پیشگفتار
گفتمـــان معاصـــر ،عنـــوان سلسلهنوش ــتارهایی
اســـت در تبيین کليدیترین مفاهيم ــی که مورد نياز
جامعـــهی امـــروز مـــا اســـت و در بیانات رهب ــر حکيم
انقالب اسالمی مورد ّ
توجه يا اشاره قرار گرفته است.
ایـــن نوشـــتارها بـــر آن اســـت کـــه ترس ــيمی جامع،
مستند ،کوتاه و ساختارمند در باب این مفاهيم ارائه
دهد تا تفســـيری متقن و معتبر از ای ــن مفاهيم ،پیش
روی انديشـــهورزان و ّفعـــاالن جبه ــهی فکری انقالب
اسالمی قرار داشته باشد.

ّ
ایـــن نوشـــتارها با مراجعـــه بـــه بیان ــات معظ ٌمله با

هـــدف اصطيـــاد و اســـتنباط محورهای برجس ــتهای
کـــه در درک عميـــق منطـــق و رونـــد انق ــالب اس ــالمی
ّ
ّ
مؤثر اســـت؛ ّ
مدیريت طرحهای
توســـط کارگروهـــی در

پژوهشـــی معاونـــت پژوهـــش و آم ــوزش ّ
مؤسس ــهی
پژوهشـــی فرهنگی انقالب اسالمی ( دفتر حفظ و نشر
آثـــار حضـــرت آيتاهللالعظمـــی خامن ــهای ّمد ّظلهالعایل)
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تدوین شده است.
از پیشـــنهادات و نظرات خوانندگان ارجمند برای
تکميل این نوشتارها استقبال ميکنيم.
و من اهلل التوفیق
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م�دمه
پـــس از انقـــالب اســـالمی ،جمهـــوری اس ــالمی ایران
همـــواره با تحريمهـــای اقتصادی مواجه ب ــوده ّاما این
تحريمهـــا از حـــدود زمســـتان ســـال  1390تا ام ــروز ،به
جنگ اقتصادی تبدیل شـــده اســـت که ديگر نام آن
عيار
تحريم هدفمند نيســـت ،بلکه يـــک جنگ تمام ِ
ّ
اقتصـــادی عليـــه ملت ایران اســـت .اگرچ ــه در بیان
ّ
علـــت این خصومـــتورزی موضوعاتی نظير مس ــائل
هستهای ،حقوق بشر و تروريسم ذکر ميشودّ ،اما دليل
ّ
واقعـــی آن اســـتقاللخواهی ملـــت ایران بهواس ــطهی
داشـــتن يک «حرف نو» بر پايهی مبانی اس ــالم اس ــت
ّ
که برای کشورهای ديگر و ملتهای مسلمان الگو شده
اســـت و نظام ســـلطه ميدانـــد اگر جمهوری اس ــالمی
ّ
موفـــق باشـــد ،نميتوان جلوی رشـــد گفتم ــان انقالب
1

اسالمی را در دنيا گرفت.

 .1حضرت آيتاهلل خامنهای ،بیانات در جلسهی تبيین سياستهای
اقتصاد مقاومتی 1392/12/20
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ازاینرو با ّ
توجه به کارشـــکنیهای نظام س ــلطهی
جهانی عليه ایران و در راســـتای گذر از شرايط کنونی
ّ
تاريخی ايجـــاد تمدن نوین اس ــالمی
و عبـــور از پیـــچ
ِ
ّ
ّ ّ
(مدظلهالعایل)
در شـــرايط امروز از نظر رهبر معظـــم انقالب
مســـئلهی اقتصـــاد در ّ
اولويـــت ّاول انق ــالب اس ــالمی
ایـــران قـــراردارد 1و اقتصاد قـــوی و مقـــاوم عاملی مهم
ّ
در دســـتيابی بـــه اقتدار ملـــی اســـت 2.از همين منظر
کليـــد واژهی «اقتصـــاد مقاومتـــی» از جمل ــه مفاهي ــم
منحصربهفـــردی اســـت کـــه در تاريـــخ 1389/6/16
ّ
معظم انقالب ّ
ّ
(مد ّظلهالعایل) برای ّاولينبار در
توسط رهبر
اقتصاد ایران مطرح گرديد.
نقطـــهی آغـــاز پیرامـــون اقتصـــاد مقاومت ــی و
پیادهسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی و در نهايت
3

دستيابی به اقدام و عمل متناسب با این سياستها،

دســـتيابی بـــه فهمـــی مشـــترک از ایـــن مفهوم اس ــت.
بنابراین هدف از نوشـــتار حاضر ،دســـتيابی به فهمی
مشـــترک از اقتصـــاد مقاومتی در جامع ــهی نخبگانی
کشور است.
درنـــگ و بررســـی در مفهـــوم اقتصـــاد مقاومت ــی به
 .1حضرت آيتاهلل خامنهای ،پیام بهمناسبت آغاز سال نو
1395/1/1
 .2حضرت آيتاهلل خامنهای ،بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم
1394/6/18
ّ
 .3نامگذاری سال 1395از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد
مقاومتی؛ اقدام و عمل»

مقدمه | 11
1

دالیل زیر ضروری مينمايد:

 -1برخی برداشـــتهای نادرســـت مي ــان نخبگان
از «اقتصـــاد مقاومتـــی» و بـــروز خلطه ــا ،مغالطهها و
تحريفها.
 -2برخی تالشها برای ارائهی تصویری نادرست از
اقتصاد مقاومتی بهمنظور بدبین نمودن افکار عمومی
نسبت به انقالب اسالمی.
 -3امکان ســـوگيری نخبگان به سمت خروجیها
و نتايـــج اقتصاد مقاومتی و مغفول ماندن ابعاد نظری
موضوع.

 .1حضرت آيتاهلل خامنهای ،بیانات در جلسهی تبيین سياستهای
اقتصاد مقاومتی 1392/12/20

