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 يتعال  بسمه

  مقدمه

به چگونگ  حفظ انقالب ا وووالم  و  ،انقالب به عنوان منشوووود وماوم م ووویه اننمب انقالب ا وووالم بیانیه گام دوم 

د های موجوو د تاوددها و ظهفیتو ضمن وبیین اجمال  پیشینه انقالب ا الم   های ان واکیم داددپا ماشت ادزش

که  1بکهد وبیینو وشهنح دد چنم محود دا از منظه باالوهنن مقام  یا   کشود  انقالب ا الم انماز اننمب چشمان، 

کشود بهای گام دوم ضمن بهشمهدن ظهفیّتهای مهم دد انن بخش،  .به موضوع اقتصاد پهداخته ا تان  ومین محود 

صیه صادی، وو صاد قوی که نفوذپذنه و  لطهانقالب دد حوزب اقت شهای ا ا   بهای وحقق اقت شم، بیان  مب پذنه نبا

مقام معظم دهبهی دد وحلیل و وشوووهنح پهونب نفوذ نظام  ووولطه، عالوب به نفوذ فههنگ  که دد ذنل بهخ  . ا وووت

شود، به مقوله نفوذ اقتصادی و داهکادهای بهون دفت از وببین م ها همچون معنونت، اخالق و  بک زنمگ   هفصل

یهنم و گفهماننم. انشان اقتصاد دا دد جامعه ا الم  نه نک همف بلکه به عنوان نک و یله دد نظه م ان نیز اشادب م 

صادنق وحقق انها دد گام دوم انقالببهخ  از مهم صاد مقاومت ، پیگیهی  یا ت ،وهنن م حمانت از عمالت های اقت

 همچنین انشان داننم.گهان  م وقونت وولیم اقتصادی م تقل، نقم و نکوهش مصهف ،ووزنع ، وولیم مبتن  به کیفیت

های ممنهنت )عامل دودن ( و خباثت های دشوومن و دو وهمنم عممب دد نظام اقتصووادی دا عیوب  وواختادی و ضووع 

 ننم.نماهای اقتصادی)عامل بیهون ( عنوان م وحهنم

دا ومهکز به اقتصوواد وک محصووول  و صوواددا  نفت  ،های عممب اقتصوواد دد گام دوم انقالبمقام معظم دهبهی چالش

صیانت از حوزب وعاون  و وولیم دد بخش خصوص ،  صاد بمون  محود، ومهکز به واددا ، وودم بخش دولت  دد حوزب اقت

ضع  دد  اختادهای بودجهکادگیهی مکف  از منابع ان ان  نخبه دد حوزب اقته عمم ب مم دنزی، عبنمی و بهنامهصاد، 

صاد قلمماد م ثباو  دد  یا تها و ب اهتمام به وعیین اولونت صاد 1فهماننم و به های اقت . اوکا به مهدم  کهدن اقت

صادی3.بوم  گهان  2 صادی با اوکا به نی4. دانش بنیان کهدن وولیم اقت هوی جوان . م ئولیت پذنهی و ددون زان  اقت

 2مومن و دانا وأکیم م  نماننم.

 بخش معطوفداننم و با نگاب امیماما بمون داب حل نم  ،واق  ه تنمبه وجود مشکال  اقتصادی  گهچهدد واقع انشان 

 ونها داب بهون دفت از انن مشکال  ،انمپهدازنم و همچنان که از  الها قبل واکیم داشتهبه وشهنح انها م  به دفع موانع

صاد مقاومت  م  ضوع که داننم. دا نیز اقت ه ببه عنوان نک  از ادمانهای انقالب ا الم ، بانم ان دا  بهای وحقق انن مو

به واقع اگه وفکهی به صوووود  گفتمان دد امم، اجهای ان دنگه کاد  3 دد بیاودنم.عنوان نک گفتمان پذنهفته شووومب 

                                                           
 محورهای هفتگانه بیانیه گام دوم انقالب عبارتند از:  - 1

.عزت ملی روابط خارجی و         6.استقالل و آزادی، 5.عدالت و مبارزه با فساد، 4.اقتصاد، 3. معنویت و اخالق، 2.علم و پژوهش،1      
 . سبک زندگی7مرزبندی با دشمن،

 ه،ییاز جرم قوه قضا یریشگیتحلیلي بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبري خطاب به ملت ایران، معاونت پ-بازخواني تفسیري.   2 

21/3/98 
 13/4/94بیانا ،   -3
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گیه از زمان دد نک جامعه همهای نک مفهوم و نک معهفت دد بههه ،دد نگاب انشووان گفتمان نعن  .1دشوووادی نی ووت

شو شود، دد حقیقت گفتمان نعن  باود عموم ؛ نعن  ان 2د.ب صود  نک  خنِ مودد قبول عموم ولق  ب چیزی که به 

شنم شته با کننم؛ چه بماننم، همه ونف ش م گفتمان نک جامعه مثل هوا ت،  ،از انن منظه 3.مهدم به ان ووجه دا

 ووازی انمام بگیهد که البته نقش کننم که بانم انن گفتمانانشووان واکیم م  4.چه نماننم؛ چه بخواهنم، چه نخواهنم

 5خصوص نقش دوحانیون و نقش بزدگان و ا اویم دانشگاه  حتما نقش بادز و مهم  ا ت.ه ها و بد انه

دهنمب  های اصل  وشکیلبه و نیازمنم وکهاد و واکیم به مفاهیم و مقولهو زماندنزی شمب،  ازی فهاننمی بهنامهگفتمان

شود صاد مقاومت » ازی بهای گفتمان .نک گفتمان ا ت وا وبمنل به ادبیا  دانج جامعه  الزم ا ت نهادهای « اقت

صل  ، مفاهیم و مقولهنه مل ها و دد داس انها د ا ازی از جمله د انه ازی و گفتماند ت انمد کاد فههنگ های ا

 مختل  به وکهاد هنهمنمانه انها بپهدازنم. هایشیوبانن گفتمان دا محود وولیم محتوای خود قهاد دهنم و به 

با ا تخهاج  6ها نیز بیانا  مقام معظم دهبهی ا ت و لذا انن پژوهشبهتهنن مهجع بهای ا تخهاج انن مفاهیم و مقوله

 ه منظودای بای بهای  یا تگذادی و وولیم محتوای د انهزمینه دد صمد ا ت وا 7از متن بیانا  هاانن مفاهیم و مقوله

 فهاهم اودد. دشم و وو عه اقتصادی به ب ته اقتصاد مقاومت ، ازی گفتمان

 

 

 

                                                           
 14/10/90 ،یدفته مقام معظم دهبه  اطالع د ان گابنپا بیانا ، -1
 22/9/88  ،یدفته مقام معظم دهبه  اطالع د ان گابنپا بیانا ، -2
 15/12/92  ،یدفته مقام معظم دهبه  اطالع د ان گابنپا بیانا ، -3
  دد بیانا ، «صود  نک گفتمان پذنهفته شمب دد بیاودنمای وحّقق پیما کنم، قمم اوّل انن ا ت که انن خوا ته دا بهخوا تهخواهیم نک اگه م » -4

 14/10/90 پانگاب اطالع د ان  دفته مقام معظم دهبهی، های داهبهدی، ومین نش ت انمنشه
 . منبع همان - 5
 ، انمام شمب ا ت.1398، مهکز وحقیقا  صما و  یمای ج.ا.ا ، وههان،" ازی بیانیه گام دوم انقالبگفتمان ". انن پژوهش به ا اس ممموعه کتابهای  6
 خنهان  دد فاصله زمان   17به ا اس پژوهش فوق، بهای شناخت مضامین اقتصاد به عنوان  ومین محود مودد واکیم دد بیانیه گام دوم انقالب،   - 7

 ،نمشنا  م  خوبهحوزب دا ب ننا یهابیله ا دهم که معظم نشان م به دوش وحلیل مضمون ، ها بهد  ننا مهینت انتخاب شم. 14/03/98وا  12/04/95

شمادنم. چهاکه  کشود به م نمبنحال و ا  مل تندا اولو نهیزم نندادنم و دفع موانع موجود دد ا  ان اگاه بهبود یبها  داخل یهایها و ووانمنمتیبه ظهف

 ایشه و بهنامهو انان با نق شمب ا ت لنوبم یاقتصاد ن ادونبه دو میو م تق  نظام ن ادوناز حوزب دو کانامه ژبنبه و اندشمن کهدنباودنم که دو ننبه ا شاننا

 هیا وجود واثحال و ب نن ازنم. با ا  وه  دا از پشتوانه مهدم  حکومت ا الم قنطه ننقهاد دهنم و از ا  شتیمع یمشخص به اننم که مهدم دا دد ونگنا

  و قطع  کشود دا حتم یبها یاقتصاد تیبه موفق  ابیبه اقتصاد کشود، دهبه معظم انقالب امکان د ت منو وحه مناز جمله وهم ،دشمن یادجنگ اقتص

ز شود و ومهک  داخل یهای( به ووانمنم )نگاب شهط ها غهب ژبنو به و گانگانیم تقل و بمون چشمماشت به ب  که با نگاه  داننم. البته به شهط م

 یمیبه فهوش نفت و مواد خام به اقتصاد وول  و متک یمیووئل هیاز اقتصاد غ یو  اختاد اقتصاد ابمنمهدم  امان  یازهایبه ن  مبتن یاقتصاد یها تیادجح

داننم. که   م  بومو   داخل یهاندجوع به ووانمنم هنبه پا   تادگندشمن دا ا یداهکاد مبادزب با هممه اقتصاد ننمهمته شاننا بیوهو نن. به اابمن هییوغ

 یا تهای  ننحوزب به ومو نندد ا یبه اممب از  خنان دهبه نیمضام شتهیگفت که ب منبا حیووض ننشود. با ا  شناخته م  وحت عنوان اقتصاد مقاومت

(، گفتمان 1398محبوبه) ،یمحمم  عل ) مودد خطاب قهاد دادب ا ت.از همه م ئوالن دا  شیاصالح اقتصاد اشادب دادد و ب یبها ن اجها یکالن و بهنامه ها

ج.ا.ا  یمایصما و   قا یوههان، انتشادا  مهکز وحق ه،یانیهفتگانه ب یددبادب محودها یمقام معظم دهبه یمنظومه فکه نییگام دوم انقالب: وب هیانیب ی از

 (171، ص
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  چارچوب تقویت و توسعه و دستیابی  اقتصاد خصوصمهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در(

 به اقتصاد بومی و تولیدی(

 

 

 

 

 

 

 

چارچوب 
تقویت و 

:  توسعه
ه دستیابی ب
اقتصاد 
بومی و 
تولیدی

سیاستگذاری 
آسیب شناسانه، 
، عالمانه، درون نگر
متعهدانه، شفاف

وجود مشکالت اقتصادی گوناگون و دارای راه حل

معیشتی-اولویت دهی به حل مشکالت اقتصادی

تالش همه جانبه برای رفع آسیبهای اقتصادی گوناگون

عزم جمعی مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی

اصالح ساختار با اعتماد و اتکا به توانمندیهای داخلی

استقالل در تصمیم گیریهای کالن اقتصادی

پرهیز از تسلط اقتصادی بیگانگان

اهتمام به شکوفایی تولید ملی نظام اقتصادی

اقتصاد مقاومتی الگوی کامل رفع مشکالت اقتصادی

جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران

باورمندی و نهادینه کردن ارزش کار

برنامه ریزی 
عملیاتی، 
همگانی و 
فرهنگی

کاوش علمی برای رفع بهینه مشکالت اقتصادی

ضرورت رویکرد مجدانه و شجاعانه برای حل مشکالت اقتصادی دولت

تکیه بر توان و تعهد مردم و میدان دهی به آنها بویژه جوانان

ایمن سازی حوزه اقتصاد با کمک نیروی انتظامی 

برنامه ریزی برای موفقیت در جنگ اقتصادی
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 سازیگفتمانمحورهای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص  ها و مفاهیم مرتبط بامقوله مهمترین 

 (دستیابی به اقتصاد بومی و تولیدی)چارچوب تقویت و توسعه: اقتصاد

 

 نگر، متعهدانه، شفافسیاستگذاری آسیب شناسانه، عالمانه، درون  -1

 

  و دارای راه حلوجود مشکالت اقتصادی گوناگون 

 

 معیشتی_اولویت دهی به حل مشکالت اقتصادی 

 

 

 

وجود مشکالت اقتصادی قابل حل

رونق تولید، ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب و کار، وابسته نبودن به ) مشکالت اقتصادی
(نفت

طوالنی بودن ارائه مجوز تولیدی در ایران در قیاس با برخی کشورها

وجود پیچ و خم های دولتی موجب تخریب فضای کسب و کار

ارجحیت مسائل 
اقتصادی به دلیل 

تاثیرات گسترده آن 
بر جامعه

اهمیت مشکالت اقتصادی به 
دلیل تاثیر بر زندگی مردم و 

ضعفا

ر لطمه به اعتبار کشو
در صورت تداوم 
مشکل اقتصادی
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 های اقتصادی گوناگون جانبه برای رفع آسیبتالش همه 

 

 

  مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی جمعیعزم

 

ه تاکید بر لزوم وابسته نبودن ب
نفت در اقتصاد

ضرورت توکل بر خدا در کنار 
تالش

ضرورت برخورد با خیانت ها و 
احتکارهای اقتصادی

لزوم مبارزه واقعی با قاچاق و 
راه های نفوذ آن از سوی 

نیروی انتظامی

خطا بودن فروش سنگهای 
قیمتی

تبدیل دخالت دولت به نظارت 
دولت در اقتصاد

ضرورت کوتاه کردن دست 
مفسدان و قاچاقچی ها

اصالح لغزشهای اقتصادی
ضرورت تسهیل فضای کسب و 

کار

خصوصی سازی راهی برای 
تکامل ساختار اقتصادی

لزوم هم افزایی قوا در حل                     
مشکالت اقتصادی

وظیفه مسئوالن، همکاری و هم 
افزایی برای حل مسائل اقتصادی

پشتیبانی از دولت در برخورد با 
مفاسد اقتصادی و هیاهوی ناشی 

از آن
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 با اعتماد و اتکا به توانمندیهای داخلی اصالح ساختاری نظام اقتصادی 

 

 های کالن اقتصادیگیریاستقالل در تصمیم 

 

 

تنظیم مدیریت ها برای 
استفاده بهینه از 

زیرساختهای اقتصادی

ضرورت حل به موقع 
مشکالت ساختاری 

بودجه از سوی مسئوالن

به کارگیری ظرفیتهای     
فراموش شده

ضرورت آشنایی و ایمان 
های فراوان وبه توانایی 

منابع خودی

تدبیر برای ثروت  سازی 
از طریق به  کارگیری 

ظرفیتهای داخلی

وفادار بودن جامعه 
کارگری ایران به آرمانهای 

نظام

نوآورانه بودن آرمانهای 
ا.ا.اقتصادی نظام ج

شرطی نکردن 
اقتصاد و وابسته 

نبودن به بیگانه از 
اهم مشکالت 

اقتصادی

معطل ماندن 
فعالیتهای اقتصادی

به دلیل دیدگاه 
شرطی مسئوالن

ضرورت استغنا از 
بیگانگان

ارتباط با جهان به 
شرط متکی نبودن 

به آنها
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 پرهیز از تسلط اقتصادی بیگانگان 

 
 

 اهتمام به شکوفایی تولید ملی 

 
 

 

 

 

 

 

 

اصرار برخی دولتهای فعلی و قبلی برای
وام گیری و مخالفت رهبری با آن

چشم داشتن به دشمن خطای اقتصادی 
و لزوم ارجاع به خود

رونق تولید، منوط به کار 
جهادی

رونق تولید، رکن اقتصاد 
مقاومتی

ه تولید، مشکل گشای گر
های اقتصادی

تولید، مادر عمده ترین 
مسائل اقتصادی

ضرورت اقبال دستگاه های
دولتی و مردم به تولیدات

داخلی



 

10 

 

 اقتصاد مقاومتی، الگوی کامل رفع مشکالت اقتصادی 

 
 

 جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران 

 

 

مقاومت اقتصادی یعنی بازداشتن دشمن از تعرض به این حوزه

اقتصاد مقاومتی یعنی جلوگیری از دخالت و تصمیم گیری اراذل بیگانه برای کشور

محوریت اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر بخش هایی از آن به تبع شرایط

درون زایی اقتصاد مقاومتی و اشتغال و تولید داخلی 

گره گشایی از مشکل عملیاتی نشدن اقتصاد مقاومتی به دست دانشگاه ها

طمع دشمن به مشکالت اقتصادی
وزه دشمنی بسیاری از تصمیم گیران ح

ا.ا.اقتصاد جهانی با ملت و ج

رای فشار اقتصادی حربه نهایی دشمن ب
به زانو در آوردن ایران

کشیده شدن جنگ اقتصادی علیه 
کشور به وزارت خزانه داری دشمن

تالش چندساله دشمن برای شدت 
بخشیدن به تحریم های اقتصادی
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  کردن ارزش کارباورمندی و نهادینه 

 

 

 یو فرهنگ یهمگان ،یاتیعمل یزیبرنامه ر -2

جانشین کردن فرهنگ تالش و کار به جای نشستن و طمع به ثروت باد آورده

کار، الزمه رشد فردی و اجتماعی

وابسته بودن رشد به کار و تالش، یک سنت الهی
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 علمی برای رفع بهینه مشکالت اقتصادیوش اک 

 

 ضرورت رویکرد مجدانه و شجاعانه برای حل مشکالت اقتصادی دولت -3

 

 

 
 

 

 

 

 

وجود راه حل علمی برای 
مشکل پایین آوردن       

بهره وری

وجود راه حل برای مصرف 
انرژی مسرفانه

به کارگیری دانشگاه ها برای حل
مشکالت اقتصاد

ی لزوم دستیابی به راه حل ها
م علمی برای مقابله با تحری

ضرورت رویکرد 
مجدانه و شجاعانه 
برای حل مشکالت 

دولتاقتصادی 

عملیاتی کردن 
حرفها از سوی قوه 

مجریه

لزوم مدیریت 
د شجاعانه برای بهبو

ساختار بودجه

مدیریت شجاعانه 
یعنی گام نهادن در 

میدان مشکالت

عملیاتی شدن 
ی تصمیم های اقتصاد

و لزوم پیگیری آن 
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 تکیه بر توان و تعهد مردم و به ویژه میدان دهی به جوانان -4

 

 سازی حوزه اقتصاد با کمک نیروی انتظامیایمن -5

 

 ریزی برای موفقیت در جنگ اقتصادیبرنامه -6

 
 

 

  

به تحقق پذیری رونق تولید با عزم جهادی و
کارگیری جوان های متخصص

ه لزوم اعتماد به ظرفیتهای کارآمد مردمی ب
ن توانایی های مردمی بزرگتری: ویژه جوانان

نقطه قوت در عرصه اقتصاد

ضرورت حضور نیروهای نخبه و فعال و 
دلسوز در نظام تصمیم گیری اقتصادی

هاموفقیت اقتصادی درصورت اعتماد به جوان

تکیه بر توان و تعهد مردم و به
ویژه میدان دهی به جوانان

امکان نقش آفرینی نیروی 
انتظامی در اقتصاد

امنیت الزمه تحرک اقتصادی

تالش دشمن برای تضعیف اقتصادی مردم و رویگردانی آنها از نظام از این طریق

اصالح کمبودهای اقتصادی برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن

ضرورت شکل گیری ستاد مقابله با نقشه های اقتصادی دشمن در دولت

ایستادگی در برابر نقشه دشمن، وظیفه همه مسئوالن و مردم

به زانو در نیامدن ملت ایران در برابر فشار اقتصادی


