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مقاومتی اقتصاد پیشینه اصطالح  (Resistive economy)

:دومجهانیجنگازپس

واردومدجهانیجنگازپسبزرگهایبحرانبرابردراقتصادبخشیمصونیتجهت«اقتصادیپذیریانعطاف»عنوانتحتبارنخستین

.گردیدجهاناقتصادیادبیات

:فلسطینیمقامات

غزهجنگجریاندرفلسطینیمقاماتسویازآن،فعلیمضمونبا

:ایراندرمقاومتیاقتصاداصطالح

موردمتعددیهایسخنرانیدرنیزآنازپسوشدمطرحکشورکارآفرینانازجمعیبادیداردررهبریمعظممقامسویاز1389سالدر

.گرفتقرارایشانتأکید



مقاومتیاقتصاد مفهوم اصطالح 
:مقاومتیاقتصادمفهوم

.باشدنمیمجازکشوریبرایالمللبینتعامالتوتجارتکهشرایطیدرمقاومتوآمادگی

.بودخواهدفرصتبهتحریمتهدیدکنندهتبدیلتنهاتعریفایندرمقاومتی،اقتصاد

:انقالبمعظمرهبرمنظرازمقاومتیاقتصادمفهوم
بماندمحفوظآندراقتصادیرشدروبهروندهمکهاقتصادی

.دهدکاهشراپذیریآسیبهمو

:دیگرتعبیر
.کندپیدااختاللوببیندآسیبکمترونمایدایستادگیهاتوطئهمقابلدرکهباشدنحویبه

.گرددشکوفاترروزبهروزوحفظراخودپیشرفتورشدبهروروندهمو



اقتصاد مقاومتیفلسفه و اهداف 
(تسلیم  یا  فشار و تحریم)ایران ملت ماندن ادعای بر سر دو راهی رد 

:اسالمیانقالبمعظمرهبر

دویکسربرایرانملتاینکهبرمبنیهستندکشورعمومیافکارسپسوجامعهنخبگانمیاندرخاصیتفکرتزریقدنبالبهآمریکاییها

بیایدکنارآمریکابابایدیاایرانملتکهاستاینمیکنندادعاآنهاکهراهیدونداردراهدواینازیکیانتخابجزایچارهوداردقرارراهی

.باشدآنازناشیمشکالتوآمریکافشارهایتحتدائمطوربهیاو

وددارنقبولرادروغینراهیدووجودخطرناکِتفکراینکشورداخلدرنیزایعده:داخلدربرخیتوسطغربادعایقبول

.هستنددیگرانبهآنقبوالندندنبالبه

بههگانهدپیشنهادهایباراعملواقدامباهمراهمقاومتیاقتصادشعارمجدداًدروغینادعایاینردبرای:مقاومتیاقتصادفلسفه

کردندمطرحسالشعارتحققبرایاجراییمسئوالن



اقتصاد مقاومتیفلسفه و اهداف 
مقاوم سازی اقتصاد  در برابر تهدیدات 

:ایرانباکنندهمذاکرهتیمبهغربیکارشناسیکتوصیه
اگرمها،تحریتداومصورتدرواستکردهانتخابرامقاومتیاقتصادراهبردایران؛چونکنیدکمراتحریمهاوبرسیدنتیجهبهمذاکرهدر

.شدخواهدسختایرانبامقابلهدیگرشودقویوبگیردشکلایراندرمقاومتیاقتصاد

:آنشکوفاییوتهدیداتبرابردراقتصادسازیمقاوم
آمریکا،هایتحریمازجلوگیریبراینیستنیازیولرزیدنخواهدتحریمهامقابلدرکسیدیگرانقالبی،ومنطقیحرکتایناجرایصورتدر

.بیایدکوتاهوکندصرفنظرایرانقرمزخطوطوارزشهاومبانیواصولاز



اقتصاد مقاومتی راهبردهای 
ملیتولیدارتقای

مصرفمدیریت

اقتصادیجهاد

منابعهدفمندوهوشمندانهعادالنه،توزیع

نفتبهوابستگیقطع

وارداتمدیریتوصادراترشد

ایرانیوسرمایهازکارحمایت

اقتصادسازیمردمی

کارآفرینی



اهرم های مقاومت
اقتصادیمثبتهایشاخصرشدپرشتاب•

مطلوبوصحیحوریبهره•

سیاسیاستقالل•

ایدارپزاییاشتغال•

گازونفتصنعتظرفیتهایازاستفاده•

کشوردرکاروکسبفضایبهبود•

انسانینیرویتربیتگذاریسیاست•

داخلیاقتصادضعفوخالنقاطرفعبرایسیاسیبستهتدوین•



مقاومت بخشاهرم های 
اقتصادینظامساختاراصالح•

آبکمبودمشکلحلمنظوربههوشمندانهریزیبرنامه•

44اصلهایسیاستدقیقاجرای•

تحریمتحتاقتصادیبنگاههایازویژهحمایت•

منابعتخصیصبهپیشینیپسینینظارت•

ایرانیاسالمیرویکردبااندازچشمتحقق•



ابعاد اقتصاد مقاومتی
اقتصادیمدیریتسیستمنیزوگذاریاولویتنظامدربازنگری

ریزیبرنامهازقبلهازیرساختبهتوجه

دارندکشوراقتصادبخشبرکهفراوانیتأثیرکهسیاسیوفرهنگیجنبهبهتوجه

کالنیراهبردهایوهادکتریننیازمنداقتصادیاهدافتحققاینکهبهتوجه

.باشندمیهادکتریناینجملهاز...واقتصادینامتقارنجنگنفت،بهوابستگیقطع



اقتصادیمدیریت 
اقتصاددرفرهنگعملیومفهومیسازیگفتمان•

جهادیهایسازمانتشکیل•

منابعمدیریتدرکاراییارتقای•

صنعتاجتماعیمسئولیتارتقای•

اقتصادبخشبهبینانهواقعنگاه•

دینیحکومتاهدافتحققدردینیغیرابزارهایازنکردناستفاده•



مدیریت اقتصادی
ریزیبرنامهدرمستمروبلندمدتنگاه•

اقتصادیعرصهدرکشورجایگاهرصد•

محورتولیدسیاستگذاری•

اقتصادیومدیریتدرفعالیتوخالقیتنوآوری•

اقتصاددراجراییوسیاستیانسجام•

اقتصاددرروزمرگیازگانهسهپرهیزقوای•



زیرساخت های اقتصاد مقاومتی
فرهنگی-1

عمومیفرهنگدرجهادینیرویهایویژگیسازیفرهنگ•

اقتصادیهایاولویتپیرامونسازیگفتمانوسازیآگاه•

مصرففرهنگسازیرسانیاطالعدروعدالتشفافیت•

جامعهدرتدینوایمانروحومعنویتاستحکام•

اجتماعیسیاسی-2

پیشرفتوکارکالنهایعرصهبهنهاآورودبرایبسترسازیوجوانانبهمسئوالناعتماد•

ملیانسجامواتحادحفظ•

وفرعیایحاشیهمسائلازافکارعمومیوکشوردوری•



زیرساخت های اقتصاد مقاومتی
ملیتولید-3

ملیتولیدتحققموانعرفع•

اقتصادیمفاسدبامبارزه•

حمایتیگذاریقانون•

داخلیمصرفوملیتولیدسازیفرهنگ•

گذاریسرمایهامنیتاحساسایجاد•



ارکان اقتصاد مقاومتی

بهره گیری از  اقتصاد دانش بنیان1.

مبارزه با پدیده قاچاق کاال 2.

برخورد جدی با مفاسد اقتصادی3.



بنیانبهره گیری از  اقتصاد دانش 
تعاریف

:توسعهواقتصاديهمکاريسازمانتعریف
صنایعودانشدرگذاریسرمایهوگرفتهشکلاطالعاتودانشکاربردوتوزیعوتولیداساسبرکهاستاقتصادی؛بنیاندانشاقتصاد

.میگیردقرارخاصتوجهموردپایه؛دانش

:کهاستصنایعیبنیاندانشصنایع
.مییابداختصاصنوآوریوابداعبهگذاریسرمایهازباالییسطحآنهادر

میشوندمصرفباالییشدتباشدهکسبفناوریهای

استبرخوردارعالیتحصیالتازکارنیروی



بهره گیری از  اقتصاد دانش بنیان
تعاریف

:آراماقیانوسـآسیااقتصاديهمکاريمجمعاقتصاديکمیتهتعریف
همهدرتغالاشوثروتتولیدواقتصادیرشداصلیمحرکوعاملدانشکاربردوتوزیعوتولیدآندرکهاستاقتصادیبنیاندانشاقتصاد

.استصنایع

:مااقتصادضعفنقطهموجود؛ظرفیتهايازبهینهاستفادهعدم
اقتصادضعفمهمنقاطازکشور؛انسانیسرمایهدرموجودظرفیتهایازبهینهاستفادهعدم

استکردهکسبعلمتولیددرخوبیبسیاررتبهکهایسرمایه

انددادهاختصاصخودبهراجهاندرعلمتولیدازدرصد58/1ایرانیپژوهشگران

نشدهکارگیریبهاقتصادیارزشبردنباالوتولیدبرای،دانشایناما

.استدرنیامدهاقتصادیبنگاههایخدمتبهنوآوریوخالقیتاینو



ماده ای ناظر به اقتصاد دانش بنیان24فرمان 2بند 
:مقاومتیاقتصادکلیسیاستهايمادهاي24فرمان2بند

ویدتولسهمافزایشوکشورجهانیجایگاهارتقایمنظوربهنوآوریملینظامساماندهیوکشورعلمیجامعنقشهاجرایوسازیپیاده»

«منطقهدردانشبنیاناقتصاداولرتبهبهدستیابیودانشبنیانخدماتومحصوالتصادرات

:بنداینعملیثمره
(تحصیلکردهوجوانانباال؛جمعیت)نوآورخلّاق،انسانیسرمایهازکاملگیریبهره

.بخشیدبهبودراجامعهاقتصادیوضعیتکشورعلمیظرفیتهایازدقیقاستفاده

داشتخواهدرااقتصادیتحریموتهدیدهرگونهبارویاروییتوانکشور



بنیانعملیاتی کردن شرکت های دانش برای اقدامات 
؛بنیاندانشمحصوالتفروشـ

؛بنیاندانششرکتهایراهسرازموانعبرداشتنـ

شرکتها؛اینبهملیتوسعهصندوقتسهیالتاعطایـ

؛بنیاندانششرکتهایبهصادراتیجایزهاعطایـ

.مخترعانومبتکراننخبگان،ازویژهحمایتـ



با پدیده قاچاق کاال مبارزه 
:قاچاقپدیدهآسیببودنوجهیچند
استاقتصادیآنوجهمهمترینکهاست...وامنیتیفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،شامل

:اجتماعیواقتصاديچالشقاچاق
oمصرفگویالتغییروگذاریسرمایهکاهشبیکاری،افزایشملی،ناخالصتولیدکاهشسالم،مسیرازاقتصادخروجسببقاچاقکاالی

...و

oآزادتجارتراهسربرجدیتهدید

oکشوراقتصادیبدنهبهزیادهایهزینهتحمیل

oهستندالزماستانداردهایعدموکیفیتفاقدومصرفیاکثراًًکاالهااین.

میزننددامنکشورداخلدرآنهامصرفبهکاذبنیازایجادوتبلیغاتباسودجوقاچاقچیان



پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کاال و ارز
گمرکی؛ومالیاتیفراروزیرزمینیاقتصادگیریشکلـ

بودجه؛کسریافزایشودولتدرآمدهایکاهشـ

ملی؛ناخالصتولیدسطحکاهشـ

بیکاری؛افزایشواشتغالکاهشـ

کشور؛ارزیمنابعرفتنهدرـ

طبقاتی؛فاصلهافزایشودرآمدناعادالنهتوزیعـ

تجملگرایی؛فرهنگگسترشـ

سرمایه؛گستردهفرارباعمومیامنیتکاهشـ

داخلیصنعتیتولیداتکاهشـ



جدی با مفاسد اقتصادیبرخورد 
:مفاسدبامبارزهبودنبرانگیزبحث

استجامعهانگیزبحثحالعیندروکلیدیومهمموضوعاتازیکیاقتصادیمفاسدموضوع

.استشدهرهاخودحالبهوروروبهایعدیدهمشکالتبامدتیازپسولیشدهآغازاقتصادیمفاسدبامبارزهدراقداماتی

:آنهانارساییواقتصاديمفاسدبامبارزههايطرح
بادآوردهثروتهایبامبارزهچونعناوینی

،قوهسهسرانبهانقالبمعظمرهبرایمادههشتفرمان

آنهاازبعضیناکامیووهاطرحالزمگوییپاسخعدم

.شدخواهدتبدیلتهدیدبهآیندهدروکردهواردهایآسیبموجبوضعیتاینتداومی



آثار و پیامدهای مفاسد اقتصادی  
:سیاسیآثار

قانونمشروعیت،کاهشدولتپذیریآسیب-

رشدمردم،سیاسیمشارکتکاهش-

گراییقوموگراییگروه-

ملیهمبستگیتهدید-

:سیاسیواجتماعیآثار

متقابلموقعیتتداومبرایثروتوقدرتصاحبانتبانی-

تبارگراییقومگرایی،سیاسی،گراییجناح-



آثار و پیامدهای مفاسد اقتصادی  
:اقتصاديآثار

نامناسب؛شکلیبهملیوعمومیمنابعرفتهدر-

خصوصی؛بخشنزددولتاعتبارپذیریآسیبـ

گذاری؛سرمایهکاهشـ

المللی؛بینوداخلیتجاریفعالیتهایدرانحرافـ

بازار؛ورقابتاصلپذیریآسیبـ



مقاومتیدر اقتصاد و مسئولیت ها نقش ها 

نقش دولت در اقتصاد مقاومتی1.

جایگاه و نقش مردم در اقتصاد مقاومتی2.

وظائف مردم در اقتصاد مقاومتی3.

راهبردهای مردم در موضوع اقتصاد مقاومتی4.

توسعه فرهنگ پرهیز از اسراف و تجملگرایی5.



مقاومتینقش دولت در اقتصاد 
:دولتوظایف

oاستبسترسازوپرچمداردولتعملواقدامموضوعدر

oاستبسترسازیمقاومتیاقتصادتحققبرایکارمهمترین

oپایدارتوسعهبهدستیابیصحیحسیاستگذاریوریزیبرنامه

oدادهانجاممقاومتیاقتصادفرماندهیستاددولت

:موجودموانع

oحاکمیتینهادهایواجراییدستگاههایضعفهاییوناکارآمدی

oمقاومتیاقتصادودرونیظرفیتوهاتواناییبهاعتقادعدم

oنامنطبقوپاگیرودستفرآیندهای،کاریکمفساد،باقاطعبرخوردعدم

oمقاومتیاقتصادبهمردمجدیورودبرایسازیزمینهعدم



مردم در اقتصاد مقاومتیجایگاه و نقش 
اساسیاصلیکعنوانبهمقاومتیاقتصاددرپررنگنقشدارای

استمردمیاقتصادیماهیتاًًمقاومتیاقتصاداینکهبهتوجه

وستابنیادمردماقتصادیمقاومتی؛اقتصادوشدهبنادولتپایهبرسوسیالیستینظاموخصوصیمالکیتپایهبرداریسرمایهنظام

محوردولتنه

.بودخواهیمشاهدمثبتیتحوالتقطعاًًشودفراهماقتصادیعرصهدراسالمیایرانخلّاقومؤمنجوانانحضوربرایفضااگر

دارندمقاومتیاقتصاداهدافپیشبرددرشگرفیتأثیروباالنقشمردم



در اقتصاد مقاومتیوظائف مردم 
مقاومتیاقتصادگفتمانتوسعهوایجاد

چارچوبدراینمعیشتیواقتصادینیازهایتأمینوتعریف

اقتصادبخشبهتزریقوکالنهایسرمایهبهآنهاتبدیلوخردهایسرمایهتجمیع

:داخلساختکاالیمصرفوداخلیتولیداتازحمایت

ایرانی،اشتغالیعنیایرانیکاالی-

ملیاقتداریعنینهایتدرومصرفیمحصوالتدرارزبریکاهشیعنی-

دولتومردمسویازبایدمصرفالگویاصالح



راهبردهای مردم در موضوع اقتصاد مقاومتی
مسئوالنازگریمطالبهـ

وریبهرهافزایشـ

دقیقریزیبرنامهـ

محصوالتکیفیتافزایشبرایمستمرتالشـ

انصافوکاریوجدانـ

مداریقانونـ

اجتماعیانضباطـ

گراییتجملواسرافازپرهیزفرهنگتوسعه_



تجملگراییو توسعه فرهنگ پرهیز از اسراف 

:تبذیرواسرافتبعات

ملیسرمایهرفتنهدر•

اقتصادنابودی•

وارداتبهوابستگیوکاذبنیازایجاد•

اقشارتجمالتینیازهایبهداخلتولیدپاسخگوییتوانعدم•

تجارتقالبدرخارجیمحصوالتداللیورویهبیواردات•



نتایج و ثمرات  اقتصاد مقاومتی

...کارامدی؛ اقتدار؛ استقالل 1.

پادگفتمانی اقتصاد مقاومتی2.

انسداد انواع نفوذ بویژه نفوذ اقتصادی3.

مقابله با سوءاستفاده ابزاری و سیاسی از بهانه تحریم4.

افزایش قدرت دفاعی کشور5.



...کارامدی؛ اقتدار؛ استقالل 
کشوراقتصادینظامکارآمدیاثبات•

پایداروقویاقتصاد•

سیاسیاستقالل•

کشوربقایوالمللیبیناقتدار•

المللیبینمرجعیت•

اسالمیعزتاعتالیوتحقق•

اجتماعیعدالت•



پادگفتمانی اقتصاد مقاومتی
:غربگفتمانیتالشبامقابله

گرفتنقراردرجامعهنخبگیفکریمحاسباتانداختناشتباهدرغربتالش

ناپذیراجتنابوضروریهاینشینیعقببرخیپذیرشیاوفشارهاتحملدوراهیسر

عمومیافکاروجامعهبدنهبهنخبگانبرخیذهنیفضایسازیگفتمانانتقال

عمومیافکاربهبتدریجآنازبعدوجامعهنخبگانمیاندرناگزیردوراهیتفکرتزریق

آمریکافشارهاییاآمریکاباآمدنکناراجتناب ناپذیردوگانه ی

:مقاومتیاقتصادگفتمانهدف

مقاومتیاقتصادوسیلهبهایستادگییامشکالتتحملگفتمانتحققوگفتماناینبامقابله



انقالبمعظم مقاومتی از منظر رهبر پادگفتمانی اقتصاد 
دربشودقتزریتفکرییککهمی کنداقتضاآمریکاسیاست هایخاصبه طوروخصوصبهواستکبارسیاست هایزمانی،مقطعایندر»

«بشودمنتقلعمومیافکاربهبتدریجآنازبعدوجامعهنخبگانمیاندراوّلما؛ملّتمیان

یکاست؛ناگزیردوراهییکبکنند،تزریقماملّتذهندرمی خواهندکهآمریکاسیاست هایطبقکهاستدوراهییکاین»

را،اآمریکفشارهایبایدیابیاییم،کوتاهبسیاریموارددراوخواست هایوآمریکامقابلدربایدیا:استاجتناب ناپذیردوگانه ی

خبگاننبیندرگفتمانییکصورتبه رااینمی خواهنداینها.کنیمتحمّلراآمریکابامخالفتازناشیضررهایرا،آمریکاتهدیدهای

«.کنندسرریزعمومیافکارومردممیاندرراآنبتدریجوکنندترویججامعه

امراینو«یمقاومتاقتصادوسیلهبهکنیمایستادگییاکنیمتحملراتحریممشکالتبایستییادارد؛وجوددیگریدوراهییکاما»

.درآیدجامعهدرگفتمانیکصورتبهباید



نفوذ اقتصادیبویژه انواع نفوذ انسداد 
:دشمننفوذتهدیدبهتوجهبا

دشمنجانبههمهنفوذپروژه

اسالمیجمهوریمقدسنظامدادنقرارتهدیدمعرضدر

ایهستهتوافقوبرجامازمهمترخطریایناسالمیانقالبمعظمرهبرتعبیردر

:طریقنفوذازبامقاومتیاقتصادمقابله
..وتورمورکودمشکالتازسازیرهاواقتصادسازیمقاوم

غرباقتصادینفوذمعبرهایانسدادموجب

کشوراقتصادیسازیوابستهازمانع

آمریکاامتیازگیری هایوزیاده خواهی هابرابردرمقاومتزمینهایجاد:نتیجه



تحریمبا سوءاستفاده ابزاری و سیاسی از بهانه مقابله 
...:و4و3و2برجامطراحی

موجودمشکالتبرهاتحریمتاثیردرمبالغه 

معیشتیمشکالتحلدرهاتحریملغوازغلطتصورترسیم

ایمنطقهمسائلجملهازهاحوزهسایربهدیگریبرجام هایقالبدربرجامتسریدرتالش

:کهحالیدر
.زدهبازسربازسرفریبوغدعهباتوافقهمیندرخودتعهداتبهعملازآمریکا

:رهبريمعظممقام
مطلقاً هاتحریمرفعاثرکهمی کنندعملجوریدیگرطرقازامّابرداشتندهمکاغذرویوبرمی داریمراتحریم هاماکهگفته اندآمریکایی ها»

.نکندپیداتحقّقونیایدبه وجود

میغفلتاینازسیم؛برتوافقینقطه ییکبهوکنیممذاکرهمسئلهفالندرآمریکابابنشینیماینکهبهمی بندندامیدکهکسانیبنابراین،

میبازسرتقلّبباخدعه،بامختلف،شیوه هایبامختلف،طُرقبامقابلطرف[امّا]کنیمعملخودتعهّدهایهمه یبهبایدناگزیرماکهکنند

.نمی کندعملاستکردهکهتعهّدهاییبهوزند

«.محضخسارتیعنیمی بینیم؛داریمخودمانچشممقابلدرامروزماکهاستچیزیاین



مقاومت در برابر سلطه موجب تهدیدات
:تهدیدومقاومتمتغیردومیانهمبستگی
شودمیآنعلیهتهدیداتافزایشموجبقدرت هاسلطه طلبیبرابردرکشورهامقاومت

بپردازندراآنهزینهبایدمستقلهاینظام

.گیردمیصورتداخلیعواملطریقازکهاستدرونیهایکارشکنیوبیرونیتهدیداتوفشارهاتحملمقاومت؛هزینهازبخشی

داردنرموسختنیمهسخت،تهدیداتانواعبرابردرایستادگیتواناییبهنیازاستکبارمقابلدرگرفتنجبههوکردنمقاومت

.نمایدفراهمراتهدیدسازیجهتسلطهنظامسرمایه گذاریبرایرازمینهمی تواندپذیریآسیبوضعفنقطهگونههر



مقاومتمصون سازی اقتصادی عامل تهدید و افزایش توان 
:تهدیداتبستراقتصاديضعف

استاقتصادیتهدیدگیریشکلبستراقتصادیپذیریآسیب

کشوراقتصادیهایزیرساختبهبخشیدنمصونیتمفهومبهاقتصادمقاوم سازی

داردتهدیداتاثربرابردرمستقیمرابطهاقتصادی؛توانوکشورتوانمندیمیزان

:لذا
.ندارداقتصادساختنناپذیرآسیبوسازیمقاومجزراهکاریفعلی؛تحریم هایواقتصادیتهدیداتبامقابلهاوال

بهسخت،ورمنتهدیدگونههربامقابلههزینه هایتامیندرناتوانیوشدهنرموسختتهدیداتافزایشسبباقتصادیوابستگیثانیا

.شودمیقلمدادتهدیدرفعدرضعفمفهوم



کشورقدرت دفاعی مقام سازی اقتصاد عامل افزایش 
:نظامیبنیهتقویتموجبقوياقتصاد

بهستیابیدوعرصهاینبهورودویژهمالیهایهزینهبهنیازرزمایشبرگزاریوموشکیآزمایشات.نظامیپیشرفتهتکنولوژهایکسب

داردواقعیسیاسیاستقاللبهنیازبیشترقدرت

اسیسیتوانواقتصادیقدرتدارایبایدلذاباشدداشتهپیشرفتنظامیزمینهدرکشورهادهندنمیاجازهاستکباریهایقدرت

.بودباالی

:(مدظلهالعالی)خامنهايامام

ودشمنتهدیدهایمقابلدرراخودکهبکندکاریبتواندبایدایرانملتکهاستاینقضیهاصل◦
دشمنانتهدیدمقابلدرکهکنیمکاریبایدما.کندخارجآسیب پذیریازآنهادشمنی های
.برسانیمصفربهبایدراآسیب پذیری.نباشیمآسیب پذیر


