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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

القاسم المصطفى محمّد و على نبیّنا و حبیب قلوبنا ابىالحمد هلل ربّ العالمین و الصّالة و السّالم على 

 آله األطیبین األطهرين المنتجبین

تبريک عرض می کنم اين روز مبارک را به همه ی بزرگواران، حلول ماه ذی الحجه الحرام و پیوند 

برای امت  که بزرگترين نعمات و برکات را علیها السالمو حضرت زهرا  علیه السالمآسمانی امیرالمومنین 

اسالم و جامعه بشری بدنبال داشت که از جمله آنهاست موالید بسیار گرانقدری چون حضرت امام 

و میدان هايی که برای بشريت  علیها السالمو حضرت زينب کبری  علیه السالمو امام حسن  علیه السالمحسین 

ن روز بر همه مبارک باشد و اين بزرگواران اداره کردند و درس هايی که آموختند. امیدواريم که اي

 بتوانیم قدردان اين نعمات الهی باشیم.

جلسه ای که خدمت بزرگواران و عزيزان هستیم تبیین مساله اقتصاد مقاومتی و چگونگی بازگويی 

آن برای جامعه است. از زبان بسیج و در جامعه بسیج طبیعتا اين موضوع از نگاه های مختلف قابل 

ی است مثال در ابعاد اقتصاد کالن، ابعاد روابط بین الملل و در ابعاد ساختار تجزيه و تحلیل و بررس

های مالی يک کشور، وقتی ما میخواهیم به سراغ تبیین اين مسئله برای جامعه و برای بسیج برويم  

ممکن است نا خوداگاه در اين مسیر و اين ريل ها قرار گیريم که بخواهیم در اين افق ها مسئله را 

 کنیم.طرح 

اين بزرگترين آفت و آسیبی است که ممکن است کار ما داشته باشد ما اول بايد بدانیم که هدفمان از 

تبیین اقتصاد مقاومتی و بحث ترويج گفتمان واليت در بحث اقتصاد مقاومتی چیست؟ آيا ما می 

ست حتما اين خواهیم يک بحث نظری و تئوريک را بشکافیم و افراد بايد روشن بشوند؟ خیر، اين نی

نیست، شايد فقط در يک اقشاری مثل اساتید، اصناف و کارگزاران عالی دولتی اگر ما قرار بگیريم و 

بخواهیم جلسه ای برای تبیین بگذاريم وارد ابعاد اقتصاد کالن ،  مسائل روابط اقتصادی بین الملل و 
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وه بسیج و مردم، اقتصاد مقاومتی را امثال اين موضوعات بشويم. اما اينجا ما می خواهیم برای بدنه انب

 بشکافیم، برای آنکه آنها را وارد عمل کنیم تا نقش خودشان را ايفا کنند.

از میان دوازده رکن مهمی که از تحلیل فرمايشات مقام معظم واليت در خصوص اقتصاد مقاومتی 

نقش دارند و در  استخراج کرديم شش رکن آن مخاطبش عموم مردم هستند در بقیه موارد نیز مردم

 21آن شش رکن ديگر دولت، دستگاه ها و ديگران نقش دارند. اما مخاطب اصلی شش محور از 

محور و مولفه اصلی  ارکان مهم اقتصاد مقاومتی خود مردم هستند که ما بیشتر بايد با تاکید بر اين 

 شش مولفه و محور، مساله را تبیین کنیم.

ه ای باشد که منجر به عمل بشود. بايد حواسمان جمع باشد توجه نحوه تبیین مطلب هم بايد به گون

کنیم که بیان اين مساله فقط برای استدالل و اغنای فکری مخاطب نیست که ما فقط يک بحث 

علمی تئوريک خشک را ارائه بدهیم و ابعاد مسئله را بشکافیم؛ بلکه بايستی توام با شوق،  -استداللی 

د و مخاطب باشد. صرف اين که ما استداللی بگويیم اقتصاد مقاومتی انگیزش و حرکت دادن به فر

اين است و حاال اين بخش ها عمدتا مربوط به دولت است و اين بخشها مربوط به مردم است با 

استدالل ها و مبانی آنها را تبیین کرديم، کفايت نمی کند. نحوه ی بیان ما و نحوه طرح مطلب ما بايد 

شوق بیانگیزد در مخاطب و حرکت کند و بیايد به میدان، يعنی شما شب  به گونه ای باشد که

عملیات، طرح عملیات را خشک و خالی تبیین نمی کنید برای بچه ها، مثل جبهه، کالک را بگذاری 

و بگويی گردان الف از اين طرف میرود، اينجا که رسید سکوت می کند تا گردان ب برسد، وقتی 

، اينها رو خشک و خالی که نمی گفتند. شب عملیات با يک روح حماسه خبر دادم  حمله می کنیم

با يک زيارت عاشورا با يک حرکتی با يک عشقی با ياد شهدا، يادش بخیر کی ،اينجا چیکار می 

کرد ،سنگر دشمن وقتی مقاومت میکرد  چه کرد، لحظه به لحظه را فرمانده توصیف می کرد برای 

 برای عملیات. رزمنده که رزمنده حس بگیره 
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اينجا بايد شما اگر میخواهید تبیین کنید و تمام بدنه ای که می خواهند بروند نهضت روشنگری که 

معاونت فرهنگی متولی آنهاست يا نمايندگی برای هاديان سیاسی که می خواهند آماده کنند برای 

می خواهند آماده کنند؛  کار، يا تربیت و آموزش يا مربیان يا سر گروه های صالحین، همه اينها که

برای بیان اين مطلب، اين را بايد قشنگ برای گروه ها تبیین کنند که آقا مساله فقط يک استدالل 

نیست اول بايد در فضای اقتصاد کالن نرويد، بیايید در اقتصاد خرد. دامنه ای از مردمی توانند نقش 

اين محورها و مولفه هايی که مردم مخاطب آفرينی عمده داشته باشند و در اين دامنه اقتصاد خرد و 

آن هستند و بدنه مردم هستند توام با انگیزش و شوق دادن و حرکت دادن ،حس دادن برای حرکت 

و اقدام، که يک رزمنده بیايد به میدان عرضه اقتصاد حضور پیدا کند. اينجوری بايد ما مساله را بیان 

م بگويیم طوری نباشد که فقط بگويیم اگر از همه کنیم و شرح دهیم که منجر به عمل شود. نروي

امتحان بگیريم همه بلد هستند، بگويیم راه افتاده اند، چقدر اشتغال ايجاد شد در اثر گفتار ما، چقدر 

کار ايجاد شد، چقدر مشکالت الگوی مصرف حل شد، يقینا اتفاقاتی می افتد، باالخره بسیج وقتی 

ارات ازش هست.  اينجا میدان جنگ است، اينجا ما االن در گیر دارد وارد عرصه می شود اين انتظ

جنگ اقتصادی هستیم به طور کامل، از همه ابزارش داره دشمن استفاده میکند که ما رو، زمین بزنه. 

همه استعدادهايش را بکار گرفته و هیچ شوخی هم ندارد. همانطور که در جنگ جنگیديم بايد اينجا 

را بلد باشیم خرمشهر آزاد نمی شود، حاال ما هر چقدر بلد باشیم. تاکتیک هم بجنگیم. تئوری جنگ 

چیه، استراتژيک نظامی چیه، سالح ها را چطور بکار می گیرند، توپخانه چطور شلیک می کنند، 

چطور نقطه يابی بکنیم، چطور ديده بانی بکنیم، همه را اگر تئوری بلد باشی خرمشهر که آزاد نمی 

که ايجاد نمی شود، بستان که آزاد نمی شود، برای اينکه اينها آزاد بشوند بايد عمل  شود، فتح المبین

کنی. فلذا تصور نکنیم که مثال می خواهیم توحید، معاد، نبوت و اصول دين بگويیم بلکه می خواهیم 

يک طرح عملیاتی را بدهیم تا بچه ها بروند وارد عملیات شوند. نمی خواهیم يک اصول اعتقادی و 
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باوری را بگويیم. بلکه يک طرح و برنامه اجرايی را می خواهیم شرح بدهیم و انگیزه و روحیه بدهیم 

 تا بیايند در عمل. اين مساله خیلی مهم است. تاکید بر اين مطلب می شود همه اين را بدانند. 

ت می گويند فلذا بحث ما بايد توام با مثال های عملی باشد. مسائل زنده باشد، دوستان بعضی اوقا

شما چرا نسبت به مثال ها حساس هستید، فقط تئوری مطلب را بگويید. ولی اين مثال ها مهم است و 

بايد به مخاطب نمونه عملی نشان داده شود. اگر می شود سرگروه ها بیايد و اينها را ببیند، اگر بشود 

کارآفرينی و تولید شده را از سرگروه حلقه های صالحین، افراد را ببرد تا يک کارگاهی که در آنجا 

نزديک ببینند. ما بايد تا آنجا پیش برويم و اگر مهارت افزايی الزم است برای اينها آموزش های 

 تخصصی در رشته ای که می توانند فعالیت کنند بگذاريم.

تفاده حاال ما از کلیات بیايیم بیرون و در خود اين محورها و مولفه ها از اين فرصت  که داريم يک اس

خوب و بهینه بکنیم، ببینید اين مولفه های اصلی که از فرمايشات حضرت آقا استخراج میشود و در 

هئیت گفتمان واليت و تبیین انديشه واليت را در آنجا استخراج کرديم و محور ها را بیرون آورديم 

 اينها چه هستند: 

 

 تقویت فرهنگ کار و تولید  -1

کف دست های کارگر را می بوسید آنجا که  صلی اهلل علیه و آله و سلمکار ، کار ارزش است. پیامبر اعظم  

دست فردی زبر است، وقتی به او دست می دهند می فرمايند که چرا دستت زبره؟ او توضیح میده 

که اين » ( می فرمايد:و سلم صلی اهلل علیه و آلهکه من با اين دست ها طناب میکشم و بیل میزنم و بعد )پیامبر 

اينقدر ارزش دارد کارکردن. اشاره به هیچ « دست ها هیچگاه آتش جهنم را لمس نخواهد کرد.

عنصر ديگری نمیکنند پیامبر عظیم الشان اسالم، طبعا طرفشان مسلمان و مومن بوده اما ديگر به هیچ 

 دور می کند. عنصر ديگری اشاره نمی کنند. اين کار اين دست ها را از آتش 
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فلذا اين کار اهمیت داره ارزش داره. االن همه فکر میکنند کار يعنی پشت میز نشستن ،افتخار اين 

است که ما اصال کار نکنیم يک پولی داشته باشیم در بانک و هی زياد بشه ،سود بیاد روش يا يک 

اين است که انسان از دست  زمینی بخريم قیمتش برود باال. مثال اين خیلی هنره؟ هنر اين نیست. هنر

رنج بازوهای خودش قوت خود را  در بیاورد. يک حالت اضطراری است که کسی نتواند به خاطر 

 يک شرايط خاصی، زحمت جسمی و بدنی به خود بدهد برای کار و تامین قوت خودش.

میرمومنان خوب در اين زمینه تا شما بخواهید روايت داريم برای اهمیت کار. حديث داريم و خود ا
، پیامبر عظیم الشان اسالم چقدر کار می کردند در گروه هايی که می رفتند، در جنگ ها در علیه السالم

سفر ها ....کار می کردند مثل بقیه. خود پیامبر اکرم که اشرف مخلوقات است . بعضی ها آمدند يک 

هند که ارزش در اين است انحرافاتی را وارد کرده اند مثال يک حرف های بی ربطی را نسبت می د

که ما چون مسلمان يا مومن يا مثال بعضی ها حرفهای افراطی می زنند که ما چون شیعه علی بن ابی 

هستیم پس قوت ما را خدا می رساند يعنی اصال ارزش اين است که ما بنشینیم. اما ائمه علیه السالم طالب 

علیهم و ائمه اطهار  صلی اهلل علیه و آله و سلمامبر اکرم کار می کردند و بیل می زدند، کلنگ می زدند. خود پی

اينجور نبوده که فقط بنشینند و بخورند و ديگران بروند کار کنند. اين خیلی روايات داره ،آيات  السالم

داره ،احاديث داره، عزيزانی که می خواهند بروند متن تهیه کنند و برای اين که بییند که چی بايد 

ز اين آيات و روايات و احاديث استفاده کنند. در مورد ارزش کار روايات، خیلی زياد بگويند، بايد ا

مثل مجاهد  "الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل اهلل"داريم، فرهنگ کار که مثال حاال کسی که در راه 

 در راه خداست يا کسی که در اين راه از دنیا برود شهید است در اين دنیا بروند شهید است يعنی

خیلی عبادت است. باب بزرگی از اين روايات است که میشود همه را آورد و مثال ها که کار کردن 

ارزش است .خب متاسفانه اين يک فرهنگ غلط است که تنبلی و رخوت و نشستن و منتظر بودن؛ 

خیلی جا ها می بینید که افراد میشینند، قلیان می کشند و در قهوخانه ها ساعت ها می گذارند 

 حرکت کنند. افراد بايد حرکت کنند برای اقتصاد. ،
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اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رياضتی نیست. نمی گويد که آقا نخور، هزينه نکن، دست به هیچی نزن. 

اقتصاد رياضتی  يعنی همین کاری که غرب دارد انجام می دهد. می گويند مالیات را اضافه می کنیم 

 کاهش می دهیم ،می شود اقتصاد رياضتی. ، از مردم بیشتر می گیريم ، خدمات هم

اقتصاد مقاومتی اقتصاد زنده ،رو به جلو ورشد يابنده است . اقتصاد مقاومتی پاسخ به اين سوال است 

که چگونه می توان در شرايط  فشار و تهديد، رشد اقتصادی را ادامه داد و وضعیت رفاه مردم را 

 بهبود بخشید؟ 

بدهیم، يکی از کلید های آن کار است ،تنبلی بد است .چقدر ما در میخواهیم به اين سوال پاسخ 

مورد رخوت و تنبلی حديث داريم و از بد بودنش و زشتی آن ،همه اينها را می شود رديف کرد 

اسنادش را ارائه کرد  .از زبان بزرگان، تفاسیری که روی اين احاديث گذاشته شده است می توان به 

د مقاومتی بیان کرد که ما بتوانیم حرکت در بیاوريم جامعه را برای کار عنوان فصل مهمی از اقتصا

 کردن و ارزش بودن کار را فرهنگ سازی کنیم. 

 اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف  -2

اين مستند خیلی روشن از قرآن داره، جاهای مختلف روايات بسیار زياد داره و میشه به اينها استناد 

 طرح کرد وضرورت آن را بیان کرد. کرد و جمع کرد و م

هم بحث های منطقی و استداللی داره و هم بحث های روايی و حديثی و هم ريشه اصلی و مستقیم 

از قرآن داره. اصالح الگوی مصرف يکی ديگر از مطالب مهم است. خیلی از مصائبی که امروز بشر 

د . اگر ما متعادل از ذخاير و گرفتار آن است در محیط زيست به خاطر افراط درمصرف می باش

خزائن الهی که  در اختیار ما قرار داده شده استفاده کنیم طبیعت هم توازن خودش را حفظ می کند 

و به اصطالح عنصری که ما بهره برداری می کنیم ،جايگزين و مرتب می شود و ما باز هم میتوانیم 

ا بهم زده، بشر را اساسا در معرض نابودی بهره برداری کنیم. اما آن چیزی که امروز محیط زيست ر

کامل قرار داده و همه حیات با خطر آن تهديد می شود در روی زمین اين اسراف میباشند، بیش از 
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اندازه مصرف کردن و يا تبذير و ريخت و پاش اين هم ديگر توضیح نمی خواهد. هم سال اصالح 

بسیج کتابی در اين زمینه نوشته ، کسانی  الگوی مصرف بوده کتاب های مختلفی نوشته شده ، خود

که می خواهند برای اين مطلب، متن و مطلب تهیه کنند می توانند رجوع کنند به اين کتاب اصالح 

الگوی مصرف که تولید سازمان بسیج است و جاهای مختلف ديگر که در اين زمینه خیلی کار 

نجا  هنگام شام با ريیس جمهور چین، دو کردند . يکی از روسای کشورمان که رفته بود در چین، آ

تا برنج از بشقاب افتاده بود بیرون، اين ريیس جمهور برداشته و خورده بود. رئیس جمهور چین گفته 

بود اگر هر چینی دو تا برنج ازش بیافته و نخوره ضرب و تقسیم کرده بود که چند تن برنج از بین می 

ا چه می کنیم شما برويد شبها در تاالرها و مجالس عروسی و ره. اين يک واقعیت است. حاال ببینید م

ولیمه حاجی ها ببینید چه خبر است؟ چقدر غذا دور ريخته می شود؟! چه کسی اينها رو جمع 

میکنه؟! چه کسی دقت میکنه که بیشتر تولید نشه و بعد اگر تولید شه به مصرف برسه و به نحو 

االن همین جا چقدر چراغ روشن هست و کمتر از اين نمیشه  شايسته استفاده بشه؟! چراغ های زياد،

جلسه رو اداره کرد چرا با نصف اين هم میشه. يعنی اينها سبک هايی است که اومده وارد زندگی ما 

شده. يک خانه در شب با اينکه هیچ يک نمی خواهند مطالعه کنند و می خواهند صرفاً غذا بخورند 

يزيون تماشا کنند، با بچه بازی کنند، داستان برای هم تعريف کنند با يک يا همان خانواده بنشینند تلو

المپ معمولی، روشنايی آنها کفايت می کند. حاال می خواهد مطالعه کند، خُب چراغ مطالعه روشن 

کند. حاال هر جا می روی می گويند آقا دلم گرفت اين چراغ را روشن کن، چقدر اينجا تاريک 

ود ما در اتاق، باالی سرمان رو روشن می کنیم و چراغ های ديگه را است. خب چه خبره؟ خ

خاموش می کنیم. میگويند چقدر اينجا دلگیر و تاريک است. چشمتان اذيت نمی شه؟ خب چه 

 ايرادی دارد باالی سر من روشن باشد و ديگر جاها تاريک باشد. 

، هزينه برق و گاز و... در خونه ها چرا ما بايد اين طور مصرف کنیم؟! در هر جايی از غذا، پوشاک

مون در زمستان با آستین رکابی ، راه می رويم در مقابل گاز و بخاری و شومینه روشن است. در 
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تابستان کولر روشن میکنیم پنجره رو باز می گذاريم. يعنی چی؟ اين ها يکی از مشکالت داشتن 

از ضربه هايی که می زند مصرف گرايی زيادی است و يعنی ثروت زيادی که ملت ايران دارند يکی 

زياد و افراطی است.  ما در خیلی از جاهای دنیا که رفتیم و ديديم، شبها پشت پنجره ها رو کیپ می 

کنند و وقتی همه خانواده آمدن خانه و درب خانه قفل شد سیستم گرمايشی را خاموش می کنند، 

 خودشون را گرم می کنند. ديگر نزديک صبح که میشود می لرزی ، با پتو و ....

يا مثال يک ظرف نفتی را که ريختند در بخاری ديگه نفت نمی ريزند و يا مثال تا ساعت يک شب 

بخاری روشن است گرما میدهد و بعد خودش خاموش می شود و بايد زير پتو گرم بمانی. اصال 

خیلی راحتیم با آستین اينطور نیست که تا صبح در خانه هاشان بخاری را روشن بگذارند . ما ها 

رکابی و زير پیراهن می گرديم، و بخاری هم روشن است، گاهی اوقات پنجره هم باز است تا هوا 

 عوض شود. يعنی خیلی اسراف برای ما عادی است. 

اسراف آب، گاز، برق، اسراف در غذا، چندين مدل غذا های آنچنانی با مدل های رنگارنگ و بعد 

متاسفانه باالست. در صورتی که خیلی صراحت داره قرآن بر ردّ اسراف و  دور ريزها، خیلی اسراف

خیلی تنده، خب اين بايد تبیین بشود و مثال های آن زده بشود، خواسته شود که ما الگوی مصرف 

خود را اصالح کنیم، کاهش دهیم. سر ماه بیايیم اندازه بگیريم و بگويیم اين ماه برقمان اينقدرشده 

 است.

دوستانمان از کشوری آمده بود می گفت شبها که ما اينجا راه میرفتیم میديديم که همه خانه يکی از 

ها خاموش هستند در حالی که اينها رسمشان است که فقط با همان روشنايی تلويزيون در هال خانه 

 شبها زندگی می کنند برق آن کشور گران است و با همان روشنی تلويزيون جابه جا می شوند، غذا

می خورند، رفت و آمد می کنند در روشنايی تلويزيون انجام می گیرد، مگر آنکه بخواهند مطالعه 

کنند اصال چراغ روشن نمی کنند ساعات اولیه شب فکر می کنی همه خوابیدن چون شهر خاموش 

 است در صورتی که نخوابیده اند و بیدار هستند.
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ه ماه حساب کرده و کنترل کنیم ببینیم چقدر اين ماه ما اينجا نعمتمان زياد است، خوب بیايیم ماه ب

مصرف کرده ايم؟ کجايش را می توان کاهش داد؟ و چطور می شود کنترل کرد و به حداقل رساند 

و بهینه کرد و به حد معقول و منطقی رساند؟ نمیخواهیم بگويیم که ما مصرف نکنیم ولی مصرف 

خیلی صحبت شده و حضرت آقا يک سال را به اين نام  معقول و منطقی. اسراف نکنیم. در اين مساله

 گذاشته اند. 

 که مخاطبش مردم هستند «حمایت از تولید ملی» -3

اين مساله بسیار کلیدی می باشد خصوصا امروز در جامعه ما عمده ترين مشکل بیکاری است. االن 

بیکاری نیست. اين  است و هیچ مشکلی باالتر از« بیکاری»شما در هر استانی بروی مشکل اول 

بیکاری بايد چطور حل بشود؟ وقتی ما کاالی خارجی را مصرف می کنیم، می شود بیکاری حل 

گردد؟ نه. کارگر خارجی شاغل می شود، آدم ايرانی هیچی، چه کار کند؟ تولیدی ندارد، کاری 

بیکار می شوند. ندارد که تولید کند  و يا اشتغال پیدا کند و آنهايی هم که االن شاغل هستند هم 

می شوند. فلذا ما  وقتی جنس از خارج می آيد آنهايی که االن شغل دارند هم بیکار و ورشکست

بايد يک مقدار در اين مساله تعصب نشان دهیم. اين مساله را بايد ابتدا تبیین کنیم، برای جوان ها، 

هیچ اما همه میگويند که برای مردم بگويیم که بیکاری مشکل است برای شما يا نه؟ اگر نیست که 

هست، هر جمعی که برويد در خانواده خودشان يا همسايه شان يک بیکار است. آقا بیکاری برايتان 

مشکل هست يا نیست؟ اگر نیست که به سالمت و اگر هست چطور بايد حل شود؟ شما اگر کاالی 

مانی حل می شود که خارجی مصرف کنید بیکاری حل می شود يا بیکار اضافه می شود؟  بیکاری ز

ما کاالی داخلی را مصرف کنیم که نیاز به تولید داشته باشد، کارگر حرکت کند، نیاز به شبکه 

توزيع داشته باشد، يک کسی مواد اولیه بیاورد، يکی تولید کند، يکی توزيع کند و اگر از خارج 

گويند قطعات هواپیما کاال بیايد، بیکاری روز به روز اضافه می شود. خب بعضی ها ممکن است ب

و... ما آنها را هم که درست کرديم، پیچیده ترين ها را درست کرديم. ما نمی خواهیم بگويیم  21اف



 )علیه اسالم(شگاه امام صادق............................................................................................................بسیج دانشجویی دان |00

 

، قطعات بوئینگ و... چرا شما از خارج وارد کرديد؟ مثال همین شکالت، اسباب 21قطعات اف

رج می آوريم؟ بايد بازی، عروسک، توپ، میوه، آبمیوه و... خب يعنی چی ما اين ها را از خا

مصداق هايش را به مردم بگويیم. آقا چرا در برنامه های بسیج که میرويم آب آناناس میدهند؟ مگر 

در ايران آناناس تولید میشود؟ مثال ما اين شکممان چی میشه به جای آب آناناس، آب سیب 

يم؟! مثال چای که می بخوريم، آب انگور بخوريم، چرا بايد آب آناناس بخريم؟! چرا بايد موز بخر

خوريم، نوشیدنی است که مال خودمان است، شربت آبلیمو بخوريم، شربت آب پرتقال بخوريم، 

شربت آلبالو بخوريم. چرا بايد قهوه بخوريم که از خارج وارد میشه؟! چون در ايران تولید نمی شود. 

ی هم چندين میلیارد دالر نسکافه بخوريم ضرورتش چیست؟ میمیريم؟ همه اينها را شما بگذاريد رو

 واردات می شود.

اسباب بازی، میوه جات، تنقالت، شیرينی جات، البسه ای که تولید داخل میشه، کفش و کالهی که  

هست، دفتر و مداد رنگی همه اينها تولید داخل میشه و اينجا مطلبی است که ما وقتی می آيیم وارد 

تمام اقشار بسیج می توانند مخاطب ما بشوند هیچ بحث می شويم و در بحث های ديگر، می بینیم 

 قشری بیرون از اين نیست.

درصد مساله در دست خانم ها می باشد  07مهمتر از همه در اقتصاد مقاومتی در بعد اقتصاد خرد  

يعنی اگر خانم ها خوب توجیه بشوند، الگوی مصرف در خانه، مصرف کاالی خارجی يا ايرانی، می 

م چه چیزی بخريم، دانش آموز می خواهد پدرش برايش دفتر و کیف بخرد چه خواهیم جنس بخري

بخرد؟ خب بگويد من ايرانی می خواهم. توجیه کنیم دانش آموزان را چون می توانند نقش آفرينی 

کنند. استاد دانشگاه می تواند نقش آفرينی کند، پزشک می تواند در دادن دارو و سفارش هايی که 

کارگر در تولید با کیفیت کاال تا مردم به کاالی  می تواند نقش آفرينی کند. به بیمارش می دهد

ايرانی دلگرم بشوند و احساس نکنند اين جنس ايرانی بی کیفیت است می توانند نقش آفرينی کنند، 

مهندس در همین قضیه می تواند نقش آفرينی کند، استاد دانشگاه و مهندس در ارتباط با صنعت و 
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ی توانند خیلی از کاال هايی که از خارج وارد می شود را تولید داخلی کنند و نقش آفرينی دانشگاه م

کنند، تمام اقشار حتی کشاورز نقش آفرين است مثال همین که کشاورزان ما قانع باشند در اين 

شرايط که حساس است به جای اينکه کااليی که مقداری ممکن است زودتر به دست بیايد مانند 

ه و خربزه، در آنجايی که امکانات و آب و زمین هست تا آنجايی که می شود محصوالت هندوان

 استراتژيک را تولید کنند. اينها مخاطبش مردم هستند.

هزار تن می تواند سويا مصرف کند در سال که در حال حاضر  057االن ما کارخانه روغن داريم که 

تن ظرفیتش خالیست در نتیجه بايد از خارج روغن هزار  577هزار تن به او محصول می دهند و  157

وارد کنیم، از خارج بايد کنجاله وارد کنیم، چون تفاله آن پس از روغن گیری را به مرغ می دهند 

که آن را هم بايد وارد کنیم. در صورتی که ما می توانیم با جهت دادن در محصوالتمان نقش 

 آفرينی کنیم.

آموز، استاد، زن ها، مردها و همه می توانند در اين موارد نقش کشاورز، کارگر، مهندس، دانش 

آفرينی کنند که تولید ما تولید داخلی باشد و مصرف ما مصرف داخلی باشد. بايد جلوی اين تبلیغات 

بی رويه که متاسفانه درب و ديوار و فضای شهر را پر کرده است بايستیم، اعتراض و مخالفت کنیم. 

کشور ها چه می کنند؟ در همین کره جنوبی که به راحتی در و ديوار های ما را  شما ببینید در بعضی

اشغال کرده و تبلیغ محصوالت خودش را می کند، وقتی تصمیم می گیرد دولت که از آمريکا 

گوشت وارد کند، دامداران می آيند جلوی وزارتخانه کشاورزی خودشان را آتش می زنند و واقعا 

شود. اين جوری اعتراض می کنند، تظاهرات چند ده هزار نفری و صد هزار  يک نفر آنجا کشته می

نفری در پايتخت می کنند که مثال گندم که ما داريم را چرا وارد می کنی؟ برنج را که ما داريم را 

 چرا وارد می کنی؟ اعتراض می کنند.

چی از خارج اومد خوبه  ما خیلی راحتیم با واردات. خیلی راحت. فرهنگمان جوری القاء شده که هر

و هر چی در داخل است بد است. حجاج ما می روند در حالیکه چقدر حضرت آقا نصیحت کردند 
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که نرويد و از همین جا سوغاتی بخريد. آيا همه گوش می کنند؟ وقت طاليی که بايد رفت مسجد 

که بگويیم چقدر الحرام و مسجد النبی زيارت کرد که يک دقیقه آن اصال قابل ارزشگذاری نیست 

می ارزد را به بازار می رود و چندين ساعت در بازار چانه می زند که يک مشت آشغالی که می 

آورد اينجا و يا اقالمی که می آورد اينجا، تسبیحی که تا میگی سبحان اله بندش پاره می شود و دوام 

 آن به يک روز نمی رسه. 

رد که چرا ما بايد کاالی خارجی وارد کنیم؟ چرا؟ گل اينها را بايد تبیین کرد و مثال هايش را آو

های تزئینی و گل پالستیکی برای چی بايد از خارج بیايد؟ میمیريم... مشکلی پیش می آيد... خب 

نخريد. بگويید ما اين را داخلی اش را می خواهیم. من شايد به شما گفته باشم با تاجری جلسه 

تاجری در جلسه بود که می گفت: من به فرانسه رفته بودم و گذاشته بودم درباره قاچاق کاال، يک 

در ايران قاب تولید می کرد و ديدم مثل همون قاب رو داره و عین همون را تولید می کند اما قیمتش 

برابر ارزانتر از اين به شما می دهم، می خريد؟ گفت برای کجا  1برابر قیمت من هست. گفتم من  5

. گفت: اين جنس را من می خرم چون کارگر فرانسوی مشغول کار می هستید؟ گفتم برای ايران

شود که اگر از تو بخرم کارگر ايرانی مشغول کار می شود. من که وظیفه ام اين نیست که کارگر 

ايرانی مشغول کار شود. يعنی مغازه دار که بايد وقتی به نفعش هست از تو با قیمت خیلی ارزان تر 

 ال جوان مملکتم مهم است. باالخره اين ها برايش تفهیم شده است.بخرد اما می گويد اشتغ

ما نبايد بی خیال باشیم و بازارمان را به راحتی در اختیار هر کسی قرار بدهیم. يک جمله ای من 

 "بازار ناموس اقتصاد کشور است"عرض کردم اما بعد يک سری ها اعتراض کردند و آن اينکه 

ادش با غیرت و تعصب دفاع کند، بازارش را به هر کسی نمی دهد، يعنی کسی که بخواهد از اقتص

دست نامحرم نمی دهد، بازار را نبايد به هر کسی داد، بايستی مواظب بازار باشیم. هر چیزی به بازار 

 ما می آيد تا پولهايمان را ببرند و جوانهايمان را بیکار بکنند. اين مساله، مساله بسیار مهمی است. 
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 25ن که کوچکترين آخی بگويیم و اصال حس بکنیم که کوچکترين اتفاقی افتاده است، ما بدون اي

میلیارد دالر واردات کااليی که در کشورمان است را می توانیم کم کنیم. من از  41میلیارد دالر از 

روی فهرست می توانم به شما بگويم چه چیزهايی را اصال نیاوريم تا هیچ اتفاقی هم در مملکت 

میلیارد دالر، می دانید يعنی  25تد و آب از آب تکان نخورد و هیچ کمبودی هم احساس نشود.نیاف

میلیون شغل، يعنی همه بیکارهای ايران بروند سر کار و به هیچ جايی بر  3چند تا شغل؟ اين يعنی 

نخورد و چیزی نیست که اگر نباشد کمبودی احساس گردد و يا چیزی متوقف شود و يا مرغ تولید 

نشود و يا ماشین تولید نشود. نه، هیچ اتفاقی نمی افتد و همان مثالی که برای شما زدم. ماشین، 

 عروسک، اسباب بازی، گل مصنوعی، بادبادک. میوه، شکالت، چوب بستنی. 

 277میلیون يورو، يعنی  17میلیون يورو چوب بستنی وارد شده به اين کشور در سال گذشته. 17 

بستنی وارد شده است واقعا الزم است؟! خوب می رفتید چوب پالستیکی می میلیارد تومان چوب 

میلیارد دالر چیزی که می شود وارد نکرد، همه  25زديد. میمرديد؟! اين ها واقعیت داره و می شود 

ما داريم فقط وارد می کنیم و مصرف می کنیم از کجا؟! از آلمانی که دشمن ماست، توهین به 

آخر غیرت هم خوب چیزی است. ما اگر وقتی می رويم خريد از مغازه سر کوچه پیغمبر ما می کند. 

که خیلی هم نزديک تر است به ما و ارزان تر هم می دهد، يک فحش ناموسی بدهد ديگر نمی رويم 

 آنجا و از او خريد نمی کنیم. بلکه دو تا کوچه باالتر می رويم. 

 17ه پیغمبرمان، برويم چوب بستنی از اونها چطور ما راضی می شويم کسی که توهین می کند ب

میلیون يورو بیاوريم؟! چطور غیرت ما اجازه می دهد؟! خب نبايد اين کار را بکنیم. مشخص است 

که پررو می شود، باز هم توهین می کند، میگويند اينها که حالیشون نیست، می گن پول بايد به من 

م و می گويیم علی رغم تحريم ها، مبادالت تجاری برسه که می رسه و بعد ما افتخار هم می کنی

کار خوبی شده که افزايش يافته است؟! خب اينها را بايد ايران و آلمان افزايش يافت.فکر کردی 

مردم بدانند و موضع بگیرند. واقعا همه بیايیم آنها را تحريم کنیم و آن بستنی فروش که می رود 
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م بستنی او را تحريم کنیم و نخوريم و هر وقت رفت چوب چوب از آنجا می آورد بايد اعالم کنی

ايرانی زد ما بستنی می خوريم. دنیا چه ارزشی دارد که بستنی که در آن هیچی نیست و ارزشی ندارد 

ما بخواهیم خفت و خواری را تحمل کنیم و از کشوری که با ما دشمنی می کند، ما را تحريم می 

 88عطیل می کند، جاسوسی می کند، خرابکاری می کند، فتنه کند، تهمت می زند، سفارت خانه ت

راه می اندازد، توهین به پیغمبرمان می کند و همه کار می کند؛ آن وقت ما برويم از آن جنس وارد 

کنیم و کارخانه هايش را به گردش درآوريم خصوصا در اين شرايط. باور کنید که دو تا حرکت 

کر می کنید کانادا که سفارتش را بست چقدر وارداتش به ايران کم بشود آنها می مانند. شما االن ف

شد؟ هیچی. فرانسه که توهین کرد چی؟ هیچی. کدام شرکت تعطیل شد؟ اين شرکت ها که لوازم 

خانگی فرانسوی بودند يک دونه آنها تعطیل شدند و بگن که ما ديگر از فرانسه وارد نمی کنیم؟ 

را انجام دهد؟ بگويیم شما که فالن مارک فرانسوی داری، آنها بسیج اصناف نمی تواند اين کار 

توهین به پیغمبرت کردند، بگو من ديگر جنس فرانسوی وارد نمی کنم. باور کنید دو تا از اين کار 

ها بشود ديگر توهین نمی کنند و غلط می کنند. اينها می بینند که میدان باز است و هیچ کاری ما 

شان زياد می شود چرا که در قبال تحريم آن ها، ما تحريم نمی کنیم و کیف نمی کنیم در نتیجه روي

می کنیم که مبادالتمان با آن ها افزايش يافته، بی خود افزايش يافته. اينها چیزهايی است که بايد 

گفت و حس داد به جامعه که بیايند موضع بگیرند مقابل کاال های خارجی، برود در مغازه و بگويد 

ايرانی می خواهم و اگر جنس خارجی بهتر بود باز هم بگويد من جنس ايرانی می خواهم.  من کاالی

اصناف ما بدانند در توزيع کاالی ايرانی را ببرند باال و به مشتری توصیه کنند و بگويند آقا اين را 

 بخريد. بسیج اصناف چه بايد بکند؟ همین کار را بايد بکند.

 رفیت هااستفاده حد اکثری از همه ظ -4

ظرفیت های بی نهايت در کشورمان وجود دارد. بعضی ها می گويند شعب ابیطالب هستیم، می 

خواهند بترسانند مردم را و تسلیم شوند. اوال اگر شعب ابیطالب هم بشويم يعنی يک سرزمین بی آب 
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و علف که يک علف هم در آن سبز نمی شود يعنی ريگ و سنگ مثل کوير لوت که شده شعب 

ابیطالب، نه رودخانه ای دارند که بکارند نه انبار غذايی و هیچی ندارند، تکلیف ما چیست؟ اگر 

مسلمانیم بايد راه پیغمبر را برويم و بگويیم مثل پیغمبر مقاومت کنیم، پیغمبر مقاومت کرد. مگر 

مقاومت  پیغمبر تسلیم شد؟! و در آنجا که آنها را در يک زمین ريگ و سنگ محدود کردند پیغمبر

کرد تا باالخره دشمن شکست خورد و تسلیم شد البته با امداد الهی، اما تسلیم نشد و باالخره دشمن 

 تسلیم شد. حاال بگويیم شعب ابیطالب است؟!

میلیون نفر می  257هزار کیلومتر مربع زمین داريم با اين همه آب که به اندازه  087يک میلیون و 

ريم. اگر تمام مرز های ايران را آدم بچینند و نگذارند که هیچ ايرانی نه توانیم غذا تولید کنیم و بخو

چیزی بیرون ببرد و نه چیزی به داخل کشور بیاورد. آب داريم. بیل هم داريم که بتوانیم زمین را 

بکنیم، بکاريم و غذا بخوريم. اينجا که شعب ابیطالب نیست. ظرفیت های مان را بايد شناسايی کنیم. 

ظرفیت ها بال استفاده هست و خیلی از ارزش هايی که ما داشتیم را االن کنار گذاشتیم.  خیلی از

میلیون  17تا میله بافتنی داشت اين کارخانه بود. نزديک  1تولید ارزش است. يک خانم در خانه 

ن میلیو 20میلیون کاله،  20خانوار االن در ايران هستند، سالی يک عدد کاله يا شال گردن می شود 

شال گردن. همه ژاکت های ما بافتنی بود واالن منسوخ شده. خانم داشت برای بچه اش قصه  تعريف 

می کرد و يا مثال به بچه اش ديکته می گفت و يا تلويزيون نگاه می کرد و اين دستش هم کار می 

ا انرژی مصرفی کرد و نخ ها را به هم می زد، می شد کاله، شال، جلیقه. بدون کارخانه و مواد اولیه؛ ي

آن چقدر می شود؟ از کجا می آيد؟ بارش چه می شود؟ فقط با دو تا گلوله نخ. تمام اين ظرفیت بال 

استفاده است در حال حاضر. در گوشه حیاط خانه های مان مرغ داشتیم و همین ته مانده سفره را می 

ا آشغال سبزی خوردن، گذاشتیم جلوش، پوست خربزه، هندوانه، پوست خیار را خرد می کرديم و ي

سبزی آش می گذاشتیم جلوی اين مرغ ها و می خوردند و به ما تخم مرغ می داد، گوشت می داد. 
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خب االن همه اين ها منسوخ شده است و اين خیلی بد است. سگ نگه داشتن در خانه خوب شده 

 رود.ولی حاال مرغ و خروس نگه داشتن زشته. چرا؟ اين ظرفیتی است که دارد هدر می 

کندوی عسل بگذاريد گل و چیز هايی که زنبور نیاز داره  177االن در همین پادگان ما اگر شما 

شیره آن را بمکد و عسل تولید کند هست خوب اين ظرفیت است که بال استفاده می باشد. اين 

طق ظرفیت بايد استفاده شود. حاال رايج شده از رودخانه ها آمده اند انشعاب می گیرند در منا

سال پیش از اين ظرفیت هیچ 27کوهستانی حوضچه می زنند و ماهی پرورش می دهند. در حالی که 

چیز استفاده نمی شد همین رودخانه ها بودند همین االن هم صد ها رودخانه هستند که استفاده نمی 

ضچه تا حو 1شوند. يک انشعاب آب و بعد بر می گردد سر جايش و هیچ اتفاقی هم نمی افتد. فقط 

 می خواهد که بغل آن ماهی پرورش داده شود.

هزار چاه رسمی داريم که جواز دارند و همان طور که آقايان کشاورزی می  157ما در کشورمان 

هزار چاه کشاورزی غیر رسمی داريم، يعنی يک میلیون چاه و از اين يک میلیون چاه می  057گويند 

چ و ماهی نمی تواند در آن تنفس کند و... اگر هزار تای آن آب آن آهک دارد و گ 057گويیم 

هزارتای ديگر مفید باشد برای پرورش ماهی يک حوض بگذارند زير آن و بچه ماهی بريزند  157

میلیون تن ماهی می شود پرورش داد در سال و اين ها ظرفیت است. ظرفیت تولید غذا  3-1زير آن، 

ت. از شمال خوزستان راه بیفتید برويد تا انتهای است و شما هر چقدر بخواهید از اين مثال ها هس

اروند تا نهر قمیجه، هزاران برکه و نهر در آنجا آب شیرين هست اما شما ببینید چقدر غاز و اردک 

در آنجا هست ؟! چند میلیون قطعه غاز و اردک می توانند در همین برکه ها و نهرهای منشعب از 

د و هیچ هم مصرف نمی خواهند يعنی هیچ غذايی نمی کارون، کرخه، اروند و بهمن شیر بچرن

خواهد به آنها بدهی بلکه در همین علف ها و نیزارها بچرند و به شما گوشت بدهند، تخم بدهند. اين 

ها ظرفیت است و ما سريع می رويم سراغ صنعت مرغ داری. يک صنعت وابسته درست کرده ايم و 

از کجا بیايد؟ تخم آن از کجا بیايد؟ در صورتی که به  اين که دانه آن از کجا بیايد؟ واکسن آن
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تا غاز اردک در خانه اش داشته باشد صبح ها در برکه  47تا  57راحتی می شود که هر خانوار 

رهايش کند و شب راهی النه اش کند و تخم مرغ و گوشت خودش و چند خانوار اطرافش را تامین 

از اين ظرفیت ها ما زياد داريم. و اگر شما يک زير زمین می کند. از اين ظرفیت ها ما کم نداريم. 

نمور داشته باشید يعنی نمناک که پر از سوسک باشد، کافی است تمیزش کنید و ضد عفونی بکنید، 

میلیون تومان  4متر زيرزمین نمناک خراب که رهايش کرده ايد و توجه به آن نمی کنید  25در 

میلیون تومان سود. با چقدر کار روزانه؟  4داشته باشید، در سال  درآمد از راه تولید قارچ می توانید

ساعت وقت کافی است که برويد  1ساعت کار روزانه. يعنی يک شغلی داری و  1مثال شايد حداکثر 

میلیون تومان سود محاسبه  4به آن قارچ ها سری بزنید و برداشت کنید و رطوبطش را حفظ کنید 

یم؟ اينها ظرفیت هاست ظرفیت های بی نهايت در کشور ما موجود و شده است. خب ما چه می خواه

در دسترس است برای کار کردن، برای اشتغال، برای تولید. خب اينها يکی از ارکان اقتصاد مقاومتی 

می باشد که بايد حواسمان جمع باشد. يکی از آقايان گفتند گرفتار بوده و بیکار بوده. بعد ديديم 

ت. گفتیم چی شده؟ گفت پاگرد پشت بام خانه را قفس و فنس کشیدم و مرغ سرحال و خوشحال اس

های تزئینی پرورش می دهم و االن زندگی من می گردد. يک پاگرد پشت بام بالاستفاده. اين را می 

 گويند شناخت ظرفیت ها و بکارگیری آن ظرفیت ها. 

فردی است. شما ببینید در  حاال وارد کارهای بزرگ تر هم بشويم هست. اين ها کارهای کوچک

کشورهای ما چقدر بنر در سال استفاده می کنیم؟ میلیون ها متر و شايد ده ها میلیون متر مصرف می 

مواد اولیه اين برای پتروشیمی خودمان است می کنیم برای تبلیغات، االن همه وارد می شوند. چرا؟ 

برابر قیمت به  57گیرند میبرند آنجا يا نفت خام از ما می گیرند يا پتروشیمی ما را بنر می کنند 

دالری که به آن ها می فروشی؛ تبديل می کنند به بنر،  277خودمان می فروشند. يک بشکه نفت 

نفر آدم عاقل جمع  بشوند  27ما می فروشند. چرا؟  دالر می شود همان يک بشکه نفت و به 2577

يک صنعت پايین دستی در کنار يکی از پتروشیمی ها بزنند و اين کار را خودشان انجام دهند. اين ها 
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ظرفیت هايی است که در کشور ما هست، يعنی يک بازار مصرف بزرگ، يک بازار مصرف به اين 

مايه گذاری نمی کنید؟ اين ها ظرفیت های عظمت در دست شما هست، چرا نمی رويد و سر

بالاستفاده که اگر من بخواهم تا صبح برای شما مثال می زنم. شما خودتان بايد مثال ها را در بیاوريد 

برای بچه ها در حلقه های صالحین بازگو کنید و با اين مثال ها مردم را به حرکت در بیاوريد و راه 

 بیفتید.

 

 تكاییروح خودباوری و خودا -5

باور داشته باشیم که می توانیم. باور داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم. شما نگاه کنید به 

در صنعت دفاعی ايران  87صنعت دفاعی، واقعا حادثه ای مثال زدنی می باشد، در يک دهه يعنی دهه 

يک دهه ساخته شده معجزه شده است. چیزهايی که اصال نبوده و علم اولیه آن هم بعضا نبوده در 

است. زير سطحی، ماهواره، ماهواره بر، بی سیم، انواع رادار، پیچیده ترين رادار هايی که فقط دو سه 

تا کشور در جهان فقط دارند، در همین  ده سال ساخته شد. انواع موشک های ضد هوايی، ضد 

در منطقه، نقشه جديد شان را  کشتی، زمین به زمین، اژدر و.... چطور اين اتفاق افتاد؟ اول که آمدند

 اجرا کنند و به افغانستان حمله کنند دو اتفاق افتاد:

 ايران را شديد تهديد کردند و همه احساس کردند همین امروز و فردا به ما حمله می کنند -2

آمدند   87تحريم، سالح به ما نمی دادند و بعد به ما قطعات نمی دادند و در همین مرحله از سال  -1

و يا فوالد فالن نوع و اينهايی که  11، 17واد اولیه را هم تحريم کردند. يعنی گفتند آلومینیوم مثال م

در تسلیحات نظامی کاربرد دارد را ممنوع کردند. سه کشور تولید می کردند در دنیا و ممنوع است و 

و فالن چیز که کاربرد به ايران به هیچ وجه نمی دهیم، فالن فلز با خلوص فالن، فالن مواد شیمیايی 

تسلیحاتی دارد همه رو ممنوع کردند و همین دو تا باعث شد که از تهديد و تحريم يک جهش 

درست شد، جهشی که فقط معجزه است، يعنی کسی بگذارد جلوی خودش لیست اتفاقاتی که در 
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ته شده، بی سال افتاده، شگفت زده می شود که چطور اين همه اتفاقات افتاده؟ خودرو ساخ 27اين 

سیم ساخته شده، اصال ما بی سیم نداشتیم همه واردات بوده، خودروی تاکتیکی ساخته شده، موشک 

ساخته شده، کشتی و ناو جنگی ساخته شده، ناوچه جنگی ساخته شده، زير دريايی ساخته شده، اژدر 

ادار زمینی و ... ساخته شده و همه چیز، بی سیم روی آب، بی سیم زير آب، بی سیم توی هواپیما، ر

، تهديد و تحريم. چون انسان يک انرژی هايی را دارد که 87هیچ کدام از اين ها نبوده تا قبل از سال 

در شرايط ويژه اگر بخواهد می تواند از آن استفاده کند. انسانی که گرگ به او حمله می کند با 

ود و می خواهد جانش را سرعتی دو برابر سرعت قهرمان دوی جهان می دود، چون تهديد می ش

حفظ کند. منتها زمانی که اعتماد به نفس داشته باشد، کُپ نکند، وحشت زده نشود، نگويد من تسلیم 

و آقا گرگه بیا من رو بخور، اگه اين جوری نباشه و اعتماد به نفس داشته باشد، باور کنید که قهرمان 

یرمردی که همین االن بگويید بدود، می ثانیه می دود، به يک پ 27متر را در  277دوی جهان که 

ثانیه می دود،  8متر را در  277گويد من اصال چه جوری بدوم؟ اگر گرگ او را دنبال کند او اين 

رکورد قهرمان دوی جهان را هم می شکند. مساله، جان فرد است ولی اعتماد دارد و می گويد من 

اعتماد به نفس، ظرفیت های ناشناخته را که در می توانم خودم را نجات بدهم، تسلیم نمی شود. اين 

 وجود ما هست بکار می اندازد و انسان در شرايط فوق العاده، کارهای عجیبی از او سر می زند.

همین االن اگر به شما بگويند از اين باال بپر پايین، اصال ممکن نیست. ولی اگر اينجا آتش زبانه 

داشته باشید برای حیات از اين باال می پريد پايین و پای بکشد و محاصره شده باشید و هیچ راهی ن

شما هم شايد پیچ بخورد ولی مشکلی نیست، يعنی در شرايط فوق العاده ظرفیت های ناشناخته اش 

شکوفا می شود. ما بايد اعتماد به نفس داشته باشیم. اين را بايد بازگو کنیم و به جای اينکه منفعل 

رژی خود استفاده کنیم و ظرفیت های ناشناخته را بکار بگیريم و اعتماد بشويم، حرکت کنیم و از ان

 به نفس داشته باشیم. اين يک اصل است، روح خود باوری، خود اتکايی و بدانیم که می توانیم.
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بعضی از اين مدل رادارهايی که ما ساختیم ما فهمیديم که يکی از اين کشورها دارد و ما را  

تی داشتیم که شما اين را به ما بدهید، اصال انکار کردند و می خنديدند که فرستادند آنجا و جلسا

همچنین چیزی که شما می گويید امکان ندارد و محال است و تکنولوژی را انکار می کردند. ولی 

بچه های خودمان اين را ساختند و عملیاتی است و تولید انبوه شده است، نه اينکه يک مدل 

شیم بلکه االن تولید انبوه در دست يگان ها است.  يک ابرقدرتی، منکر اين آزمايشگاهی ساخته با

تکنولوژی است که ممکن نیست و اصال می گويد حرفش را هم نزنید و همچنین پديده ای را نمی 

شود به وجود آورد؛ و در حالی که بچه ها االن تولید کرده اند. می توانیم، واقعا می توانیم که اين 

 جام دهیم، در صورتی که خود را باور کنیم، اين مساله مهمی است.کارها را ان

 

 مردمی کردن اقتصاد  -6

اين محور خیلی به مردم و مخاطب های ما ربط دارد. اقتصاد نبايد فقط دولتی باشد، مردم بايد بیايند 

 در صحنه، خب يک وقت ما به دولت انتقاد می کنیم که خصوصی سازی کنید.

مردم هستند چه بايد بگويیم؟ بايد بگويیم مردم عزيز سرمايه خود را برداريد و اما وقتی مخاطب 

 بیاوريد در تولید. خدای متعال می فرمايد:

 "فبشرهم بعذاب الیم الذين يکنزون الذهب و الفضه و ال ينفقونهم فی سبیل اهلل"

کسانی که طال و نقره ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند به عذاب دردناکی آنها را خبر  

بده. يعنی چی که ما در خانه هايمان طال و نقره و ارز و... ذخیره می کنیم؟! آقا اين سودش بیشتر 

سود به چه است، زمین بخريم قیمتش می رود باال. خوب حتما بايد سودش زيادتر شود، خوب اون 

درد تو می خورد، بالهايی که االن آمده چیزهای کمی هستند؟! اين گرد و غبارهای که آمده. هفته 

پیش ما در ايالم بوديم، ديديم يک سری درخت های بلوط خشک شده اند. گفتیم چه شده؟ گفتند 

می شود.  غباری که می آيد می نشیند روی برگها و تنفس نمی توانند بکنند برگها و درخت خشک
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در کوه هم هست و کاری نمی توان کرد. مثال اگر باغی بود با آب پاش آبی می پاشیدند و می 

شستند، در سینه تیز کوه است. اين جنگل ها که اگر از بین برود چه اتفاق و فاجعه ای رخ می دهد 

ا روز قیامت نگفته حتم "فبشرهم بعذاب الیم"در محیط زيست؟ اين بال ها را شما دست کم نگیريد 

 هست، شايد همین عذاب های دنیايی هم جزء آن باشد. 

خشکسالی، درياچه ارومیه خشک شد و بعضی ها آمدند استفاده سیاسی و تظاهرات کنند، با 

تظاهرات که درياچه تر نمی شود، هرچقدر هم محاسبه می کنند که دو سه سد زدند باال دستش و 

ر بوده که خود مردم از آب سد استفاده می کنند و اگر اين ورودی آب آنها به درياچه اين  مقدا

سدها بشکند و آب را رها کنید در مقابل خشکسالی درياچه عددی نیست و اين درياچه دارد خشک 

می شود، باور کنیم اين ها ارتباط با عالم معنا دارد و اين طور نیست که ما گناه کنیم بی پروا. چرا 

داشته باشیم؟ پول هايمان را ذخیره کنیم، کسی نمی خواهد شما مجانی پول بايد اين قدر جوان بیکار 

هايتان را بدهید، پول ها را بیاوريد و به جريان و کار بیاندازيد و به جای اينکه بگويیم سود طال اين 

درصد است و يا دالر بخريم اين قدر می رود باال، خوب اگر شما بیايید يک کارخانه آب 

بیاندازيد مثال در ارومیه، قزوين، زنجان و... تا اين انگورهای مردم نپوسد و نرود در انگورگیری راه 

درصد سود داشته باشد، خب  27خاک، برای هزاران نفر اشتغال به وجود بیايد، اين ممکن است 

باشد اين سود برکتش فرق داره، همه پول را ببريم جايی که خیلی سود دارد، آن پول هايی که راکد 

 ه در صندوق خانه ها را بیاورند بیرون.بود

مردمی کردن اقتصاد يک بعد آن اين است که ما به دولت نق می زنیم که اقتصاد را بدهید به مردم و 

بعد ديگر اين که خصوصی ها بیايند سرمايه گذاری کنند، يک ثروت کوچکی اگر کسی داشته 

ری عسل از مردم روستاها، تمام روستا می باشد يک موسسه يا شرکتی را راه بیاندازد برای جمع آو

 روند دنبال کندوی عسل چون می بینند کسی جنس آنها را می خرند. 
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شما يک کامیون داشته باشید در همین مناطق روستايی با يک بلندگو دِه به دِه بگويید روزهای 

با سرمايه گذاری چهارشنبه اول ماه می آيیم و مرغ های شما را می خريم. کیلويی اين قدر، يعنی 

يک کامیون، بیاوريد کشتارگاه پَر بِکنند، بسته بندی کنند، مرغ طبیعی و محلی، کل مردم تشويق می 

 شوند که مرغ در خانه پرورش دهند و اين کار را رها نمی کنند چون می بینند که خريده می شود. 

کت کوچک را ايجاد کرده و يا بگويید من تخم مرغ های شما را در فالن ساعت می آيم و يک شر

و روستايیان را جمع کرده و روستايیان ترغیب می شوند مرغ اضافه کنند، تخم مرغ اضافه کنند، 

 چون يک نفر خريدار تضمینی پیدا شده است. يک شرکت کوچک ايجاد کند.

ندی چند نفر که يک اندک ثروت دارند و پول اندکی دارند بیايند کامپوست قارچ را با بذرش بسته ب

کنند بین روستايیان و بین مردم پخش کنند و بگويید قارچ خود را به من بدهید و اين مقدار به شما 

دستمزد می دهم با يک سرمايه ای، سرمايه داشته باشد و بدهد به روستايی و بگويد که اين را بگذار 

اين را بگذار آنجا، در انباری و يا آغلی که االن بالاستفاده است آموزش بده که، ضدعفونی کن و 

روز اين طور می شود و اينطور برداشت می توان کرد و بعد بده به خود من و خودم  17در مدت 

درصد سود  15درصد سود دارد اما بگذاری بانک  25خريدار هستم، حاال شما بگويید اين جوری 

چرتکه انداختن چی؟ اينها برابر، اين  3برابر می شود و يا ارز بخريم می شود  1دارد و يا طال بخريم 

رزق و روزی ما را می برد. و اين ترغیب مردم است برای سرمايه گذاری کردن و االن محاسبه می 

کنند که چندين میلیارد دالر، در خانه مردم است، يعنی چی؟ اين را بیايم راه بیاندازيم، برکت به 

 زندگی ما برمی گردد.

يند در اقتصاد، سازماندهی کنند، موسسه راه بیاندازند تولید را اين مردمی کردن اقتصاد يعنی مردم بیا

 رونق بدهند. 

حاال يک حرفهايی هم خطاب به دولت می باشد که ارتباط اقتصاد با نفت را قطع کنید، زمان طرح 

ها را کوتاه کنید، صنايع دانش بنیان را اهمیت دهید. اين ها فرمايشاتی است که حضرت آقا بیان 
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داشته اند به دولت، به دستگاه های قضايی. مبارزه با مفاسد اقتصادی و مديريت منابع مالی يکی از 

 مسائلی اقتصاد مقاومتی می باشد و از ارکان کار می باشد. 

مؤلفه که من عرض کردم و سر شما را درد آوردم اين ها ارکانی هستند که مخاطبانش  4منتها اين 

وقتی می گويیم حمايت  -د اين مطالب را با رواياتش و احاديثش بیان کنیمخود مردم هستند و ما باي

از تولید داخلی بحث اينکه ما حق نداريم سلطه بیگانگان را بپذيريم. قاعده نفی سبیل بیان شود و 

نمونه های تاريخی و اينکه بزرگان و علما و ديگران چه کار کرده اند؟  اقتصادهای دنیا چه کار 

اندی در هند چه کار کرده با کاالی خارجی؟ اين ها را بايد بگويیم مقاومتی که صورت کرده اند؟ گ

گرفته نمونه های زيادی داره، هم نمونه های تاريخی و هم انقالبی. بايد ما بتوانیم با موارد و اشاره ها 

دهد و تحريک با توجه به احاديث و روايات و آيات قرآن و با استدالل و به شکلی که بتواند انگیزه ب

کند مخاطب را به حضور، يعنی فردا برود کاری انجم بدهد و اگر ديد که مثال پدرش دارد طال 

ذخیره می کند با پدرش صحبت کند و او را مجاب کند که پولش را بیاورد در بازار و اقتصاد را راه 

 بیاندازد. 

 1777شمال و از آن طرف کیلومتر در  3077ما اين همه ساحل داريم در تمام اين سواحل که 

کیلومتر ساحل در جنوب که در تمامش شما میتوانید حوضچه های ماهی، پرورش میگو راه 

بیاندازيد، سرمايه را بیاوريد اينجا خب ممکن است به اندازه باال رفتن طال سود نداشته باشد اما 

آدم با سرمايه ای که باالخره سود دارد و ده ها  کارگر مشغول می شوند و چقدر شیرين است که 

خانوار را راه بیاندازد، و آنها دعاگوی او می شوند. چرا اين کار ها را ما نکنیم؟ چرا در  17دارد بیايد 

 صندوق خانه بگذاريم؟  

خب اين يک کار سنگین می خواهد و برادران ما در قسمت فرهنگی بايد کار بکنند، مستند، فیلم 

ستر تهیه گردد، شعار برايش تهیه گردد، پیامک تهیه شود، فیلم و...  درست شود يا گرافیگ يا پو

کوتاه برايش تهیه شود، و بیايد سر زبان مردم و اين مطلب بحث شود و جزو گفتگوهای مردم شود و 
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مردم، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را مطالبه کنند و بدانید اگر که اين حرکت آغاز بشود دشمن 

. اينکه مردم با اين رويکرد حرکت کنند در اقتصاد مقاومتی، دشمن به به شدت مايوس خواهد شد

شدت مايوس خواهد شد چون ملت ما را تجربه کرده است و عقب نشینی خواهد کرد. اگر ما رفتیم 

در حالتی که دشمن را کمک کرديم، وقتی ارز گران شد و رفتیم دالر خريديم که اين گران تر شد 

 کرديم يعنی کمک کرده ايم به دشمن و دشمن در هدفش موفق می شود.  و پول را در خانه انبار

بايد ما همت کنیم و خوب بتوانیم بیان کنیم. هم برادران در تربیت و آموزش مطالبی که می خواهند 

تهیه کنند برای مربیان و سرمربیان، خوب و انگیزه بخش و با مثال و نمونه های عینی و مبتنی بر مبانی 

استدالل و منطق قوی و پويا باشد و هم برادران در تبلیغات زحمت بکشند ما بتوانیم شاهد  دينی و با

 يک موج باشیم.

ما االن خودمان را برای عمل آماده کرده ايم و اين طور نیست که فقط شعار دهیم و خود سازمان 

لی دم دستی که مردم عنوان تولید مح 21بسیج، قرارگاه جهاد اقتصادی دارد که در اين قرارگاه برای 

عادی می توانند انجام بدهند برنامه ريزی می کنیم، يعنی طرح اقتصادی برايش درست می کنیم و 

حمايت های مالی درست می کنیم و خود دولت حمايت دارد و خود ما هم داريم حمايت مالی 

 برای تولید درست میکنیم برای کمک های بیشتر. در حال تدوين برنامه های آموزشی هستیم.مثال

مرغ خانگی برنامه آموزشی تهیه می کنیم جزوه تهیه می کنیم. چگونه بروند اين را ترويج کنند؟ در 

ابعاد چند تايی باشد به صرفه است؟ و چگونه اين را جمع آوری کنند؟ تمام اين ها جزوه می شود 

 د.آموزش داده می شود در رده ها، پشتوانه های مالی برايش پیش بینی می شو

اين موج را که شما راه بیاندازيد اين بستر را آماده می کند که آدم ها بیايند. امروز من رفته بودم 

دانشگاه تربیت بدنی، در آنجا اجالسی بود برای بررسی مراکز استعداديابی، آمده بودند سراغ ما که 

اری بکنیم بیايند اگر شما حمايت می کنید ما ظرفیت داريم قارچ پرورش دهیم يعنی می آيیم. ک
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سراغ ما، بیايند و بگويند که ما می خواهیم عسل تولید کنیم، قارچ تولید کنیم، تخم مرغ تولید کنیم، 

 مرغ تولید کنیم.... بگذاريم به حرکت در بیايند.

ما االن دو و نیم میلیون هکتار زمین زير سد ها را داريم که شبکه آبیاری ندارد و اگر اين دو و نیم 

ن يا سه میلیون هکتار زمین که ما زير سدها داريم شبکه آبیاری آن وصل شود تولید استراتژيک میلیو

برابر، يعنی حداقل ما بیشتر از گندمی که در کشور تولید می کنیم می  1کشاورزی ايران می شود 

آبی يک  توانیم تولید کنیم، يعنی دو و نیم میلیون شغل می توانیم ايجاد کنیم، چون هر هکتار زمین

شغل است و اين بحث علمی است، منتها کجاست همت؟ اين پول هايی که خوابیده در صندوق خانه 

ها بیايد بیرون و برود اين کانال ها را بکشد، االن دولت می گويد برويد اين زمین های کشاورزی را 

قطره ای  آباد کنید و من کمک می کنم و حتی برای آبیاری تحت فشار يعنی کسانی که آبیاری

کنند، آبیاری تحت فشار کنند و بارانی کنند به ازای هر هکتار بالعوض سه و نیم میلیون تومان دولت 

پول می دهد، همه ما دوست داريم اين پول را تبديل کنیم به زمین و سکه و ارز تا قیمتش برود باال. 

نیم میلیون شغل کم نیست و حاال خوب اين پول را برداريد بیاوريد اينجا و زمین را آباد کنید، دو و 

کِی قراره اين آباد شود؟ اين سدها هرسالی که از آن می گذرد دارد عمرش تمام می شود، منتها 

 کانال ها هنوز کشیده نشده است. میدان برای کار فوق العاده زياد است. 

که زير کشت زمین ها را بگذاريد کنار، اگر ما با آموزش درستی که می دهیم همین زمین هايی 

برابر اين را می توانیم محصول برداشت کنیم، شما ببینید اگر می  1هستند را بهره برداری کنیم 

خواهید صحت حرف من را بسنجید در اطالعات جستجو کنید که کسانی که کشاورز نمونه شده اند 

يا چغندر يا چه کار کرده اند؟ مثال کشاورز نمونه در کشور ما از يک زمین چند تن سیب زمینی 

 1گندم برداشت کرده اند؟ اين عدد را بگیريد و بعد مقايسه کنید با متوسط کشور، می بینید بیشتر از 

برابر می باشد يعنی همان کاری که اون آقای کشاورز نمونه کرده و به موقع کارهای علمی و مراقبت 

ر بسیج به بقیه کشاورزان آموزش هايی که بايد سرموقع انجام داده، اگر بتوانیم همین را به موقع د
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دهیم و مجابشان کنیم که اين کارها را بکنند می توانیم بدون اينکه کار جديدی کرده و کانال 

 برابر کنیم.  1جديدی کشیده باشیم، کشاورزی را 

میدان کار خیلی زياد است اقتصاد مقاومتی يعنی اين، يعنی حل کردن اين مسائل، شناخت اين 

دل ها که بحث شد بايد تبیین کنیم و بیاوريم در میدان، جوانان بیايند، بسیجی ها بیايند مسائل، اين م

اين انرژی که بسیج دارد که در جبهه درخشیدند و آن طور در عرصه های انقالب درخشیدند در 

 عرصه های فرهنگی در عرصه های امنیتی بیايند در عرصه تولید، اين انرژی را بتوانیم آزاد کنیم در

عرصه تولید و حاال آقايی که مثال مداح است می گويد ما اينجا چه کاره ايم؟! آقايان مداح که می 

خواهند بروند محرم، صفر در صحبتهايشان بگويند آقا ما چیکار بکنیم؟ همه اقشار کار دارند. 

ه می روحانیون اين مطالب خود را شیوا بنويسید مستند به حديث و روايات و آيات، اول محرم ک

خواهند بروند دستشان بدهیم و اصال برويم با مراجع صحبت کنیم اين جزوه را به مراجع عظام بدهیم 

و زمانی که آقايان طالب و روحانیون می خواهند بروند شهرها و روستاها، به آن ها بگويید و از آنها 

 بخواهید بگويند:

 چرا در روستاها مرغ خانگی نیست؟  -

 ا مرغ و اردک نیست؟ چرا در روستاها م -

 چرا کارهای تولیدی را گذاشته ايد کنار و همه شما شده ايد مصرف زده؟_

 دو تا گوسفند گذاشتن کنار خانه روستايی چه اشکالی داره؟ _

دی وقت  25آبان تا  25ما اين برنامه گفتمان را از آبان رسما بايد شروع کنیم و نهايتا به طور جدی از 

ر  همین محرم. اگر در محرم مداحان و طالب، خوب اين مساله را حس کنند آن است که می شود د

و درک کنند اين مساله عمیق را با مثال ها و پاسخ به شبهاتش و به مردم باالی منابر بگويند خیلی قدم 

بزرگی را برداشته ايم  يعنی جوشش می افتد بین مردم، به اصناف بگويند که سرمايه گذاری کنید و 
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تا قشر اگه خوب در اين محرم استفاده کنند و تبیین کنند به  1با زبان خودشان بگويند همین  به همه

 آموزش اقتصاد مقاومتی و بیان ديدگاه های آقا در اين مورد، ما قدم خیلی بزرگی برداشته ايم.

کارها  فلذا هیچ قشری بیرون از دايره نیست و خصوصا کسانی که زبان تبلیغ دارند و امیدواريم اين

واقعا انجام بگیرد و در زمان کوتاه، ما اين بسته های اطالعاتی را تهیه بکنیم و به صورت پرده نگار و 

يا به صورت جزوه اين ها را تهیه کنیم و در اختیار اقشار قرار دهیم. نشرياتی بايد تهیه شود و بتواند به 

جوانان را از اطالعاتی که بايد بدانند و  ماه اشباع کنند 1جريان بیافتد و حلقه های صالحین در اين 

 فرمايشات آقا را بدانند و همه به حرکت بیافتند.

اين ها می توانند از خود مردم محل مثال بیاورند من خودم رفتم در ديواندرّه کردستان، مردم استقبال 

فت بیکارم. به کرده بودند در همین جمعیتی که آمده بودند به جوانی رعنا گفتم شما چه کاره ای؟ گ

میلیون  37بغلی او اشاره کرده و گفتم شما چه کاره ای؟ گفت من کندوی عسل دارم، سال گذشته 

درآمد داشته ام، يعنی در همان محل آن کسی که در مقابل اين حرفهای ما به طعنه می گويد تو 

و شما هم همین سواره ای يا پیاده جواب بدهیم همسايه شما که مثل خودت است اين همت را دارد 

قدر همت کن. گفت من بلد نیستم. به او ياد بدهیم. گفت سرمايه ندارم. بگويیم باشه به شما وام می 

دهیم. کندو قسطی می دهیم، دستگاه جوجه کشی قسطی میدهیم  تولید کن پولش را بده. يعنی از 

سبت به کار جدی خود محل، برای اينکه ما منفعل نشويم نمونه های زيادی است که اهل محل ن

 بودند و رفتند انجام دادند.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بخشیم مساله تورم حل خواهد شود، مساله اشتغال حل می شود، 

اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا می کند، اينجاست که دشمن با مشاهده اين 

ن مايوس شد تالش دشمن توطئه دشمن هم تمام واقعیت مايوس و ناامید می شود و وقتی دشم

. اين صحبت حضرت آقاست و اين تحريم و جنگ اقتصادی آخرين ترفند آنهاست و "خواهد شد
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چیزی برای ارائه کردن ندارند. اين ها فرمايشات حضرت آقا بوده و انتظار ماست. از خداوند 

 و همه جامعه را به تحقق آن ترويج کنیم.میخواهم توفیق دهد اقتصاد مقاومتی را خودمان پیاده کنیم 

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 


