 بمه  را سیاسمتها  این ما یعنی هست؛ هم پویا حالدرعین کند؛ برطرف را مشکالت

 با انطباق قابل است، تکمیل قابل ایم،ندیده متحجر و بسته چهارچوب یک صورت

 عمالً و بیاید؛ پیش زمان از ایبرهه هر در است ممکن که است وناگونیگ شرایط

 در را اقتصاد شکنندگی یعنی رساند؛می "پذیریانعطاف" حالت به را کشور اقتصاد

 1.کندمی برطرف گوناگون هایتکانه مقابل
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  اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی: چهارمفصل  

 وظایف دولت

 قتصادیتقویت مدیریت و نظارت ا

 تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
 تشمکیل  مقاومتی، اقتصاد برای بدهید تشکیل فرماندهی ستاد یک گفتیم ما

 همم  کارهمایی  گذاشتند؛ آن رأس در را محترم جمهور رییس اوّل معاون و دادند

 ملّمت  بمه  سمال  اوّل پیمام  در امروز من که دادند من به هم را گزارشش کردند،

 اندداده گزارش من به. است مقدّماتی کارهای اینها منتها گفتم؛ را این عزیزمان

 یعنمی  شمده  مثبمت  بازرگمانی  تمراز  اسمت،  گرفته انجام که فعّالیتهایی اثر بر که

 است؛ خوبی بسیار خبر این خب، است؛ بیشتر وارداتمان از مانغیرنفتی صادرات

 اینهما  اسمت؛  شمده  کمتر گذشته سال از ما واردات بفرمایید فرض مثالً اینکه یا

 شمود؛ نممی  تممام  اینها با کار و کندنمی کفایت اینها منتها است، خوبی خبرهای

 کارها این که امکرده ذکر اینجا را کار چند من. بگیرد انجام باید اساسی کارهای
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 6.بگیرد انجام «عمل و اقدام» یزمینه در باید

 بگیرد؛ صورت فرماندهی کلمه، یواقع معنایبه که دارم معنا این بر اصرار بنده

 معممولی  و متعمارف  کارهمای  دارند، کارهایی دارند، سیاستهایی ها،دستگاه[ چون]

 در کارهما  ایمن  از یککدام ببیند کند مالحظه که است این فرماندهی نقش دارند؛

 تفاوتبی مقاومتی اقتصاد به نسبت کدام و گنجد،می اقتصادی سیاست چهارچوب

 اوّل یدسته آن بشود؛ سنجیده باید اینها. است مقاومتی اقتصاد ضدّ کدام و است،

 مقماومتی؛  اقتصماد  سمت به بشود کشانده المقدورحتّی دوّم، یدسته بشود؛ تقویت

 1.است انتظار این یعنی. بشود جلوگیری کامل طوربه سوّم یدسته

 این تواندیم شده، گرفته نظر در که ایمجموعه این کنممی احساس البتّه من

 همم  دیگمر  همای دسمتگاه  کند؛می کمک شاءالان هم مجلس. بدهد انجام را کار

 زمینه این در توانندمی انقالبی نهادهای کنند؛ ایفا نقش توانندمی نحویبه هرکدام

 اسمت؛  عمل و فکر مرکزیّت مرکزیّت، این که است این مهم. کنند ایفا نقش واقعاً

 سمتاد  یمک  فقمط  عمل؛ هم است، فکر هم یعنی ت؛اس این فرماندهی خصوصیّت

 ایجلسه آن در ما. است قرارگاه است، فرماندهی مرکز بلکه نیست کنندههماهنگ

 مرکمز  قرارگماه، : گفتمیم  را سمتاد  و قرارگماه  فمرق  کمردیم،  بحث را مسئله این که

 مختلمف  همای دسمتگاه  از یعنی نظامی؛ هایقرارگاه مثل است، عملیّات فرماندهی

 و است فکر مرکز هم بنابراین. شده ترسیم که هدفی آن اجرای برای گیردمی بهره

 پیگیری بشود، داده دستور باید یعنی است؛ عمل مرکز هم و کنند، فکر بنشینند باید

 است این ما انتظار بگیرد؛ انجام شاءالان باید کارها این بشود؛ دیده کار نتایج شود،

                                                                                                               

 .81/81/1931رضوی،  حرم مجاوران و زائران اجتماع در . بیانات1
 .10/81/1931کشور،  مسئوالن از جمعی نوروزی دیدار در . بیانات6



  77 فصل چهارم: اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی

 6.بگیرد انجام کار این اءالشان که امیدوارم کامالً من و

 تفنگ و تیر و توپ آن در حاال است؛ جنگ اقتصادی جنگ دیگر؛ است جنگ

 قرارگاه است، جنگ یک. دارد وجود تفنگ و توپ از ترخطرناک ابزارهای امّا نیست

 منتهما  گیمرد؛ می انجام دارد هم کارهایی. دارد الزم فرمانده هم قرارگاه دارد، الزم

 مشخّص باید دولتی فعّالیّتهای. بشود دیده اینها باید بشود، محسوس رهاکا این باید

 عزیزمان مسئولین به ما را این گیرد؛می قرار مقاومتی اقتصاد کجای این که بشود

 معاملمه  را چیمز فمالن  یما  خریمد می را چیزفالن دارید شما جافالن که دادیم تذکّر

 کجمای  در معامله این مقاومتی، اداقتص یعرصه یصحنه در خب، خیلی کنید،می

 کارهمای  یهممه  معیمار  یعنی. بشود مشخّص باید گیرد؛می قرار عظیم جدول این

 اقتصماد  یجانبمه هممه  و عظیم یبرنامه بایستی ما اقتصادی فعّالیّتهای اقتصادی،

  1باشد. مقاومتی

 ببینمد  د،کن نگاه کند، رصد دائم طوربه که دارد الزم فرماندهی ]بنابراین[ ستاد

 آسان زدن حرف چون. دارد وجود مشکل کجا رفته، پیش و توانسته دستگاه کدام

 دارد؛ فمرق  اینهما  بما  کردنعمل[ ولی] نیست، مشکل خیلی هم ریزیبرنامه است،

 پیش موانعی یک اوقات گاهی برود، پیش و بشود وارد میدان در بخواهد آدم خب

 کمه  اسمت  موانعی لکن شده هم بینیشپی بعضی نشده، بینیپیش قبالً که آیدمی

 راه کند، برطرف را موانع آن ضربتی صورتبه بتواند ستاد آن بایستی آید؛می پیش

 9کنند. گوش باید یعنی ،[باشد] نافذالکلمه و برود؛ پیش و کند باز را
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 عزم مسئوالن و مدیران 

 شمد؛  مطمرح  وسمیع،  و جانبمه هممه  راهیِنقشه این بزرگ، طرح این حاال خب،

. اسمت  راه آغماز  ایمن  کنمد؛ نممی  حمل  را مشکلی که سیاستها کردن مطرح صِرف

 و اصلی مدیران و مسئوالن جدی عزم اول، یدرجه در :بگیرد انجام باید کارهایی

 یقوه اول، یدرجه در - کشور مسئولین بگیرند تصمیم باید است؛ مردمی فعاالن

 گوناگونی بخشهای و قضاییه؛ یقوه و مقننه؛یقوه نیز و دولت؛ مسئوالن مجریه،

 و جدی عزم مسئله، این در بایستی حتماً و - دارند اقتصادی مسائل با ارتباطی که

 6رفت. نخواهد پیش کار راسخ، و جدی تصمیم بدون. باشد داشته راسخ

 برکت بر اساس برنامه 

 طمول  متممادى  سمالهاى  کمه  طرحهمایى . بشمود  استفاده حداکثر باید از زمان

 در کارخانه فالن که بیندمى انسان کمترى ىفاصله با خوشبختانه امروز شید،کمی

 تقویت کشور در را این باید. رسید بردارىبهره به ماههجده ظرف در سال، دو ظرف

 الساع؛خلق هاىتصمیم. است اساسى کارهاى از یکى برنامه، اساس بر حرکت.کرد

 به و شودمی وارد «مقاومتى اقتصاد» هب که است هایىضربه جزو مقررات، تغییر و

 توجه باید محترم مجلس هم محترم، دولت هم را، این. زندمی ضربه ملت مقاومت

 و تذبمذب  دچمار  زممانى  همر  در کشمور  اقتصادى سیاستهاى نگذارند باشند؛ داشته

 1شود. موردبى تغییرهاى
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 ی سطوحنظارت در همه

 بایمد  قموا  رؤسای هم بشود؛ ارتنظ باید ]مهم[ است؛ سطوح یهمه در نظارت

 موظمف  تشمخیص  مجممع  همم  بدهند، قرار نظارت تحت را خودشان هایدستگاه

 چمه  که ببیند و کند عمل کامل طوربه شده داده که نظارتی مسئولیت به که است

 بنمابراین . شاءالان کرد خواهد نظارت هم ما دستگاه و رهبری افتد،می اتفاق دارد

 6است. اصلی ماتالزا از یکی نظارت

 به است این حق گرفت ]و[ انجام خوبی کارهای 33 سال ]به عنوان مثال[ در

 در. بکنمیم  قدردانی آنها از و بپردازیم اندداده انجام محترم مسئوالن که تالشهایی

 روی بمر  زیمادی  تأکیمد  سمال  اوّل یجلسمه  هممین  در بنده که گذشته سال اوائل

 بمه  کمه  گرفتنمد  تصممیم  مسمئولین  بمودم،  کمرده  متوسّمط  و کوچمک  هایکارگاه

 گذاشتند بودجه تومان میلیارد هزار پانزده کنند؛ کمک متوسّط و کوچک هایکارگاه

 و کنند فعّال و ببخشند تحرّک را کوچک کارگاه هزار بیست حدود مثالً اینکه برای

 قمدام ا بماالخره  لکن شد دیر قدری یک البتّه کردند، هم اقدام کنند؛ خارج رکود از

 خموبی،  کار هر در منتها بود خوبی اقدام اقدام، این خب. گرفت انجام و شد شروع

 دقّمت  و توجّمه  و الزم نظارت چنانچه اگر. است استمرار و نظارت است، الزم آنچه

 مطلموب  سرانجامِ به یا رسد؛نمی سرانجام به کار نگیرد، انجام کار یادامه در الزم

 طُرق از و بودند قضیّه این اندرکاردست که کسانی از خواستم توضیح من. رسدنمی

 نه منتها است رفته پیش کار خب[ ]فهمیدم کردم، تفحّص میدانی لحاظ از مختلف،

 کمه  جموری آن منتها است داشته هاییپیشرفت شده، کار هزینه که ایاندازه آن به

 بایمد . تاسم  نگرفتمه  انجام گرفت،می انجام و رفتمی پیش باید و است نظر مورد

 نهایی نتایج به بتواند مسئوالن اجراییِ سیاستهای و مسئوالن تدابیر که کنیم کاری

                                                                                                               

 .68/16/1936مقاومتی،  اقتصاد هایسیاست تبیین جلسه در بیانات .1



82  اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت 

 6برسد.

 ممدیرانتان  بمه  گفمتم  محترم جمهوررییس به بنده. باشد حواسشان باید مسئولین

 نظمارت  بما  هممراه  ممدیریّت  بدهنمد،  انجام شفّافیّت با همراه مدیریّت تا بدهید تذکّر

 گفتمیم  ما اینکه صرف به. بکند دنبال را کار باید کند، نظارت باید مدیر. بدهند انجام

 کمار . کنمد نممی  پیمدا  تحقّمق  کمار  که چشم، گفت هم مقابل طرف بشود، کار فالن

 است چیزهایی آن اینها شد؛ انجام که بشود مشخّص زمین روی و میدان در بایستی

 1.کرد توجّه آن به بایستی و است ما نیاز مورد که

 رسانیاطالع پایش و

 اقتصماد  سیاسمتهای  انتظمارات  و الزاممات ] زمینمه  در کمه  همم  اینکته آخرین

 و قموی  رصمد  مرکز بایستی. است رسانیاطالع و پایش کنم،می عرض[ مقاومتی

 اطالعات کند؛ پایش را کار این پیشرفت دقیق طوربه که باشد داشته وجود بینایی

 همر  در باید که را حرکتی آن احیاناً کنند، استنتاج کنند، پردازش کنند، گردآوری را

 شماخص  بخشمی  همر  بمرای  کننمد،  مشخص بگیرد انجام ایمرحله هر و مقطعی

 ممردم  یعنمی  بگیمرد؛  انجام مردم به رسانیاطالع نهایت در و کنند، معین سنجش

 9بدانند. دارند دوست

  مردمى و دولتى ظرفیتهاى از استفاده
 اقتصماد  مسمیر  در مردم کوچک هایسرمایه هدایت قطعا نیز اقتصاد بخش در
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 ممی  مردممی،  های ظرفیت از استفاده با. بود خواهد موثر و راهگشا بسیار  عمومی

]لمذا[   6.نیایمد  بمر  همم  وزارتخانه چند عهده از شاید که داد انجام را کارهایی توان

 دولتی بخشهای و وزارتها مورد در شما حاال بشوند؛ دیده دولت از بیرون بخشهای

 تواننمد می اینها دولت؛ از خارج دارند وجود بخشهایی[ امّا]کنید؛  ابالغ است ممکن

 یمجموعمه  ببینیمد  و بخواهیمد  اگر من نظر به کنند، ایفا نقش مقاومتی اقتصاد در

 را ظمرفیّتش  و بدهنمد  انجام توانندمی کارهایی چه مقاومتی اقتصاد مورد در بسیج

 بسیج نیست؛ کوچکی چیز نیست، کمی چیز سیجب. است خوبی خیلی ظرفیّت دارند؛

 کمار چمه  ببینیمد  بخواهیمد،  را اینهما  اسمت؛  کماری بهآماده و عظیم یمجموعه یک

 گوینمد ممی  و کننمد ممی  عرضمه  را خودشان امکانات آیندمی اینها بکنند؛ توانندمی

 ممن  جملمه  از حماال [. هسمت  خوبی] امکاناتِ من نظر به. ایمکرده هم را کارهااین

 اصمطالح بمه  و اقتصماددان  افمراد  هسمتند،  گوناگونی بخشهای زدم؛ مثال را بسیج

 از دارند، کارهایی و دارند شرکتهایی که هستند هابعضی بیرونی؛ کنِعملاقتصادی

 بیاید؛ باید کلّی یبرنامه آن در اینها یهمه و. کرد استفاده شودمی اینها ظرفیّتهای

 1.باشد نباید دولتی بخشهای به ناظر فقط کلّی، یبرنامه یعنی

 گذاری،هدف در هم دهی،جهت در هم را، مسئول هایدستگاه تواندمی بسیج

 ایمن  و کنمیم ممی  صمحبت  بسیج به راجع وقتی ما یعنی. بدهد یاری عمل در هم

 یقموّه  بمرای  خمواهیم نممی  گوییم،می را بسیج هایتوانایی و گوییممی را مطالب

 که دارد مسئولیّتهایی دارد، وظایفی مجریّه یقوّه نخیر، یم؛بتراش رقیب یک مجریّه

 یقموّه  بمه  کنمد  کمک تواندمی بسیج امّا است، اشوظیفه بدهد، انجام را آنها باید

 در و. مسمیر  در انحمرافِ  و خطا از جلوگیری برای صحیح، دهیجهت برای مجریّه
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 آقایمان  از بعضمی  هک مقاومتی اقتصاد همین مثل کند؛ کمک[ تواندمی هم] عمل

 عمل امیدبخش عنوانبه تواندمی کند، عمل مکمّل عنوانبه تواندمی. کردند اشاره

 و شموند ممی  ناامیمدی  دچار هازمینه از بعضی در دولتی هایدستگاه از بعضی. کند

 شودنمی گرفت، انجام بزرگ کارهای همهاین شود؟نمی چطور! شودنمی: گویندمی

 و جموان  نیروی این وقتی افتاد، جلو کهوقتی بسیج! شودنمی: دگوینمی چه؟ یعنی

 بانشاط هم افسرده و ناامید آدم آن کرد، دنبال را خودش صحیح حرکت ران،پیش

 شمود ممی  اقتصاد بشود، اقتصاد وارد بسیج اگر چنانچه 6شود.می امیدوار و شودمی

 قمدرت  و قموّت  از تواندب اگر کردیم، عرض ما که مقاومتی اقتصاد این ساالر؛مردم

 در است، جورهمین علم در ساالر؛مردم مقاومتی اقتصاد شودمی کند، استفاده بسیج

 مظهر است؛ جورهمین سیاست در است، جورهمین اجتماعی گوناگون پیشرفتهای

 1است. بسیج دینی، ساالریمردم

 ما گرفتند، کار به و شناختند را مردم هایتوانایی کشور مسئولین که جایی هر

 حضور نتوانستیم ما که است این خاطر به هست، ناکامی که جایی هر. شدیم موفق

 یهممه  در. نمداریم  کمم  نشمده  حمل  مسائل ما. کنیم تأمین عرصه آن در را مردم

 را هاییراه ابتکار، با دقت، با مهارت، با بتوانند باید مسئولین کشور، گوناگون مسائل

 ایمن  جنمگ  دشموارِ  بسیار یعرصه در که همچنان - کنند پیدا مردم حضور برای

 هر پیری، هر جوانی، هر تا - کنند باز را راه توانستند کسانی شد؛ باز راه افتاد، اتفاق

 در. باشمد  باز برایش راه کند، شرکت بزرگ کار این در بخواهد که زنی هر مردی،

 کشور تولید کشور، اقتصاد. شودمی هم اقتصاد در شود،می هم گوناگون هایزمینه

 همای انگیمزه  با مردم، ابتکارهای با مردم، پول با مردم، همت یوسیله به تواندمی
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 کردیم، تدوین ما که را 99 اصل سیاستهای. کند پیدا شکوفایی برابر چندین مردم،

 مما . اسمت  شده مشخص هدفهایی کشور، یآینده برای. بود نکته همین اساس بر

 تدوین را 99 اصل سیاستهای ما نامیدیم؛ «عدالت و پیشرفت یدهه» را دهه این

 را سالهپنج هایبرنامه سیاستهای کردیم؛ تدوین را سالهبیست اندازچشم ما کردیم؛

. اسمت  بینمی واقمع  اساس بر هاسیاستگذاری این یهمه. کنیممی و کردیم تدوین

 سالهپنج سیاست خودشان توهمات با و باشند نشسته ایعده یک که نیست اینجور

 بمه  متکمی  کنمد؛ ممی  تطبیمق  واقعیتها با این نه، بنویسند؛ سالهبیست اندازچشم یا

 در ممردم  حضور اگر. است شده تعیین هدفهای اینها خب، .است کشور واقعیتهای

 در کمه  دورانمی  از زودتر حتّی هدفها این شود، تأمین هدفها این برای و هاراه این

 همان این، است؟ جوری چه مردم حضور. شد خواهد صلحا است، شده گرفته نظر

 فرمولهمای  را، ممدلها  را، هما زمینه باید مسئولین که اینجاست. است اصلی ینکته

 فمراهم  مردم مشارکت برای را اعتمادبخش فرمولهای را، عموم فهم قابل و عملی

 یقموه  همم  مجریمه،  یقموه  همم . کمرد  را کارها این شودمی بخشی هر در. کنند

 از کننمد؛  تمأمین  را ایمن  توانندمی خود خاص یشیوه به مقننه یقوه هم قضاییه،

 مما  جوانمان  جموانیِ  نشماط  از ممردم،  یانگیزه و نیرو از مردم، فکر از مردم، ابتکار

 شفاف سازوکار با شاءاللَّهان باید که است کارهایی جزو این کنند؛ استفاده توانندمی

 اسمت،  شمده  مختلمف  همای زمینه در کارهایی البته. دبگیر انجام مسئولین سوی از

 را ممردم  یهممه  حضور و کرد کار شودمی این از بیش اما است؛ شده باز هاییراه

 ایمن  در کمه  بدانمد  مبتکمر  یمک  صنعتگر، یک پیر، یک جوان، یک تا کرد، تأمین

 سمامان  به سازوکاری چنین یک با چیز همه. گیردمی قرار کجا در عمومی حرکت

 6.گذشته مثل رسد؛می
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 ریزی صحیح اقتصادیمدیریت و برنامه
 اقتصماد  مشمکل  آیما  شمد،  برداشته تحریمها که حاال که امداده تذکّر بارها من

 نمه،  شد؟ خواهد حل تحریمها برداشتن با مردم هایسفره و مردم معیشت و کشور

 زممان  رد همم  دولت، این زمان در هم من،. است الزم برنامه است، الزم مدیریّت

 در همم  بخشمی  و بمود  شمده  شروع تازه مهم تحریمهای از بخشی که قبل دولت

 اسمت  ممکمن  کشور اقتصادی مشکالت که گفتم بشود شروع که بود زمان انتظار

 به مربوط بقیّه[ امّا] تحریمها به باشد مربوط درصد چهل درصد، سی درصد، بیست

 عممل  راه و کنمیم  عمل درست یبایست ما کنیم، مدیریّت باید ما است؛ ما مدیریّت

 تصمدیق  هممه  کردنمد،  تأییمد  هممه  را مقاومتی اقتصاد. است مقاومتی اقتصاد هم

 از بایمد  را کشمور  و کنند پیگیری را آن باید بجد کردند ریزیبرنامه برایش کردند،

 بیگانمه  دست به باشد، بیگانه تصمیم به ما چشم اگر وَالّا کنند؛ مقاوم اقتصاد لحاظ

 نفت. اندرسانده قیمت پنجمِیک به تقریباً امروز را ما نفت. رسیمنمی جایی به باشد،

 قیممت  پمنجم یمک  بمه  تقریبماً  متأسّمفانه،  اسمت  مما  اقتصاد اصلی یسرمایه که را

 نبمود؛  نفمت  واقعی قیمت هم دالر 610 یا 660 یا دالر 600 همان تازه. اندرسانده

 هممان  امّما  -امگفته قبلها من هم ار این- است بیشتر هم آن از نفت واقعی قیمت

 اگمر . انمد داده تقلیل پنجمیک به یا چهارمیک به تقریباً را آن بود، که هم[ قیمتی]

 همای تکانمه  اینهما . افتمد ممی  زیماد  اتّفاقات این باشد، دشمن دست به انسان چشم

 وریج را اقتصاد باید ما ندارد؛ اختیاری مقابلش در انسان که است ناپذیریاجتناب

 6نگیرد. قرار تأثیر تحت و بِایستد محکم بتواند هاتکانه این مقابل در که بکنیم
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  ارزى منابع مدیریت
 توجمه  آقایمان  حماال  خمب،  که است؛ مهمى ىمسئله هم ارزى منابع ىمسئله

 را ارزى منمابع  بایمد  واقعماً . کنیمد  کار باید خیلى کنید، دقت مسئله این روى. دارید

 حرفهماى  همم  زمینمه  ایمن  در پایمه؛  ارز بمه  شمد  اشاره حاال. دکر مدیریت درست

 جمور  یمک  مسمئول،  یمک  قول از هاروزنامه در یعنى. شد صادر دولت از گوناگونى

 واقعاً. بیفتد اتفاق این نگذارید. شد گفته دیگر جور یک بعد، روز دو یا فردا شد؛ گفته

 دنبمال  را مسمئله  و شمود  پافشارى تصمیم آن روى شود، گرفته قاطع تصمیم یک

 6.بشود دقیق مدیریت باید ارزى منابع حال هر به. کنید

 های اقتصادیایجاد ثبات در سیاست
 اقتصادی سیاستهای تغییر است؛ مضر اقتصادی، مسائل در کردن فکر روزمرّه

 بر کردن تکیه - اقتصاد در بخصوص بخشها، یهمه در - است مضر دائم، طور به

 اقتصمادهای  تزریقىِ هایشیوه به کردن اعتماد است؛ ضرم غیرکارشناسی، نظرات

 اقتصماد » سیاسمتهای  بایمد  اقتصماد  سیاستهای. است مضر غرب، و شرق تحمیلی

 درونمىِ  سماخت  در که باشد اقتصادی باید - مقاوم اقتصاد یک - باشد «مقاومتی

 آن نیا،د یگوشه این در گوناگون تغییرات با کند؛ ایستادگی بتواند باشد، مقاوم خود

 1.است الزم چیزها این نشود؛ متالطم دنیا یگوشه

 بین بردن بروکراسی اداری از
 کنم، یادآوری کلّی سیاستهای در اینجا است خوب من که چیزهایی یجمله از
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 مما . شده هم ابالغ شده، هم تصویب که است اداری نظام تحوّل سیاستهای یکی

 و دیرپما  آسمیبهای  و مشمکالت  دچار اریاد نظام و اداری مسائل یزمینه در واقعاً

 قمرار  بررسمی  ممورد  تشمخیص  مجمع در شده، مطرح سیاستها این. هستیم مزمن

 اینهما  بمرای  بایمد  اسمت،  خموبی  بسیار سیاستهای من نظر به شده، ابالغ و گرفته

 اسمت  مهمم  بسیار چیزهای یجمله از که کرد عملیاتی و گذاشت اجرایی یبرنامه

 اوقمات  بعضمی 6.نیفتماده  جریمان  بمه  و اسمت  شمده  همم  تأخیر ،مانده متأسّفانه که

 حوصمله بمی  را گمذار سمرمایه  و کمارآفرین  که شودمی شدید قدر آن ساالریدیوان

 1.بکند کاری نیست آماده و رودمی سر اشحوصله دیگر اصالً که کندمی

 ایمن  وجود با شود،می که فراوانی کمکهای این با بکنم؛ عرض خواهممی من

 تشمکر  مسمئولین  از باید و است باارزش واقعاً و گیردمی صورت که خوبی ایکاره

 ایمن  شیرینی گوناگون، هایوخمپیچ و اداری هایبروکراسی با گذاشت نباید کرد،

 بخمش  ایمن  در ذیمربط  مسمئولین  به جداً من را این شود؛ تلخ نخبگان کام در کار

 ایمن  و متعمارف  همای ریسماال دیموان  ایمن  از فراتمر  کننمد  سمعی . کنممی توصیه

 و ببرنمد  پمیش  تمر راحمت  را کارها کنند، پیدا میانبر هایراه گوناگون، هایوخمپیچ

 9.کنند حرکت آسانتر

 بایمد . اسمت  مضمر  کند،می مختل را عدالت ما تشکیالت و ساالریدیوان اگر

 زیرا کند؛ کمک عدالت به که کرد تنظیم و سازماندهی نحوی به را ساالریدیوان

 9.باطل ابطال و حق احقاق و عدالت اجرای است؛ اصل و مالک التعد
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 درمان و ایجاد ذخایر راهبردی و غذا ریزی جهت تأمین امنیتبرنامه

باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد کمه کشمور در همیچ شمرایطی، در     

ی های اساسی دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفهی تغذیه و در زمینهزمینه

همای  در این سیاستهایی است که ابالغ شده. باید خودکفا باشمیم، بایسمتی زمینمه   

  6.کامالً کفایت کننده مورد توجه قرار بگیرد

 مهم بسیار بلند، هدفهای دارای و پُرجمعیت بزرگ، کشوری برای غذایی امنیت

 هممه  و است استثنایی و ویژه بخش یک ما دامداریِ و کشاورزی بخش لذا است؛

  1کنند. تالش آن برای دبای

 بمه  نباید خود، اصلی غذایی مواد تهیه و تغذیه امر در سربلند، و عزیز ملت این

 مسمأله  بمر  تکیمه  اممروز،  تا انقالب اوّل از. باشد داشته احتیاجی هیچ مرزها بیرون

 و روغمن  و بمرنج  و گندم برای ما .است بوده منظور این تأمین برای زرع، و کشت

 دیگران نیازمند نباید کشورمان اصلی و عمده مصارف بقیه و دام خوراک و لبنیات

  9باشیم.

 اسماس  - ماسمت  مهمّ بخشهای از یکی که - دامداری و کشاورزی بخش در

 خودکفمایی  بمه  کشور، مصرفی اصلىِ محصوالت در ما که باشد این به باید توجّه

 چنمد  در گیسمازند  جهماد  و شد تجربه کار این وقت یک در که همچنانی برسیم؛

 و پنیمر  بودند ناچار ما مردم. کرد نیازبی لبنی مواد واردات از را کشور گذشته، سال

 چمون  ندارنمد؛  احتیاجی امروز اما کنند؛ مصرف را خارج از شده وارد لبنی مواد بقیه

 کشاورزی بخش مسؤوالن اخیراً. کنیممی هم صادر امروز ما و شد پیدا خودکفایی
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 بمه  کشمور  اصملی  مصرفىِ موارد زمینه در را کشور قادرند که ندداد اطاّلع بنده به

 ایمن  ما. نکنیم وارد ذرّت و نباتی روغن و برنج و گندم ما یعنی برسانند؛ خودکفایی

 از تمرس  و اسمالمی  نظمام  بمه  اعتقاد و ایمان و تعهّد و همّت اما داریم؛ را توانایی

 در را چیزهما  ایمن  مدیران اگر .بشود کارها این تا است الزم مدیر در الهی مؤاخذه

 6شد. خواهد حاصل موفقیّت آن کنند، رعایت خود

 تالش برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی

 پذیری درآمد باصل از نفت و گازمقابله با ضربه

 ایمن . اسمت  مقماومتى  اقتصماد  الزاممات  از دیگر یکى نفت به وابستگى کاهش

 امروز که فرصت همین از بتوانیم گرا ما. ماست ىساله صد شوم میراث وابستگى،

 درآممدزاى  اقتصمادىِ  فعالیتهماى  با را نفت کنیم تالش و کنیم استفاده دارد، وجود

. ایمداده انجام اقتصاد ىزمینه در را مهم حرکت بزرگترین کنیم، جایگزین دیگرى

 انمیز تا را خأل این تواندمی که است کارهایى ىجمله از بنیاندانش صنایع امروز

 پر را خأل این تواندمی که دارد وجود کشور در گوناگونى ظرفیتهاى. کند پر زیادى

 وابستگى است، ممکن هرچه که این سمت به برویم بگماریم؛ این بر را همت. کند

 1کنیم. کم را خودمان

 جانبه و هدفمند از صادرات کاالها و خدماتبمایت همه

 صمادرات  خوشمبختانه . کنمد  کمک هصادرکنند و صادرات به دارد وظیفه دولت

 انتظار داشت؛ خواهد بیشتری رشد هم این از بعد داشته؛ خوبی خیلی رشد غیرنفتی
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 کمه  طموری  بمه  باشد؛ داشته را خودش متناسب رشد بتواند آینده در که داریم هم

 بتموانیم  و برسمیم  اینجما  بمه  بایمد  ما. باشد مثبت حتماً واردات و صادرات یمعادله

 بخمش  خمود  همم  طمرف  آن از. کنمیم  نیماز بمی  واقعماً  نفمت  درآممد  از را خودمان

 کردند اشاره که کشورهایی همین. دارند وظایفی کار این مسئولین و صادرکنندگان

 از بعضممی عمممل سمموء بممازخورد کشورهاسممت، ایممن بممه ممما یعمممده صممادرات

 بنمدی بسمته  بد، جنس نامرغوب، جنس ارسال. رسدمی ما به اینجا صادرکنندگان،

 صمد  کمه  موفقند دنیا در شرکتهایی آن. است بد اینها رساندن، در تأخیر نامطلوب،

 انمد توانسمته  و کننمد ممی  تولیمد  محصول دارند است سال پنجاه و صد است، سال

 شمرکت  یمک  یما  آلممانی  شرکت یک بفرمایید فرض. دارند نگه راضی را مشتری

 تولیمد  را جنسمی  یمک  دارد قبل سال شصت و صد سال، پنجاه و صد از سوییسی

 چمرا؟ . دارد مشتری دیگر کشورهای و ما کشور در همچنان و فرستدمی و کندمی

 را الزم دوام دارد، را الزم استحکام رسد،می وقت به هستند؛ راضی جنس از چون

 صادر. دارد زمان پیشرفت تناسب به را الزم تطور و تنوع دارد، را الزم زیبایی دارد،

 حسمن  فرهنمگ  دارد؛ فرهنگ یک به احتیاج این. کند مالحظه را اینها باید کننده

 6برود. مرزها از خارج و کشور از خارج به خواهدمی که تولیدی در عمل

 بما  آوریم،می دست به نفت فروش طریق از ما که میلیاردی شصت پنجاه، این

 مهمم  خیلمی  ایمن  آید؛می دست به تجارت و معامله و صادرات دالر میلیارد نهصد

  1ت.اس
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 بنیاندانش اقتصاد به توجه

 آوریهای علم و فنپارک
 و علموم  سمازی تجماری  بشمود؛  تکیمه  بایمد  حتمماً  بنیاندانش شرکتهای روی

. است خوبی و الزم بسیار کارهای اینها مانند و فنّاوری و علم هایپارک ها،فنّاوری

 بهتمرین  از یکمی  اسمت؛  اشتغال یمسئله ماناقتصادی مشکالت از یکی ما ببینید

 به دانشجویان کردنوارد همین و فنّاوری و علم هایپارک همین اشتغال، هایراه

 یمک  بشمود،  کممک  اینها به مقداری یک. است ثروت به تبدیل قابل هایفنّاوری

 بشمود،  گذاشته اینها پای جلوی واقعی عملیّاتی و عملی کار یک بشوند، راهنمایی

 یک در بیاید باید شد، التّحصیلفارغ هرکسی که تصوّر این. شوندمی مشغول اینها

 هما التّحصیلفارغ که بگیریم عزا ما و اینها، مانند و بشود کارمند دولتی یمجموعه

 درست نگاه. است غلطی نگاه من نظر به این نداریم، امکان نداریم، جا شدند، زیاد

 ریمزی برناممه  بایمد  ییعن بشود؛ فکر باید این برای کنیم؛ باز را راه ما که است این

 در بیایمد  بتوانمد  تما  بشمود  باز او برای راه تحصیل دوران از ما دانشجوی که بشود

 ممن  نظمر  بمه [. دارد وجمود ] پایمان بمی  شغلهای واقعاً و بکند؛ علمی کار جایییک

 تموانیم می باشیم، داشته آدم ما هرچه. ندارد انتها هست، علم از ناشی که مشاغلی

 6کنیم. کار بنشینیم اینکه بر مشروط بگذاریم، اینها اراختی در علمی شغل

 آوریفن تکمیل زنجیره علم و
 وجمود  اممروز  که پرشتابی حرکت نگذاریم اواّلً علم، یزمینه در بتوانیم باید ما

 ایمن  کردم عرض. بکند اهتمام آن به باید دولت بخصوص بشود، کند مطلقاً دارد،

 یمسمئله  روی ویمژه  طمور بمه  یعنمی  اسمت؛  کشور هایبرنامه اوّلِ اولویّت دو جزو
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 دو علمم،  پیشمرفت  بمرای  یمک  یدرجه مسئول البتّه. بشود کار باید علم پیشرفت

 کشاورزی، وزارت صنعتی، وزارتهای لکن هستند؛ و درمان بهداشت و علوم وزارت

 بایمد  و بکنند کمک زمینه این در توانندمی شانهمه اینها خدماتی، حتّی وزارتهای

 و تحقیقاتی و علمی مراکز بین و دانشگاهها بین همکاری واقعاً یعنی بکنند؛ مکک

 نفمت،  وزارت راه، وزارت صمنعت،  وزارت هممین  مثمل  - ما خدماتی دستگاههای

 الزم] - دارند سروکار فنّی مسائل با که گوناگونی وزارتهای این کشاورزی، وزارت

 مراکمز  درون از و بکننمد  عممل  ایمکنمده  یمک  مثمل  واقعاً توانندمی اینها ؛[است

 تحرّک و کار به وادار را دستگاه آن و بکشند را علم یشیره آن علمی، و تحقیقاتی

 یکمی : علممی  مسمائل  ایمن  مورد در است نکته دو کردم، عرض اینکه البتّه. بکنند

 سمپس  و فکر و ایده از یزنجیره این یعنی است؛ فناوری و علم یزنجیره تکمیل

 اگمر  والّا بکنیم، تکمیل باید ما را بازار سپس و تولید سپس و فناوری سپس و علم

 نشد، انبوه تولید مثالً امّا رسیدیم، هم فناوری به کردیم، را تحقیقاتی کار ما چنانچه

 ممورد  بایسمتی  اینها یهمه خورد؛ خواهد ضربه این نشد، بینیپیش برایش بازار یا

 بشمود؛  دنبمال  بایسمتی  بازار و تولید تا علمی، کار یزنجیره این و بگیرد قرار توجّه

 بعدی ینکته. است نکته یک این باشد؛ زنجیره این مجموع روی باید نگاهها یعنی

 خموبی،  تعداد با بنیاندانش شرکتهای امروز خوشبختانه بنیان؛دانش شرکتهای هم

 یشمرکتها  سمراغ  برویمد  بایمد  توانیمد می هرچه دارد، وجود و شده تشکیل باالیی

 6بنیان.دانش

 بنیانهای دانشگسترش کمی و کیفی شرکت
 را نخبگان از حمایت و را فنّاوری و علم یچرخه تواندمی که چیزهایی از یکی

                                                                                                               

 .82/82/1936، دولت هیأت اعضاى و جمهوررییس دیدار در بیانات .1
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 کمه  اسمت  بنیمانی دانمش  شمرکتهای  همین در بیاورد، حرکت به حسابی کشور در

 یمن ا اواّلً کمه  است این من یتوصیه. کرده پیدا خوبی کمّی گسترش خوشبختانه

 در گفتنمد،  عزیزممان  جوانهمای  از یکی که طورهمان ثانیاً کند؛ پیدا ادامه گسترش

 ایمن  و بشمود  داده شمرکت  کشمور  صنعت و کشور فنّاوری اصلی و مهم بخشهای

 تصریح آنها اهمّیّت کلّی، سیاستهای در که بخشهایی آن با کند پیدا ارتباط شرکتها

 است، مهم و خوب شرکتها عدد یعنی شود؛ توجّه شرکتها این کیفیّت به ثالثاً شده؛

 نظمر  در کنیمد،  تعیمین  اولویّمت  و کیفیّمت  برای میزانهایی و معیارها کنید توجّه امّا

 نشمان  العممل عکمس  بنیمان دانش شرکتهای این به نسبت اینها براساس و بگیرید

 مما  بالشک بکنند، کار و باشند کیفیّت با کنند، پیدا توسعه شرکتها این اگر. بدهید

 ایمن  خمود  یعنمی  داشت؛ نخواهیم هم نخبگان به دولتی مالی کمک مشکل دیگر

 که بکند مالی کمک بخواهد دولت اینکه از کندمی نیازبی را نخبگان اصالً شرکتها

 یکی. است مهم خیلی که نکته یک این. ندارم بگوید روزیک دارم، بگوید روزیک

 تمرویج  بکنمد،  تمرویج  توانمد ممی  را بنیمان دانمش  شمرکتهای  ایمن  که چیزهایی از

 داخمل  در مشابهش که وارداتی و واردات یمسئله به راجع. است اینها محصوالت

 کننمد، می دارند کارهایی و ایمزده زیادی حرفهای خب اینها، مانند و شودمی تولید

 اسمت،  ما بنیاندانش شرکتهای محصول که تولیداتی که بکنم تکیه خواهممی امّا

 همای دسمتگاه  در کمه  است این ترویج یعمده قلمهای از یکی و بشود ترویج باید

 از یعنمی . نشود خرید و نشود صرف و نرود کار به شرکتها این محصول جز دولتی

 کشمور  یکننمده مصمرف  تمرین بزرگ دولت خود چون ؛[شود] استفاده شرکتها این

 6است. دولت کننده،مصرف ترینمهم یعنی است؛

 این از برخی که دولتی بخشهای از برخی و موارد از برخی در حتّی شنیدم من

                                                                                                               

 .60/80/1931جوان،  علمی نخبگان دیدار در بیانات .1
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 دهند،می آنها به هم امکانات و کنندمی قبول هاخارجی از را هاپروژه آقایان قول به

!  دهندنمی بدهد، انجام را کار این تواندمی که داخلی بنیاندانش شرکت این به[ امّا]

 امّما  باشمد،  واقمع  خمالف  شاءالان که رسیده ما به که است گزارشهایی این یعنی

 مهم و کرد دنبال و کرد تعقیب من نظر به باید را اینها هست؛ که است گزارشهایی

 6.روستاها یمسئله و بنیاندانش اقتصاد مورد در هم این. است

 بنیانهای دانشتوجه به مشکالت شرکت
 را مما  ایمن  اسمت؛  بنیاندانش شرکتهای به پرداختن مهم، بسیار یمسئله یک

 بمه  پمرداختن . اقتصمادند  همم  علمنمد،  هم بنیان،دانش شرکتهای. برد خواهد پیش

 باید و است اولویّتها جزو این است؛ کارها تریناساسی از یکی بنیاندانش شرکتهای

 و کننمد ممی  شمکایت  آیندمی بنیاندانش شرکتهای از بعضی البتّه. پرداخت این به

 شمرکتهای  بخمش  ایمن  1.نکته این به کنند توجّه ینمسئول. ما به دهندمی گزارش

. اسمت  امیدبخشی و باز یجاده خیلی بنیاندانش اقتصادی فعالیتهای و بنیاندانش

 کارشان که دولت در مسئول دوستان من نظر به. داشتند هم هاییگالیه آنها البته

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

 و بشمنوند  را هاشانگالیه و بپردازند بنیاندانش شرکتهای یمسئله این به - علوم

 داریمم  ایبرجسمته  استعدادهای ما. است خوبی بسیار یزمینه. کنند برطرف را آنها

  9.کنند کمک مورد این در توانندمی که

                                                                                                               

 .89/82/1931دولت،  هیأت اعضای و جمهوررئیس دیدار در بیانات .1

 .61/89/1931نظام،  مسئوالن دیدار در بیانات .6

 .86/82/1931، دولت هیأت اعضای و جمهوررئیس دیدار در بیانات .9
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 تجاری سازی علم 
 شرکتهای این وقت آن شد، تهگرف جدی مختلف بخشهای در علم چنانچه اگر

 کننمد، می آفرینیثروت و کنندمی تولید کنند،می کار علم مبنای بر که بنیاندانش

 مما  اگمر . برسمانند  واقعمی  شمکوفایی  بمه  را کشمور  اقتصاد بتدریج توانست خواهند

 هب و ببریم پیش را دانش یپایه بر اقتصادی کارهای بنیانگذاری بتوانیم شاءالان

 خواهد اقتصادی قدرت کشور به تنها نه این کنیم، تبدیل کشور اقتصاد غالب وجه

 یمک  وقتی. داد خواهد هم فرهنگی قدرت داد، خواهد هم سیاسی قدرت بلکه داد،

 ملت و را زندگی خود تواندمی خود دانش با خود، علم با که کرد احساس کشوری

 احسماس  کند،می هویت احساس ند،برسا خدمت ملتها دیگر به و کند اداره را خود

 آن به امروز مسلمان ملتهای که است چیزی همان درست این کند؛می شخصیت

 6دارند. احتیاج

 سمفارش  گذشمته  دولتهمای  ممرتبط  بخشمهای  گونماگونِ  مسئوالن به همیشه

 در خوشمبختانه . کنیمد  برقرار ارتباط دانشگاه و صنعت بین کنید سعی که کردممی

 و کنمد  پیمدا  عمومیمت  بایمد  این البته. است شده برقرار ارتباط ینا که دیدم اینجا

 دانمش  هم شوند؛ متصل هادانشگاه به شوند، مرتبط هادانشگاه با ما صنایع یهمه

 اما دیدم، آنجا در من را خصوصیات این. کندمی رشد ما صنعت هم کند،می رشد ما

 دیگر بازدیدهای در را این نیست؛ نفت فناوری و علمی مرکز این مخصوص اینها

 جماری  این بر قاعده کشور در که است این یدهندهنشان این. کردم مشاهده هم

 1است. حرکتی چنین حرکت، است؛

                                                                                                               

 .80/81/1931بنیان، دانش هایشرکت مسئوالن و پژوهشگران از جمعی دیدار در بیانات .1

 .81/81/1931ضوی، ر حرم در بیانات .6
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 بمایت از تولید ملی

 زای اقتصادبمایت از تولید ملی بخش درون
 و صمنعت  اسمت؛  ملمى  تولیمد  از حمایمت  مقماومتى،  اقتصماد  دیگمر  رکن یک

 آن از لمیکن  اسمت؛  خوبى آمارهاى دهند،می آقایان که ىآمارهای خب،. کشاورزى

 دچمار  هاکارخانه بعضى که گویندمی ما به مسئولین خود دولت، داخل از هم طرف

 گزارشمهاى  - دارد وجمود  صمنایع  تعطیلمى  جاها بعضى در دارند، اختالل مشکلند،

 دیگر ىگزارشها من یعنى دهید؛می گزارش هم شما خود رسد،می ما به گوناگونى

 همم  شمما  خمود  گزارشمهاى  نیست؛ دیگران گزارشهاى به من اتکای اما دارم، هم

 ایجماد  طبعماً  اینهما . کمرد  عالج را این باید خب، - رسدمی ما دست به که هست

 لیوان خالى ىنیمه آن یعنى - قضیه دوم بخش همین چنانچه اگر. کندمی اشکال

 ارائمه  کشمور  در را بهتمرى  وضمع  ى،اقتصماد  رونق لحاظ از امروز شما بود،نمی –

 آن ملمى،  تولیمد  از حمایت باالخره. شدمی مردم به بیشترى کمکهاى و کردیدمی

 6کرد. تکیه بایستى این به و ماست اقتصاد زاىدرون بخشِ

 سازی مصرف کاالهای داخلیفرهنگ
 نگاه مطالعه، تفکر، نیازمند داخل، ساخت کاالهای مصرف برای سازیفرهنگ

 اسمت  موضوع این اجتماعی روانشناختی ابعاد گرفتن نظر در و ریزیبرنامه عمیق،

 جمدی  اهتممام  خصوص این در باید تبلیغاتی هایدستگاه دیگر و سیما و صدا که

  1باشند. داشته

                                                                                                               

 .86/82/1931 دولت، هیئت اعضاى و جمهوررییس دیدار در بیانات .1

 .11/81/1931انقالب،  رهبر با قوه سه مسئوالن از جمعی دیدار .6
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 زنده کردن تولید داخل
 امکانمات  از درصمد  شصمت  حمدود  امروز اند،کرده گزارش من به که طوریآن

 کنمد، ممی  کمار  ظرفیمت  از کمتمر  بمه  هابعضی است؛ تعطیل است، معطّل ما تولید

 ،[این البتّه. ]کنیم احیا را تولید کنیم، زنده را تولید ما بایستی کند؛نمی کار هابعضی

 محتمرم  مسمئولین  به من. بلدند متعهّد هایاقتصاددان از خیلی را راه این دارد؛ راه

 بشمنوید؛  را حرفهایشمان  خواهید،ب هستند که را منتقدینی این امگفته مکرّر دولتی

 حرکمت  بمه  کشور در و کرد احیا را تولید توانمی دارند؛ خوبی پیشنهادهای گاهی

 6درآورد.

 بمایت از تولید ملی الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی
 و چیست الزامات کند، پیدا تحقّق مقاومتی، اقتصاد بزرگ، کار این اینکه برای

 تولید از باید مسئوالن اواّلً: کنیممی عرض خالصه بگیرد؟ انجام باید کارهایی چه

. اسمت  اقتصماد  پیشمرفت  اساسمی  یحلقمه  و اساس ملّی، تولید. کنند حمایت ملّی

 دارد، الزم قمانون  کمه  جا یک جوری؟چه. کنند حمایت ملّی تولید از باید مسئوالن

 جما  یمک  بگیرد؛ انجام است، الزم قضایی حمایت که جا یک کنند؛ قانونی حمایت

 کارهما  این باید بکنند؛ کارهایی و کنند تشویق باید است، الزم اجرایی حمایت که

 1کند. پیدا رونق باید ملّی تولید. بگیرد انجام

 های دولتیممنوع بودن مصرف کاالهای خارجی در بخش
 موظّمف  را خودشان همه بشود؛ شناخته وظیفه یک باید داخلی تولید از حمایت

                                                                                                               

 .81/81/1931رضوی،  حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات .1

 .81/81/1939رضوی،  مطهر حرم در بیانات .6
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 مشمابه  کمه  جنسی که است این هاراه از یکی. بکنند حمایت لیداخ تولید از بدانند

 وارد رسمی شکل به امگفته بارها من را این نشود؛ وارد خارج از مطلقاً دارد، داخلی

 که آنجایی در واردات از جلوگیری یا هاتعرفه بردن باال دارد؛[ هم] روشهایی. نشود

 باشمد  این باید اصل[ امّا] شودمی آورده هاییبهانه[ البتّه. ]دارد وجود داخلی مشابه

 در شماید  حماال  - تهران در که کردم پیدا اطاّلع من. بشود ترویج داخلی تولید که

 را داخلمی  تولید جز که اندشده مقیّد هافروشگاه از بعضی -هست هم هاشهرستان

 لوتماب . دیمدم  ممن  و آوردند من برای گرفتند را عکسش اند؛زده هم تابلو نفروشند؛

. رودممی  فمروش  داخلمی  تولیمد  فقمط  فروشمگاه  این در که بزرگ، تابلوی اند،زده

 فروشگاه این در هرچه! مصلح انسان این بر باغیرت، انسان این بر آفرین! البارک

 انسمان  وقتی که هستند هاییفروشگاه مقابلش، ینقطه. است داخلی تولید هست،

 ایمن  از بعضمی  متأسّفانه. است خارجی دتولی گرداند،می چشم هرچه شود،می وارد

 همای دسمتگاه  خمود  بمه  مربموط  هسمتند،  هم بزرگ هایفروشگاه که هافروشگاه

 شمما . بشمود  شممرده  زشمت  بایمد  کمار  ایمن  کنند؟می را کار این چرا! اندحکومتی

 کنمی  برخموردار  و منمد بهره را بیگانه کارگر کنی، بیکار را داخلی کارگر خواهیمی

 - همم  پولمدار  عدّه یک ،[آورندمی] را خارجی نشان دارای جنسهای! ندادپُز برای

 دنبال -نداریم کم کشور در متأسّفانه که رسیده دوران بهتازه  ینوکیسه پولدارهای

 «برند» یکلمه این از بنده. خارجی برندهای خودشان قول به اند؛خارجی نشانهای

 جامعه در باید خارجی کاالی صرفم و خارجی کاالی فروش. آیدمی بدم خیلی هم

. نیسمت  اشداخلمی  مشابه که آنجایی مگر بشود، شناخته ارزش ضدّ یک عنوانبه

 خودممان  دور کمه  مما  ندارد؛ اشکالی بله، خب نیست، اشداخلی مشابه که آنجایی

 فروشمیم؛ ممی  خمریم، ممی  داریمم،  تعامل داریم، ارتباط دنیا با ما ایم؛نکشیده حصار

 ایمن  از - نباشد صرفهبه اصالً داخلی تولید که باشد هم جاهایی یک است ممکن

 داخلمی  تولیمد  مما  کمه  آنجایی. ندارد اشکالی[ واردات] -را مواردی داریم هم قبیل
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 افمزوده  ارزش و اسمت  کار آن مشغول ما کارگر و باشیم داشته خواهیممی و داریم

 خارج از را این شبیه بگذاریم، ارکن را داخلی تولید این برویم ما آنجا کند،می ایجاد

 نشمان  دارد، خمارجی  نشمان  این اینکه خاطربه و چند برابر گاهی قیمت با بیاوریم

 باید این بکنیم، مصرف را این دارد، را اروپایی کشور فالن معروف یکارخانه فالن

 6بشود. شمرده ارزش ضدّ

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

 هممین  اگمر  شود،می خریده جدیدى چیز اگر گیرد،می انجام جدیدى کار اگر شما،

 از اشهمه کنید سعى شود،می تهیه است، وزارتخانه نیاز مورد که اىروزمره اقالم

. شمود ممی  بزرگى خیلى قلم یک این، خود باشید؛ داشته این بر اصرار باشد؛ داخل

 خمارجى  جمنس  وزارتخانه این در ندارد حق کس هیچ بگویید و کنید ممنوع اصالً

 1کند. کمک تواندمی اینها من نظر به. کند مصرف

 از ما که است این مصرف مدیریت و مصرف در تعادلمسئله این دیگرِ بُعد یک

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

 را غیرایرانى تولید هیچ کنند سعى - گانهسه قواى به مربوط تى،حاکمی هاىدستگاه

 9بگمارند. این بر را همت نکنند؛ مصرف

 تولیمدات  جمز  کمه  ایمن  بر باشند داشته عزم و جزم بایستی دولتی هایدستگاه

. نکنند مصرف دیگر چیز هیچ - دارد وجود داخلی تولید که مواردی آن در - داخلی

 خمارج  از که بشوند ممنوع مطلقاً دارد، داخلی مشابه که تیمحصوال در واقعاً یعنی

 بمه  جمهمور  رییس آقای کنید، مطرح دولت در بخواهید، را این. نکنند وارد چیزی
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 در. ایمم کرده تجربه را این ما. است ممکن این و بدهد؛ دستور دولتی هایدستگاه

 انجمام  دارد که کاری این که شد گفته دستگاهی یک به قاطع صورت به مواردی

 بهتمرین  بمه  و شمد،  و نمرود؛  کار به آن در ایرانی غیر محصول هیچ باید گیرد،می

  6شد. انجام هم وجهی

 تولید داخلی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی
 رونق بخواهد اگر داخلی تولید. است داخلی تولید مقاومتی اقتصاد فقرات ستون

 آن رشد مانع که چیزهایی از هم بشود، تزریق کمک آن به هم باید، یقیناً بکند پیدا

 واردات همم  بیایمد،  وجمود بمه  بمازار  محصموالت،  بمرای  هم بشود، جلوگیری است

 - برمنمی کار به را ممنوع یکلمه - بشود کنترل نحوی یک به مشابه محصوالت

 ایمن  که ایخارجی قراردادهای در هم بگیرد، قرار دقیق مراقبت مورد محاسبه با و

 1بکند. کمک دولت دارند، مجموعه این مثالا و مجموعه

 هابل رفع مشکالت داخلی و تحریمبمایت از تولید ملی، راه
 تولیمد  یمسمئله  اسمت،  اصمل  و است مهم که چیزی آن اقتصاد، یمسئله در

 رونمق  و تحرک یمسئله است؛ بیکاری رفع و اشتغال ایجاد یمسئله است؛ داخلی

 چیزهایی اینها است؛ مردم مبتالبه مسائل اینها ت؛اس رکود با یمقابله و اقتصادی

 خمود  اظهمارات  و آمارهما  و کنند؛می مطالبه و کنندمی حس را آنها مردم که است

 و بجما  مردم هایخواسته این و مردم مطالبات این که دهدمی نشان هم مسئولین

 کمه  دهمد ممی  نشان دادند، من به دولت در ما برادران که است ... گزارشی موردبه
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 در است کارهایی است؛ مقدماتی کارهای کارها این منتها اند؛کرده وسیعی کارهای

 مقمدماتی  کارهمای  اینهما  مختلف؛ دستگاههای به دستورها و هابخشنامه یزمینه

 عممل  و کمردن  اقمدام  از است عبارت کند، پیدا ادامه است الزم که آنچه اما است؛

 کمه  است چیزی آن این دادن؛ نشان مردم به را کار محصول زمین، روی و کردن

 6است. ما یوظیفه

 بتوانیم ما مسئوالن، تالش با و ملت راسخِ عزم و اراده با و الهی توفیق به اگر

 پمیش  و ببخشمیم  رونمق  است، آن یشایسته که آنچنان را، داخلی تولید یمسئله

 پمس . انمد م خواهمد  ناکمام  دشمن تالشهای از ایعمده بخش تردید بدون ببریم،

 هممت  با ایران ملت اگر. است ملی تولید یمسئله اقتصادی، جهاد از مهمی بخش

 بما  مسمئوالن،  کممک  و همراهی با خود، هوشمندی و آگاهی با خود، عزم با خود،

 پمیش  میمدان  ایمن  در و کند حل را داخلی تولید مشکل بتواند درست ریزیِبرنامه

 و کامل یغلبه است، کرده فراهم را نآ دشمن که چالشهایی بر تردید بدون برود،

 مما  اگمر  .است مهمی یمسئله ملی، تولید یمسئله بنابراین. کرد خواهد پیدا جدی

 یمسمئله  شمد؛  خواهمد  حل تورم یمسئله ببخشیم، رونق را داخلی تولید توانستیم

 خواهد پیدا استحکام کلمه حقیقی معنای به داخلی اقتصاد شد؛ خواهد حل اشتغال

. شمد  خواهمد  ناامید و مأیوس وضعیت، این یمشاهده با دشمن که اینجاست. کرد

 تممام  همم  دشممن  کید دشمن، یتوطئه دشمن، تالش شد، مأیوس دشمن وقتی

 کشاورزی و صنعتی داخلیِ تولیدات از پشتیبانی کار، این در دولت سهم .شد خواهد

 تولیمد  کمار  در قمان ات و تولید یچرخه تقویت کارگران، و دارانسرمایه سهم. است

 تولیدات مصرف - است مهمتر اینها یهمه از من نظر به که - مردم سهم و. است
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  6است. داخلی

 همت مضاعف همراه با توکل بر خدا
 کمه  بشمود  داده پاسمخ  نبایسمتی  کنم،می تولید یمسئله روی که ایتکیه بنده

 که هرکاری .است ممکن نه، نیست؛ ممکن سخت و سفت تحریمِ شرایط در تولید

 از صمحنه،  در بیاوریمد  را نیروهایتان کنید، همّت بدهید، انجام بگیرید تصمیم شما

 امتحمان  ما را این است؛ شدنی بخواهید، هدایت بخواهید، کمک هم متعال خدای

 1کردیم.

 یک نمونه موفق بمایت از تولید ملی
 اجالس ساختمان خواستندمی وقتی. رفت داخلی تولیدات مصرف طرف به باید

 قطعمی  تصممیم  گفمتم  هاآن به من. آمدند اینجا آن بسازند مهندسان را المللیبین

 در کمار  آخمرِ  در فقط. نرود کار به خارجی مصالح هیچ ساختمان این در که بگیرید

 داخمل  در کمه  نسوزی موکت از استفاده و الکترونیکی و صوتی کارهای از بخشی

 آن بمه  سماختمانِ  ایمن . کردنمد  اسمتفاده  رجیخا تولیدات از کنیم، تولید توانیمنمی

 ساختِ قضیه در بنده. است داخلی تولیدات از مصالحش درصد چند و نود عظمت،

 دنبمال  و رفتنمد  کمه  کردم ابالغ و گفتم را موضوع این قاطع بار چند ساختمان آن

 چوبیِ کارهای و بلور چینی،: داریم داخلی تولید همه این توانیم؛می ما. شد و کردند

 9آورند.می خارج از شرکتها این بخصوص و آقایان باز که داریم، خوبی این به
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 وری در اقتصادمحور قرار دادن رشد و بهره

 ملّی تولید به بایستی هم آنها هستند، تولیدگر که کار نیروی و سرمایه صاحبان

 وری،رهبهم . بدهنمد  افزایش را وریبهره که معنا این به معنا؟ چه به بدهند؛ اهمّیّت

 کمار  کمه  کمارگر  بشمود؛  بهینمه  یاسمتفاده  حدّاکثر دارد وجود که امکاناتی از یعنی

 این ،«6فأتقنه عمالً عمل امرء اهلل ربم» بدهد؛ انجام دقّت با را کار کند،می

 است کسی آن بر خدا رحمت: است شده نقل پیغمبر قول از است؛ وریبهره معنای

 که کسی آن. بدهد انجام متقن بدهد، انجام کممح دهد،می انجام که را کاری که

 یعنمی  بگیرد؛ انجام سرمایه آن از استفاده حدّاکثر کند سعی کند،می گذاریسرمایه

 موجمب  هما سیاسمتی بی ها،تدبیریبی از بعضی بدهند؛ کاهش را تولید هایهزینه

 1.بشود کم کار و سرمایه وریبهره باال، برود تولید یهزینه شودمی

 ها سازی یارانهتفاده از ظرفیت اجرایی هدفمنداس

 اینهما  که است؛ ملى اقتصاد به دادن شکل جهت در هم هایارانه هدفمندکردن

 اینها شود؛ رفاه موجب هم و - اشتغال در تولید، در - کند ایجاد رونق هم تواندمی

 بما . اسمت  کشور یک اقتدار ىمایه کشور، اقتصادى رشد کشور، تولید رشد ىمایه

 کار این. کندمی پیدا المللىبین آبروى و حقیقى اقتدار دنیا در کشور یک تولید، رشد

 9برسد. انجام به بایستى
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 بمایت از بخش خصوصی

 های به بخش خصوصیسپردن برخی طرح
 آمماده  زمینمه  گوینمد می و اندگفته ما به اند،کرده پیشنهاد که کارهایی از یکی

 بخش برای البتّه. خصوصی بخش به طرحها از برخی نسپرد از است عبارت است،

 بالشک دارد، وجود سرگردان پولهای االن چون ؛[بشود] درست مشوّق خصوصی

 میلیمارد  هزار 900 دادند، گزارش حاال که جورآن من به. هست سرگردان پولهای

 بتموانیم  مما  چنانچمه  اگر -است دولتی هم همه- داریم زمین روی طرحِ ما تومان

 هزار 90 افتد؛می اتّفاقی چه ببینید شما خصوصی، بخش به بدهیم را اینها درصدده

 هممین  از یعنمی . اسمت  مهمم  خیلمی  ایمن  شود،می کار وارد ناگهان تومان میلیارد

 -توممان  میلیمارد  هزار 900 همین از یعنی– هست زمین روی االن که طرحهایی

 این. افتدمی کشور در همّیم اتّفاق یک خصوصی، بخش به بشود داده درصدده اگر

 6.کرد کار و کرد ریزیبرنامه این روی واقعاً باید که است کارها از یکی

  44های اصل اجرای سیاست
 تولیمد  کمار  در بایمد  مردم است؛ تولید کار در مردم دادن دخالت کارها، از یکی

 م،کمردی  ابمالغ  پیش سال چند که را 99 اصل سیاستهای ما[. بشوند داده دخالت]

 در انقمالب  یک این گفتند بودند نظرصاحب اقتصادی مسائل در کهکسانی یهمه

 جمهموری . بدهنمد  دخالمت  را ممردم  کننمد؛  دنبال را همین خب است؛ سیاسی کار

 و کشمور  از دفماع  و جنمگ  کار معموالً که- کشور از دفاع و جنگ کار در اسالمی

 -است دولتها کار است، ارتشها رکا نیست؛ مردم کار است، دولتها کار مرزها از دفاع

 ایمن  وارد کنمد،  بسیج را مردم توانست صحیح هایگزینش با و درست مدیریّت با
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- شمدند  میمدان  وارد مرزها از دفاع کار در مردم وقتی. ببَرد را جنگ و کند میدان

 بسیاری بروند؛ پیش توانستند -است ارتشها به مربوط و دولتها به مربوط که کاری

 مبمارزه  هم بسیجی و بودند بسیجی اند؛بسیجی و مردمی ما، نظامی تگانبرجس از

[. است طورهمین] اولی طریق به اقتصاد کار خب شدند؛ شهید هم بسیجی کردند،

 در را ممردم  اقتصمادی  مسمائل  یزمینمه  در اگر است؛ مردمی کار یک اقتصاد کار

 یقینماً  تولید، میدان و صاداقت میدان در بشوند آفریننقش مردم و بکنیم وارد میدان

 6.رفت خواهد پیش

 مطمرح  را «مقماومتى  اقتصماد » مما  اینکمه . کرد کمک باید را خصوصى بخش

 بخشمهایش  از یکى دارد؛ ارکانى دارد، شرایطى مقاومتى اقتصاد خود خب، کردیم،

 و دقت و اهتمام و تأکید با 99 اصل سیاستهاى همین است؛ مردم به ىتکیه همین

 1.شماست اساسى کارهاى جزو این شود؛ دنبال باید بیشتر چههر وسواسِ

 سازی بخش خصوصی توانمند
 به خصوصى بخش که شنوممی کشور مسئولین خود از من موارد، از بعضى در

 بخمش  بمه  اینکمه  بمراى  بکنیمد  فکرى باید خب،. آیدنمى جلو اشتوانىکم خاطر

 و الزم قموانین  طریمق  از ،بانکهاسمت  طریمق  از حماال  بشود؛ توانبخشى خصوصى

 خصوصمى،  بخش که کنید کارى است، الزم که طریقى هر از است؛ الزم مقرراتِ

 یمک  مما  که است این معنایش مقاومتى اقتصاد باالخره. شود فعال مردمى، بخش

 بمانمد،  محفموظ  کشور در اقتصادى رشد به رو روند هم که باشیم داشته اقتصادى

 اقتصادى نظام و کشور اقتصادى وضع یعنى. کند اپید کاهش اشپذیرىآسیب هم
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 مختلمف  شکلهاى به و همیشگى که دشمنان ترفندهاى مقابل در که باشد جورى

 از اسمتفاده  شمرایطش،  از یکمى . کنمد  پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر بود، خواهد

 راهکارهمایى  و هما اندیشه و فکرها از هم است؛ مردمى و دولتى ظرفیتهاى ىهمه

 6شود. استفاده هاسرمایه از هم کنید، استفاده دهند،می صاحبنظران هک

 تشویق اقتصادی فعالیت به هم کرد؛ توانمند باید را خصوصی ]بنابراین[ بخش 

 کمه  همایی دسمتگاه  و کشمور  دولتی هایدستگاه کشور، بانکی سیستم هم بشوند،

 ممردم  که کنند کمک - قضاییه یقوه و مقننه یقوه مثل - کنند کمک توانندمی

  1شوند. اقتصاد میدان وارد

 بگموییم  و کنمیم  واگمذار  را اقتصمادی  هایبنگاه ما که نیست این فقط مسئله

 الزم دیگری کارهای واگذاری، این کنار در کردیم؛ خالص را خودمان شد، واگذار

 9کند. پیدا خوب مدیریتِ امکان باید بشود، توانمند خصوصی بخش بایستی: است

 متوسط و کوچک صنعتی و تولیدی وابدهاى نمودن لفعا

 صمد  چنمد  ما -است قبل سال چند مال آمار این البتّه-[ دهدمی نشان] آمارها

 تکمرار  هاسخنرانی در بارها من! است مهم خیلی داریم؛ کوچک تولیدی واحد هزار

 واحمدهای  بمه  بپردازنمد  اقتصادی مسائل یزمینه در کشور عزیز مسئولین ام،کرده

 را اینهما . داریم کشور در واحدها این از هزار صد چند ما. متوسّط و کوچک تولیدی

 9.آیدمی وجود به ابتکار آید،می وجود به اشتغال بکنند، احیا

 هسمت؛  کشمور  در کوچمک  و متوسّمط  یکارخانمه  و کارگاه هزار چندین االن
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 االن اینها از صددر شصت که گفتم بنده و اندداده من به که آماری این اگرچنانچه

 ممتن  در کمه  چیزی آن. است خسارت باشد، درست هستند تعطیل و بیکاری دچار

 منمد بهمره  را پمایین  طبقمات  و کنمد می ایجاد تحرّک کند،می ایجاد اشتغال جامعه

 6ببرند. پیش و کنند تقویت را اینها است؛ متوسّط و کوچک صنایع همین کند،می

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

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

 هممان  لمذا  - اسمت  اینجور وضعشان ما بزرگ واحدهاى ىعمده است؛ خوب هم

 ىعممده  محصموالت  فوالدممان،  محصمول  سمیمانمان،  محصول گفتید، که طور

 باشمید؛  کوچمک  و متوسط واحدهاى فکر به باید لیکن - است خوب ماناینجورى

 1.دارد مستقیم تأثیرات مردم زندگى در اینها است، مهم خیلى اینها

 مقابله با مفاسد اقتصادی

 گریاقتصادى و اشرافی مفاسد با مبارزه

 اقتصمادى  مفاسمد  بما  اما بکنیم، قوى و درست اقتصادىِ کار ما شودنمی واقعاً

 این به راجع من که هم پیش سال چند همان. است نشدنى واقعاً این نکنیم؛ مبارزه

 توجمه  نکتمه  هممین  بمه  گفمتم،  کشور مسئولین به را مطالبى و کردم بحث قضیه

 داشته مردمى سالم کار و مردمى گذارىسرمایه توانیممی ما نشود تصور که داشتم،

 مفاسمد  بما  ىارزهمبم  کمه  نشود تصور و اقتصادى؛ مفاسد با ىمبارزه بدون باشیم،

 داشته کم را مردم گذارىسرمایه و مردم مشارکت ما که شودمی موجب اقتصادى

 کمار  اهل بشوند، اقتصادى میدان وارد خواهندمی که کسانى اکثر چون نه، باشیم؛
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. شوندمی پیدا ناسالم آدمهاى هم نفر دو یکى حاال هستند؛ سالمى مردمان سالمند،

 عنوان به نیایند کسانى که کنید مراقبت دوربین و ریزبین ن،تیزبی چشمهاى با باید

 واقعى کارآفرینىِ اما بگیرند، بانکى تسهیالت کارآفرینى و کار ایجاد و اشتغال ایجاد

 قضماییه  ىقموه  همم  کنید، مراقبت شما هم کنید؛ مراقبت باید را این. نگیرد انجام

 کار یک اینجا در قضاییه ىوهق و مجریه ىقوه همکارى من نظر به. کند مراقبت

 6است. الزمى بسیار

 اقتصمادی  یصمحنه  بایمد  باشمند،  اقتصاد یصحنه در مردم خواهیممی اگر ما

 چیسوءاستفاده و مفسد دست بایستی خواهیم،می را امنیت اگر باشد؛ داشته امنیت

 ایمن  ت؛اسم  این فساد با یمبارزه بشود؛ بسته قانون شکننده و قانون یدورزننده و

 گفمتن  لکمن  گوینمد، می را این مسئولین خوشبختانه امروز بشود؛ گرفته جدی باید

 چمه  و قضایی مسئولین چه اجرایی، مسئولین چه - مسئولین یهمه. نیست کافی

 وضمع  اجتمماع،  وضمع  چنانچه اگر. مسئولند جهت این در - مقننه یقوه مسئولین

 هرجور آمد، خواست هرکه که بود ایدر و دروازه بی خانه یک مثل کشور اقتصادی

 نجیمبِ  انسمان  اسمت،  معلموم  خمب  خورد، برد، خواست هرچه کرد، عمل خواست

. آیمد نممی  جلمو  طبعماً  کنمد،  ارتمزاق  حمالل  راه از خواهمد می که متینی یشایسته

 بایمد  بشمود،  سمازی شمفاف  بایمد  است؛ فسادستیزی این اصلی شرط سازی،شفاف

 این در اقتصادی فعالِ بیاید؛ وجودبه ثبات با فضای باید بیاید، وجودبه رقابتی فضای

 آن فضایی چنین یک در وقت آن. کرد خواهد امنیت احساس و آمد خواهد شرایط

 آورَد،می دستبه ثروتی خود کارآفرینی یا خود یسرمایه یا خود ابتکار با که کسی

 سمالمی  فضای فضا هچنانچ اگر. کندمی تأیید و کندمی حمایت او از اسالمی نظام

 ممورد  و تأییمد  ممورد  و مبماح  چیز یک درآمد کسب و ثروت کسب[ وقتآن] شد،
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 6است. نظام حمایت

 ضرورت مبارزه جدی دولت با قاچار
 بسیار گمرکی و دولتی واردات از قاچاق کشور؛ برای است بزرگی بالی قاچاق

 دولمت  عایمد  نآ از درآممدی  ثانیماً  نیسمت؛  معلموم  جمنس  سالمت اواّلً: است بدتر

. است داخلی تولید بازار کردن کساد که دارد را واردات اِشکال همان ثالثاً شود؛نمی

 دسمتگاه . کمرد  مقابلمه  جمدّی  طمور به قاچاق با باید نیست؛ کوچکی آسیبهای اینها

 بگمذاریم  باید را آدمهایمان ترینقوی گرفت؛ جدّی خیلی باید را قاچاق با یمقابله

 گرفتمه  جلمویش  یما  شود؛می که است این بنده یعقیده شود؛یم و کار؛ این برای

. یافت خواهد کاهش اشمهمّی بخش نشود، جلوگیری هم بکلّی اگر یا شد خواهد

 1است. اساسی بسیار یمسئله یک این

 از مختلمف  دولتهمای  کمردیم؛  تأکیمد  ما همهاین را قاچاق با یمبارزه یمسئله

 باید که است کاری یک کار این خب، اند؛رفته اندآمده مرتّب طورهمین پیش سالها

 جلموی  شمود؛ ممی  کامالً شود،نمی نگویند است؛ ممکن هم این و کند پیدا تحقّق

 نروید؛ قاچاق دنبال مرز سرِ فقط گفتم وقتی یک بنده. بگیرند قاطع طوربه را قاچاق

 مختلمف  ار دقمیقش  رقم چون من حاال که - کشور داخل در امروز دالر میلیاردها

 دارد - شودمی گفته گزافی رقمهای امّا چقدر؛ که بکنم معیّن توانمنمی گویند،می

 مغمازه  داخمل  تا مرز از پیش از و مرز لب از را قاچاق. شودمی قاچاق جنس صرف

 کسانی آن و. است مهم بسیار کار یک است؛ مهم بسیار قلم یک این،. کنید دنبال

 عبمادت  دارنمد  همم  آنهما  کننمد، ممی  مجاهدت دارند هم آنها بکنند، را کار این که
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 6است. حسنه هم این کنند؛می

 این با مرتبطین از بعضی البتّه است؛ مهم بسیار[ قاچاق کاالی] انهدام یمسئله

 برگرداند[ یعنی] کرد، بازصادر شودمی را اقالم این از بعضی که گفتند ما به مسائل،

. کمنم می اعالم االن را این من یعنی ندارم، حرفی را این خب، خیلی کرد؛ صادر و

 آن شمامل  ایمن  را، قاچماق  جمنس  را، جمنس  کننمد  منهمدم  حتمماً  گفتیم ما اینکه

 و قاچماق  بانمدهای  ما نیست؛ اینها مانند و برهاکوله این شامل و جزئی هایقاچاق

 1دهمد. می قرار تأثیر تحت را کشور بازار که اینهایی ،[گوییممی را] بزرگ کارهای

 پیمدا  را قاچماقچی  بانمد  آن شمما  وقتمی ! آقاجمان  که امگفته مسئولین به بنده]لذا[ 

 کشمور  وارد اسمت،  آن وزن تُمن  هزار چند که را قاچاق کالن جنس آن و کنیدمی

 بمه  قاچماقچی،  به بزنید ضربه بزنید؛ آتش همه چشم جلوی را جنس این کنید،می

 9داخلی. مشابه دارای جنس

 قانونی ورودی مبادی از چه- شد وارد خارجی جنس کهوقتی است معلوم ]زیرا[

 -اسمت  زیاد هم خیلی متأسّفانه که قاچاق مبادی از چه اینها، امثال و گمرک مثل

 کمه  آیمد ممی  پیش وضعی همین خوابید، داخلی تولید وقتی. خوابدمی داخلی تولید

 حماکم  کشور بر رکود شود،می کم ما اشتغال شود،می بیکار ما جوان: هست امروز

 طریمق  از دیگمر  که را اینها. شودمی دشوار مردم معیشت و زندگی وضع شود،می

 اینهما . بکنیم حل باید خودمان را اینها کرد، حل شودنمی اروپا با و آمریکا با ارتباط

 9است. ما خود یعهده به که است کارهایی

 خیلی قاچاق یلهمسئ. انقالبی و جهادی هایروش با قاچاق از جدّی جلوگیری
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 کماری  همم  اینهما  مانند و کاریآهسته و شوخی شوخی با و است مهمّی یمسئله

 6کرد. انقالبی قاطعِ جهادی کار یک باید رود؛نمی پیش

 مبارزه با اسراف در سطح ملی
 همم  ملمی  سمطح  در نیست؛ فردی یزمینه در فقط اسراف. موظفند مسئوالن

 این از مهمی بخش شود،می اسراف گفتیم هک انرژی و برق همین. شودمی اسراف

 همای شمبکه  ایمن . اسمت  کشمور  مسئولین اختیار در نیست؛ مردم اختیار در اسراف

 هدر برق بشود، فرسوده وقتی اینها برق، سیمهای برق، انتقال هایشبکه ارتباطاتی،

 شبخ که بدهیم، هدر را آن فرسوده یشبکه این با بعد کنیم، تولید را برق. رودمی

 اینها. رودمی هدر آب باشد، فرسوده اگر آب انتقال هایشبکه یا. رودمی هدر مهمی

 اسمراف . کشورند مسئولین آن، مسئولین است؛ ملی سطح در است؛ ملی اسرافهای

 شخصمی  مصرف گوناگون سازمانهای رؤسای. افتدمی اتفاق هم سازمان سطح در

 تجممالت  افتمد؛ ممی  اتفاق خودشان سازمان مورد در رویّهبی مصرف اما کنند،نمی

 و مراقبمت  با باید گوناگون؛ مبلمانهای بیهوده، سفرهای تزئیناتش، کار، اتاق اداره،

 ممردم،  آحاد سطح در هم دولت، سطح در هم. کرد جلوگیری کارها این از نظارت

. باشمد  داشمته  وجمود  اسمراف  به یجویانهعیب نگاه بایستی سازمانها سطح در هم

. کننمد  ریمزی برناممه  باید شود؛نمی تمام هم حرف با کردیم، عرض هک طور همان

 قانونگمذاری  کننمد،  ریمزی برنامه. پیگیری به موظفند مجریه یقوه و مقننه یقوه

 سمال  ده ایمن  در مما  کمه  پیشمرفتی  این. کنند اجرا تمام قاطعیتِ با را قانون کنند،

 1است. قضیه همین به مربوط اشمهمی بخش داشت، خواهیم
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 را آب بازیافمت؛  تما  مصمرف  تما  تولیمد  از اسمت،  الزم کمه  ایجوییصرفه این

 اصمالح  را آبرسانی هایشبکه کنیم، صیانت سدهایمان از یعنی کنیم؛ جوییصرفه

 آبیماری  جوری چه که بدهیم آموزش را کشاورزی در یباصرفه هایآبیاری کنیم،

 این اما گرفته، انجام زیادی یزانم به سالها این در خوشبختانه کارها این البته. بشود

 آب مصمرف  کماهش  بمرای  کنمیم  سمازی زمینه. کند پیدا توسعه باید نیست؛ کافی

 گرفته بیشتری مالیات دارند، زیاد مصرف که کسانی از شودمی گفته اینکه. خانگی

 خموبی  حمرف  اسمت،  معقولی بسیار حرف شود، داده آنها به کمتری ییارانه شود،

 عممومی  کمکهای از دولتی، کمکهای از دارند، کمی مصرف هک کسانی آن. است

 از دولمت  اگر که کنندمی مصرف آب کم قدری به هستند هابعضی. شوند مندبهره

 آب آنهما  برابر بیست آنها، برابر ده هابعضی. ندارد مانعی نگیرد، هم را آب پول آنها

 گندم تولید نان، امر رد .بدهند بیشتری یهزینه بایستی اینها خب، کنند؛می مصرف

 درسمت؛  مصمرف  همم  بعمد  خوب، پخت درست، نگهداری خوب، آرد تولید خوب،

 ممن  بمود  الزم که بود، جوییصرفه و اسراف یمسئله این. است الزم اینها یهمه

 6کنم. عرض

 سازی اطالعاتشفاف
 کجاهاسمت،  گذاریسرمایه هایفرصت بدانند خصوصی بخش فعاالن بایستی

 بمودن  محصمور . نشمود  خوارانمه ویمژه  همای استفاده باشند، مطلع همه هاست؛کدام

 موجممب بعضممی، دون افممراد، از بعضممی بممه اطالعممات بممودن محممدود اطالعممات،

 بمرای  را یکشمبه  یبمادآورده  ثروتهای گاهی که شود؛می عجیبی هایخواریویژه

 کمه  ارندد اطالع اینکه خاطر به کند؛می فراهم هستند، چیاستفادهسوء که افرادی
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 بشمود،  گرفتمه  جلمویش  کاال فالن بشود، تولید کاال فالن بیاید، کاال فالن بناست

 که اینهایی. بشود تصویب قانون فالن یا بیاید، پایین یا برود باال کاال فالن قیمت

 سمازی شمفاف  بایمد . بشمود  عممومی  بایمد  اطالعات. کنندمی سوءاستفاده مطلعند،

 دهم و نهم دولت در بود، مطرح قبل دولتهای در این البته. بگیرد صورت اطالعات

 بیشمتری  کار زمینه این در بایستی. نیست کافی لیکن گرفته؛ انجام فعالیتهایی هم

 6بگیرد. انجام

 گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

 علمم  تولید و افزارینرم نهضت و علمی مقدّم خطوط شکستن بحث که وقتی

 گفتممان  بمه  تبمدیل  و هما دانشگاه در شودیم گفته شود،می دنبال شود،می مطرح

 ممثالً  و نشمینم ممی  اینجما  کمه  اوقمات  گاهی بنده که شودمی این نتیجه شود،می

 را حرفهایی همان بینممی آیند،می -استاد چه دانشجو، چه- دانشگاهی یمجموعه

 ایمن  کننمد؛ می بیان مطالبه عنوان به را حرفها همان دارند اینها گفتیم، مثالً ما که

 این وقتآن شد، جوراین وقتی است؛ خوب این است، گفتمان این گفتمان، شودمی

 در ای،هسته مسائل در فضایی، مسائل در امروز ما. آیدمی پیش علمی پیشرفتهای

 داریممم، زیممادی پیشممرفتهای گونمماگون، ممموارد دیگممر و زیسممتی فنّمماوری در نمانو، 

 . است سازیگفتمان همین از یناش پیشرفتها این داریم؛ مهمّی پیشرفتهای

 هممه  در یعنی افتاد، خواهند فکر این به همه وقتآن شد، سازیگفتمان وقتی

 وجود به راهیبزرگ یک و وسیع یجادّه یک کأنّه آید؛می وجود به ایانگیزه یک

 سمازی گفتممان  بنابراین کنند؛ حرکت بزرگراه این از کنندمی میل همه که آیدمی

 شمود، نمی سازیگفتمان «اقتصادمقاومتی» یکلمه تکرار با البتّه. است مهم خیلی
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 دهمن  از کمه  کنیم تکرار قدر این طورهمین را حرف کلمه این که کرد کاری نباید

 6بشود. بیان اینها مانند و توضیح با و تبیین با بلکه نه، بیفتد؛

 به زیچی است ممکن بله،. است مهمی گفتمان خیلی مقاومتی اقتصاد گفتمان

 همم  شمود ممی  امّما  نباشد مقاومتی اقتصاد درواقع و بشود اجرا مقاومتی اقتصاد نام

 الاقمل  یما  باشمد؛  مقاومتی اقتصاد کامالً و بشود اجرا مقاومتی اقتصاد نام به چیزی

 به که طوریآن گیرد؛می انجام دارد خوبی کارهای ظاهراً االن. باشد آن از بخشی

 مسمئولیّتهای  از بیرون گزارشهای مسئولین، شخص گزارش نه دادند؛ گزارش من

 احتمماالً . است ایخرسندکننده نسبتاً گزارشهای شود،می داده من به هم مسئولین

 امگفتمه  همیشه من. کند پیدا ادامه اینها که شرطی به بگیرد انجام خوبی کارهای

 یهمه ت؛اس انسانی مراتبسلسله یک پایین تا باال از عمل، مراتبسلسله این که

 شمش  پنج مراتبِسلسله این در دارند؛ عزم دارند، اراده دارند، دل دارند، مغز انسانها

 سمیم  یک مثل. گیردنمی انجام کار بدهد انجام نخواهد شانیکی[ اگر] ای،واسطه

 این نه، بشود؛ روشن چراغ صد زدی، را دکمه اینجا شما اگرچنانچه که نیست برق

 نظمارت  باید. هستند انسانها عزمند؛ دارای اند،اراده ایدار شانهمه وسط سیمهای

 یمطالبمه  بایمد  بشمود،  رصمد  باید بشود، گیریدنبال باید بشود، کنترل باید بشود،

 اقتصماد  یمسئله این. کنید ایفا نقش زمینه این در توانیدمی شماها و بشود دائمی

 1است. مقاومتی

 و صداوسمیما  البتمه  بشمود؛  ارائمه  تیمقماوم  اقتصاد از درستی تصویر ]لذا[ باید 

 با مخالف تبلیغاتیِ هایدستگاه. نیست آنها مخصوص اما موظفند کشور هایرسانه

 و دارنمد  چنته در چیزها خیلی ما، ملی پیشرفت با مخالف انقالب، با مخالف کشور،

                                                                                                               

 .89/82/1931دولت،  هیأت اعضای و جمهوررییس دیدار در بیانات .1
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 یدربماره [ کمرد  خواهنمد ] بیشمتر  همم  این از بعد - دیدیم ما - اندکرده هم شروع

 دادن جلوه اهمیتبی کردن، هو گاهی تراشی،مانع تراشی،اشکال مقاومتی، داقتصا

 ینقطمه . کننمد ممی  کارها این از است؛ اهمیت نهایت و اهمیت کمال در که آنچه

 تصمویر  بایسمتی  دلسوزان، و فکر صاحبان مسئولین، بشود؛ کار بایستی آنها مقابل

 مردم تا بشود سازیگفتمان و بدهند ارائه عمومی و بزرگ حرکت این از را درستی

 6شد. خواهد عملی کارْ صورت، این در بخواهند؛ و باشند معتقد و بدانند

 وظایف مردم 

 خوداتکایی و خودباوری تقویت روبیه

 تزریمق  از بمود  عبمارت  مما،  کشمور  بمر  تسملّط  برای دشمن سنگرهای از یکی

 مقابمل  در ملّمی؛  فمس ناعتمادبمه  نداشتن خود، به اعتمادیبی خود، به اعتقادیبی

 و علممی  پیشمرفتهای  کردند،می مشاهده را غربی کشورهای وبرقزرق چشمشان

[ کشمور ] در و دیدنمد ممی  را آنهما  ممادّی  تممدّنی  وبمرق زرق و فنّاوری پیشرفتهای

 احسماس  لمذا  بمود،  مانمدگی عقمب  نبمود،  چیزها این کشور در نبود، اینها خودشان

 دوران در روز آن. کردندمی خود به ناباوری ساحسا کردند،می خود به اعتمادیبی

 شمماها ! بسمازد  لولهنمگ  بمرود  بایمد  ایرانی که گفت دولت ارکان از یکی پهلوی،

 از یآفتابمه  نمه  همم  آن ،[اسمت ] گِلی یآفتابه لولهنگ چیست؛ لولهنگ دانیدنمی

. کردنمد ممی  درسمت  آفتابمه  گِل جنس از که بود معمول قدیم قدیمِ آن. فلز جنس

 بمه  چمه  را ایرانمی  بسمازد؛  لولهنمگ  بمرود  که است همین لیاقتش ایرانی گفتمی

 دوران آن برجسمتگان  از دیگمر  نفمر  یمک . گفتنمد می جوریاین روز آن! اختراعات

 و غربمی  بشمود  پا تا سر فرق از بایستی برود، پیش بخواهد اگر ایرانی که گفتمی
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 بمه  یعنمی  بمرود؛  جلو بتواند یدشا بکند، آنها شبیه را خودش چیزِهمه باید اروپایی؛

 به باور به کرد تبدیل بکلّی را ناباوری این آمد انقالب خب،. نداشتند باور خودشان

 از بسمیاری  در. تموانیم ممی  ما گویدمی ایرانی جوان امروز ملّی؛ نفساعتمادبه خود،

 قمرار  دسمترس  در بحممدال  اممروز  حاال آنچه از غیر- علمی پیشرفتهای در موارد

 اوقمات  گماهی  مما  جوانهای -است کرده پیدا تحقّق که پیشرفتهایی و است فتهگر

 را اینها ندارند توانایی مسئول هایدستگاه که کنندمی مطرح را نویی فکرهای یک

 پیشمرفت  نبود، خود به باور وقتی. دارد نفساعتمادبه ایرانی جوان کنند؛ وجورجمع

 آیمد؛ ممی  همم  توانایی بود، «توانیممی ام» شعار بود، خود به باور وقتی نیست؛ هم

 6کنیم.می مشاهده داریم را این ما امروز. توانا شودمی ملّت توانا، شودمی کشور

 داخلى تولیدات مصرف

 مصرف روی بر امکرده تکیه همهاین بنده. داخلی تولید روی کنیممی تکیه ما

 گویم،می کشورمان عزیز مردم به گویم،می شما به دارم هم االن. داخلی تولیدات

 تمرویج  را ایرانی کار کنید، ترویج را ایرانی کارگر داخلی، تولید مصرف سراغ بروید

 در کنید فرض- مختلف بخشهای در. نیست جوراین قضیّه واقعیّت متأسّفانه. کنید

 و خموب  و مرغوب جنس کارند، مشغول داخلی هایکارخانه -منزل زندگی وسایل

 کمه  بازار امّا کنندمی تولید خارجی، جنس از بهتر هم گاهی جی،خار جنس با برابر

 آیمد؟ ممی  کجما  از اینهما  چرا؟ است؛ خارجی جنس اشهمه بینیدمی روید،می شما

 دارد، داخلمی  مشمابه  که محصوالتی واردات از جلوگیری اینکه روی بر بنده تأکید

 1است. این راه است؛ این خاطربه
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 بمه  جمور همین تواندمی هم باوجدان یکنندهرفمص باانصاف، یکنندهمصرف

 که حرفی این - نروند بِرَند دنبال نروند، رسم و اسم دنبال کند؛ کمک کشور تولید

. برونمد  مصلحت دنبال نروند؛ مارک دنبال - بِرَند بِرَند،: کنندمی تکرار مرتّب حاال

 هما بعضی. است ایرانی کارگر به کمک است، داخلی تولید مصرف کشور، مصلحت

 و کنند درشت هم را گردن رگ بدهند، شعار هم کارگر نفع به حاضرند حتّی هستند

 ایمن  ایرانی کارگر به زدن لگد. بزنند لگد ایرانی کارگر به عمل در امّا بدهند، شعار

 مشمابه  برود و ندهد قرار استفاده مورد را کارگر این مصنوع جنس انسان که است

 در صمنایع  از برخمی  در مما ! تمر گران قیمتهای به هم اهیگ بگیرد؛ خارج از را این

 را چیزهایی بیرون از روندمی چیزها، همان در[ امّا] دنیاییم، پیشروان جزو کشورمان

 6است. همه یوظیفه این و. آورندمی داخل به و دارندبرمی

 کمنم، ممی  درخواسمت  ایمران  ملت یهمه از کنم،می اصرار کنم،می تأکید من

 اهمیتیکم کار این نیست، کوچکی کار این داخلی؛ تولیدات مصرف سمت به بروید

 بمه  دولتی - دولتی و حکومتی هایدستگاه البته. است بزرگ کار یک این نیست؛

 سازمان، فالن وزارتخانه، فالن. دارند مضاعف یوظیفه جهت این در - عام معنای

 جنس از باید مطلقاً کند، نتأمی را خودش داخلیِ جنس خواهدمی وقتی اداره فالن

 تولیمد  از همم  طرف این از البته. داخلی تولیدات سراغ بروند نکند؛ استفاده خارجی

 خواسمته  - گمذار سمرمایه  آن چمه  کمارگر،  آن چمه  مدیر، آن چه - داخلی یکننده

 اینهما  دوی هر. دهند ارائه کامل و درست تمیز، را کار که شودمی اصرار و شودمی

 خواسمته  مما  از خمدا  را کار استحکام. است ما مقدس دین دستور و ماسال یاشاره

 کمارگر  شغلی و زندگی امنیت است؛ خواسته ما از خدا هم را کارگر به احترام است،
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 تولیمد  6اسمت.  خواسمته  مما  از خدا هم را سرمایه امنیت است، خواسته ما از خدا را

 را خودمان مصرف. است ممرد یعهده به این داخلی؛ مصرف به دارد احتیاج داخلی

 و مارکهما  دنبمال  اشهممه  کسمانی  اینکمه . کنمیم  انتخاب خودمان تولیدات از باید

 هموس  یمک  فرونشماندن  خطاسمت؛  باشمند،  خمارجی  اسمهای و خارجی برندهای

 داخلمی،  مصمرف . اسمت  اصلی و عمومی کار یک به زدنضربه اما است، شخصی

 مشکالتی همین کرد، پیدا افزایش که داخلی تولید دهد؛می افزایش را داخلی تولید

 یعنمی  بگیمرد،  رونق که تولید. شودمی برطرف بیکاری شود؛می برطرف گفتند، که

 متصل هم به همه اینها کند؛ پیدا افزایش اشتغال بشود، کم گرانی بشود، کم تورم

 چگونمه  را خودممان  مصمرف  کمه  اسمت،  مردم ما دست قضیه این سر یک. است

 1است. زیاد بسیار هم الهی توفیقات اما است، زیاد وظایف حال هر به .کنیم انتخاب

 کممک  داریمد  ایرانمی  کمارگر  بمه  کنید،می مصرف را داخلی کاالی وقتی شما

 رشد کنید،می کمک دارید هم ایرانی یسرمایه به کنید،می ایجاد اشتغال کنید،می

 مصمرف  را خمارجی  مصمنوعات  که است غلطی فرهنگ این. کنیدمی ایجاد نمو و

. ماسمت  یآینده ضرر به ماست، ضررپیشرفت به ماست، دنیای ضرر به این کنیم؛

 تولید کند، حمایت ملی تولید از باید دارد، مسئولیت هم دولت دارند؛ مسئولیت همه

 تصویب سیاستها در «اقتصادی یتوسعه صندوق» خوشبختانه .کند تقویت را ملی

  .کرد قانون را آن اسالمی شورای مجلس شد؛

. اسمت  کشاورزی و صنعتی داخلیِ تولیدات از پشتیبانی کار، این در دولت سهم

 و. اسمت  تولید کار در اتقان و تولید یچرخه تقویت کارگران، و دارانسرمایه سهم

 داخلی تولیدات مصرف - است مهمتر اینها یهمه از من نظر به که - مردم سهم
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 فریضمه  یک خودمان برای کنیم، فرهنگ خودمان برای کنیم، عادت باید ما. است

 آن بمه  متوجه داخلی تولید و دارد وجود آن داخلی مشابه که کاالیی هر که بدانیم

 بجمدّ  خمارجی  تولیمدات  مصرف از و کنیم مصرف داخلی تولید از را کاال آن است،

 و ترعمده هایزمینه و روزمرّه مصارف هایزمینه ها؛زمینه یهمه در کنیم؛ پرهیز

رویکمرد،   و جهتگیمری  این با گرایش، این با که هستیم امیدوار ما بنابراین. همترم

 یزمینمه  در بمدخواهان  مکمر  و کیمد  بمر  دشممنان،  یتوطئمه  بر بتواند ایران ملت

 6بیاید. فائق اقتصادی

 داخلی مشابه دارای خارجیِ کاالی خرید از پرهیز

 شده مُد حاال. هانشانه نای دنبال نروند کنند؛ مصرف مردم را داخلی محصوالت

 تولیمدات  مصمرف  سراغ بروید! چیست بِرَند فالن؛ بِرَند است، «بِرَند» بگویند است

 ایران، ملّت تمام، تعصّبِ با و متعصّبانه دارد، داخلی مشابه که چیزهایی آن. داخلی

 گمویم؛ نممی  خماص  یعدّه یک برای فقط من را این. نکنند مصرف را آن خارجیِ

 پیغمام  را، حرف کنندمی گوش فوراً متدیّنین عدّه یک گوییم،می ما قتیو بله، خب

 فقمط  من نخریم؟ را چیز فالن بخریم؟ است خارجی راکه چیز فالن دهندمی هم

 گمویم؛ نمی را این قائلند، شرعی حجّیّت ما حرف برای که افرادی و متدیّنین برای

 یآینمده  بمه  است، مندقهعال ایران به که گویممی هرکسی برای را حرف این من

 ایمن  در فمردا  اسمت  بنما  که است خودش هایبچّه فکر به است، مندعالقه کشور

 کممک  واقع در کنید،می مصرف که را خارجی مصنوعات شما. کنند زندگی کشور

 خارجی، دارسرمایه آن خارجی، کارگر آن خارجی، بنگاه آن حجم اینکه به کنیدمی

 یهممه  بمه  را ایمن . بخورد شکست بخورد، ضربه داخلی تولید و بشود بیشتر مدام
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 همم  هما دولتمی  ؛[گمویم ممی ]دارند  زیادی مصارف کهکسانیآن  بخصوص مردم،

 ساختمانها، در که ایمصرفی اشیای در دولتی، مصارف در هم هادولتی جور؛همین

 در دممر 6را. داخلی تولید کنند مالحظه حتماً کنند،می مصرف گوناگون چیزهای در

 دو من که مطلبی همین یعنی چه؟ یعنی. کنند ترویج را ملّی تولید سطوح، یهمه

 ممردم  از هم ایعدّه یک گفتم، فراوان اصرار با جا همین در این، از قبل سال سه

 مصمرف » از اسمت  عبمارت  آن و کنند عمل باید همه امّا کردند، عمل خوشبختانه

 کنیمد ممی  خرید را داخلی جنس یک که وقتی شما! من عزیزان. «داخلی تولیدات

 همم  ایمد، کرده ایجاد اشتغال و کار اندازه همین به هم خارجی، تولید جنس جایبه

 داخلی جنس میدان؛ بیاورد را خودش ابتکار اینکه به ایدکرده وادار را ایرانی کارگر

 افمزایش  روزبهروز را ابتکارات این دارد، ابتکاراتی کار، یکننده آن شد، مصرف که

 افمزایش  را ملّمی  ثمروت  کنیمد، می مصرف داخلی جنس که وقتی شما داد؛ خواهد

 سمنّت  یک عنوانبه خارجی مصرف ترجیح طاغوت، دوران در گذشته، در. ایدداده

 خمارجی  اگمر  خارجی؟ یا است داخلی[ پرسیدندمی] رفتند،می که جنس سراغ بود؛

 خرید گوییمنمی. بشود عکسبه و رددبرگ باید این داشتند؛ رغبت آن به بیشتر بود،

 ضمرورت  یمک  داخلمی  جمنس  خرید کنیممی عرض امّا است، حرام خارجی جنس

 به باید. گذاردمی تأثیر کشور این چیز همه روی بر و است اقتصاد سازیمقاوم برای

 جاهمای  خیلی مثل هم اینجا در البتّه. است مردم یهمه نقش این کرد؛ توجّه این

 از بسمیاری  اسمت؛  بیشمتر  دیگمران  از کشمور  مدیران و مسئوالن یّتمسئول دیگر،

 کسانی آن رفتار به کردن نگاه خاطربه مردم، رفتار در هاوپاشریخت و هارویزیاده

 بین در نباشد، باال سطوح بین در اسراف اگر دانند؛می "ترهابزرگ" را آنها که است
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 6است. کارها از یکی داخلی تولید ترجیح بنابراین. شد خواهد کم اسراف هم مردم

 اصالح الگوی مصرف

 فقط نه مسئوالن است؛ مسئوالن به متوجه من اول خطاب زمینه این در البته

 - اسمت  دو یدرجه یمسئله یک آن حاال که - خودشان شخصی هایزندگی در

 وپماش ریخمت  از بجمد  باید خودشان مأموریت یحوزه در و اول یدرجه در[ بلکه]

 بودیم، پایبند اصل این به کشور مسئولین ما یعنی شد این چنانچه اگر. کنند پرهیز

 اممروز  ما. مردم به شد خواهد سرریز اخالق، این خصلت، این روحیه، این وقت آن

 بینیم،می زیاد اسراف هم رسدمی دهانشان به دستشان که کسانی و مردم بین در

 از ایمن  لکمن  ممردم،  بمه  کنیممی هم خطاب دارد؛ وجود اسراف موارد از خیلی در

 مسئولین یمجموعه.«1اَلسِنَتِکُم بِغَیرِ الناسِ دُعاةَ کونوا» که است جاهایی یجمله

: کننمد  توجمه  ایمن  به خودشان مدیریت تحت یمجموعه شئون در بایستی کشور

 9اسالمی باشمد.  مدبرانه، عاقالنه، حقیقتاً الگوی یک مصرف، الگوی نباشد؛ اسراف

 الگموی  توانمد ممی  کمه  اسمت  همایی راه از یکی این،. اسراف از دوری ویی،جصرفه

 آن از آثماری  همم  تماکنون  کمااینکه کند؛ اصالح کلمه واقعی معنای به را مصرف

 شمود، ممی  اجمرا  دارد هما یارانه هدفمندی که ماهی چند همین در. است شده دیده

 دور و نمان  در رافاسم . است کشور نفع به این که است؛ آمده پایین انرژی مصرف

 بمه  زحمتمی  چمه  بما  و خداست بزرگ نعمت که - گندم شدن ضایع و نان ریختن

 یجملمه  از ایمن . اسمت  کمرده  پیمدا  تعادل مصرفها است، شده کم - آیدمی دست

                                                                                                               

 .81/81/1939رضوی،  مطهر حرم در بیانات .1

 .00 ص ،6 ج ،1921 تهران، االسالمیه، دارالکتب کلینی، . کافی،6

 .68/16/1936مقاومتی،  اقتصاد هایسیاست تبیین جلسه در بیانات .9



  212 فصل چهارم: اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی

 آینمده  در شماءاللَّه ان بسمیاری  فوایمد  البتمه  و شده حاصل تاکنون که است فوایدی

 6است. قبیل این از هم اقتصاد ساختار اصالح. داشت خواهد

 پژوهشمگران  کمردم،  مطمرح  را مصرف الگوی اصالح یمسئله بنده که سالی

 مصمرف  کشمور  در کمه  آبمی  اگمر  کمه  دادند اطالع ما به کردند، تحقیق کشورمان

 است ایاستفاده تمام قدر به درصد ده این شود، جوییصرفه آن درصد ده شود،می

 نمود  امروز. گیردمی قرار استفاده وردم صنعت برای و خانگی شرب برای امروز که

 مصمرف  غلط، مصرف - شودمی مصرف کشاورزی بخشهای در کشور آب درصد

 مصمارف  بمرای  و صمنعت  بمرای  و شمرب  آب بمرای  دیگر درصد ده - آمیزاسراف

 کنیم، جوییصرفه درصد ده ما کشاورزی کار در اگر یعنی. رودمی کار به گوناگون

 مسمئله  اینقدر رسید؛ خواهد برابر دو به اینها امثال و صنعت و شرب مصرف مقدار

 - گازوییمل  بنمزین،  - انرژی حاملهای مصرف و برق مصرف یمسئله. است مهم

 بمه  ناظر است، شده مطرح که هایارانه کردن هدفمند یالیحه این. است مهم هم

 1است. مهمی بسیار یالیحه است؛ مسائل این

 الگموی  اصمالح  سمت به بایستی ما. کنیم اصالح را مصرف الگوی بایستی ما

 یقوه چه مقننه، یقوه چه - اول یدرجه در کشور مسئولین. کنیم حرکت مصرف

 و اشمخاص  و - آنهما  غیمر  و قضماییه  یقموه  کشور؛ مسئولین سایر چه و مجریه،

 به بایستی غنی، و فقیر از ما مردم آحاد و اجتماعی، مختلف هایرتبه در شخصیتها

 کمردن  مصرف اینجور. کنند اصالح را مصرف الگوی باید که کنند توجه اصل این

 مصمرف  -  زنمدگی  همای زیادی در زندگی، ضروری امور در - هازمینه یهمه در

 و آحاد ضرر به و کشور ضرر به عقالنی، تدبیر بدون و منطق بدون و رویّهبی کردن
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 کمنم، ممی  سمت درخوا مسئولین از بخصوص و مردم عموم از من. ماست اشخاص

 کننمد،  زیماد  سمال  ایمن  در را خودشمان  فعالیمت  زمینه این در که کنممی خواهش

 6کنند. ریزیبرنامه مصرف الگوی اصالح برای و بدهند افزایش

 ما. شود اصالح کشور و جامعه مصرف الگوی باید. کنیم اصالح را خودمان باید

 تلفمن  بپوشیم؟ هچ بخوریم؟ چه بخوریم؟ جوری چه. است غلط مصرفمان الگوی

 شمود، می بازار وارد باالتر مدل یک اینکه مجرد به ایم؛گذاشته جیبمان توی همراه

 چمه  ایمن ! چمرا؟  بخمریم؛  بایمد  را جدیمد  ممدل  آن و انمدازیم ممی  دور کأنّه را این

 1هستیم. دچار آن به ما که است ایبازیهوس

  وریکمک به ارتقای بهره

 کنند؛می که است رایجی تعبیرات از که است وریبهره ارتقای دیگر، نکته یک

 ما داربنگاه ما، یتولیدکننده. فارسی زبان در کلمه دو به کنممی خالصه را این بنده

 ببرد؛ باال را کیفیّت کند، کم را تولید یهزینه وپاش،ریخت کردنِ کم با کند سعی

 چیزهمایی  بمه  مربوط دتولی یهزینه از بخشی[ البتّه. ]وریبهره بهبود شودمی این

 قیمت یا کارگر مزد است، باال تورّم کنید فرض نیست؛ داربنگاه اختیار در که است

 است؛ وپاشریخت هم مقدار یک لکن است اینها مقدار یک رود؛می باال اوّلیّه موادّ

 9بگیرند. را اینها جلوی باید است؛ بیجا هایکردنخرج است؛ اسراف

 از یکمی  در اینجما  همم  وقتییک من[. است] انرژی از وریبهره بعدی مطلب

 شودمی ادّعا که گفتم را این این، از قبل سال چند سال، اوّل هایسخنرانی همین
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 و ببمریم  بماال  بمدهیم،  ارتقما  را انمرژی  وریبهره بتوانیم ما اگر که شودمی گفته و

 مبلغ یست،ن کمی مبلغ شد؛ خواهد جوییصرفه دالر میلیارد صد کنیم، جوییصرفه

 مملکمت  این در دارد گوناگون کارهای همه این. بگیرند جدّی را این است؛ زیادی

 جمور ایمن  در را کار خب مضر؛ هایشبعضی الزم،غیر هایشبعضی گیرد،می انجام

 شنیدم البتّه- چیزها این یعنی اقدام ؛«عمل و اقدام» شد این. کنند متمرکز بخشها

 مجلمس  یمصوّبه انرژی، از برداریبهره ارتقای هست؛ هم مجلس یمصوّبه این،

 وجمود  چیمزی  چنین یک اگرچنانچه که کنند بررسی واقعاً -است اسالمی شورای

 6کنند. کار و بشوند متمرکز این روی باید دارد،

 گریآتش به اختیاری و مطالبه

 زیماد  فرهنگی فُرج و خُلل ما است؛ فرهنگی کارهای مهم، کارهای یجمله از

 همم  را، این است؛ بسیار فرهنگی، از لحاظ است دشمن نفوذگاه که جاهایی ؛داریم

 موظّفنمد  مردمی عظیم یگسترده هایمجموعه هم دولتی، مسئول هایمجموعه

 اسمت؛  تمیمز  و خودجموش  فرهنگی کار معنی به «اختیاربهآتش. »بدهند انجام که

 و اندیشمه  صماحبان  و جوانهما  کشور، تمام در که است این معنایش گفتیم ما آنچه

 -را فرهنگمی  کارهمای - را کمار  خودشان، ابتکار با خودشان همّت، صاحبان فکر،

 بدهنمد؛  انجمام  کمار  آنهما،  مقابمل  در و بشناسمند  را فرهنگمی  منافمذ  ببرنمد،  پیش

 و انمدیش پوچ مدّعیانِ کردن طلبکار و فحّاشی و قانونیبی معنای به اختیار،بهآتش

 بایمد  هممه  از بمیش  انقالبمی  نیروهای. نیست کشور بیانقال جریان کردن مدیون

 از دشممنان  یسوءاسمتفاده  عمدم  مراقب کشور، آرامش مراقب کشور، نظم مراقب

 متوجّه اوّل یدرجه در مراقبتها این ؛[باشند] قوانین حفظ مراقب و کشور، وضعیّت
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 سممت  بمه  کشمور  که مایلند و مندندعالقه دلسوزند، که است انقالب نیروهای به

 6بکند. حرکت خود هدفهای

 در فرهنگمی  فکمری،  جهمادی،  عملمیِ  و فکمری  هایهسته آن یهمه به من

 جنمگ،  میمدان  قمول به و مستقل کنید؛ کار هرکدام: گویممی مرتّباً کشور سرتاسر

 امّما  دهمد، ممی  دسمتور  که دارد وجود مرکزی قرارگاه جنگ، در البتّه. اختیاربهآتش

 دستورِ فرمانده اینجا کرد، پیدا عیبی قرارگاه یا شد قطع رگاهقرا یرابطه اگرچنانچه

 کنیدمی احساس که آنجایی ،نرمید جنگ افسرهای شما خب. دهدمی اختیاربهآتش

 اختیارید؛بهآتش آنجا کند، مدیریّت درست تواندنمی و دارد اختاللی مرکزی دستگاه

.  کنیمد  اقمدام  کنید، حرکت کنید، پیدا کنید، فکر بگیرید، تصمیم خودتان باید یعنی

 سیاست و فرهنگ و فکر مرکزی هایدستگاه کندمی احساس انسان اوقات گاهی

. کنمد می احساس اوقات گاهی آدم واقعاً تعطیلند؛ دچار اختاللند، دچار اینها مانند و

 مهم مسائل داریم، کشور در فرهنگی یمسئله ما همهاین بفرمایید فرض مثالً حاال

 مشمکل  دچمار  اینهما  که بشمارم را فرهنگی اصلیِ یمسئله ده بتوانم من یدشا که

 یمسمئله [ یعنمی ] اسمت،  مهمم  یمسمئله  یک سینما، یمسئله کنید فرض است؛

 پشتیبانی کجا از شود،می اداره جوری چه کشور سینمای که است مهمّی فرهنگی

 کشور هنر یاداره -هافیلم برای کنندمی پیدا هم خارجی پشتیبانی حاال- شودمی

 شمود می جوریاین یمسئله ده کنید فرض مثالً نیست؛ کوچکی چیز که سینما و

 افطمار  از قبمل  آهنگ فالن اینکه کنید فرض مثالً بینیدمی ناگهان[ امّا] کرد، پیدا

 کمه  اسمت  پیدا! کنندمی نگارینامه اصلی؛ یمسئله شودمی نشود، یا بشود پخش

 تشمخیص  فرعمی  یمسئله از را اصلی یمسئله که کرده داپی اختالل دستگاه این

 یمسئله یک عنوانبه را فرعی اهمّیّتبی اعتبارِبی اصالً یمسئله یک و دهدنمی
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 وقتآن دارند، اختالل مرکزی هایدستگاه جوریاین وقتی. کنندمی درشت اصلی،

 6کردم. عرض که است اختیاریبهآتش همان جای اینجا

 هدایت مردم مطالبات باشد؛ گرمطالبه جهت همین در هم مردم یعموم افکار

 جمور ایمن  ممن . اسمت  مما  امروز تعرّض مورد و توجّه مورد که سمتی این به بشود

 یمسمئله  کشمور،  اقتصاد از یبرهه این برای فعالً کار اساس که کنممی احساس

 از متعمدّدی  ایهم سرفصل است، واژهکلید یک این. است داخلی تولید و ملّی تولید

 بمه  اشتغال بدهیم، رونق را داخلی تولید توانستیم ما اگر. شودمی ناشی مسئله این

 بیکماری  مما  کشور امروز هایمصیبت از یکی که- بیکاری مشکل و آیدمی وجود

 خواهمد  پیمدا  کاهش یا شد خواهد برطرف -است باال بیکاری، نرخ و است جوانان

 1.کرد
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  اقتصاد مقاومتی در تأمین پیشرفت و عدالتکارکردهای : پنجمفصل  

 چیستی پیشرفت

 ایمن  کشمور،  در ابعماد  یهمه از. است جانبههمه پیشرفت پیشرفت، از مقصود

 در پیشمرفت  ملمی،  ثروت تولید در پیشرفت: است پیشرفت سزاوار و شایسته ملت،

 و قاخمال  در پیشرفت المللی، بین عزت و ملی اقتدار در پیشرفت فناوری، و دانش

 اخالقمی  امنیمت  هم اجتماعی، امنیت هم - کشور امنیت در پیشرفت معنویت، در

 که است این معنایش وریبهره ارتقای. وریبهره ارتقای در پیشرفت - مردم برای

 موجود، گاز از موجود، نفت از. بکنیم را استفاده بهترین داریم، که آنچه از بتوانیم ما

 بهترین و بیشترین هست، اختیار در که آنچه از و وجودم راه از موجود، یکارخانه از

 6بکنیم. را استفاده

 تالزم  پیشرفت و عدالت

 روی بمر  اصلی یتکیه بینیدمی کنید،می مالحظه را امام انقالبی ادبیات وقتی

                                                                                                               

 .81/81/1900مجاوران حرم رضوی،  و زائران دیدار در بیانات .1
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 بما  نمه  غمرور،  بما  نمه  تفماخر،  بما  نمه  عمزت،  روح احیای است؛ ملت درونی ساخت

 این کنیم، توجه آن به باید ما که آنچه. درونی ساخت استحکام با بلکه خودبستن،به

 داراداممه  کارِ یک است، مستمر کارِ یک این نیست؛ مقطعی کارِ یک این که است

 یمک  کمه  دارد وجود عواملی. کند مقابله ایستایی و رکود عوامل با باید ملت. است

 درون در ممل عوا این از بعضی. کندمی متوقف را پیشرو ملت یک را، پیشرو انسان

 رکمود  دچار بخواهیم اگر. است دشمن تمهیدات عوامل، این از بعضی ماست؛ خود

 از قبل دوزخیِ وضعیت همان دچار نشویم، عقبگرد دچار نشویم، ذلت دچار نشویم،

 نمام  بمه  مفهومی یک با که اینجاست. نشود متوقف حرکتمان باید نشویم، انقالب

 استحکام این ملی، عزت این. کنیم پیشرفت مدائ باید. شویممی روروبه «پیشرفت»

 بمه  را مما  و باشمد  رفمتن  جلمو  حال در دائم بایستی مستحکم، ساخت این درونی،

. اسمت  شمده  نامگمذاری  «عدالت و پیشرفت یدهه» به دهه این. برساند پیشرفت

 نیسمت؛  مادی مظاهر در پیشرفت فقط پیشرفت،. است پیشرفت دل در هم عدالت

 همم  عمدالت  هسمت،  همم  آزادی درونش که است؛ انسان وجودی ابعاد یهمه در

. هست پیشرفت مفهوم در همه اینها هست؛ هم معنوی و اخالقی اعتالی هست،

. دارد وجود هم علمی پیشرفت زندگی، مظاهر پیشرفت مادی، پیشرفت آن، در البته

. بمرویم  شپی جاده این در باید که داد قرار ایجاده در را ما خود، حرکت آن با امام

 عمدالت  بمدون  پیشمرفت  6.رسماند می عقبگرد به را ما جاده، این در توقف هرگونه

 مشاهد دارید امروز غرب، یپرجلوه تمدّن از شما که داد خواهد را اینتیجه همان

 بمرای  دارنمد  اینها که چیزی آن از بیشتر فناوری، و علم و قدرت و ثروت. کنیدمی

 کنید مالحظه شما حال عین در امّا دارند، را حدّاکثر هااین شده؛نمی تصوّر دوره این

 و سمینمایی  تبلیغمات  در قضمایی،  عدالت یزمینه در حاال. ندارد وجود عدالت آنجا

                                                                                                               

 .11/81/1931، (هر) خمینی امام رحلت سالگرد در بیانات .1
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 دروغ هشمتاد،  صمدی  یعنمی  غالباً، که - زنندمی زیاد حرف اینها، مانند و داستانی

 این[ که دهدمی جهنتی]  هم دارد قضایی هایزمینه در انسان که اطاّلعاتی است؛

  6است. واضح کامالً که اقتصادی یزمینه در امّا - غرب در نیست خبرها

 بما  هممراه  باید کشور، اقتصاد پیشرفت که است این ما اعتقاد اقتصاد، مورد در

 نمدارد؛  قبمول  انقمالب  یعنی نداریم؛ قبول را عدالت منهای اقتصاد ما باشد؛ عدالت

 پمیش  طبقاتی یفاصله که بکنید مراقبت باید. اردند قبول اسالمی جمهوری نظام

 کمالن  همای ریمزی برناممه  در اساسمی  مسمائل  جمزو  اینها نشوند؛ پامال فقرا نیاید؛

 1است. ما اقتصادی

 عمدالت  مهمم،  شاخصمهای  از یکی اول، یدرجه در کنیم، پیشرفت بخواهیم اگر

 قمدری  به نه البته م؛ایکرده پیشرفت زمینه این در ما که است این بنده ادعای. است

 پیشمرفت  کنمیم،  مقایسمه  انقمالب  از قبمل  وضمع  بما  را خودمان اگر. خواهیممی که

 گونماگون  نظامهمای  بما  کمه  دیگمر  کشورهای از بسیاری با را خودمان اگر ایم؛کرده

 کنیم مقایسه را خودمان اگر اما ایم؛کرده پیشرفت بله کنیم، مقایسه کنند،می زندگی

 فاصمله  خیلمی  هنموز  مما  نه، است، خواسته ما از و است گفته ما به اسالم که آنچه با

 یعهمده  بمه  تمالش  ایمن  کیست؟ یعهده به تالش این. کنیم تالش باید و داریم

 9است. هم با مردم و مسئوالن

. اسمت  واقعیتمی  یمک  ایمن  اسمت؛  جهشمی  پیشمرفتهای  مسمیر  در کشور امروز

 سمریعی  حرکت یک - عام یمعنا به - پیشرفت سمت به کشور حرکت خوشبختانه

 پیشمرفت  به رو حرکتِ امروز. نیست مقایسه قابل حقاً قبل سال بیست با امروز. است

                                                                                                               

 .81/82/1932دولت،  هیأت اعضای و جمهوررئیس دیدار در بیانات .1
 .81/82/1932، ٰ دولت هیأت اعضاى و جمهوررئیس دیدار در بیانات .6
 .66/80/1931، اسفراین مردم اجتماع در بیانات .9
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 احتیاج آید،می وجود به جهشی حرکتهای چنین یک که موقعیتی در. است جهشی ما

 خمب، . بگیمرد  انجام بزرگی هایگیریتصمیم باید است؛ بزرگ هایگیریتصمیم به

 آن بماند، باقی عنهمغفولٌ عدالت عنصر بزرگ، هایگیریتصمیم این در چنانچه اگر

 توجه باید بخصوص امروز لذا. بود خواهد محاسبه قابل غیر ضایعاتش و ضررها وقت

 6شود. مشخص عدالت و پیشرفت یرابطه بخصوص باشد؛ زیاد عدالت به

 از یکمی  بفرماییمد  فمرض . است معنادار خیلی این عدالت؛ و پیشرفت گفتیم ما

 درآممد  کشور فالن. کشورهاست در ملی ناخالص درآمد افزایش مهم،  شاخصهای

  پس اوست؛ دهم یک کشور فالن است، میلیارد هزار چندین مثالً اش،ملی ناخالص

 درآممد  افمزایش . نیسمت  درسمتی  منطق منطق، این! است پیشرفته اولی کشور آن

 ینشمانه  توانمد نممی  تنهمایی  به - کشور یک عمومی درآمد یعنی - ملی ناخالص

 بسمیار  ملمی  درآممد  اگر. شودمی تقسیم چگونه درآمد این دید باید باشد؛ پیشرفت

 گرممای  بما  و خوابنمد می خیابان توی شب آدمهایی کشور همین توی اما باالست،

 ببینید شما. نیست پیشرفت این میرند،می زیادیشان یعده هوا یدرجه دو و چهل

 - دیگمر  جای یا آمریکا در مثالً - غربی بزرگ عروفم شهر فالن در خبرها توی

 دو و چهمل  بما  چرا! مردند آدم تعداد فالن و رسید درجه دو و چهل به هوا حرارت

 در اگمر . ندارنمد  جا و سرپناه اینها که است این معنایش این بمیرند؟ حرارت درجه

 چهمارده  یمد با یما  کننمد ممی  زندگی سرپناه بی که دارند وجود انسانهایی ای،جامعه

 برابمر  ده ملی ناخالص درآمد کنند، پیدا نمیر و بخور نان تا کنند کار روز در ساعت

 ایمن  اسمالمی  منطمق  در. نیسمت  پیشمرفت  ایمن  باشمد،  هست امروز که هم اینی

 پسموند  یدربماره  البتمه . دارد اهمیت اینقدر عدالت پسوند بنابراین. نیست پیشرفت

 ایمن  یپایمه  بمر  پیشرفت، به اسالمی اهنگ اساس. هست بیشتری حرفهای عدالت

                                                                                                               

 .60/86/1938راهبردی،  هایاندیشه نشست دومین در بیانات .1
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 و دنیما  دارای دانمد؛ ممی  دوساحتی موجود یک را انسان اسالم: است انسان به نگاه

 گرفتمه  نظمر  در بایمد  پیشرفت باب در که است مطالبی یهمه یپایه این آخرت؛

 یمک  تممدنی،  یمک  اگمر . اسمت  ایمن  عمده فارقِ است؛ این عمده شاخص بشود؛

 در فقمط  را انسان خوشبختی و دانست ساحتیتک را انسان ،آیینی یک و فرهنگی

 در پیشمرفت  بما  او، منطمق  در پیشمرفت  طبعاً آورد، حساب به دنیایی مادیِ زندگی

 ما کشور. بود خواهد متفاوت بکلی - داندمی دوساحتی را انسان که - اسالم منطق

 کنمد،  آبماد  ار ممردم  دنیای فقط نه که است پیشرفته وقتی آن اسالمی یجامعه و

 نمه . آخمرت  و دنیما : خواهنمد می را این پیغمبران. کند آباد هم را مردم آخرت بلکه

 باید آخرت نه آخرت، از دنبالگیری توهم به بشود واقع عنهمغفول باید انسان دنیای

. اسمت  مهممی  ینکتمه  بسمیار  این. دنیا از دنبالگیری بخاطر بشود واقع عنهمغفول

 اینچنمین  اسمت،  نظر مورد اسالمی یجامعه در که رفتیپیش آن. است این اساس،

  6است. پیشرفتی

 فقر؛ در برابری ماندگی،عقب در برابری یعنی پیشرفت بدون ]در نتیجه[ عدالت

 پیشرفت، کنیم؛نمی مطالبه هرگز هم را عدالت بدون پیشرفت. خواهیمنمی را این

         1عدالت. با همراه

 در تحقق پیشرفت  کارکردهای اقتصاد مقاومتی

 هامام عرصهسرعت و موفقیت در ت

 این که کردیم عرض بیندازیم، راه را )اقتصاد مقاومتی( حرکت این بتوانیم گرا

 خواهمد  موفّقیمت  همم  داشمت،  خواهمد  سرعت هم و است انقالبی جریان جریان،

                                                                                                               

 .60/89/1900، کردستان انشجویاند و استادان دیدار در بیانات .1
 .81/81/1900رضوی،  مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات .6
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 کمه  کماری ! ببینیمد . داریمم  را اینهما  کردیم، انقالبی کار که هرجایی در ما. داشت

 پیشاهنگش است حسّاس هم بسیار که ایهسته هایزمینه در ما ایهسته شهدای

 در کماظمی  شمهید  که کاری بود، پیشاهنگش مقدّمطهرانی شهید که کاری بودند،

 در. اسمت  بزرگمی  بسمیار  کارهمای  بمود،  پیشماهنگش  بنیمادی  هایسلّول یزمینه

 اواخمر  ایمن  در و دبو پیشاهنگش آوینی شهید که کاری[ هم] فرهنگی هایزمینه

 باید را اینها -کشورند این در انقالبی کار پیشروان اینها که- سلحشور مرحوم[ هم]

 این انقالبی کار. داشت گرامی باید را اینها نام و کرد تقدیر باید را اینها کرد، ترویج

 اللّهمی حزب نیروهای و را انقالبی نیروهای که کنممی تکرار بارها من اینکه. است

 یروحیمه  بما  وقتمی  کار است؛ این خاطربه بداریم، نگه باید و بداریم گرامی باید را

 6.کرد خواهد پیشرفت شد، انقالبی

 پیشرفت در شرایط تحریم

 تحریم دوران در که ایعلمی پیشرفتهای از است عبارت فرصتها از دیگر یکی

 و جهمانی  همای سمرمایه  و پولهما  و دولتهما  و قدرتها وقت یک. است آمده وجودبه

 ملّمت  یک رویبه را درها یهمه وقتیک آیند؛می ملّتی یک کمک به المللیبین

. بکنمد  بزرگ کارهای مختلف بخشهای در تواندمی ملّت آن حالعیندر بندند،می

 فماز  همین. گرفت نباید کمدست را اینها کنید؛می مشاهده را کارها این شما امروز

 صمنعتی  طرح یک شد، افتتاح جمهور رییس ییلهوسبه که جنوبی پارس دوازدهم

 تالش محصول و را کشور اقتصادی رشد تواندمی که است پیچیده و بزرگ بسیار

 فمراوان  چیزهما  قبیمل  ایمن  از. بدهد افزایش محسوسی صورتبه را کشور عمومی

 اندشده عرصه وارد هاییدستگاه مسلّح، نیروهای رزمایش در کردید مالحظه. داریم

                                                                                                               

 .81/81/1931بیانات در حرم مطهر رضوی،  .1
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 نمه  آورند؛می هم زبان به را تعجّب این کنند؛می تعجّب اینها دیدن از شمناند که

 اینهما  کننمد؛ می تعجّب که گویندمی خودشان بزنیم، حدس را آنها تعجّب ما اینکه

 بسیار فرصت این نیست، کوچکی چیز این. است افتاده اتّفاق تحریم زمان در همه

 30 و 93 سالهای از یعنی – تحریم دیِمتما سالهای طول در را اینها است، بزرگی

 انداختمه ممی  سایه کشور بر کنندهفلج آنها گمان به تحریمهایِ این که 31 و 36 و

 فرصت خیلی این. دادند انجام ما مبتکر نیروهای دادند، انجام ما جوانهای – است

 بعمداً  را این من. است فرصت هم تحریمها همین[ پس] است؛ کشور برای بزرگی

 برای است فرصت معنا یک به تحریمها همین خود که کرد خواهم عرض اًمختصر

 فرصمت  تواندمی تحریم، این امّا است آورده وجودبه هاییدشواری بله ایران؛ ملّت

 ایمن  یدربماره  که داریم هم چالشهایی البتّه .کنممی عرض زمینه این در که باشد

 تمرین بزرگ و نقدترین از یکی امروز. کرد خواهم عرض مقداری امروز هم چالشها

 ایمن  مما،  ممردم  حقّبه انتظار. اقتصاد است؛ ملّی اقتصاد یمسئله کشور چالشهای

 از ضعیف یطبقه باشد، عمومی رفاه باشند، برخوردار شکوفا اقتصاد یک از که است

 انتظمارات  اینهما  کنمد؛  پیدا نجات مشکالت از بشود، خارج قبول قابلغیر وضعیّت

 جدّی حرکت یک نیازمند کشور اقتصاد است؛ حقبه انتظارات این و ستا ما مردم

 ممن . کمنم ممی  عرض را خصوصیّات از بعضی حاال من که است بزرگ کار یک و

 سمال  چند جلسه، همین در من. زنممی حرف اقتصاد به راجع است سال چند البتّه

 شد، خواهند رکزمتم ما اقتصاد روی بر دشمنان گفتم و کردم بینیپیش این از قبل

 بمرای  کننمد  محکمم  را کمرها کنند؛ آماده را خودشان باشند، فکر به باید مسئولین

 اقتصماد  روی کمه  دشمنان یخصمانه سیاستهای و دشمنان خصومت با یمواجهه

 6.اندشده متمرکز کشور

                                                                                                               

 .1/1/1931رضوی،  مطهر حرم در بیانات .1
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 در. کشوراسمت  قموت  مهم نقاط از یکی تحریم، شرایط در ]بنابراین[ پیشرفت

 کمرده؟  پیشمرفت  چیمزی  چه در. کرده پیشرفت کشور تحریم، شرایط ترینسخت

 در کمردیم،  پیشمرفت  ایهسمته  یزمینمه  در مما ... فناوری و علم یمقوله در یکی

 فناوری در کردیم، پیشرفت نانو فناوری در کردیم، پیشرفت زیستی فناوری یزمینه

 تسماخ  در کمردیم،  پیشمرفت  هوافضما  صمنایع  در کمردیم،  پیشمرفت  نو انرژیهای

 پیشمرفت  بنیمادی  سملولهای  مهمم  بسمیار  یمسئله در کردیم، پیشرفت هاابررایانه

 نانوداروهای در جور، همین رادیوداروها در جور، همین سازیشبیه یمسئله کردیم،

 اینها در ما... دنیاست باالی سطح دانشهای جزو همه اینها جور؛ همین سرطان ضد

 روی دنیما  سوی همه از دانش انتقال ایدره که بود حالی در این کردیم؛ پیشرفت

  6است. بسته ما

 پیشرفت در صنایع نظامی

 یما  قبمل  سمال  پمانزده  با کنید مقایسه را امروز شما نظامی؛ صنایع یزمینه در

 داشمتیم؛  شمگرفی  پیشمرفتهای  مما  بینیدمی قبل، سال ده حتّی یا قبل سال بیست

 که است حالی در این. نظامی دتولی یزمینه در داشتیم غریبی و عجیب پیشرفتهای

 پارسال و امسال مالِ است؛ شدیدتر نظامی مسائل خصوص در دشمنان تحریمهای

 امّا است داشته وجود - زیاد فشار با - تحریمهایی چنین قبلها خیلی از نیست؛ هم

  1کردیم. پیشرفت ما
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 بنیانپیشرفت در صنایع دانش

 با بنده و کردند برگزار نمایشگاهی حسینیّه همین در که بنیان؛دانش صنایع در

 نزدیمک  از بنیاندانش شرکتهای مختلف بخشهای و کار این به مندعالقه جوانان

 آشمنا  اینهما  بما  هم نزدیک از منتها داشتم اطاّلع داشتم، گزارش البتّه - شدم آشنا

 رد مما  امروز. روندمی پیش دارند کنند،می تالش دارند کنند،می کار دارند - شدیم

 خیلمی  پمیش  سالپانزده و پیش سالده به[ نسبت] بنیاندانش شرکتهای یزمینه

 تحمریم  اگمر  بلمه، . اسمت  افتاده اتّفاق تحریم حال در همه اینها ایم؛کرده پیشرفت

 برویم پیش بیشتر هازمینه همین در ما بود ممکن نداشت، وجود دشمنان یظالمانه

 بمه  نکنیم نگاه کنیم، توجّهیبی که بود هم کنمم البتّه - کنیمنمی انکار را این -

 کمه  بپمردازیم  اموری به چیزها این امثال و واردات و نفت پول از و کشور نیازهای

 واقعماً  مقمدار یک. بود ممکن هم این نیاورد؛ وجود به کشور برای را تولید پیشرفتِ

 بموده  بیمرون  زا منمع  اثر بر ما پیشرفتهای از مقدار یک که کنیم توجّه این به باید

 راه وقتمی . کنمیم  اقمدام  خودمان شدیم مجبور ندادند، بدانیم؛ قدر باید را این است؛

 را انسمان  انسمان،  گرایمیِ سهل بیاورید، خواستید هرچه و بشود باز رویّهبی واردات

 بنمده  بنابراین. است قضیّه طرف یک هم این. بیکارگی تنبلی، سمت به کشاندمی

 در تولیمد  کمه  بشمود  داده پاسمخ  نبایستی کنم،می تولید یمسئله روی که ایتکیه

 شمما  کمه  هرکماری . است ممکن نه، نیست؛ ممکن سخت و سفت تحریمِ شرایط

 خدای از صحنه، در بیاورید را نیروهایتان کنید، همّت بدهید، انجام بگیرید تصمیم

 6دیم.کر امتحان ما را این است؛ شدنی بخواهید، هدایت بخواهید، کمک هم متعال
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 سازیپیشرفت در سد

 کنید فرض زنیم؛می را اوّل حرف دنیا در کشور در صنایع از برخی در االن ما 

 ایمن  به سدسازی در بتوانیم ما که کرد کمک ما به دنیا در کسی چه. سدسازی در

. اسمت  سدسمازی  اممر  در پیشمرو  کشورهای جزو ایران کشور امروز برسیم؟ نقطه

 از بعضمی  زیماد  خیلمی  خرجهمای  بما  دیگمر  ورهایکشم  از بعضمی  در که سدهایی

 ایرانی جوانهای اختیار در اگر کنند،می درست آیندمی اینها امثال و غربی شرکتهای

 که است کاری این آورند؛درمی ترارزان قیمتهای با بهتر، خیلی شاید را همان باشد،

 هممین  رمتمادی؟ د سالهای این در کرد کمک ما به کسی چه. کردیم پیشرفت ما

 جمور هممین  دیگمر  گونماگون  مسائل در است؛ جورهمین ایهسته مسائل یزمینه

 6است.

 داروسازی و پزشکی علم در العادهفور پیشرفت

 کمه  کردم، عرض است،  )علیه السالم(معصوم از که را روایت این وقتی یک من

 فمرد  یمک  بمرای  و ملت یک برای دانش و علم یعنی ؛1«سلطان العلم: »فرمود

 که کسی ؛9«علیه صیل یجده لم من و صال وجده من. »است اقتدار یایهم

 بمه  را علمی قدرت نتواند که کسی آن و دارد را برتر دست کند، پیدا را قدرت این

. داشمت  خواهنمد  را برتر دست او بر دیگران و ماندمی باقی زیردست بیاورد، دست

 دسمت  به جهت در شورک حرکت امروز. دارد خصوصیتی چنین یک فناوری و علم

 و نمو  بسمیار  هایرشته در بخصوص ها،رشته از بسیاری در فناوری و دانش آوردن
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 بخش در فناوری،زیست بخش در گوناگون؛ بخشهای در. است مشهود کشور برترِ

 رادیوداروهمای  تولید در بنیادی، سلولهای بخش در نانوفناوری، بخش در هوافضا،

 کمه  بمادی  توربینهمای  موتمور  تولید در سرطان،ضد داروهای تولید در مهم، بسیار

 هاابررایانه تولید در برد،می بین از زیادی حدود تا نفت از را کشور انرژی وابستگی

 از اینهما  یهممه  کمه  - نمو  انرژیهای فناوری در است، مهم بسیار کشور برای که

 هکم  کنمد ممی  مشماهده  انسمان  خوشمبختانه  - هسمتند  دنیا باالی سطح دانشهای

 بمه  هسمتند؛  پیشروی مشغول شتابنده و فزاینده نحو به ما جوانان و ما دانشمندان

 ایمن  در کمه  دهمد می نشان المللیبین معتبر مراکز گزارشهای و آدرسها که طوری

 شتاب و کندمی حرکت دارد پیشتر عالم کشورهای از بسیاری از شما کشور قسمت،

 6است. جهانی شتاب متوسط برابر چندین کشور

 ایهسته آوریپیشرفت فن

 محصمول  درصد بیست سازیغنی که. کردیم پیشرفت ایهسته صنعت در ما

 93 سمال  در کمه  اسمت  چیزی همان درصد، بیست سازیغنی این. است 30 سال

 اتممىِ  مرکمز  برای بایدمی ما. گذاشتند شرط آن تولید برای دیگران و هاآمریکایی

 تهیه درصد بیست یشدهغنی اورانیوم هاست،رادیودارو مال که تهران آزمایشگاهی

 هممه ایمن  وجمود  بما  ...بمود   شمده  تمام درصدمان بیست سوخت چون کردیم؛می

 سال در. کنیممی درست خودمان گفتند ما جوانان تراشیها،مانع همهاین مشکالت،

 تولیمد  تهمران  ایهسمته  سایت برای اینها را درصد بیست یشدهغنی اورانیوم 30

 مرکز دانندمی اینکه متحیر، با ماندند ما دشمنان کردند؛ اعالم دنیا به را آن و ندکرد

 و بیمارسمتانها  نیماز  بمرای  یعنمی  - رادیوداروهاسمت  مخصموص  تهمران  ایهسته
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 احتیاج رادیوداروها این به بیمار هزاران و است کشور سرتاسر در ما هایآزمایشگاه

. کردندمی باجگیری گذاشتند،می شرط وختند،فرنمی دادند،نمی حالدرعین - دارند

 بمود،  هم سختی کار بود، هم ایپیچیده کار. کردند تهیه را آن خودشان ما جوانان

 بما  تهمران  مرکمز  هممین  در االن رادیوداروهما  اقسام و انواع و برآمدند عهده از اما

 عتصن همین در ،30 سال در. است 30 سال مال این. شودمی تولید داخلی سوخت

 را آن بخواهم من اگر که دادند؛ انجام کشور در را سوخت یصفحه تولید ای،هسته

 6شود.می طوالنی بدهم، شرح هم

 کمه  کردنمد  نقمل  آمریکمایی  یروزناممه  یمک  از که خواندممی را ایمقاله من

 ایهسمته  یمسمئله  به چین. است استثنا یک ایهسته یمسئله در ایران گویدمی

 ایران گرفت؛ کی از رسید، هند گرفت؛ کی از رسید، پاکستان رفت؛گ کی از رسید،

 تحریم هم که بود شرایطی در این. کس هیچ از: نویسدمی مقاله آن گرفت؟ کی از

 مثمل  کردند؛می مبارزه او با هم و دادند،نمی او به ایهسته پیشرفت امکانات و بود

 ما جوانهای ما، دانشمندان. دفرستادن ما تشکیالت داخل که ایرایانه ویروس همین

 بمه  حتّمی  او. کردند خنثی را دشمن ینقشه و رفتند پیش ایستادند، اینها مقابل در

 دارند ما دشمنان که است چیزهایی اینها. کندمی اشاره ما ایهسته دانشمندان ترور

  1است. شده درج پست واشنگتن یروزنامه در مقاله این. گویندمی

 وپیشرفت در علوم ن

 کمردیم؛  زیمادی  پیشمرفتهای  مما  فنّماوری،  زیسمت  زیسمتی،  علوم یزمینه در

 از بعضمی  در حتّی. است داشته وجود تحریمها همان محدودیّتها، همان کهدرحالی
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 هما رشمته  این در که دادندنمی اجازه ایرانی دانشجوی به دنیا معروف هایدانشگاه

 علموم  ایمن  در کشمور  حمال درعمین  کنمد،  پیشمرفت  کنمد،  تحقیمق  بخواند، درس

. کننمد می مشاهده همه را این که است کرده نمایانی و برجسته بسیار پیشرفتهای

 نیست؛ ایمحرمانه چیزهای باشند، داشته اطاّلع مایلند و اطاّلعند اهل که کسانی

  6کنند. پیدا اطاّلع توانندمی را اینها

 دنیما  جدیمد  هاینّاوریف جزو اینها که - نانو فنّاوری مثل نو علوم از بعضی در

 است، نکرده کمک و کندنمی کمک هازمینه این در ما به دنیا در کسهیچ - است

 محقّقین ما، جوانهای ما، عناصر هستیم؛ جلو ما کرد نخواهند کمک هم این از بعد

 پیشمرفتهای  کننمد، می تالش کنند،می کار دارند هازمینه این در ما دانشمندان ما،

 1اند.کرده پیدا چشمگیری

 علوم مرزهای در برکت

 طبق این دنیاست؛ متوسط برابرِ یازده ایران، ملت علمی پیشرفت سرعت امروز

. دهنمد می اطالع و کنندمی اعالم دارند المللیبین علمىِ مراکز که است آمارهایی

 در سیاسمی،  همای زمینمه  در مم  گونماگون  همای زمینمه  در و مختلف ابعاد در امروز

 حال در بسرعت ما کشور م سازندگی پیشرفت و بِناء یزمینه در لمی،ع هایزمینه

. اسمت  ملمت  یک اقتصادی اقتدار هایپایه از یکی فناوری و علم 9است. پیشرفت

 به هم رسد،می ثروت به هم پیشرفته، فناوری پیشرفته، دانش داشتن با ملت یک

 خاطر به. شودیم قوی دستش هم شود،می آبرومند هم رسد،می سیاسی استغنای
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 از. حساسم مسئله این به نسبت من فناوری، و علم پیشرفت یمسئله بودن کلیدی

 مسمتمر  طمور  بمه  تقریباً را متفاوتی گزارشهای مختلف، کانالهای مختلف، هایراه

 کشور پیشرفتهای سطح که کنم عرض قاطعانه شما به توانممی و کنممی دریافت

 اسماس  بمر . است رسیده مردم اطالع به تاکنون هک است چیزی آن از بیشتر بسیار

 نیست ما خود علمی مراکز به مربوط گزارش این - دنیا معتبر علمی مراکز گزارش

 که 30 سال در. گیردمی انجام دارد ایران در امروز جهان، علمی رشد ترینسریع -

 در که تاس این معتبر علمی مراکز گزارش میالدی، 1066 سال با بود برابر تقریباً

 علمی رشد میالدی، 1060 سال یعنی قبل، سال به نسبت ایران ملت  1066 سال

 در چیسمت؟  اینهما  معنمای . است داشته افزایش درصد بیست اشعلمی پیشرفت و

 و کردنمد می بندیشرط ایران ملت سقوط روی بر ایران ملت دشمنان که شرایطی

 ایمران  ملمت  گرفتیم، نظر در رانای ملت برای را کنندهفلج تحریمهای ما گفتندمی

 6است. کرده عمل اینجوری

 در کمه  - دنیاسمت  معتبمر  علمی مراکز گزارش باز هم این - دهندمی گزارش

. است هفدهم یرتبه در جهان کل در و علمی، سطح اول یرتبه در ایران منطقه،

 امتنماع  بدهنمد،  مما  علیمه  خمالف  گزارش بتوانند اگر که است کسانی گزارش این

 پیشمرفت  فنماوری زیسمت  در ما 30 سال. کنندمی اعتراف اینجور را این کنند؛نمی

 یمماهواره  کردیم؛کمه  پیشرفت هوافضا در کردیم، پیشرفت نانوفناوری در کردیم،

 کاال صادرات افزایش نوترکیب، داروهای برابری شش افزایش... و شد پرتاب نوید

 از بخشمی  اینهما . اسمت  30 لسما  بمه  مربموط  هممه  اینهما  بنیان؛دانش خدمات و

 پیشمرفت  اسمت،  علممی  پیشرفت اینها. است «اقتصادی جهاد سال» دستاوردهای

 مسمتقیم  تمأثیر  دارای امما  اسمت،  کشور علمی اقتدار یدهنده نشان است، فناوری
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   6این. یعنی اقتصادی جهاد. است کشور برای اقتصادی

 و علممی  اول یدرجمه  مهم یرشته ده از بیش در شما دانشمند جوانان امروز

 در یعنمی  - دنیما  اول ردیفهمای  در کمه  انمد کمرده  پیشرفتی آنچنان کشور فناوری

 ایمن . است مردم حضور برکت به اینها اند؛گرفته قرار - دنیا دهم از کمتر ردیفهای

 کنمد،  پیمدا  اداممه  هرچه عمومی مسئولیت احساس این متقابل، اعتماد این حضور،

  1است. این امام، خط. کرد خواهد اپید بیشتری پیشرفت کشور

 بفظ استقالل و خودکفایی اقتصادی

: گفتمیم  مما  کمه  آیمد؛ ممی  دسمت به مقاومتی اقتصاد با تنها اقتصادی استقالل

 شروع را عمل و اقدام محترم، دولت خوشبختانه. «عمل و اقدام مقاومتی، اقتصاد»

 بما  اگمر . است گرفته انجام خوبی کارهای دادند، من به که گزارشی طبق و کردند

 مردم را آن آثار یقیناً برود، پیش جدّاً و کند پیدا ادامه شیوه همین با و قوّت همین

 ضممن  در بایمد  اقتصادی بزرگ هایتصمیم یهمه. مقاومتی اقتصاد دید؛ خواهند

 یمعاملمه  قمرارداد  کشمور  فمالن  بما  مما  کنید فرض. بشود تعریف مقاومتی اقتصاد

 مقماومتی  اقتصماد  کجای در این که بشود معلوم باید بندیم؛می صنعتی یا بازرگانی

 گمذاری سمرمایه  بما  صمرفاً  کشمور  اقتصاد رونق کنیم خیال ما اینکه. گیردمی قرار

 امّما  است خوبی چیز البتّه خارجی گذاریسرمایه. است خطا شود،می تأمین خارجی

 گذاریسرمایه از ترهمم. کندمی پر را مقاومتی اقتصاد جدول هایخانه از یکی این

 ینشمده فعّمال  ظرفیّتهای ما. است داخلی و درونی ظرفیّتهای کردن فعّال خارجی،

 الزم البتّمه  همم  آن. است ترمهم این کنیم؛ فعّال بایستی را اینها که داریم فراوانی
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 اینکمه  به کنیم موکول را چیزهمه ما اینکه امّا باشد، داشته وجود این کنار در است

 هایفنّاوری که شودمی گفته گاهی. نه کنند، گذاریسرمایه اینجا بیایند هایخارج

 اگر[ البتّه] بیاورند؛ را نو فنّاوری که موافقیم ندارد؛ عیبی خوب، خیلی آورند؛می را نو

 پیشمرفت  نمانو  یزمینه در که ما جوانان این که گفتم من نیاورند، هم اگر! بیاورند

 فنّماوری  سماختهای  یزمینمه  در انمد، کرده پیشرفت ایهسته یزمینه در اند،کرده

 دنیا اوّل کشور ده شش، پنج، جزو هازمینه از بسیاری در اند،کرده پیشرفت پیچیده

 یما  برسمانند؟  بهتمر  تولیمد  بمه  را مما  نفمت  همای چاه توانندنمی اینها اند،گرفته قرار

 کمه  را دیگمری  بخشمهای  که بفرمایید فرض یا کنند؟ اصالح را ما هایپاالیشگاه

 اگر البتّه ؟[کنند درست] هستیم خارجی جدید فنّاوری محتاج که است ما نیاز مورد

 مخالفتی و موافقیم این با ما بشود، منتقل هاخارجی با ما معامالت در فنّاوری این

 6نداریم.

 همم  اقتصمادی  اسمتقالل  راه در. داد نجمات  سیاسی وابستگی از را ما انقالب،

 را مختلمف  قشمرهای  از ایمران  ملمت  یهمه همت اما است؛ شده زیادی کارهای

 و تحمریم  به تهدید دیگر که بکند کاری اقتصادی لحاظ از بتواند کشور تا طلبدمی

 بایمد  هممه  اسمت،  ملت یهمه به خطاب این. نکند پیدا معنا اقتصادی یمحاصره

 هایسرمایه دارد؛ فراوانی انسانی هایسرمایه کشور این. بدهند هم دست به دست

 بما  و متمین  و درست ریزیبرنامه با الزم، گذاریِسرمایه با. دارد هم فراوانی مادی

 بکنیم کاری مشخصی، یبرنامه یک مدت در توانست خواهیم ما جدیت، و پشتکار

 یمحاصمره  و اقتصمادی  تحمریم  از دنیما  اقتصمادی  یعرصمه  در کشمور  دیگر که

. بمدهیم  انجمام  بایمد  ماست، ملی یوظیفه این. دباش نداشته باکی هیچ اقتصادی،
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 6داریم. هم فراوانی امکانات و وسیع سرزمین. باشد داشته نقش تواندمی هرکسی

 نیاز دنیا به ایران نتیجه تکیه بر اقتصاد مقاومتی

 ایمن  بما  دشمنند، اسالمی جمهوری با دشمنند، اسالمی انقالب با هاآمریکایی

 نخواهمد  فرو چیزها این با دشمنی این و دشمنند ردیدک بلند مردم شما که پرچمی

 بمه  یتکیمه  آن، و اسمت  چیمز یک فقط هم دشمنی این با یمقابله عالج نشست؛

 درونمىِ  سماخت  بیشمتر  هرچه کردن مستحکم و ملی داخلی توان به و ملی اقتدار

 کشمور  مشکالت عالج .است کم بکنیم، کار ما زمینه این در هرچه[. است] کشور

 دسمت  بمه  ندوزیم را چشم. درون به تکیه یعنی است؛ مقاومتی اقتصاد راه دنپیمو

 در مما  انسانی نیروی - داریم انسانی ثروت هم ثروتمندیم، ما تواناییم، ما دیگران؛

 مما  ثروتهمای  زیرزمینمی؛  ثروتهای[ هم] - نظیربی نگوییم اگر است، نظیرکم دنیا

 دنیا به ما دارد، احتیاج ما به دنیا که قدری به دارد؛ احتیاج ما به دنیا. است العادهفوق

 در کشوریماولْ دنیا در ما چرخد؛می گاز و نفت کاکُل روی دنیا امروز. نداریم احتیاج

 بمه  توجه با گفتم، مشهد در امسال من را این. دنیا کشورهای بلندِ فهرست یهمه

 بمرای  دولتی محترم سئولینم اخیراً. اولیم دنیا در ما ما، گاز ذخایر و ما نفت ذخایر

. اول شمدیم  اممروز  دنیما،  در بودیم دوم که هم گاز لحاظ از ما آوردند، گزارش من

 نیم و سال یک سال، یک تا شاید - پیش چندی تا ما که گاز ذخایر لحاظ از امروز

 مما  ذخمایر  این داریم؛ قرار اول یرده در امروز داشتیم، قرار دوم یرده در - پیش

 شمرکتهای  شد، مشاهده لبخندی مقدار یک دیدید. دارد احتیاج اینها به دنیا است،

 این روی هاآمریکایی توانندمی وقت چه تا بیایند، خواهندمی آوردند؛ هجوم خارجی

 کنمیم،  تکیه خودمان توان روی بر ما چنانچه اگر کنند؟ مقاومت خودشان لجبازی
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 بمه  چشمممان  مما  کمه  وقتی تا .بدانند را این شکست؛ خواهد هم در آنها استقامت

  مقدار کدام شد، کم تحریمها از مقدار کدام که باشیم این دنبال باشد، دیگران دست

 دنبمال  وقتی تا - نگفت یا گفت آمریکایی مسئول فالن را حرف فالن شد، چنین

 ملمت  یمک  هسمتیم،  بزرگ کشور یک ما. رسیمنمی جایی به - باشیم حرفها این

 هم خدادادی ثروت هستیم، بااستعدادی ملت هستیم، نگیبافره ملت هستیم، قوی

 دلشان هستند، دلسوزی مسئولین خوشبختانه هم مسئولینمان ؛[داریم] ماشاءالالی

 اصمرار  البته کنیم؛می هم دعایشان کنیم،می کمکشان هم ما کنند، کار خواهدمی

 همم  ینمسمئول  از کننمد؛  تکیمه  داخلمی  نیمروی  بمه  هم مسئولین که کنیممی هم

 ایمن  کننمد  سمعی  کننمد،  اعتماد داخلی نیروی به کنند، اعتماد مردم به خواهیممی

 این کنند؛ جوشان و فروزان و خروشان داخل، در را نشدنی تمام فیاض یسرچشمه

 جوریاین کنند، حرکت جوریاین باید. شد خواهد باز بسته درهای یهمه شد، اگر

 6کنند. عمل

 ردات غیر ضرورافزایش صادرات و کاهش وا

 الزممی  کمار  ایران ملّت حقوق احقاق و ظلم رفع باب از چند هر تحریمها رفع

 جدّی با جز کنونی معضالت رفع و معیشت بهبود و اقتصادی گشایش لیکن است،

 کمه  اسمت  امیمد . شد نخواهد میسّر مقاومتی اقتصاد یجانبههمه پیگیری و گرفتن

 تولید تقویت به بخصوص و شود دنبال تمام جدّیّت با مقصود این که شود مراقبت

 برداشمته  از پمس  وضمعیّت  کمه  فرمایید مراقبت نیز و گیرد صورت ویژه توجّه ملّی

 مواد هرگونه کردن وارد از بخصوص و نینجامد، رویّهبی واردات به تحریمها، شدن
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 6شود. پرهیز جدّاً آمریکا از مصرفی

 عدالت اقتصادی کارکردهای اقتصاد مقاومتی در زمینه تأمین

 های اقتصادیبرابر شدن فرصت

 یک. ایمکرده پیشرفت کشور، مناطق یهمه به عمومی منابع توزیع لحاظ از ما

 خاصمی  تعلمق  کمه  مخصوصی مناطق در کشور این منابع بیشترین که بود روزی

 و استانها از بسیاری شد؛می صرف روز، آن دربار به و روز آن قدرتمندان به داشت

 یکی انقالب، از قبل. نداشتند ایبهره و حظ هیچ کشور عمومی منابع از هم شهرها

 وقتمی  یمک  قمبالً  بیاورم؛ اسم خواهمنمی البته که - کشور این بزرگ استانهای از

 بمه  بمود  متعلمق  که داشت، استان ینقطه پنج در اختصاصی فرودگاه پنج - گفتم

 یعنمی ! نداشت وجود استان آن رد عمومی فرودگاه یک اما شاه؛ دربار به وابستگان

 نداشتند؛ امکانی هیچ هوایی، وآمدرفت و هواپیما و فرودگاه از یاستفاده برای مردم

 ایمن  داشت؛ وجود خاص اشخاص برای فرودگاه پنج استان، همان در که حالی در

 لحماظ  از خمدمات،  لحماظ  از بینمیم ممی  کنمیم، می نگاه وقتی امروز. بود عدالتیبی

 کشور سرتاسر راحت، هایجاده و هاآزادراه و هابزرگراه ساختن لحاظ از ،سازیجاده

 ایمن  و امتیماز  ایمن  کشمور  سرتاسر در علم، تحصیل گسترش لحاظ از. برخوردارند

 روز، آن در کشور از متعددی مناطق کردم، اشاره که طور همان. دارد وجود امکان

 و سیسمتان  اسمتان  در بنمده . بودنمد  مضمیقه  در دبیرسمتان  لحماظ  از شهرها، حتّی

 از بسمیاری  دبیرسمتان،  لحماظ  از. دیمدم ممی  آنجما  را اوضاع بودم؛ تبعید بلوچستان

 چهارمِ سوم یدرجه ضعیفِ بندِنیم مرکز یک. بودند مضیقه در استان آن شهرهای

 یبقیمه  و استان آن در وقتی شما امروز. داشت وجود استان آن کل در دانشگاهی
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 امکمان  یعنمی  دارد؛ وجمود  دانشمگاه  شهرها یهمه در بینیدمی ،کنید نگاه استانها

 علمم  تحصمیل  امکمان  که است این معنایش این. است عدالت این خب،. تحصیل

 علم مالی، منابع کشور، مادی امکانات کشور؛ گوناگون مناطق بین است شده توزیع

 شمهرهای  نخبگمان  گذشمته،  در. اسمت  خموبی  چیمز  بسمیار  این است؛ شده توزیع

 چرا، امروز نداشتند؛ ظهور و بروز امکان بودند، استعداد دارای که کسانی و دوردست

 انسمان  وقتمی  دیگمری،  ینقطمه  همر  و اسمفراین  در. دارنمد  ظهمور  و بروز امکان

 همای دستگاه دهد، نشان را خودش نخبگىِ بتواند و باشد داشته حضور بااستعدادی

 اسمتفاده  او امکان از و دارندمی گرامی را او کنند،می استقبال او از کشور گوناگون

 شماخص  ایمن  مطمئنماً  گذشته، به نسبت بنابراین. نبود اینجور گذشته در. کنندمی

 از مما  کمه  آنچه به نسبت اما است؛ برجسته - است عدالت شاخص که - پیشرفت

 6کنیم. کار و کنیم تالش باید عقبیم؛ هنوز ما نه، شناختیم، و فهمیدیم اسالم

 اقتصمادی  همای تئوریسمین  اصمطالح  بمه  و صاحبنظران از بعضی تاس ممکن

 باید ناچار کنید، پیدا دست اقتصادی پیشرفت به بخواهید اگر شود؛نمی آقا: بگویند

 کنمیم ممی  عمرض  مما  کمه  اینجاسمت ! بپذیریمد  و کنیمد  قبول را طبقاتی یفاصله

 سمتاورد د حمد  آخمرین  غرب، اقتصادی هاینسخه که کنیم خیال نباید. «نوآوری»

 و شودمی طی دوره آن دارد؛ ایدوره است، اینسخه یک هم این نه، است؛ بشری

 کنیمد؛  پیمدا  را نمو  فکمر  آن بگردیمد  شمود؛ می وارد میدان به نویی فکر و تازه فکر

 خمواهیم ممی  مما  بشمود؛  ثروتمنمد  کشمور  خمواهیم ممی  مما . باشد این باید شاخص

 ثروتمنمدان  اممروز . کند پیدا ومیتعم کشور در تولیدی بخشهای در گذاریسرمایه

 در تواننمد ممی  را ثمروت  ایمن  ثروتنمد؛  از برخموردار  کمه  هستند ما کشور در زیادی

 سمود  خودشمان  بمرای  هم بزنند؛ کار به افتخارآفرین و سودمند هایگذاریسرمایه
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 گمذاری سمرمایه  شمود؛ می خدا رضای یمایه هم و دارد سود مردم برای هم دارد،

 با م کشور درون در محصول افزایش به و کشور تولید به که کارهایی در ثروتمندان

 اسمت؛  بماز  راه این. است ثواب یک و عبادت یک شود،می منتهی م باال دهیبهره

 که کند مراقبت هم کشور مدیریت کنند؛ ثروت تولید کنند، گذاریسرمایه توانندمی

 کنند استفاده فرصتها از دبتوانن هم ضعیف طبقات و بشوند برخوردار طبقات یهمه

 جلمو  خیلمی  سمال  سی این در ما. بکنند پیدا توانایی همه بشوند؛ خارج ضعف از تا

 ملمت  دشمنان روز این و ساعت این تا است؛ شده مغلوب ما دشمن اینجا تا. رفتیم

 ایمران  ملت از م امریکا مستکبر رژیم و صهیونیسم شیطانی یشبکه یعنی م ایران

 6اند.خورده شکست

 مهممّ  بسمیار  اقتصمادی،  بخشهای کاراییِ کنار در نیز کشور اقتصادی استقالل

 اقتصممادی، بخشممهای در بحمداللّممه کممه شممد اشمماره هممم گممزارش در. اسممت

 هما گمذاری قمانون  تفاصمیل  از اآلن ممن  البته. است شده زیادی هایگذاریقانون

 جمزو  بایمد  یمن ا اممروز . اسمت  مهمّ مسئله، این به اهتمام نفس. ندارم استحضاری

 فراوانمی  مشمکالت  اقتصادی، هایزمینه در مردم. آید حساب به ما اساسی مسائل

 مسمائل  در تبعمی،  و اقتصمادی  شمکاف  از اسمت  عبارت مشکالت از یکی. دارند

 ایمن، . سمنگین  و سمخت  محرومیتهای مقابل در ناروا هایبرخورداری و اقتصادی

 شمما  قوانین، در. است گزنده مردم یبرا تبعی، فقر، از بیش. دهدمی آزار را مردم

. بگیریمد  زیمادی  حدّ تا را هااین جلوِ توانیدمی قانون با کنید؛ مراعات را هااین باید

 تما  باشد داشته وجود حتماً خوب اجراییِ مدیریّت باید نیست؛ چیز همه قانون، البته

 1رد.دا زیادی بسیار سهم هم قانون لیکن دهد؛ نشان را خود کاراییِ قانون

                                                                                                               

 .1/1/1900رضوی،  مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات .1
 .0/9/1901مجلس،  نمایندگان دیدار در بیانات .6
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 زدایی کاهش فاصله طبقاتی و محرومیت

 نمابرابری  اممام  بمود؛  مستضمعفان  و محروممان  از حمایمت  جدّی دارطرف امام

 بمه  کمرد؛ ممی  رد تلخی با را گریاشرافی کرد؛می رد حدّت و شدّت با را اقتصادی

 مستضمعفان  از داریطمرف  بود؛ اجتماعی عدالت دارطرف امام کلمه واقعی معنای

 این گفتند؛ بیاناتشان در ما بزرگوار امام که است مطالبی پرتکرارترین از یکی شاید

 بایمد  هممه  اسمت،  امام قطعی اصول از یکی این است؛ امام روشن خطوط از یکی

 از را محروممان  کمه  کننمد  تمالش  باید همه کنند؛ کنریشه را فقر که کنند تالش

 کممک  محرومان به است، رکشو توان در که آنجایی تا و بیاورند بیرون محرومیّت

 - نشمینی کماخ  خوی یدرباره دادمی هشدار کشور مسئوالن به طرف آن از. کنند

 الَّهذینَ  مسهاکِنِ  فهی  سَهکَنتُم  وَ: اسمت  آمده هم قرآن در که اینکته این
 بمر  کمرد می مکرّر تأکید داشت،می برحذر نشینیکاخ خوی از را همه و -6ظَلَموا

 ایمن  کمه  گفمت می مکرّر امام را این کنید؛ اعتماد ضعیف تطبقا وفاداری به اینکه

 پر محرومیّتها وجود با را هاصحنه این که محرومانند این فقرایند، این نشینانند،کوخ

 آن[ امّما ] شموند؛ ممی  حاضر هم خطر میدانهای در کنند،نمی هم اعتراض اند،کرده

 پمیش  مشمکلی  اگمر  لفمخت موارد در داشتند، بیشتری هایبرخورداری که کسانی

 مردم متوسّط طبقات وفاداری این. کردندمی نارضایی ابراز بیشتر آنها اتّفاقاً آمد،می

 بر. کردمی تأکید را این و بود برجسته امر یک امام نظر از مردم، محروم طبقات و

 این. کردمی تأکید اسراف از کردن پرهیز بر کرد،می تأکید المالبیت درست مصرف

 محرومان از داریطرف اجتماعی، عدالت یمسئله. است اساسی خطوط از یکی هم

 1جهت. این در عمل و گراییتجمّل خوی و گریاشرافی خوی از دوری و

                                                                                                               

 .11. ابراهیم، 1

 .11/9/1931، (هر) خمینی امام رحلت سالگرد در بیانات .6
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  پیوست 

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست

های مقاومت اقتصادی و دستیابی بمه  با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص

های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکمردی  ساله، سیاستانداز بیستاهداف سند چشم

 گردد:گرا ابالغ میزا، پیشرو و برونجهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون
همای  سازی کلیه امکانمات و منمابع ممالی و سمرمایه    تأمین شرایط و فعال .6

انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و بمه حمداکثر رسماندن    

همای اقتصمادی بما تسمهیل و تشمویق      آحاد جامعمه در فعالیمت   مشارکت

درآممد و  های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمهمکاری

 متوسط.
سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده .1

و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهمانی کشمور و   

بنیان و دستیابی سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش افزایش

 بنیان در منطقه.به رتبه اول اقتصاد دانش
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وری در اقتصمماد بمما تقویممت عوامممل تولیممد، محممور قممراردادن رشممد بهممره .9

پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابمت  توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت

همای متنموع در   ظرفیمت و قابلیمت  بین مناطق و استانها و بمه کمارگیری   

 های مناطق کشور.جغرافیای مزیت
ها در جهت افمزایش تولیمد،   سازی یارانهاستفاده از ظرفیت اجرای هدفمند .9

همای عمدالت   وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شماخص اشتغال و بهره

 اجتماعی.
 تولید تا مصرف متناسب با نقش آنهما  بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم .3

در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سمرمایه انسمانی از طریمق ارتقماء     

 آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.
ها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی(، و افزایش تولید داخلی نهاده .1

اولویت دادن به تولید محصوالت و خمدمات راهبمردی و ایجماد تنموع در     

ی وارداتی با هدف کاهش وابسمتگی بمه کشمورهای    مبادی تأمین کاالها

 محدود و خاص.
تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی  .7

 و کیفی تولید )مواد اولیه و کاال(.
همای کلمی اصمالح الگموی     مدیریت مصرف با تأکید بر اجمرای سیاسمت   .9

ناممه ریمزی بمرای    مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی هممراه بما بر  

 پذیری در تولید.ارتقای کیفیت و رقابت
نظام مالی کشمور بما همدف پاسمخگویی بمه       جانبهاصالح و تقویت همه  .3

نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملمی و پیشمگامی در تقویمت    

 بخش واقعی.

هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسمب ارزش   حمایت همه جانبه .60
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 و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: افزوده

 های الزم.تسهیل مقررات و گسترش مشوق -

همای ممورد   گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -

 نیاز.

 گذاری خارجی برای صادرات.تشویق سرمایه -

دهمی  ریزی تولید ملی متناسب بما نیازهمای صمادراتی، شمکل    برنامه -

های اقتصادی با کشورها به ویژه بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند

 با کشورهای منطقه.

استفاده از ساز و کار مبمادالت تهماتری بمرای تسمهیل مبمادالت در       -

 صورت نیاز.

ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار  -

 سهم ایران در بازارهای هدف.

ور انتقمال  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بمه منظم   .66

های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و فناوری

 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

 پذیری اقتصاد کشور از طریق:افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب .61

توسمعه پیونمدهای راهبمردی و گسمترش همکماری و مشمارکت بمما        -

 ان.کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگ

 های اقتصادی.استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف -

 ای.المللی و منطقههای بینهای سازماناستفاده از ظرفیت -

 پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:مقابله با ضربه .69

 انتخاب مشتریان راهبردی. -

 های فروش.ایجاد تنوع در روش -
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 مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش. -

 افزایش صادرات گاز. -

 افزایش صادرات برق. -

 افزایش صادرات پتروشیمی. -

 های نفتی.افزایش صادرات فرآورده -

افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشمور بمه منظمور اثرگمذاری در بمازار       .69

های تولید نفت و گاز، جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت

 بویژه در میادین مشترک.

افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صمنعت نفمت و گماز،     افزایش ارزش .63

توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصمرف  

همای  بردن صادرات برق، محصموالت پتروشمیمی و فمرآورده   انرژی( و باال

 نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

بمر تحمول اساسمی در    های عمومی کشور با تأکیمد  جویی در هزینهصرفه .61

همای مموازی و   ساختارها، منطقی سازی انمدازه دولمت و حمذف دسمتگاه    

 های زاید.غیرضرور و هزینه

 اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. .67

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت  افزایش ساالنه .69

 و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

هما و  سمازی آن و جلموگیری از اقمدامات، فعالیمت    سازی اقتصاد و سالمافشف .63

 های پولی، تجاری، ارزی و ... .های فسادزا در حوزهزمینه

وری، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولیمد ثمروت، بهمره    .10

کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی 

 دارای خدمات برجسته در این زمینه.به اشخاص 
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همای  تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتممان سمازی آن بمویژه در محمیط     .16

 ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.علمی، آموزشی و رسانه

دولت مکلف است بمرای تحقمق سیاسمتهای کلمی اقتصماد مقماومتی بما         .11

اقدامات زیررا معمول  هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور،

 دارد:

های علممی، فنمی و اقتصمادی بمرای     شناسایی و بکارگیری ظرفیت -

 دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

 های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.رصد برنامه -

همای واکمنش   مدیریت مخاطرات اقتصمادی از طریمق تهیمه طمرح     -

همای  خاطرات و اخمتالل هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر م

 داخلی و خارجی.

های گذاری و روزآمدسازی شیوهشفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت .19

 نظارت بر بازار.

 6«.افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن .19
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