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و ملزومات آن یاقتصاد مقاومت
)يمقام معظم رهبردگاهیدکید برأ(با ت

20/3/1392تاریخ تأیید:14/8/1391تاریخ دریافت:
*سیدحسین میرمعزي_____________________________________________________________

چکیده
را سـال  1389و سـال  » مصـرف ياصالح الگو«را سال 1388سال ،ينوروزيهاامیدر پيمقام معظم رهبر

پس سـال  سـ ؛را مطـرح کردنـد  یبار اقتصاد مقـاومت نخستینيبراو دندینام» همت مضاعف و کار مضاعف«
92و سال »یداخلهیکار و سرماازتیحما،یملدیتول«را سال 1391و سال »يجهاد اقتصاد«را سال 1390

،گونـاگون يهـا بـه مناسـبت  امیـ کـرده و در طـول ا  يگـذار نام»يو حماسه اقتصادیاسیحماسه س«را سال 
.استدهکرنییمتناسب با آن را تبيهااستیراهبردها و س،پنهان آنهايهیزوا

مقـام  اتانـ یمستند به بوالً، که امیهستیروشن از اقتصاد مقاومتيریتفسهدر صدد ارائروپیشدر مقاله
ياهیرا در قالب نظراندبیان کردهتاکنون درباره اقتصاد 88از سال ويکه یمطالب،اًیثان؛باشديمعظم رهبر

،يمقـام معظـم رهبـر   دگاهیـ آن اسـت کـه از د  میدنبال اثبات آن هستکه بهياهیفرضدهد. حیمنسجم توض
دشـمن  ياقتصادجانبه حمله همهتیاسالم است که در وضعياز نظام اقتصادیشکل خاصیاقتصاد مقاومت

در رییغبا توضعیتنیاسالم در اي. در نظام اقتصاددآییمدیپداندازد،یرا به خطر مینظام اسالمانیکه ک
يجهاد بر رفتارهـا هیروحتیکالن و حاکميهااستیو سيو به تبع آن در اصول راهبردهاهدفاولویت
رشـد  باعـث ده و کربه فرصت لیرا تبددیهدکه تشودیمیکالن طراحيراهبرد،دولت و مردمياقتصاد

.شودیمیجهش
.اسالميمصرف، نظام اقتصادياصالح الگو،يجهاد اقتصاد،یاقتصاد مقاومتواژگان کلیدي:

,JEL:Z12بنديطبقه Z19.

:Email.. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی* h.mirmoezi@gmail.com.
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مقدمه
و » اصالح الگوي مصـرف «را سال 1388ي نوروزي خود سال هامقام معظم رهبري در پیام

خود در دیدار اتسپس در بیان؛نامیدند» همت مضاعف و کار مضاعف«را سال1389سال 
بـار اقتصـاد مقـاومتی را    یننخسـت براي 16/6/1389با جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ 

». بیـاوریم پدیـد اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشـور  ما باید یک«کهندبیان کردو ه مطرح کرد
تولیـد ملـی،   «را بـه سـال   1391و سـال  » د اقتصـادي جها«را به سال 1390پس از آن سال 

» حماسه سیاسـی و حماسـه اقتصـادي   «را سال 92و سال » حمایت از کار و سرمایه داخلی
شـعار آن  گونـاگون ي هـا خود به مناسبتاتگذاري کرده و در طول ایام هر سال در بیاننام

انـد. پـس از   هکردهاي متناسب با آن را تبیین راهبردها و سیاست،پنهان آنهايهسال و زوای
بـه  هـا هـا و همـایش  سـایت ،هاهرهبري، برخی در مقالوسیلهبهومتی شدن اقتصاد مقامطرح

هاي دهد که برداشتنشان میهاهتبیین و توضیح اقتصاد مقاومتی پرداختند. بررسی این مقال
ناگونی از آن شده است.ي گوهامتفاوتی از اقتصاد مقاومتی وجود دارد و تفسیر

مقام معظـم رهبـري   وسیله بهبار یننخستاز آنجا که اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که 
رو هر تفسیري از تفسیر شود. از این،استويگونه که مورد نظر الزم است آن،مطرح شده

از سال وياتباشد. از سوي دیگر الزم است بیانوياتاقتصاد مقاومتی باید مستند به بیان
؛اي منسجم تحلیل شـود ، در قالب مجموعهکردهاقتصادي تأکید هايتاکنون که بر بحث88

:کند کهوي بیان میزیرا 
هـا  در سخنرانىِ اول سال گفـتم کـه ایـن   االرضموسىبنعلىدر صحن مطهر 86من سال 

شـعارهاى  ایـن تواند فرض کند کـه  ند بعد هم آدم میکنمیگیرى را پیاقتصاددارند مسئله
یعنى اصـالح  ؛اقتصادى کامل در زمینه مسائلامنظومهپدیدساختنى بود براى یهاسال حلقه

مسـئله  ،ت مضاعف و کـار مضـاعف  هممسئله،جلوگیرى از اسرافمسئله،الگوى مصرف
عنـوان  حمایت از کار و سرمایه ایرانى. مـا اینهـا را بـه   ى و امسال تولید ملى واقتصادجهاد

تواند حرکت عمومى کشـور  ى است که مییها چیزهاین؛ ااى زودگذر مطرح نکردیمشعاره
راه باشـیم. تواند ما را پیش ببرد. ما بایـد دنبـال ایـن   می،دهى کندساماناقتصادرا در زمینه

(بیانات رهبـر معظـم انقـالب در دیـدار     مقاومتى مهم استاقتصاد.مهم استاقتصادمسئله
).3/5/91، نظاموالن و کارگزارانئمس
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تفسیري روشـن از اقتصـاد   هدر صدد ارائگفتهپیشهايتهبا توجه به نکرو پیشدر مقاله 
دنبال اثبات آن هستیم آن است که از دیـدگاه مقـام معظـم    اي که بهفرضیهومقاومتی هستیم

اقتصاد مقاومتی عبارت است از:رهبري
جانبـه  اسالم است که در وضعیت حمله همهاقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادي 

آید. در نظام اقتصـادي  اندازد، پدید میاقتصادي دشمن که کیان نظام اسالمی را به خطر می
و بـه تبـع آن در اصـول راهبـردي و     هـا با تغییر در اولویـت هـدف  وضعیتاسالم در این 

راهبـردي  ،مـردم جهاد بر رفتارهاي اقتصادي دولت وههاي کالن و حاکمیت روحیسیاست
شود.رشد جهشی میباعثده و کرشود که تهدید را تبدیل به فرصت کالن طراحی می

براي اثبات این فرضیه از روش تحلیل عقلی و تحلیل متن با اسـتناد بـه بیانـات مقـام معظـم      
ه؛شـد ابتدا اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري تعریـف بر این اساس رهبري استفاده خواهیم کرد. 

کـه  شـود مـی شود و اثبات میتبیین ويسپس رابطه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد اسالمی از دیدگاه 
وصـف  ،امري مستقل از اقتصاد اسـالمی نیسـت و در عـین حـال    وياقتصاد مقاومتی از دیدگاه 

تهدیـد اقتصـادي   وضعیتاقتصاد اسالمی هم نیست بلکه شکل خاصی از این نظام است که در 
هـاي  سیاسـت گـرفتن و برخی اصول راهبردي این نظام و هاها در هدفدشمن با تغییر اولویت

پردازیم.  میوياز دیدگاه هاسپس به تبیین این تغییر؛آیدکالن متناسب با آن پدید می

تعریف اقتصاد مقاومتی 
:گویدمیاقتصاد مقاومتی در تعریف مقام معظم رهبري 

اقتصادى داشته باشیم که هم روند روبه رشـد یکمقاومتى معنایش این است که مااقتصاد
یعنـى وضـع  ؛ اش کـاهش پیـدا کنـد   پـذیرى هم آسـیب ،اقتصادى در کشور محفوظ بماند

ترفندهاى دشمنان که همیشـگى و  برابرکه در رى باشدطواقتصادى اقتصادى کشور و نظام
رهبـر معظـم   (بیاناتببیند و اختالل پیدا کندخواهد بود کمتر آسیبگوناگونهاى به شکل
.)2/6/91،س جمهوري و اعضاي هیئت دولتدر دیدار رئیانقالب
بـا  اقتصـادى کـه همـراه باشـد    یعنـى ؛مقاومتى اسـت اقتصادطىیدر یک چنین شرااقتصاد

رهبـر  بیانـات (دشمنانى کـه مـا داریـم   ،خباثت دشمن،کارشکنى دشمنبرابرمقاومت در 
.)8/5/91،نبنیاهاي دانشمسئوالن شرکتدر دیدار جمعی از پژوهشگران ومعظم انقالب

بایـد -یـک اقتصـاد مقـاوم    -هاى اقتصـاد مقـاومتى باشـد    هاى اقتصاد باید سیاستسیاست
هـاي  بـا تغییر ،اقتصادى باشد که در ساخت درونىِ خود مقاوم باشـد، بتوانـد ایسـتادگى کنـد    
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رهبـر  (بیانـات این چیزها الزم است؛دنیا، آن گوشه دنیا متالطم نشودگوناگون در این گوشه
.)7/2/92در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور به مناسبت هفته کارگر معظم انقالب

اقتصادي است که دو ویژگی اساسی دارد:،بر این اساس اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري
بیند.میتهدیدها و ترفندهاي دشمن مقاوم است و کمتر آسیب در برابر.1
کند.میتهدید رشد وضعیتتهدید را تبدیل به فرصت کرده و در .2

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی
در ويزیـرا  ؛اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري باید در ظرف اقتصاد اسـالمی تفسـیر شـود   

اسـالمی در علـوم   هايها و دسـتور ارزش،تن مبانیبیانات متعددي به ضرورت در نظر گرف
است:انسانی و از جمله علم اقتصاد و الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت تأکید کرده

ا بـه احکـام اسـالمی عمـل     شود ملتی مسلمان بود امـ میکنندیمریک عده هستند که تصو
تـان  معنـایش ایـن اسـت کـه اسـم     ؛جدایی دین از سیاست اسـت ر معنایشاین تصو؛نکرد

آموزش و پـرورش  ،اقتصاد،بانکدارينظامعمل نکنید و ا به احکام اسالمیمسلمان باشد ام
تـان بـه خـالف اسـالم و طبـق قـوانین       حکومت و ارتباطات فرد و جامعهشکل و محتواي

بـه  در دیـدار کـارگزاران  رهبر معظم انقالب (بیانات » اسالمی باشدی ضداسالمی و حتغیر
.)28/2/74،مناسبت عید غدیر خم

هاى نظریه،اقتصاددر زمینه،غربى در زمینه سیاستهاىپردازىنظریهدهد که اینها نشان می
د کـه بـرویم بـه درون خودمـان     کنـ میخاصیتى است ما را بیشتر تشویق بىعقیم و،ناقص

در رهبر معظـم انقـالب   بیانات (» اسالمى را پیدا کنیماسالمى و اندیشهمراجعه کنیم و فکر
.)2/6/90،هادیدار جمعی از اساتید دانشگاه

اي هم که مواد و مفاهیم اساسی.احتیاج به تحقیق و نوآوري داریمما در زمینه علوم انسانی
هـاي اساسـی علـوم انسـانی را     ر بخـش دیگسیاست و ،اقتصاد، حقوقتوانبراساس آن می

به معناي حقیقی کلمه در فرهنگ عریق و عمیق اسالمی ما تولید و فراوري کردشکل داد و
البته در این قسمت حوزه و استادان مؤمن و معتقـد  ؛که باید از آن استفاده کنیموجود دارد

جاهایی است که مـا جا از آناین.ص نقش ایفا کنندجو و تفحوتوانند با جستاسالم میبه
در دیـدار جمعـی از اسـتادان    معظـم انقـالب   رهبـر  بیانـات  » (باید بـه تولیـد علـم برسـیم    

.)8/8/82،اي سراسر کشورهدانشگاه
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توان اقتصاد مقاومتی را از دیدگاه ایشان به گونـه اي تفسـیر کـرد کـه     میبر این اساس ن
شده اقتصاد حمایتی یا اقتصـاد تحـریم و   ارتباطی با اقتصاد اسالمی نداشته و نسخه بازسازي
مانند آن باشد که در ادبیات اقتصادي وجود دارد. 

نظـام اقتصـادي   مترادف بـا اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبري ،از سوي دیگر
علـت آید. خاص پدید میوضعیتاسالم نیست بلکه شکل خاصی از این نظام است که در 

دند که ما در کرمطرح و تصریح 89اقتصاد مقاومتی را در سال يوآن نیز واضح است زیرا 
کند که اقتصاد مقاومتی مطرح شود:میاقتضا وضعیتاي هستیم و این ویژهوضعیت

واقعیت است. کشور این یک،این یک شعار نیست،مقاومتىاقتصادمکه ما عرض کردیاین
خودمـان مشـاهده   برابـر  دبخشـى را در  هاى بسـیار بلنـد و نوی  د. ما افقکنمیدارد پیشرفت 

ى هـم  یهـا معارضـه هـا و ها معارضیم. خب بدیهى است که حرکت به سمت این افقکنمی
،هـاى سیاسـى دارد  بعضـى انگیـزه  ،ى دارداقتصادهاىها انگیزهدارد. بعضى از این معارضه

شودمیر مواردى هم منتهى ها دالمللى است. این معارضهبعضى بین، اى استبعضى منطقه
فشـارهاى سیاسـى تحـریم غیرتحـریم     ،یـد کنمـی گوناگونى که مشاهده به همین فشارهاى

در اقتصـاد اسـت و خاصـیت  اقتصادهاى مایکى از بخش... هستفشارهاى تبلیغاتى اینها
برابرمقاومت در باى که همراه باشداقتصادیعنى؛مقاومتى استاقتصادطىییک چنین شرا

در رهبـر معظـم انقـالب    بیانـات  (»دشمنانى که ما داریـم ،خباثت دشمن،کارشکنى دشمن
.)8/5/91،نبنیاهاي دانشمسئوالن شرکتدیدار جمعی از پژوهشگران و

نـاظر مسـائل گونـاگون    را مطرح کردیم. همه کسانى کـه مقاومتىاقتصادما چند سال پیش
بر کشور است. معلوم بود و اقتصادىدشمن فشارتوانستند حدس بزنند که هدفبودند می

اقتصـاد .کشـور متمرکـز شـوند   اقتصادخواهند بر روىمیهاداد که اینها نشان میطراحى
والن و ئمسـ بـا  دیـدار  در رهبر معظم انقالب بیانات (»کشور ما براى آنها نقطه مهمى است

.)3/5/91،کارگزاران نظام
وجهـی  ،از اقتصاد مقاومتی همان نظام اقتصادي اسالم بودويافزون بر این اگر مقصود 

هـاي آن از اصـطالح   ق نظام اقتصادي اسالم و بیان ویژگـی نداشت که به جاي تأکید بر تحقّ
نتیجه اقتصاد مقـاومتی از دیـدگاه   در د.کنق آن تأکید اقتصاد مقاومتی استفاده کرده و بر تحقّ

تهدیـد و  وضـعیت تصادي اسـالم اسـت کـه در    شکل خاصی از نظام اق،مقام معظم رهبري
در نظام اقتصـادي چـه   مطرح است کهاین پرسش حالآید.فشار اقتصادي دشمن پدید می
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باید رخ دهد تا تبدیل به اقتصاد مقاومتی شود؟ و در چـارچوب نظـام اقتصـادي    هاییتغییر
م این امر چگونه قابل تفسیر است؟اسال

نظام اقتصادي اسالمتفسیر اقتصاد مقاومتی در چارچوب
.اسـت اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري وجه خاصی از نظام اقتصـادي اسـالم   کهبیان شد

شود:صورت ذیل تعریف مینظام اقتصادي اسالم به
،اى از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى در سه حوزه تولیدنظام اقتصادى اسالم، مجموعه

و عقـل  امامـان معصـوم  و اکـرم ت پیـامبر نوزیع و مصرف است کـه از کتـاب، سـ   ت
کننـدگان در نظـام اقتصـادى    چگـونگی پیونـد شـرکت   گفتهپیششود. الگوهاى استنباط مى

اقتصـادي اسـالم را   هـاي (مردم و دولت) به یکدیگر و به منابع اقتصادى در جهـت هـدف  
.)47، ص1390کنند (میرمعزي، تبیین می

شناسـانه  شناسانه و معرفـت سالم مبتنی بر مبانى هستینظام اقتصادي ابراساس این تعریف، 
ند (همـان،  هسـت ي گونـاگون  هـا اي است. این مبانی ثابت و غیرقابـل تغییـر در وضـعیت   ویژه
ي اقتصادي سعادت فرد و جامعـه  هاآوردن زمینههدف غایی این نظام فراهم. نیز )149-57ص

میانی آن عدالت اقتصادي، امنیت اقتصادي و بـارور سـاختن اسـتعدادهاي    هايانسانی و هدف
ماننـد این نظام داراي اصول مـذهبی یـا راهبـردي ویـژه     .)209-149طبیعی است (همان، ص

ولیت مـردم در برابـر   ئحاکمیت مصالح فـرد و جامعـه، دولـت مصـالح، آزادي همـراه بـا مسـ       
ابت سالم و تعاون بـر رفتارهـاي اقتصـادي    نظام و مصالح جامعه، حاکمیت اصل رقهايهدف

هـاي مردم، تحریم ربا و اصول توزیع درآمد و ثروت است که چارچوب حرکت سمت هدف
.)449-209کنند (همان، صمینظام اقتصادي اسالم را تعیین 

ي گونـاگون از جملـه   هـا گرچـه در وضـعیت  ؛ندهسـت نیـز ثابـت  هااین اصول و هدف
.  کندممکن است اولویت آنها تغییر وضعیت تهدید اقتصادي دشمن

شود کـه دو تغییـر عمـده بایـد رخ دهـد تـا       میاز بیانات مقام معظم رهبري چنین استفاده 
نظام اقتصادي اسالم، اسـتقالل  هايدر منظومه هدف. نخست اینکه ق یابداقتصاد مقاومتی تحقّ

ده کـر راهبردي نظام تغییـر  بندي اصولاقتصادي در اولویت اول قرار گیرد و به تبع آن اولویت
جهاد اقتصادي بر مـردم  دوم اینکه جدید تنظیم شود.هايهاي کلی متناسب با تغییرو سیاست

پردازیم.میدو در ادامه به توضیح اینشود.فرض واجب عنوان امر بهولین ئو مس
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یافتن استقالل اقتصادي. اولویت1
ثبـات و عـدم خطـر و    «نظام اقتصادي به معنـاي  هايعنوان یکی از هدفامنیت اقتصادي به
هـاي توزیـع و مصـرف و در بخـش   ،تولیـد هـاي هحوزهاي اقتصادي در ریسک در فعالیت

امنیـت  المللـی اسـت.  داخلـی و بـین  هايعددر بدولتی و خصوصی و اقتصاد بدون سود و 
يآبـروى و شود، امنیـت جـان و مـال و    فرد مطرح مىهاي گوناگون دارد. وقتى امنیتعدب

گیرد. مالِ فرد ممکن است از سوى افراد دیگر یا دولت و حکومـت در  مورد توجه قرار مى
رد گفت: امنیت اقتصادى از دیدگاه ختوانمعرض خطر تجاوز قرار گیرد. بر این اساس، مى

ى افراد ارچوب قوانین مشروع به تملک فرد درآمده، از خطر تعدآن است که مالى که در چ
گیرد و سـخن  کالن مورد توجه قرار مىهايعدوقتى امنیت از بولت مصون باشد.دیگر یا د

هايعـد شود. امنیـت ملـی ب  آید، امنیت ملی نامیده میبه میان مىيو کشوراز امنیت جامعه
بـه یکـدیگر   هاعـد . ایـن ب را داردفرهنگى، حقوقى، سیاسى، نظامی و اقتصادى خاص خود 

ند.  هستوابسته و در یکدیگر اثرگذار
امنیت ملی اسـت بـه معنـاي وجـود     هايعدامنیت اقتصادي از دیدگاه کالن که یکی از ب

هـاي جامعـه   هاي اقتصادي و امـوال و ثـروت  ثبات و اطمینان و عدم خطر نسبت به فعالیت
المللـی  است. از این دیدگاه، امنیت اقتصادي قابل تقسیم به امنیت داخلی و خارجی یـا بـین  

ناامنى گاه داخلى است و گاه خارجى؛ براى مثال، اگـر حقـوق مالکیـت در    زیرا علل؛است
هـاى اقتصـادى دولـت، امـوال مـردم را در      ظالمانه باشد یا شفاف نباشد یا سیاستيکشور

معـه وجـود نـدارد. در    معرض نابودى یا کاهش ارزش قرار دهد، امنیت اقتصادى در آن جا
ت ناامنى داخلى است.این صورت، عل

کشورها مورد تهدید قرار گیـرد،  دیگراز سوى ير منافع و مصالح اقتصادى کشوراگیزن
و ت نـاامنى خـارجى اسـت   داشت. در ایـن صـورت علـ   آن کشور امنیت اقتصادى نخواهد 

المللی است. استقالل ق امنیت اقتصادي خارجی یا بیناستقالل اقتصادي یکی از عوامل تحقّ
گونـه کـه خـود    بتواند منافع اقتصـادى خـود را آن  شود که کشور اقتصادى وقتى حاصل مى

تعقیـب کنـد. الزمـه ایـن اسـتقالل، خودکفـایى در کاالهـاى ضـرور و         ،دهـد تشخیص مى
توانـد  گـاه نمـى  یى که در این امور به دشمنان نیازمند اسـت، هـیچ  ااستراتژیک است. جامعه

سخن از استقالل به میان آورد. 
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فرهنگـى، سیاسـى و   هايعـد ب،امنیـت ماننـد  ل نیـز  دیگر آن است که اسـتقال مهمنکته
تر است؛ زیـرا الزمـه وابسـتگى اقتصـادى،     اهمیت استقالل اقتصادى فزونامااقتصادى دارد 

وابستگى سیاسى و فرهنگى است و اگر استقالل اقتصادى از میان برود، استقالل سیاسـى و  
.)189-180، ص1390شود (میرمعزي، فرهنگى نیز نابود مى

کشورها مـورد تهدیـد قـرار گیـرد،     دیگراز سوى يمنافع و مصالح اقتصادى کشوراگر
افتـد و هـر چـه قـدر ایـن تهدیـد       استقالل و در نتیجه امنیت اقتصادى کشور به مخاطره می

تر باشد این مخاطره بیشتر است. اگر تهدید به حدي برسد که کیان نظـام  تر و جديگسترده
یابی بـه اسـتقالل   دستراهصورت برقراري امنیت اقتصادي از خطر افتد، در این بهاسالمی 

اقتصــادي و حتــی هــاينیــازي از دشــمن اولویــت اول را در بــین هــدفاقتصــادي و بــی
د:گویباره میاینمقام معظم رهبري در کند.غیراقتصادي پیدا می

انقـالب بـراي مـا   ،عزیـز بـرادران و خـواهران  ،استاستقاللامروز مسئله اصلی کشور ما
نظـام غیرعادالنـه   برابـر این ملت داد کـه در  ت را بهئبار آورد این جرسیاسی را بهاستقالل

انـدام  ایـن عـرض  ،سیاسـی را اسـتقالل بخواهد ایـن سلطه در دنیا بایستد اما اگر این ملت
.نـد هاي اقتصادي خـود را محکـم ک  گران عالم حفظ کند باید پایهسلطهبرابر فرهنگی را در 

ییبه شـکوفا ،به کار،در کشور است و این وابسته است به تولیداستقاللاین ریشه دواندن
کار از مرکز تحقیقات و آزمایشگاه گرفتـه تـا تـوي    گوناگونهاي به نوآوري در بخش،کار

»ایـن نـوآوري وجـود داشـته باشـد     دتا توي محیط مزرعه در همه جا بای،هاکارگاهمحیط
.)4/2/1387،کارآفریناندیدار گروه کثیرى از کارگران ودر رهبر معظم انقالب بیانات (

:گویددر بیان دیگر می
یعنى در مسئله اقتصاد نتوانست خودش -نکرد ق پیداتحقّییاجامعهاگر استقالل اقتصادى 

د و کنـ مـی ق پیـدا ن استقالل سیاسى این کشور تحقّ-تصمیم بگیرد و روى پاى خود بایستد
هـا، جـز حـرف، چیـز دیگـرى      یدا نکرد، بقیه حرفپقتحقّییاامعهاگر استقالل سیاسى ج

نکند، پایدار نکند، متکى بـه خـود نکنـد، مسـتقل     نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوى
رهبـر معظـم   بیانـات  (و غیره تأثیرگـذار باشـد  تواند از لحاظ سیاسى و فرهنگىنکند، نمی

.)10/2/91،کارگران در کارخانجات تولیدى داروپخشاجتماعدر انقالب 
تـر از  یابى بـه تـوان اقتصـادى فـزون    تردید الزمه استقالل اقتصادى به این معنا دستبى

کــه همــواره در اندیشــه -منــدتر از خــود رقیــب اســت. کشــورى کــه بــا رقیبــى قــدرت 
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توانـد اسـتقالل   اه نمـى گرو است هیچروبه-برد سر مىبهآنکردن ساختن و وابستهسرنگون
باشـد. همچنـین الزمـه ایـن اسـتقالل، خودکفـایى در کاالهـاى ضـرور و         داشـته اقتصادى 

توانـد  گـاه نمـى  یى که در این امور به دشمنان نیازمند اسـت، هـیچ  ااستراتژیک است. جامعه
. در ایـن صـورت   داشـت گاه امنیـت نخواهـد   در نتیجه هیچ؛سخن از استقالل به میان آورد

شود.میتر استقالل اقتصادي از همه چیز مهمراهکه حفظ اسالم از است

راهبردي به تبع اولویت استقالل اقتصاديهايتغییر در اولویت. 1
هـا در  اولویـت ،یافتن اسـتقالل اقتصـادي  به تبع اولویتودر وضعیت تهدید اقتصادي نظام

شود:میروروبهذیلهاي اصول مذهبی و راهبردي نظام اقتصادي نیز با تغییر
مصالح فردي و اجتماعیتمام استقالل اقتصادي بر شدن مقدمالف)
که گذشت یکی از اصول مذهبی و راهبردي نظام اقتصادي اسالم حاکمیت مصالح فرد چنان

الگوهـاي رفتـاري و روابـط    تمام است که ه این معناو جامعه است. حاکمیت این مصالح ب
ید براي تأمین مصالح فـرد و جامعـه سـامان یابـد. در جـایی کـه       اقتصادي دولت و مردم با

م شـود. در حالـت عـادي    کنند باید مصلحت اهم مقـد میمصالح فرد و جامعه با هم تزاحم 
. در اهـم اسـت  مصلحت جامعهیبسته به نوع و میزان مصلحت گاهی مصلحت فرد و گاه

ـ   یـافتن هـدف اسـتقالل    یـت بـه تبـع اولو  ،رو اسـت هوضعیتی که نظام با تهدید جـدي روب
را  شود نیز اهمیـت اول  میاقتصادي، مصلحت جامعه که در تأمین استقالل اقتصادي متبلور 

بـه  .شـود م میها مقدمصالح فردي و اجتماعی دیگر حتی جان و مال انسانتمامو بر داشته 
شـود  میجهاد وقتی واجب د. اصوالًشومیاست که جهاد با مال و جان واجب علتن یهم

اي باشد جهـاد در آن  حمله دشمن در خطر باشد. حمله در هر عرصهعلتکه کیان اسالم به
شود. بر این اساس اگر حمله در عرصه اقتصادي باشد جهاد اقتصـادي بـر   میعرصه واجب 

تر است. در این صـورت اسـت   زیرا حفظ کیان اسالم از همه چیز مهم؛شودمیهمه واجب 
م شـود. در غیـر ایـن    چیز دیگر مقدهر فرزند و ،زن،جان،دا بر مالکه باید جهاد در راه خ

فرماید:باره میصورت انسان باید منتظر عقاب الهی باشد. قرآن کریم در این
رةٌ تَخْشَـونَ  قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُم و أَبناؤُکُم و إِخْوانُکُم و أَزواجکُم و عشیرَتُکُم و أَموالٌ اقْتَرَفْتُموها و تجـا «

حتَّى یأْتی اللَّه بِأَمرِه سبیله فَتَرَبصواکَسادها و مساکنُ تَرْضَونَها أَحب إِلَیکُم منَ اللَّه و رسوله و جِهاد فی
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.)24: هتوب(»و اللَّه ال یهدي الْقَوم الْفاسقینَ
ایـد و  خانواده و اموالى که کسب کرده،همسران،برادران،پسران،اى پیامبر بگو: اگر پدران

ید، بـه شـما از   هسـت هایى کـه از آنهـا خوشـنود   ترسید و مسکنتجارتى که از کساد آن مى
ونـد  تر باشـد، منتظـر باشـید تـا خدا    و رسول و جهاد در راه خدا محبوبوند متعالخدا

کند.قوم فاسقان را هدایت نمىوند متعالامر خویش را بیاورد، خدامتعال

دستیابی به استقالل اقتصاديجهتنقش دولت در تعریف بازب)
ي اقتصادي است مگـر آنکـه   هااصل عدم دخالت دولت در فعالیت،در نظام اقتصادي اسالم

جامعـه از دیـدگاه   فـرد و در حقیقت مصـلحت کند.مصلحت نظام و مردم اقتضاي دخالت 
کند.دولت را تعیین میهايهاسالم، نقش و وظیف

یعنی دولـت حـافظ مصـالح فـرد و     ؛دولت در نظام اقتصادي اسالم دولت مصالح است
شـود.  میو اندازه دولت در هر زمان براساس این مصالح تعیین هاهفیوظ،جامعه است. نقش

کنـد.  هاي اقتصادي را مصلحت تعیین مـی میزان نظارت، دخالت و تصدي دولت در فعالیت
ق استقالل است نقش و وظایف دولت نیز در جهت تحقّروروبهدر زمانی که نظام با تهدید 

شود. رهبر معظم انقالب دربـاره نقـش   یماقتصادي به مقتضاي شرایط زمان و مکان تعریف 
:اندگفتهفراوانیمطالب وضعیتدولت در این 

هاشـان،  نشسـت طور که دوستان مسئول در دولت محترم اطالع دادنـد، از اول سـال،  همین
م. موانع کنمیتأکید من هم؛نظرهاشان متوجه این مسئله شده استهاشان، تبادلریزىبرنامه

داخلـى اسـتحکام و پایـدارى    راى اینکه تولید ملى شکل بگیـرد و اقتصـاد  را باید بردارند. ب
ش کننـد؛  کوشـ درجه اول باید ش کنند؛ مسئولین هم درکوشخودش را پیدا کند، همه باید 

قضائیه. گاهى کار ممکـن اسـت بـه قـوه     نه و چه در قوهچه در قوه مجریه، چه در قوه مقنّ
در کـار و تولیـد و   ،دقت در اقتصاد کشوروجه وقضائیه منتهى شود. جریان سالم و مورد ت

رهبر معظم انقالب بیانات (همه قوا با یکدیگرگذارى کشور، احتیاج دارد به مراقبتسرمایه
.)10/2/90،کارگران در کارخانجات تولیدى داروپخشدر اجتماع

ق استقالل اقتصاديتحقّجهتولیت مردم در ئمسباز تعریف ج)
ند. هسـت ولئنظام مسـ هايق هدفتحقّبارهدولت درماننددر نظام اقتصادي اسالم مردم نیز 

مصـالح فـردي و   تمـام  ق استقالل اقتصادي چنین اهمیتـی دارد کـه بـر    رو وقتی تحقّاز این
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شود، باید مردم با مشارکت جهادگونه در اقتصاد با مال و جان خود میم اجتماعی دیگر مقد
:گویدمیباره ستقالل اقتصادي کشور اقدام کنند. مقام معظم رهبري در ایندر راه تأمین ا

اما همت همه ملت ایران از قشـرهاي  شده استفراوانیهم کارهاي ه استقالل اقتصاديرادر
کاري بکند که دیگر تهدید به تحـریم و  ظ اقتصاديطلبد تا کشور بتواند از لحارا میگوناگون
مردم ممسـنی  فقط خطاب به،این خطاب به همه ملت است؛پیدا نکندمعنا اقتصاديمحاصره

دارد هـاي انسـانی فراوانـی   ایـن کشـور سـرمایه   .نیست همه باید دست به دست هـم بدهنـد  
متـین و بـا   ریـزي درسـت و  گذاريِ الزم با برنامههاي مادي فراوانی هم دارد با سرمایهسرمایه

دیگـر  ت یک برنامه مشخصـی کـاري بکنـیم کـه    پشتکار و جدیت ما خواهیم توانست در مد
.باشـد هیچ باکی نداشتهقتصادياو محاصرهاقتصاديدنیا از تحریماقتصاديکشور در عرصه

رهبـر  بیانـات  » (تواند نقش داشـته باشـد  این وظیفه ملی ماست باید انجام بدهیم هر کسی می
.)15/2/1387،یدیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسندر معظم انقالب 

ق استقالل اقتصاديتحقّجهتهاي کلی در سیاست. 2

کردن اقتصادمردمیالف)
کردن اقتصاد بـه  کردن اقتصاد است. مردمیمردمی،ق استقاللتحقّجهتها در یکی از سیاست

هـاي اقتصـادي   بلکه به معناي تکیه به مردم در فعالیت؛معناي مشارکت مردم در اقتصاد نیست
ي اقتصـادي داشـته باشـند. ایـن امـر      هامعناي آن است که مردم نقش اصلی را در فعالیتو به 

یابی بـه  هاي مردم در جهت تولید ثروت و دستاستعدادها و ظرفیتتمامشود که از میاعثب
:  فرمایدمیباره مقام معظم رهبري در اینل و امنیت اقتصادي استفاده شود. قدرت، استقال
ارکـانى  ،طى داردیمقـاومتى شـرا  اقتصادمقاومتى را مطرح کردیم خب خوداقتصادما اینکه 
،بـا تأکیـد  44هاى اصل همین سیاست،تکیه به مردم استهایش همینیکى از بخش؛دارد

این جزو کارهاى اساسـى شماسـت.   .بیشتر باید دنبال شودچهدقت و وسواسِ هر،اهتمام
علـت شـنوم کـه بخـش خصوصـى بـه     ور مـی مسئولین کشـ در بعضى از موارد من از خود

بخشى فکرى بکنید براى اینکه به بخش خصوصى توانآید. خب بایداش جلو نمىتوانىکم
ى کـه الزم  راهالزم است از هر قوانین الزم و مقرراتراهاز ،هاستبانکراهبشود حاال از 

عظـم انقـالب   رهبر مبیانات (بخش مردمى فعال شوداست کارى کنید که بخش خصوصى
.)2/6/91،دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولتدر 
مقـاومتى اسـت.   اقتصادجزو الزاماتاقتصادکردنمقاومتى الزاماتى دارد. مردمىاقتصادالبته
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بیـاورد و ایـن کـار بایـد     پدیـد تواند یک تحول که اعالم شد می44هاى اصل سیاستاین
هاى بیشترى باید بشود. بخش خصوصـى  شکوشى انجام گرفته و یبگیرد. البته کارهاانجام

کشـور  بـانکى نظـام هـم  و اقتصـادى تشـویق بشـوند    هم بـه فعالیـت  ،توانمند کردرا باید
قـوه قـوه مقننـه و  ماننـد توانند کمـک کننـد   ى که مییهاهاى دولتى کشور و دستگاهدستگاه

دیـدار  در رهبر معظم انقـالب  بیانات (شونداقتصادقضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان
.)3/5/91،الن و کارگزاران نظامئومس

گذاران) و تولید ملیسرمایهو سرمایه (،حمایت از کار (و کارآفرینان)ب)
شود که تولید ملی دو ویژگی داشته باشد:میاستقالل اقتصادي وقتی حاصل 

هـایی مردم و کشور باشـد. محصـول  گوي نیازهاي صورت مستقیم یا غیرمستقیم پاسخبه.1
امروز دنیا قابل رقابت در بازارهـاي خـارجی و قابـل مبادلـه بـا      وضیعتتولید شود که در 

محصوالت مورد نیاز کشور باشد.
ترین شکل وابستگی یعنی زیرا در غیر این صورت بد؛ید شودایرانی تول. با کار و سرمایه2

داد.وابستگی در تأمین عوامل تولید رخ خواهد
سـرمایه و تولیـد   ،هاي اقتصاد مقاومتی باید حمایت از کاربر این اساس یکی از سیاست

فرماید:میباره مقام معظم رهبري در اینملی باشد.
نعت و کشـاورزى. خـب   : صـ حمایت از تولید ملـى اسـت  ،مقاومتىاقتصادیک رکن دیگر

از داخل دولـت خـود   ن طرف هماز آامادهند آمارهاى خوبى است ى که آقایان مییآمارها
در بعضـى  .دارنداختالل،ندهستها دچار مشکلگویند که بعضى کارخانهمسئولین به ما می

هـم  خـود شـما  .رسـد هاى گونـاگونى بـه مـا مـی    گزارش.جاها تعطیلى صنایع وجود دارد
دیگـران هاى من به گزارشيهاى دیگر هم دارم اما اتکادهید یعنى من گزارشگزارش می

رسد خب باید این را عالج کـرد دست ما میهاى خود شما هم هست که بهگزارش.نیست
.)2/6/91،رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولتدیداردر رهبر معظم انقالب بیانات (

گیرد و اگـر تولیـد   احترام نگذاریم، تولید ملى شکل نمیایرانىما تا به کار ایرانى و سرمایه
رهبـر معظـم   بیانـات  (کنـد ق پیدا نمیاقتصادى این کشور تحقّنگرفت، استقاللملى شکل 

.)10/2/1391،کارگران در کارخانجات تولیدى داروپخشدر اجتماعانقالب 

مدیریت مصرفج)
ق استقالل اقتصادي باید دو تغییر عمده در آن رخ دهد:تحقّجهتالگوي مصرف در 
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شدت نهی شده از الگوي مصرف حذف شود.اسراف و تبذیر که در اسالم به.1
ند.ک. فرهنگ مصرف از کاالي خارجی به کاالي داخلی تغییر 2

ـ  میباعثدو تغییر این ه شود مصرف کل کاهش یافته و نیاز به خارج به حداقل برسـد. ب
حذف اسراف و تبذیر و افـزایش  جهتین ترتیب مدیریت تغییر الگوي مصرف جامعه در ا

مقـام  هاي ضروري در جهت اسـتقالل اقتصـادي اسـت.   خلی از سیاستمصرف کاالهاي دا
فرماید:میباره معظم رهبري در این

یعنى مصرف متعادل و پرهیز از ؛مقاومتى استاقتصادمسئله مدیریت مصرف یکى از ارکان
هـم آحـاد مـردم و    ،هـاى غیردولتـى  هـم دسـتگاه  ،هاى دولتـى اسراف و تبذیر. هم دستگاه

است. امروز پرهیـز از اسـراف و   باید به این مسئله توجه کنند که این واقعاً جهادها خانواده
تواند ادعا جهادى است انسان میدشمن حرکتبرابرمالحظه تعادل در مصرف بالشک در 

تعـادل در مصـرف و   دیگرِ ایـن مسـئله  یک بعدرا دارد.اللّهسبیلکند که این اجر جهاد فى
هـاى  دسـتگاه تمـام ایـن را  .استفاده کنـیم که ما از تولید داخلىمدیریت مصرف این است 

گانـه سـعى کننـد هـیچ     مربوط به قواى سـه هاى حاکمیتىدستگاه.دولتى توجه داشته باشند
بگمارند. آحـاد مـردم هـم مصـرف تولیـد      تولید غیرایرانى را مصرف نکنند همت را بر این

خارجى که بعضى فقط براى نام و نشان هاى معروفى با ماركیداخلى را بر مصرف کاالها
هـاى خـارجى   دنبـال مـارك  گونـاگون  هـاى کـردن در زمینـه  ىیبراى خودنما،براى پز دادن

نظـر مـا   بـه ببندنـد. ترجیح بدهند. خـود مـردم راه مصـرف کاالهـاى خـارجى را     ،روندمی
الن و ئودیـدار مسـ  در رهبر معظم انقالب بیانات (دهدمقاومتى جواب میاقتصادهاىطرح

در دیدار رئـیس جمهـوري و اعضـاي    رهبر معظم انقالببیانات/3/5/91،کارگزاران نظام
.)2/6/91،هیئت دولت

نیازهاي کشورجهتمدیریت بهینه منابع طبیعی در .1
هایران سرشار از منابع طبیعی است. این نعمت خدادادي است که اگر درست مدیریت شـد 

منبع بسیار خوبی براي کسب درآمد و تـأمین نیازهـا   ،شودصورت بهینه تخصیص دادهو به
یـک هـدف   «د کـه  فرمایـ مـی باره بدون وابستگی به دشمن است. مقام معظم رهبري در این

دو سال از جمله آب، از جمله انرژى. در،دیگر، مدیریت مصرف منابع عمومى کشور است
از ى، دورىیجـو یـم؛ صـرفه  قبل از این، ما شعار سال را اصـالح الگـوى مصـرف قـرار داد    

.)1/1/90،در حرم مطهر رضويرهبر معظم انقالب(بیانات» اسراف
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منابع ارزيهمدیریت بهین. 2
نیاز ،کندمییکی از مسایلی که استقالل اقتصادي را تضعیف و وابستگی اقتصادي را تشدید 

نیاز به پول دشـمنی اسـت کـه    ،نیاز به ارز خارجیکنونیوضعیتبه ارز خارجی است. در 
ـ   در صدد تهدید و ضربه ق اسـتقالل اقتصـادي دو   زدن به ما است. بر این اسـاس بـراي تحقّ

اقدام باید صورت پذیرد:
یابد.میق هاي پیشین تحقّسیاستراه. نیاز به ارز خارجی را کاهش دهیم. این کار از 1
نیم.کخصیص آن بهینه عمل . منابع ارزي را درست مدیریت کرده و در تحصیل و ت2

د:فرمایمیباره مقام معظم رهبري در این
مهمى است که خب حاال آقایان توجه دارید. روى این مسـئله  مسئله منابع ارزى هم مسئله

کنید. واقعاً باید منابع ارزى را درست مدیریت کـرد. حـاال اشـاره    دقت کنید خیلى باید کار
یعنـى در  ؛هـاى گونـاگونى از دولـت صـادر شـد     حـرف این زمینـه هـم   شد به ارز پایه در

فردا یا دو روز بعد یک جور دیگر گفتـه  ،مسئول یک جور گفته شدها از قول یکروزنامه
بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود روى آن تصمیم پافشـارى  شد. نگذارید این اتفاق
رهبـر  (بیانـات مدیریت دقیق بشودکنید. به هر حال منابع ارزى باید شود و مسئله را دنبال

.)2/6/91،در دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولتمعظم انقالب

وارداتهمدیریت بهین. 3
هر چه نیاز به کاالهاي وارداتی بیشتر باشد نیاز به ارز خارجی بیشتر خواهد شد و وابستگی 

شود. از سویی مصـرف یـک کـاالي خـارجی بـه معنـاي عـدم        میدو نیاز تشدید اینراهاز 
کـار و سـرمایه   ،تضعیف تولید داخلیباعثمصرف کاالي جایگزین داخلی آن است و این 

هاي مـؤثر در  مند واردات یکی از سیاسترو مدیریت صحیح و هدفشود. از اینمیایرانی 
د:فرمایباره میاستقالل اقتصادي است. مقام معظم رهبري در اینجهت

دیگر، واردات است که حاال اینجا هم اشاره شد، من هم بارها با مسئولین در زمینهىمسئله
کس با واردات مخالف نیست؛ تنظـیم واردات الزم اسـت،   البته هیچ؛واردات صحبت کردم

هـاى  دیـدار برگزیـدگان بخـش   در رهبـر معظـم انقـالب    بیانات (کنترل واردات الزم است 
.)26/5/90،اقتصادى

د:فرمایدر بیان دیگري می
منطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم باید ایـن  بىرویه وواردات بىمسئله
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یم، در واقع داریم یک کارگر کنمیخارجى را ما داریم مصرف را بدانند. وقتى یک محصول
یم؛ این هست، منتهـا  کنمییک کارگر دیگر را داریم به کار وادار یم،کنمیکار خودمان را بى

کیفیت خیلى مهم است و استحکام؛ اینها خیلى مهم است. اگـر چنانچـه   مسئله مرغوبیت و
طـور طبیعـى تمایـل پیـدا     داخلى، این خصوصیات را داشته باشـد، بـه  جنس داخلى، تولید

ینجا واردات مهم است. ما آن روز به دوستانى که ابله، مسئله واردات و مدیریت... شودمی
کارگزاران نظام، توصیه کردیم، گفتیم واردات را مدیریت کنید؛ بودند، در جلسه مسئولین و

ى بایـد نیایـد. یـک مـدیریت     یى باید بیاید، یک چیزهاییک چیزها.یم متوقف کنیدیگونمی
از دیدار جمعیدر رهبر معظم انقالب بیانات (این مسلماً هستصحیحى باید انجام بگیرد؛

.)16/6/89،ن سراسر کشورکارآفرینا

مدیریت بهینه منابع مالی. 4
توانـد جریـان   مـی منابع مالی کشور منبع عظیمـی اسـت کـه اگـر درسـت مـدیریت شـود        

گذاري و تولید را در جهت نیازهاي کشور و تأمین قدرت و استقالل اقتصادي قـرار  سرمایه
مالی امـروز مـدیریت بهینـه    رو در نظامداده و این جریان را تسریع و گسترش دهد. از این

یابی به استقالل اقتصادي است. مقـام  هاي ضرور در جهت دستمنابع مالی یکی از سیاست
فرماید:میباره معظم رهبري در این

هست کـه انجـام بدهنـد: یکـى، مـدیریت دقیـق و       هاى دولتى مورد توقعدو کار را دستگاه
گفتند، ناشى اسـت از اینکـه مـدیریت منـابع     که عالمانه منابع است. بسیارى از این مطالبى

مدیریت منابع، معنـاش  .. .نگرفته. این الزم استموارد انجامتمامصورت دقیقى در مالى به
سمتى کـه امـروز بـراى کشـور ارزش افـزوده مـالى و       این است که ما منابع را بکشانیم به

ه مالى نیست؛ بلکه آنچه که افزوده فقط ارزش افزودغیرمالى داشته باشد. مراد من از ارزش
وکار را رونق بدهد و آنچه که امید را افزایش بدهد، کسبتولید را افزایش بدهد و آنچه که

از دیـدار جمعـی  در رهبـر معظـم انقـالب    بیانـات  (این قبیلاشتغال را افزایش بدهد و از
.)16/6/89،کارآفرینان سراسر کشور

وکاربهبود فضاي کسب.5
گـذاري و تولیـد   وکار به معناي بهبود فضـایی اسـت کـه در آن سـرمایه    کسببهبود فضاي 

درمنـدرج ادارييهـا رویـه ومقـررات نهادها،شاملوکارکسبپذیرد. محیطصورت می
تعیـین رااقتصـادي فعالیـت غیرفنـی يهـا هزینـه به نـوعی واستاقتصاديفعالیتمحیط
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ازمجـوز گـرفتن ثبـت شـرکت،  مراحـل انجـام زمـان وهـا هزینهمراحل،چهکند. هرمی
انشـعاب بـرق،  دریافـت فعالیـت، محلتأسیسبرايمرتبطيهادستگاهدیگروشهرداري
وتسـهیالت دریافـت امـالك، ثبـت سـازمان دردارایـی ثبـت کارکنان،اخراجواستخدام

صـدور خـارجی، تجـارت مالیـات، پرداختجزء،دارانسهامحقوقحمایت ازاعتبارات،
،باشـد کمتـر وکـار کسـب بـه بخشـیدن خاتمهواعالم ورشکستگی،قضایینظامدرحکم
وکارهـا کسـب گیـري شـکل احتمـال کـاهش و اقتصاديفعالیتتداوموشروعيهاهزینه

.)9، ص1390(اشرفی و فهیمی، یابدمیافزایش
تسریع رشد باعثگذاري و اشتغال را افزایش داده و وکار سرمایهبهبود فضاي کسب

مقام معظم است.اثرگذاربر قدرت و استقالل اقتصادي راهو از این شودمیاقتصادي 
د:فرمایمیباره رهبري در این

هسـت،  نظر ما عمده وظیفه دولـت ى که بهیکارهاوکار است که از جملهبهبود فضاى کسب
بهبـود وکـار.  همین هست. وزیر محترم در گزارششان اشاره کردند به بهبود فضـاى کسـب  

وکار، بیشتر وظیفه دولت است. همین مسـئله مقـررات، تسـهیالت گونـاگون،    فضاى کسب
بهبـود  ى است که اگر چنانچه اصالح بشود،یها همه، چیزهاهاى ادارى فراوان، اینوخمپیچ

وکار که یکى از مسائل عمده اقتصـادى ماسـت، حاصـل خواهـد شـد. همـین      فضاى کسب
انجـام  همین یک کار، اگر-راى کارها که ایشان ذکر کردند یک پنجره ب-پنجره یک واحد 

دیدار رهبر معظم انقالب در اناتیب(نظر من بسیارى از مشکالت حل خواهد شدبگیرد، به
.)16/6/89،از کارآفرینان سراسر کشورجمعی

بنیاناقتصاد دانشپدیدساختن. 6
بـار  ین) نخسـت )Knowledge Based Economy)KBE(بنیـان  اصـطالح اقتصـاد دانـش   

Organization for Economic Corporation(وسیلهبه & Development ( مطـرح و
چنین تعریف شد:

بنیان اقتصادي است که براساس تولیـد، توزیـع و کـاربرد دانـش و اطالعـات      اقتصاد دانش
گیرنـد.  مـی گذاري در دانش و صنایع دانش پایـه مـورد توجـه قـرار     شکل گرفته و سرمایه

APECکمیته اقتصادي  (Asia Pacific Economic Cooperation) بنیـان  اقتصاد دانـش
اقتصادي است که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرك رشد اقتصادي، تولید 
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.)86ـ85، ص1384(معمارنژاد، ثروت و اشتغال در تمام صنایع است
فیزیکی، نیروي کـار و منـابع   هسرمایمانندمحسوسی هايدر قرن نوزدهم و بیستم عامل

در قرن بیسـت و یکـم   اماعنوان عوامل تولید و عناصر رشد اقتصادي مد نظر بوده طبیعی به
هـاي  دانش، اطالعات و ویژگیمانندغیرمحسوسی هاي، عاملگفتهپیشهايبر عاملافزون

گیرند.میعنوان منابع جدید رشد اقتصادي در نظر فرهنگی را به
زا نسـبت بـه تولیـد و رشـد     عنوان عوامـل بـرون  نین در گذشته فناوري و دانش بههمچ

زا بوده و بـر  بر این است که این عوامل درونباورامروزه اماشد اقتصادي در نظر گرفته می
بر این اساس امروزه نقـش  .گذارند (همان)ثر میاعوامل و منابع رشد اقتصادي تمامیی اکار

دانش در رسیدن به رشد اقتصادي قابل انکار نیست و اگر کشور در دانش از دشمن سـبقت  
تواند در عرصه اقتصـاد قدرتمنـد و مسـتقل باشـد. از     مین،باشدينگیرد و نیازمند دانش و

تقالل ي ضرور براي دستیابی بـه اسـ  هابنیان یکی از سیاستاقتصاد دانشپدیدساختنرو این
فرماید:باره میاقتصادي است. مقام معظم رهبري در این

کسـانى کـه   ازبنیان است. بعضىدانشاقتصادمقاومتىاقتصاددیگر در سرفصلیک مسئله
کردنـد.  ىیهـا ماه رمضان اینجا آمدند و صحبت،بنیان فعال بودندهاى دانشدر باب شرکت

هـاى انـد. ایـن بخـش شـرکت    بى انجـام داده بیند کارهـاى خـو  خب خوشبختانه انسان مى
البتـه آنهـا   ؛امیدبخشى استباز وبنیان خیلى جادهى دانشاقتصادهاىبنیان و فعالیتدانش
که کارشان به این بخش ارتبـاط  نظر من دوستان مسئول در دولتى هم داشتند. بهیهاگالیه
هاى به این مسئله شرکتعلومد چه وزارت صنعت و معدن و تجارت چه وزات کنمیپیدا 

برطـرف کننـد. زمینـه بسـیار خـوبى      هاشان را بشنوند و آنها رابنیان بپردازند و گالیهدانش
رهبـر  انـات یب(در این مورد کمک کنندتواننداى داریم که میاست. ما استعدادهاى برجسته

.)2/6/91،دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولتمعظم انقالب در 
فرماید:  در بیان دیگري می

کار مقاومتى را پایدار کند همیناقتصادتواند اینهاى مهمى که میبخشنظر من یکى ازبه
مؤثرترین بنیان است این یکى از بهترین مظاهر و یکى ازهاى دانشهمین شرکت؛شماست

شاءاهللا آینـده روشـنى اسـت   انآینده . مقاومتى است این را باید دنبال کرداقتصادهاىمؤلفه
هـاي  مسـئوالن شـرکت  ودیـدار جمعـی از پژوهشـگران   رهبر معظـم انقـالب در   اناتیب(

.)8/5/91،بنیاندانش
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کاهش وابستگی به نفت. 7
اگـر درآمـد حاصـل از آن    ویـژه بـه وابستگی اقتصاد ایران به درآمد حاصل از فروش نفـت  

اقتصاد ایران را در میدان مبارزه اقتصادي با دشمن ،هاي زیربنایی نشودگذاريصرف سرمایه
تواند بـا ابزارهـایی کـه در اختیـار     میامروز دنیا وضعیتزیرا دشمن در ؛دکنپذیر میضربه

ثر گذارده و آن را کاهش دهد یا خرید نفت از ایران را تحریم کند و از ادارد بر قیمت نفت 
. افزون بـر ایـن   پدید آورددرآمد کل کشور را کاهش داده و در اقتصاد ایران بحران راهاین 

و شـده رخـوت در نظـام تولیـد کشـور     اعثتکیه به درآمد نفت در تأمین مایحتاج کشور ب
کند. در عین حال درآمد نفت ثروت خداداده و فرصتی است کـه اگـر   میاقتصاد را تضعیف 

تواند حرکت اقتصـادي  می،اقتصادي درست استفاده شوداز آن در جهت تقویت زیربناهاي
رو کاهش وابستگی به درآمـدهاي  . از اینکندبه سمت استقالل و قدرت اقتصادي را تسریع 

سو و مدیریت درست این درآمدها در جهت کاهش وابستگی از سوي دیگـر از  نفتی از یک
هاي گریزناپذیر اقتصاد مقاومتی است.سیاست

فرمایند:  بري در این باره میمقام معظم ره
وابستگى میـراث  مقاومتى است. ایناقتصادهاي وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامکاهش

اسـتفاده کنـیم و   شوم صدساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجـود دارد 
تـرین  بـزرگ دیگرى جایگزین کنیم ىِ درآمدزاىاقتصادهاىش کنیم نفت را با فعالیتکوش

ى یبنیـان از جملـه کارهـا   ایم. امروز صنایع دانـش دادهانجاماقتصادحرکت مهم را در زمینه
هـاى گونـاگونى در کشـور    پر کنـد. ظرفیـت  فراوانیمیزان تواند این خأل را تااست که می

کـه  کند. همت را بر این بگماریم برویم به سمت اینتواند این خأل را پروجود دارد که می
دیـدار  رهبـر معظـم انقـالب در    انـات یب(کم کنیمچه ممکن است وابستگى خودمان راره

.)3/5/91،الن و کارگزاران نظامئومس
صـادرات  ههاي توسعي نفتی اعمال سیاستهاهاي کاهش وابستگی به درآمدیکی از راه

فرماید:باره نیز مقام معظم رهبري میغیرنفتی است. در این
البته دولت وظیفـه دارد بـه صـادرات و صـادرکننده     ؛دیگر هم مسئله صادرات استمسئله

صـادرات غیرنفتـى   -طور که یکى از آقایان گزارش دادنـد  همان–کمک کند. خوشبختانه 
بعد از این هم رشد بیشترى خواهد داشت؛ انتظار هم داریم که در ،رشد خیلى خوبى داشته

طورى کـه معادلـه صـادرات و واردات    را داشته باشد؛ بهخودشاسبآینده بتواند رشد متن
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نیـاز  حتماً مثبت باشد. ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفـت واقعـاً بـى   
بلکه بلیـات عمـومى کشـور،    ؛ترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ماکنیم. یکى از بزرگ

یک روزى اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات اگر....توابستگى ما به درآمد نفت اس
دسـت خواهـد آورد کـه    نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسالمى در ایران به

.خواهدالعاده است. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میاش در دنیا فوقتأثیرگذارى
هـاى  دیدار برگزیدگان بخشرهبر معظم انقالب در اناتیب(باید از صادرات حمایت بشود

.)26/5/90،اقتصادى

مبارزه با فساد اقتصادي

اغلـب از فسـاد  .مین منافع و سود شخصی استأنقض قوانین موجود براي تاقتصاديفساد
رحمانـه از  طـور بـی  هسرطان که بمانند. بیماري شودمیعنوان یک بیماري شدید نام برده به

ـ کنـ مـی به نهاد دیگـر سـرایت   يبه سازمان دیگر و از نهادیسازمان کـه تمـام   طـوري هد، ب
رواج فسـاد مـالی   .بینجامدم سیاسی حاکم نظانهادهاي موجود را تحلیل برده تا به فروپاشی 

طـور  بهآمیز اقتصادي، ي موفقیتهاترین موانع در راه پیشرفتعنوان یکی از مهمدرستی بهبه
در کشورهاي آسیایی و آفریقایی شمرده شده است.مثال

هـاي تحقیـق .ي دولتی شـود هامدي سیاستاناکاراعثتواند بسطح باالي فساد مالی می
گذاري و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي دهد که فساد باعث کاهش سرمایهموجود نشان می

د آن بـه سـوي   شکل مولّگذاري و اقتصادي را ازي سرمایههاخواهد شد. فساد مالی فعالیت
هـاي وحشـتناکی   پرورش سـازمان باعث نیز.دهدمیي زیرزمینی سوق هاها و فعالیترانت

هـاي ضـعف حاکمیـت اسـت و     فساد گسترده و فراگیر یکـی از نشـانه  .شودمیمانند مافیا 
تواند رونـد رشـد و توسـعه اقتصـادي را رو بـه تحلیـل بـرد       عملکرد ضعیف حاکمیت می

اسـتقالل اقتصـادي   جهـت هـاي پیشـین در   بخش بـودن سیاسـت  نتیجه.)1387فر، (محنت
مقـام معظـم   کن شده یـا بـه حـداقل خـود برسـد.     مستلزم آن است که فساد اقتصادي ریشه

فرماید:میاقتصاد مقاومتی هايرهبري در ذیل بحث الزام
؛مبـارزه نکنـیم  ىاقتصـاد اما با مفاسد؛ىِ درست و قوى بکنیماقتصادما کارشودمیواقعاً ن

بحـث کـردم و   این واقعاً نشدنى است. همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه
تـوانیم  ما مـی به همین نکته توجه داشتم که تصور نشود،مطالبى را به مسئولین کشور گفتم
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و ىاقتصـاد مفاسـد گذارى مردمى و کار سالم مردمى داشته باشیم بـدون مبـارزه بـا   سرمایه
کـه مـا مشـارکت مـردم و     شـود مـی اعـث ى بقتصـاد ابـا مفاسـد  تصور نشود کـه مبـارزه  

خواهنـد وارد میـدان  چون اکثر کسـانى کـه مـی   ؛داشته باشیم نهگذارى مردم را کمسرمایه
هـاى  حـاال یکـى دو نفـر هـم آدم    ؛بشوند اهل کار سالمند مردمان سالمى هسـتند ىاقتصاد

هاى تیزبین ریزبین و دوربـین مراقبـت کنیـد کـه کسـانى      چشمشوند. باید با میناسالم پیدا
ایجاد کار و کارآفرینى تسهیالت بانکى بگیرند امـا کـارآفرینىِ  ،عنوان ایجاد اشتغالنیایند به

مراقبـت  واقعى انجام نگیرد. این را باید مراقبت کنید هم شما مراقبت کنید هم قوه قضـائیه 
الزمـى اسـت  و قوه قضائیه در اینجـا یـک کـار بسـیار    مجریهنظر من همکارى قوهکند. به

.)2/6/91،دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولترهبر معظم انقالب در اناتیب(
جـور اسـت   البته متأسفانه همیشه این؛مبارزه با فساد اقتصادى هم خیلى مهم استىمسئله

د که به او کنمییعنى یک کسى را پیدا ؛دکنمیکه مفسد اقتصادى در مرکز دولتى جاپا پیدا 
تا کسـى در داخـل حصـار نباشـد کـه بـه آن       ؛کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند

مسـئولین دولتـى   ؛ بنـابراین تواند فسـاد اقتصـادى بکنـد   متجاوز نمیآنمتجاوز کمک کند، 
شدت حسـاس  هبهاى دولتىند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاههستموظف

اى را پیدا کردید که نشان داد دارى کشور یک نمونهباشند. شما وقتى که مثالً در صنعت دام
دانیـد اگـر چنانچـه    چـون مـی  یـد؛ کنمیفالن بیمارى وارد این مرغدارى شده، دیگر رحم ن

اش وسیع خواهد دامنه،مالحظه کردید، ضایعات منحصر به این چند هزار مرغ نخواهد بود
جا احسـاس  جورى است. اگر یکید. فساد اینکنمیید، محو کنمیمالحظه نابود لذا بى،شد

شائبه فساد -این، مخاطبش مسئولین دولتى هستند -هاى دولتى کردید و دیدید در دستگاه
وجود دارد، نباید هیچ مالحظه بکنید. اگر مالحظه کردید، این مسئله خیلى سریع گسـترش  

هـاى  شدت واگیردار است. بیمـارى فسـاد اقتصـادى جـزو آن بیمـارى     هد چون بکنمیپیدا 
انـات یب(حتماً به این مسـئله توجـه کـرد   دبایبنابراینواگیردارِ بسیار شدید و سریع است؛ 

.)26/5/90،هاى اقتصادىدیدار فعاالن و برگزیدگان بخشرهبر معظم انقالب در 

حرکت براساس برنامه
شـده و عمـل بـه آن    کارشناسـی هسمت هر هدفی نیازمند برنامـ بدیهی است که حرکت به 

حرکـت بـه سـمت    راهي هفـت و هشـتی رخ داده و   هـا است. در غیر این صورت حرکت
اقتصـاد  یابد. حرکت در جهت پدیدسـاختن طوالنی و سرعت حرکت کاهش میهايهدف

فرماید:  یمبارهایننیست. مقام معظم رهبري در امقاومتی نیز از این قاعده مستثن
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السـاعه و تغییـر   خلـق هـاى حرکت براساس برنامه یکى از کارهاى اساسـى اسـت. تصـمیم   
و به مقاومت ملت ضربه شودمیمقاومتى وارد اقتصادبه ى است که یهامقررات جزو ضربه

نگذارنـد  ؛محتـرم بایـد توجـه داشـته باشـند     زند. این را هم دولت محترم هـم مجلـس  می
انـات یب(مورد شـود زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بىکشور در هرى اقتصادهاىسیاست

.)3/5/91،الن و کارگزاران نظامئودیدار مسرهبر معظم انقالب در 

حفظ وحدت و انسجام ملی
ق اقتصاد تحقّجهتترین سرمایه اجتماعی است که حرکت در وحدت و انسجام ملی بزرگ

هـا هدر رفتن نیروها و سـرمایه باعثراهکند. اختالف و تفرقه در این میمقاومتی را تسریع 
ي هـا تـرین سیاسـت  رو حفظ وحدت یکی از مهـم د. از اینشومیها دادن فرصتو از دست
هـاي مقام معظم رهبـري در ذیـل بحـث الـزام    ق اقتصاد مقاومتی است.تحقّجهتکالن در 

د:فرمایمیاقتصاد مقاومتی
قـدر ایـن   که ما حاال ایننظر من چیز خیلى مهمى استسجام ملى هم بهوحدت و انمسئله

معنـا از دسـت   افـاده هاى خـودش را در ه الفاظ دارد خاصیتقضیه را تکرار کردیم که کأنّ
دقیـق و منطبـق بـر    هـا را گیـرى ما باید همه یک حرف بزنیم. مسئولین باید جهت؛دهدمی

یکدیگر نیندازیم. اینکـه  همه است. تقصیرها را هم گردناین به عهده؛یکدیگر قرار بدهند
را کـردیم جلـویش را   فالن کـار گذارند یانمی،خواهیم فالن کار را بکنیمیم آقا ما مییبگو

هـاى  ندادند که قواى مختلف و بخشانجام،گرفتند یا فالن تصمیم را گرفتیم اقدام نکردند
هـاى مسـئولیت   بـاالخره حـوزه  . دکنـ مـی ین را کسـى قبـول ن  دیگر بگویند امختلف به هم

،ها را تنظـیم کنـد  سیاستیکى،یکى باید اجرا کند،مشخص است یکى باید قانون بگذارد
تعامـل قـوا بـا یکـدیگر را     یکى عملیاتى کند. همه باید با هم هماهنگ عمل کنند. ما نبایـد 

قوه قضـائیه و قـوه مقننـه    ، ریه نیستمجالبته مخاطب این حرف فقط قوه؛کم بگیریمدست
هم که داخل دولت نیستند مثل ىیهاى گوناگون اجرادستگاه.ندهستهم مخاطب این قضیه

؛به این معنا توجـه کننـد  ند. همه بایدهستنیروهاى مسلح و دیگران داخل در همین خطاب
کـه  خیلى نقـش دارنـد در ایـن   ها رسانه.دارها نقش دارندمنبردارها و تریبون،هاالبته رسانه

رسانى و خبـرى  هاى اطالعبا گسترش مراکز و پایگاه. امروزپدید آورندوحدت یا اختالف 
رهبـر  اناتیب(رسداى در بیاید به گوش همه میهر حنجرهو اینترنتى حرف از هر زبانى از

.)2/6/91،دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولتمعظم انقالب در 
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ن کشور و مردموالئشدن جهاد اقتصادي بر مسواجب.2
در ایـن  ،اگر کشور اسالمی از سوي دشمن تهدید شود و کیان نظام اسالمی بـه خطـر افتـد   

بسـته بـه اینکـه تهدیـد در چـه      شـود و میجهاد واجب ،ي اسالمهاصورت براساس آموزه
جهـاد نظـامی و اگـر    ،کند. اگر تهدید دشمن نظامی باشـد میاي باشد نوع جهاد فرق عرصه

شود. میجهاد اقتصادي واجب ،جهاد فرهنگی و اگر اقتصادي باشد،فرهنگی باشد
زدن که سیاست دشمن زمـین کرده است متعددي تصریح هايمقام معظم رهبري در بیان

رو از ایـن ؛یعنی حمله در عرصه اقتصـاد اسـت  ؛جمهوري اسالمی ایران از راه اقتصاد است
باره چنین است:در اینويهايعرصه اقتصاد واجب است. برخی از بیانجهاد نیز در 

ملت ایران در این ام. این معنایش این است کهمن امسال را سال جهاد اقتصادى اعالم کرده
رهبر معظم انقـالب در  اناتیب(طور عمده در عرصه اقتصاد استبرهه از زمان، جهادش به

.)8/1/90،و کارگران صنعت نفتمهندسانجمع
یک مسئله این است که ما امسال را سـال جهـاد اقتصـادى اعـالم کـردیم. سیاسـت اسـتکبارى،        

اش هـا گرچـه بهانـه   زدن ملت ایران و نظام جمهورى اسالمى از راه اقتصاد اسـت. تحـریم  زمین
اى هـا، انـرژى هسـته   تحـریم مسـئله گویند؛ عامل طرح اما دروغ می؛اى استمسئله انرژى هسته

.)26/5/90،هاى اقتصادىدیدار برگزیدگان بخشرهبر معظم انقالب در اناتیب(نیست
فرماید:در ادامه همین بیانات می

زدن ایـران اسـالمى؛ یعنـى    زدن جمهورى اسـالمى اسـت؛ یعنـى زمـین    هدف دشمن، زمین
مـروز  زدن ملتى که با حضور خود، با پشتیبانى خود، با حمایت خود، این نظـام را تـا ا  زمین

مقابل را بایـد  در مقابلش مجهز بود. جبههدبنابراین بای؛پیش برده و رشد داده و رونق داده
شناخت، ابزار و سالح او را باید شناخت و ضد آن سالح را بایـد آمـاده کـرد؛ ایـن جهـاد      

.(همان)دخواهاقتصادى می
قطعـى نیـاز یـک اولویت؛یکصرفاًنهدانیم،میکشوربراىضرورتیکرااقتصادىجهادما

.)6/6/90،دولتهیئتاعضايوجمهوريرئیسدیداررهبر معظم انقالب در اناتیب(است
ایـن آنوکشـور مـدیریت وکشورادارهمسئلهدراستاساسىنکتهیکمتوجهاقتصادىجهاد
متمرکـز اقتصـاد مسـئله روىبراسالمىجمهورىواسالمباهمبارزبراىدشمنامروزکهاست
ایجـاد شـکاف وفاصـله کننـد، جدانظامازکنند،جدادولتازمردم رااینکه... براىاستشده
الزماقتصـادى جهادپس؛ کنندایجادمشکلکشوراقتصادىمسئلهدرکههستندایندنبالکنند،
.)7/2/90، کشورسراسراز کارگراندیداررهبر معظم انقالب در اناتیب(است
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گونـاگون  هـاى همه اجزاى گوناگون ملت ما، مسـئولین کشـورى، مسـئولین بخـش    امسال 
پـیش  ش را بـراى خـدا در  کوشـ وکنار کشور و آحاد مردم، همه باید ایـن  استانى در گوشه

.)8/1/90،نفتصنعتکارگرانومهندسانجمعرهبر معظم انقالب در اناتیب(بگیرند
یـافتن جهـاد اقتصـادي،    ضمن تبیین دالیـل اهمیـت  پیشینمقام معظم رهبري در بیانات 
مبـارزه،  همـین یعنىاست؛الزماقتصادىجهادپس«د: کرماهیت جهاد اقتصادي را نیز بیان 

»بصیرتوفهمباخالص،قصدباوجود،همهباتوان،همهباجهادگونه،منتهاپیکار،همین
.)7/2/90،کشورسراسراز کارگراندیداررهبر معظم انقالب در اناتیب(

از دیدگاه رهبري رفتـاري اقتصـادي بـا    » جهاد اقتصادي در راه خدا«،بنديدر یک جمع
ذیل است:هاي عناصر و ویژگی

در برابر دشمنی است که با حمله اقتصادي خود کیان اسالم را به خطر انداخته است.  .1
است. تعالانگیزه حفظ و اعتالي نظام اسالمی و براي تقرب به خداوند م.2
ناپذیر است.مستمر و خستگی.3
با فهم و بصیرت و هوشمندانه است..4
با همه وجود و توان مالی و جانی است..5
،کنـد مـی دانند که تا زمـانی کـه دشـمن مـا را تهدیـد      جهاد اقتصادي را تکلیفی میوي

از ؛نـدارد ،گـذاري شـد  که به نام جهاد اقتصـادي نـام  90استمرار دارد و اختصاص به سال 
:فرمایدمی91رو در ابتداي سال این

رسـیم کـه عرصـه   افراد مطلع و آگاه به این نتیجه میها و مشاوره باتشخیص من بر طبق گزارشبه
عرصـه شـود مـی سـال امـروز و از ایـن سـاعت شـروع      اینچالش مهم در همین سال جارى که

اقتصـادى حضـور   مجاهـدت شـدنى باشـد.  چیزى نیست که تمـام اقتصادىجهاد. اقتصادى است
.)1/1/91،(پیام نوروزيملت ایران یک ضرورت استبراىاقتصادىهاىجهادگونه در عرصه
الزم است هم در زمینـه اقتصـاد و هـم    «فرماید که مینیز تأکید 92در پیام نوروزي سال 

.»در زمینه سیاست حضور مردم حضور جهادي باشد
جهادگونه براي دفاع از اسالم وارد عرصه رفتارها و از دیدگاه رهبري اگر مردم و دولت 

دو اثر مهم دارد:،هاي اقتصادي شوندفعالیت
کـارکرد  باعـث توزیع و مصـرف  ،رفتارهاي ایثارگرانه دولت و مردم در عرصه تولید. 1

شـود و کـارکرد نظـام را بـه سـمت      مـی نظام اقتصادي با کمترین هزینه و بیشـترین نتیجـه   
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وجود و تـوان مـالی خـود و بـدون     تمامزیرا همه با ؛کندمیع و تسهیل آن تسریهايهدف
رسـد.  مـی هاي اقتصادي شده و تخلف و فساد اقتصادي به حداقل ممکن توقع وارد فعالیت

کشور خواهد شـد.  هگونپیشرفت جهشاعثاقتصاد بمیدانرو حرکت جهادگونه در از این
فرماید:میباره مقام معظم رهبري در این

پایبنـد الهىتوفیقبهاگرغیردولتىودولتىهاىقسمتهمهدرکشوراقتصادىهاىبخش
موفقیـت ایـن درمـردم همـه وآمـد خواهـد وجودبهجهشیکباشند،مجاهدتاینبه

.)7/2/90سراسرکشور،کارگرانازنفرهزاراندیداررهبر معظم انقالب در اناتیب(سهیمند
بدهد، ایـن  انجاماىجهادگونهحرکتمسائل اقتصادى، یکدر زمینهاگر کشور عزیز ما بتواند

عـدى همـراه کنـد، بالشـک بـراى کشـور و       بهاى بلنـد گام بلندى را که برداشته است، با گام
زیادى خواهد داشت. ما باید بتوانیم قـدرت  پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار

به همه دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دسـت  اقتصادىنظام اسالمى را در زمینه حل مشکالت
توانـد  ببینند که یک ملت در سایه اسالم و با تعالیم اسالم چگونه مـی ها بتوانندبگیریم تا ملت

.)1/1/90،حرم مطهر رضويدیداررهبر معظم انقالب در اناتیب(پیشرفت کند
ها و مشکالت یکـی  بستیافته و بنامدادهاي غیبی خداوند در اثر این رفتار افزایش . 2

با هدایت و نصرت خـود حرکـت نظـام را    ه و خداوند متعالشدپس از دیگري برطرف 
و «:فرمایـد مـی بـاره در ایـن خداوند متعـال کند. تسریع و تسهیل میهايبه سمت هدف

و کسانى که در اقامـه  «؛ )69(عنکبوت:»محسنینَالَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا و إِنَّ اللَّه لَمع الْ
ونـد متعـال  کنـیم و خدا هاى خود هدایتشـان مـى  کنند ما به سوى راهدین ما مجاهده مى

.»همواره با نیکوکاران است
و شـود  هـدایت و نصـرت الهـی مـی    باعثبراساس این آیه جهاد در راه اقامه دین خدا 

یا أَیها الَّـذینَ  «کیان اسالم مجاهده در راه اقامه دین است.تردید جهاد اقتصادي براي حفظ بی
ایـد اگـر   اى کسانى که ایمـان آورده «؛ )7(محمد:»آمنُوا إِنْ تَنْصرُوا اللَّه ینْصرْکُم و یثَبت أَقْدامکُم

. »کنـد هایتـان را ثابـت مـى   شما را یارى کرده، قدممتعالدین خدا را یارى کنید خداوند
:نویسددر تفسیر این آیه میطباطباییعالمه 

دهـد، در صـورتى کـه    کند به جهـاد و وعـده نصرتشـان مـى    ن را تحریک مىااین آیه مؤمن
ونـد  جهـاد در راه خدا »دادن بـه خـدا  نصـرت «را نصرت دهند. منظور از وند متعالخدا

که جهاد کنند تـا در  و اعالى کلمه حق است، نه اینيیید دین وأبه منظور تفقطو متعال
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یا غنیمت به چنگ آرند یا شجاعت و هنر خود را نشان دهند و مـراد از  کنندزمین سرورى 
این است که اسباب غلبه بر دشمن »کندهم شما را یارى مىوند متعالخدا«اینکه فرمود: 

.)347، ص18، ج1374طباطبایی، (»سازدرا برایتان فراهم مى
؛)160عمران: (آل»إِنْ ینْصرْکُم اللَّه فَال غالب لَکُم«فرماید: در آیه دیگر میخداوند متعال

.»شما را یارى کند، محال است کسى بر شما غالب آیدوند متعالاگر خدا«
متعدد دیگري نیز به این مطلب داللت دارند و این مطلـب در ادبیـات   هاو روایتهاهآی

فرماید:میباره سلمات است. مقام معظم رهبري نیز در اینقرآنی و روایی ما جزو م
بخشـیدن بـه امـت اسـالمى و     کلمه حق، اعالى کلمه اسالم، عزتاعالىبراىانسانوقتى
. آن وقـت در اهللاسبیلجهاد فىشودمید، این جهاد کنمیمؤمن و مسلمان ایران تالش ملت
رهبـر معظـم   انـات یب(وجـود دارد هللاسـبیل و عظمت و شأن جهاد فىش، برکاتکوشاین 

.)8/1/90،مهندسان و کارگران صنعت نفتجمعدیدارانقالب در 
آن نیت و عزمى که در این جهت باشد، حتماً به آن تالشى، به آن کارى، بهخداى متعال

ودو سال تا امروز خداى متعالاین سىاینکه در طولد؛ کماکنمیدهد و کمک برکت می

نداشت یک ملتى بتواند در مقابل استکبار جهـانى  کمک کرده. بدون اراده الهى، امکانبه ما 
.(همان)بایستد

توزیـع و مصـرف روح حـاکم بـر     ،نتیجه آنکه اگـر جهـاد اقتصـادي در عرصـه تولیـد     
حرکـت نظـام بـه سـمت     گفتهپیشدر این صورت از دو راه ،رفتارهاي دولت و مردم باشد

ده و تر هدف امنیت و استقالل اقتصـادي تسـریع و تسـهیل شـ    همآن و از همه مهايهدف
شود.تهدید تبدیل به فرصت می

ت فرهنـگ جهـاد بـر    یمتوان دریافت که وجوب جهاد اقتصادي و حاکمیین ترتیب ه اب
هـاي کلـی اسـتقالل    شـود سیاسـت  مـی اعـث ولین و مردم عاملی است کـه ب ئرفتارهاي مس

وند متعالبا ایثار جان و مال در راه خداناپذیر وشی خستگیکوشاقتصادي با بصیرت و 

گیـري شـود و راه را بـراي امـدادهاي غیبـی خداونـد      ن نظـام و مـردم پـی   والئاز سوي مس
حماسـه اقتصـادي   ،تهدید دشمن را بـه فرصـت تبـدیل کـرده    سرانجامند و کباز متعال

فرماید:میدي با حماسه اقتصااقتصاديجهادبارهمقام معظم رهبري دربیافریند.
سیاسى و حماسه اقتصادى. حماسه اقتصادى فقـط دسـت دولـت   ما عرض کردیم حماسه

ایـن  هاى دولت مؤثر است. حماسه یعنى واقعه جهادگونه و پرشور؛ریزىنیست؛ البته برنامه
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ر  را باید ملت ایران و مسئوالن کشور مورد نظر قرار دهند؛ ضعف کننـد؛  ها را، خألهـا را پـ
.)7/2/92،کارگرروزبه مناسبت رهبر معظم انقالباناتیب(اسنداول بشن

گیرينتیجهبندي و جمع
از دیدگاه مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادي اسالم است کـه  

نظام اقتصـادي  هايبرانداز دشمن با تغییر در اولویت هدفتهدید اقتصادي نظاموضعیت در 
آیـد.  هاي کلی در این نظام پدید میمتناسب با آن در اصول راهبردي و سیاستهايو تغییر
دهد:میدو تغییر عمده رخ وضعیتدر این 

هدف استقالل اقتصادي کـه در ضـمن هـدف    ،نظام اقتصادي اسالمهايدر بین هدف.1
عـدالت و رشـد اولویـت یافتـه و     ماننددیگر هايامنیت اقتصادي قرار دارد، بر هدف

ترتیـب کـه   ه ایـن شود. بمیسب با آن برخی اصول مذهبی و راهبردي باز تعریف متنا
دولت و هايهوظیفنیزه و شدامنیت اقتصادي بر مصالح فردي و اجتماعی دیگر مقدم 

هـاي شود و متناسب بـا ایـن تغییر  تأمین امنیت اقتصادي بازتعریف میجهتمردم در 
هـا  شـود. ایـن سیاسـت   مـی یابی به استقالل اقتصـادي تـدوین   هاي کلی دستسیاست
کردن اقتصاد، مدیریت مصرف، مدیریت بهینه منـابع طبیعـی،   ند از: مردمیهستعبارت

منـابع مـالی، بهبـود    همدیریت بهینه منابع ارزي، مدیریت بهینه واردات، مدیریت بهینـ 
گی به نفت، مبـارزه بـا   بنیان، کاهش وابستاقتصاد دانشپدیدساختنوکار، فضاي کسب

فساد اقتصادي، حرکت براساس برنامه، حفظ وحدت و انسجام ملی.
بسـتر مناسـب   راهشـود و از ایـن   مین کشور و مردم واجب والئجهاد اقتصادي بر مس.2

هـا  هاي کلی استقالل اقتصادي و تبدیل تهدیدها به فرصـت بخشی سیاستبراي نتیجه
آید.فراهم می

کید است که عنصر اصلی و ممتـاز اقتصـاد مقـاومتی جهـاد اقتصـادي      در خاتمه الزم به تأ
ق نیافتـه مطلوب تحقّصورتها بهسیاستدیگرق نیابد اي که اگر این عنصر تحقّگونهبه؛است

بخش نخواهد شد. این عنصر است که اقتصاد مقاومتی را از اقتصادهایی کـه در برابـر   یا نتیجه
هاي. متأسفانه بـا تأکیـد  کندپردازد، ممتاز میمیي عقالیی هاتدبیرگرفتني دشمن به هاتهدید

ده کـر توجهی ولین و کارشناسان نظام به این مطلب کمئباره مسمکرر مقام معظم رهبري در این
اندپرداخته،که با دانش علم اقتصاد قابل درك استويدیگر بیانات هايعدو به ب  .
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و مآخذمنابع
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