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پيشنهاد برای
مطالعه بيشتر

مجموعه ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده ی از فرهنگ انقالبی و اسالمی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فرردای
ما است.
[اقتصاد مقاومتی] یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛ میتواند اهداف نظام جمهوری اسالمی را در زمینهی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ میتواند مشکالت
را برطرف کند.
اقتصاد سرمایه داری با مشکالتی که ناشی از این اقتصاد بود ،از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها؛ و اقتصاد جهانی در مجموع ،یک کرل مررتط بره
یکدیگر است ،ططعاً کشورها از این مشکالت کم وبیش متأثر شدند؛ بعضی بیشتر ،بعضی کمتر .بنابراین خیلی از کشورها در صدد برآمدنرد کره اقتصراد خودشرا را
مقاومسازی کنند؛ به تعطیری همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهایشا برنامهریزی کنند ،تحقق بطخشند.
ما قصد جداشد و مُنعزِل شد از اقتصاد جهانی را بههیچوجه نداریم و در شرای کنونی دنیا نمیتروا هرم داشرت؛ بنرابراین مترأثر میشرویم از آنچره در دنیرا در
اقتصادهای جهانی اتفاق میافتد.



ما به خاطر استقاللما  ،به خاطر عزت مداری ما  ،به خاطر اصرارما بر تحت تأثیر سیاستهای قدرتها قرار نگرفتن ،مورد تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم ...بنابراین ما
بیشتر بایستی اهتمام بورزیم به اینکه پایههای اقتصاد را محکم کنیم و اقتصادما را مقاومسازی کنیم.



یکی مسئله ی ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهطود شاخصهای کال است؛ از قطیل رشد اقتصادی ،از قطیل تولید ملی ،از قطیرل اشرتاال ،کراهش ترورم،
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افزایش بهرهوری ،رفاه عمومی.



در تأمین این سیاستها ،تحرکی در اقتصاد کشور و بهطودی در این شاخصها در نظر گرفته شده؛ و از همه ی این شاخصها مهم ترر ،شراخ
اجتماعی است .یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدو تأمین عدالت اجتماعی بههیچوجه قطول نداریم و معتقد به آ نیستیم.



مؤلفهی دوم ،توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا است.



[نکته ی] سوم ،تکیه بر ظرفیتهای داخلی است که در این سیاستها دیده شده؛ ...یعنی در این سیاستهای اقتصاد مقاومتی تکیه ی اصلی بررروی ظرفیتهرای داخلری
است ،که بسیار هم گسترده است.



نکتهی چهارم ،رویکرد جهادی است که در این سیاستها مورد مالحظه قرار گرفته؛ همت جهادی ،مدیریت جهادی.

کلیردی و مهرم عردالت
ابالغیهی



باید حرکتی که میشود ،هم علمی باشد ،هم پر قدرت باشد ،هم با برنامه باشد ،و هم مجاهدانه باشد.



نکته ی پنجم ،مردم محوری است که در این سیاستها مالحظه شده .تجربه هم به ما نشا میدهد ،بیانات و معارف اسالمی هم تأکید میکند که هرجا مردم می آیند
دست خدا هم هست .یَدُ اهللِ مَعَ الجَماعَة؛ ( )۵هرجا مردم هستند ،عنایت الهی و کمک الهی و پشتیطانی الهی هم هست.



مسئلهی ششم امنیت اقالم راهطردی و اساسی است؛ در درجهی اول غذا و دارو .باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی ،در زمینهی
تاذیه و در زمینهی دارو دچار مشکل نشود.
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نکتهی هفتم ،کاهش وابستگی به نفت است؛ یکی از سختترین آسیطهای اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است.



ما نمیگوییم از نفت استفاده نشود[ ،بلکه] تکیهی ما بر استفادهی حداقلی از فروش نفت خام است؛ نفت را میتوا بهصورت فرآورده در اختیار گذاشت.



موضوع هشتم ،مسئله ی اصالح الگوی مصرف است؛ مسئله ی صرفهجویی ،پرهیز از ریختوپاش ،پرهیز از اسراف ،پرهیز از هزینهکَردهای زائد .الطته در ایرن زمینره



خطاب اول من متوجه به مسئوال است.
ما بههیچوجه به مردم نمیگوییم ریاضت [بکشند] ما میگوییم ریختوپاش نطاشد؛ مصرف کرد یک حرف است ،بد مصرف کرد یک حرف دیگر است.



نکتهی نهم ،فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنهی اقتصاد باشند ،باید صحنهی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم ،بایستی دست
مفسد و سوءاستفادهچی و دورزنندهی قانو و شکنندهی قانو بسته بشود.



نکتهی دهم از مؤلفههای سیاستهای مقاومتی ،مسئلهی دانشمحوری است که این هم یک مشخصهی بسیار مهمی است.



این سیاستها سیاستهای بلندمدت است؛ برای امروز هم مفید است ،برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشته باشیم مفید است.




در متنی که ما ابالغ کردیم ،در مقدمه این سیاستها چهار نکتهی اصلی را بهعنوا انگیزه و عامل تهیهی این سیاستها ذکر کردیم.



یکی اشارهی به ظرفیتهای فراوا مادی و معنوی کشور بود.




ضرورت تهيه و
ابالغ سياستهای
اقتصاد مقاومتی

این سیاستها سیاستهای متحجری نیست ،بسته نیست که اگر چنانچه یک فکر جدید ،یک طرح جدید ،راه نویی در دنیا به وجود آمد ،نتواند آ را در خودش هضرم
کند ،بههیچوجه اینجور نیست؛ قابل انعطاف است.



ظرفیتهای کشور خیلی وسیع است؛ خیلی از ماها آگاه نیستیم به گسترهی این ظرفیتهای عجیب ،یا به اهمیت آ توجه نداریم.

ابالغیهی

ما اال از لحاظ نیروی انسانی و از جهت دارا بود نیروی جوا در بهترین وضعیتیم؛ یعنی اال بیش از  ۱۳درصد جمعیت ما بین پانزده سال تا بیستونه سال سن
دارند؛ این وضعیت عالی است.

سیاستهای کلی

و فعال در این شرکتها مشاول کارند.

«اقتصاد مقاومتی»

پنج هزار شرکت دانشبنیا داریم که اال هفدههزار متخص



هیچ کشوری در دنیا به قدر ایرا ما نفت و گاز ندارد .نفت و گاز رگ حیاتی امروز دنیا است.



نکتهی دوم ،مشکالتی است که داریم  -مشکالت مزمن ،مشکالت دیرپا  -که اینها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم ،امکا ندارد برطرف بشود.



نکته ی سوم ،تهدیدهای اقتصادی خارجی است .خب تحریمها از قطل بود ،منتها این تحریمها از حدود زمستا سال  ۰۹تا امروز ،تطدیل شده به جنرگ اقتصرادی،
دیگر اسم آ تحریم هدفمند نیست ،یک جنگ تمامعیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است.



این مسئله ی هسته ای و این مذاکرات اگر ا شاءاهلل به نقطهی حلی برسد ،براز خواهیرد دیرد همرین فشرارها وجرود خواهرد داشرت ،بایرد در مقابرل ایرن فشرارها
مصونیتسازی کرد ،باید به بنای داخلی استحکامبخشی کرد.



نکتهی چهارم ،بحرانهای اقتصادی جهانی است؛ ...که ناشی است از اقتصاد غرب و اقتصاد آمریکا؛ در اروپا هم در حقیقت سرریز مشکالتِ آمریکا [بود که] مشکالت
را دامن زد.

2

1031/11/03



در درجه ی اول ،عزم جدی مسئوال و مدیرا اصلی و فعاال مردمی است؛ باید تصمیم بگیرند مسئولین کشور  -در درجه ی اول ،قوه ی مجریه ،مسئوال دولت؛ و
نیز قوهیمقننه؛ و قوهی قضائیه.



دوم ،ورود در میدا عمل [است] عمل در اینجا یک عمل صالح است؛ هرکسی که در این زمینه اقدام و عمل بکند ،قطعاً مصداق «وَ عَمِلوا الصلِحت» خواهد بود.



الزامات تحقق
اقتصاد مقاومتی

این طرح کلی ،این نقشه ی راه بزرگ ،باید تطدیل بشود به برنامه ،برنامه های گوناگو ؛ اگر این شد ،آ وقت حماسه ی اقتصادی به معنای واقعی کلمه به وجود خواهد
آمد.



ما امسال را گفتیم سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی ،بحمداهلل حماسه ی سیاسی به وجود آمد؛ حماسه ی اقتصادی متأسفانه تأخیر افتراد؛ لکرن حراال در
پایا سال ،این سرآغازی برای حماسهی اقتصادی خواهد بود.



مسئلهی سوم ،تطدیل به برنامه و سیاستهای اجرایی است که دستور این کار از سوی رؤسای سه قوه داده شده.



چهارم ،هماهنگی میا بخشهای گوناگو است که الطته سازوکار این هماهنگی را باید رؤسای قوا معین کنند.



مسئله ی پنجم ،نظارت در همه ی سطوح است؛ باید نظارت بشود؛ هم رؤسای قوا باید دستگاه های خودشا را تحت نظارت قرار بدهند ،هم مجمع تشخی
است که به مسئولیت نظارتی که داده شده بهطور کامل عمل کند.



مطلب ششم ،رفع موانع است .موانعی وجود دارد که اینها را میشود برداشت.



الزام هفتم و کار الزم هفتم ،گفتما سازی است؛ باید تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه بشود؛ الطته صداوسیما و رسانه های کشور موظفند اما مخصرو
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آنهرا

نیست.
مسئولین ،صاحطا فکر و دلسوزا  ،بایستی تصویر درستی را از این حرکت بزرگ و عمومی ارائه بدهند و گفتما سازی بشرود ترا مرردم بداننرد و معتقرد باشرند و
بخواهند؛ در این صورت ،کارْ عملی خواهد شد.
بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به طور دقیق پیشرفت این کار را پایش کند؛ اطالعات را گردآوری کنند ،پردازش کنند ،استنتاج کنند ،احیاناً
آ حرکتی را که باید در هر مقطعی و هر مرحله ای انجام بگیرد مشخ کنند ،برای هر بخشی شاخ سنجش معین کنند ،و در نهایت اطالعرسانی به مردم انجام
بگیرد.
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جزئيات تکميلی

نمونههایی از ظرفيتهای داخلی ما
 -1قرار داشتن در بهترین وضعیت از لحاظ نیرو انسانی و نیروی جوان
 -1برخورداری از چهارمیلیونوصدهزار دانشجو ،ده میلیون دانشآموختهی دانشگاه و شصتوپنجهزار عضو هیئت علمی
 -0برخورداری از پنجهزار شرکت دانشبنیان با اشتغال هفدههزار متخصص و فعال در آنها
 -4قرار داشتن کشور در رتبهی پانزدهم علمی دنیا و جزو هفت هشت کشور [اول] دنیا در بعضی از رشتههای علمی
 -5رتبهی اول نفت و گاز و برخورداری از سرمایههای معدنی چون :طال ،سیمان ،فلزهای کمیاب و ارزشمند
 -6رتبهی هفده در اقتصادهای جهان با حدود هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی
 -7داشتن سرمایههای زیربنایی [مثل] راه و سد
 -8ظرفیت و مزیت جغرافیایی چون :دسترسی به آبهای آزاد ،موقعیت چهارراهی شمال و جنوب و شرق و غرب ( مسئلهی ترانزیت)
 -3برخورداری از تنوع اقلیمی ،ظرفیت انرژیهای پاک [مثل] انرژی آب و خورشید و انرژی هستهای

نمونههایی از مشکالت اقتصادی ما
 -1وابستگی به نفت
 -1عادت به واردات و واردات بدون اولویت
 -0تورم مزمن
 -4بیکاری
 -5معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی مانند :نظامات مالی ،پولی ،بانکی و گمرکی
 -6اشکال در الگوی مصرف
 -7اشکال در مسئلهی تولید
 -8اشکال در بهرهوری
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