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توسط امام خامنه اي مد ظله العالی  "اقدام و عمل د مقاومتی،ااقتص"با نام گذاري  2311سال 

توجه واقعی به مفهوم می شود که بيانگر عدم  این نامگذاري درحالی دوباره تکرار .آغاز گردید

که رهبر معظم انقالب در ادامه حد یک شعار است  درآن باقی ماندن  ی واقتصادي مقاومت

در آخر سال باید  ، به نحوي که خواستار آن شدند تانامگذاري به اقدام و عمل تاکيد فرموده

 اثرات و برکات آن، به صورت عملی قابل مشاهده باشد.  

ثير گذاشته به ه شدت بر افکار مردم تأالبته باید توجه داشت در زمانی که تهاجم فرهنگی ب

نياز جدي به فعاليت  و سبک زندگی اسالمی به سمت غربی شدن پيش می رودنحوي که 

در این برهه از  علت آن رهبر انقالب  بر روي اقتصاد بيشترین تاکيد را داشته و فرهنگی است،

و طبق قائده نفی سبيل  باید جستجو کرد ،تسلط دشمن بر ما شده زمينه سازاقتصاد  ،زمان

بنابراین شایسته است  .به خوبی می توان درک کردزمينه اقتصاد را در ما پذیري آسيبنقطه 

 اشته شود.ی بردسهاي اسادر جهت رفع سریع آن گامکه 

لفه هاي فرهنگ محسوب کرد، چرا که  فرهنگ ؤالبته اقتصاد مقاومتی را می توان یکی از م

امر اقتصادي  دامنه ي گستر ده اي داشته و شامل موارد متعددي می شود که یکی از آنها هم

اقتصاد مقاومتی، فهم  عملياتی کردنپيش زمينه  اما است و آن فرهنگ اقتصاد اسالمی است.

لذا باید بحث  ،باشدنسل جوان می توده جامعه به خصوص  وضع کنونی کشور و تعيين آن براي

 تبدیل گردد به نحوي که با تار و پود جامعه آن چنان تلفيق گردد گفتمان اقتصاد مقاومتی به

گفتمان سازي است که اهميت اجرا شدن اقتصاد مقاومتی  در واقع با که به فرهنگ مبدل شود،

بومی گشته و مردم شهر و محله به اهميت آن در جهت رفع اساسی مشکالت پی می برند و 

 د .همت خود را دراین زمينه معطوف می دارن

مقاومتی را مطابق با دستورات و منویّات مدبّرانه رهبر دلسوز  بنابراین باید برنامه هاي اقتصاد 

انقالب  رهبري معزز با اقدام به موقع و عمل شبانه روزي مطلوب مد نظر و انقالب تدوین نمود،

 حاصل گردد. ،استکه شایسته ي ملت بزرگوار ایران هم 
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 چرايي اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل فيع قهرمانيحجت االسالم محمد ش                                                                   

 مقام معظم رهبري 

  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"امسال را به عنوان 

 روي آن  بر مقوله اي که حضرت آقا چندین سال؛ کردنداري ذنامگ

 این همه  حال سوال این است که با .کيد خاصی داشته اندأت عنایت و

در عصر تهاجم فرهنگی که نياز  خصوصاً ،نيازهایی که در جامعه وجود دارد

چرا بر روي اقتصاد بيشترین تأکيد را معظم له  جدي به فعاليت فرهنگی است،

 جواب این است که: ارند؟د وداشته 

 
هجمه هاي دشمنان  یکی  از حربه ها و-2

براي شکست این بوم  مرز و این انقالب و

در  از اول انقالب تاکنون خصوصاً نظام،

و تحریم  جنگ اقتصادي، چند سال اخير

جا دارد ما هم از  ؛ بنابراینبوده است ایران

کينه توز  باب مقابله با این دشمن قدار و

به فکر خنثی سازي  مقابله به مثل داشته و

  .نقشه هاي او باشيم

 

طور که در ایام جنگ تحميلی با  انمه -2

پایداري به مقابله با دشمنان خارجی  استقامت و

 آن جنگ تمام عيار ودر  داخلی برخاستيم و و

عربی را به  نامتقارن جهانی، دشمنان غربی و

 و سربلند شکست مفتضحانه داده و عقب رانده و

، الجرم در این جنگ نبرد گشتيمپيروز ميدان 

دشمن  تحميلیِ اقتصادي و در این ایام تحریمِ

 نداریم. مقاومت و پایداريهم راهی جز 

 
خوش بينی به  ات براي ما ثابت شده که اعتماد و تکيه وکرّبه  تا امروزه، قبل از انقالب -3

چه بنا به فرمایش  دنبال ندارد، چنانه چيزي جز شکست و عقب ماندگی ب ،دشمن

به آمریکا پناه  حضرت آقا)قریب به مضمون(، بنی صدر براي گریز از زیر بار فشار انگليس،

به کمک همان انگليس کتکش را هم  توسط همان آمریکا و اتفاقاً  ،به او تکيه کرد آورد و

 به آنها تکيه کردند ونيز محمدرضا شاه  رضا خان و ؛کودتا در دولت او راه انداختند خورد و

 ه دنبال نداشت. تجزیه ایران ب نتيجه خسارت باري جز عقب ماندگی و
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نتيجه زیان باري جز جهت جلب اعتماد آمریکا در امر هسته اي نيز در زمان اصالحات 

یگري به دنبال سيسات هسته اي و نسبت دادن شرارت بين المللی به ایران، چيز دپلمپ تأ

ات هسته اي و جلب اعتماد انرژي زیادي بابت مذاکر هم با صرف وقت و اخيراًنداشت. 

کليد حل  کيد داشتند ورها بر عدم خوشبينی به مذاکرات تأکه حضرت آقا باآمریکا 

اندیشمندان ایرانی و اقتصاد درون زا می  به دست جوانان و مشکالت را در داخل کشور و

ز چه عينه دریافتيم که فرمایشات روشنگرانه آقا اه ژنو، ب سوئيس و دانستند نه در لوزان و

 ن شناسی عميق و وثيقی حکایت دارد.بصيرت و دشم

قرآن کریم نيز این مطلب را به  

 روشنی براي ما بيان کرده است که

خوشبينی به  تکيه بر دشمن و

 چيزي جز نابودي و ،وعده هاي او

 : دنبال ندارده سوختن را ب

وَال تَرکنوا اِلی الَّذین ظَلَموا »

لَُکم مِن دونِ  فَتَمَسَّکم النَّار وَ ما

هود / اهللِ مِن اولياء ثُمَّ ال تُنصِرون

223»  

حضرت باریتعالی خوب به ما  و

متذکر شده اند که دشمنانتان در 

پيمانشان با شما هيچ تعهدي 

 : ندارند

 «22توبه  /انهم ال ایمان لهم»

 

ت شد که به خوبی اثبااین قضيه برجام در 

جز آمریکا همچنان شيطان بزرگ است و 

شيطنت و ضربه زدن به ما هدف دیگري 

لغو برخی  اگر در برجام از رفع و .ندارد

 موارد جزیی و ناچيز تحریمها سخن می

افی نيرنگ حرّ گفت، چيزي جز لفاظی و

گونه و تنها بر روي کاغذ چيز دیگري نبود 

عينه ه در مقام عمل خالفش را ب و

 21مثال در ساعات بامداد  ؛مشاهده کردیم

 برخی موارد تحریم را لغو  10 دي ماه

 چند  اما دقيقاً ،کرد کاغذ()فقط روي      

    آن در همان روز  ساعت بعد از       

 ایران را به بهانه واهی تحریم  مجدداً        

 کرد!        
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تواند یکی از  ی میاقتصاد مقاومت -0

چون فرهنگ لفه هاي فرهنگ باشد، مؤ

بر تمام امور  و دامنه ي گستر ده اي دارد

 سایه  افکنده و شامل موارد متعددي می

امر اقتصادي ؛ یکی از این موراد نيز شود

است چرا که الزم  است ما به عنوان یک 

اقتصادي  و ،مسلمان، فرهنگ اقتصادي

در واقع اقتصاد  .فرهنگی  داشته باشيم

مقاومتی یکی از اقسام فرهنگ اقتصادي 

یکی از لوازم  چونو اقتصاد فرهنگی است 

پرهيز از  اجتناب و ،اقتصاد مقاومتی

 بپاش است. بریز و اسراف و

 

را دوا کنيم نه در  ماندرد خود ،خودتا این ما هستيم که می بایست تالش کنيم  و

از جنس دشمنش پناه آوریم. مگر نه اینکه  درمان درد به دردداران دیگر خصوصاً

 مگر از جوامع غربی در این چند سال اخير خود دچار بحران اقتصادي شده اند و بسياري

روز تعطيل  25خاطر مشکالت مالی ه دولت فدرال آمریکا ب ،نه اینکه همين سال گذشته

 !! ؟؟فرستادبه مرخصی اجباري بدون حقوق  هزار از کارمندان خود را 811حدود  و

دو باال کشيدن  !کمکی نيست توقع حمایت و ،ي غارتگراز این گرگ گرسنه بنابراین

يارد دالر از اموال بلوکه شده ایران به بهانه هاي واهی و غيرقانونی و راهزنی بين ميل

چند روز پيش از این جرثومه فریب و فساد المللی، آخرین عمل غارتگري بود که همين 

 عليه ایران صورت گرفت.

 

دو باال کشيدن  !کمکی نيست توقع حمایت و ،ي غارتگراز این گرگ گرسنه بنابراین

يارد دالر از اموال بلوکه شده ایران به بهانه هاي واهی و غيرقانونی و راهزنی بين ميل

د روز پيش از این جرثومه فریب و فساد المللی، آخرین عمل غارتگري بود که همين چن

 عليه ایران صورت گرفت.

 

 

نی است که می آد قراین مهم همان مقوله مؤکّ

کار ه را ب ست در زندگی و امور اقتصادي آنیبا

قوم  ،ن. اسرافی که خداوند به واسطه آگرفت

لنرسل : »حضرت لوط را سنگ باران کرد

عليهم حجاره من طين مسومه عند ربک 

اسرافی که یکی  و« 30و33ذاریات/ /للمسرفين

 : هاي فرعون شمرده شده از ویژگی

و انَّ فّرعون لَعالٍ فی االرض و انه لمن »

همان رفتاري «. 83یونس// المسرفين

که فرد را در سلک برادران شيطان قرار 

انَّ المُبذرین کانوا اخوان : »دهد می

 «21اسراء/ /الشياطين
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شيعی ما مبتال به آن است و با  سفانه کشور اسالمی وأبليه ي خانمان سوزي که مت  

تشيع را  که داعيه ي محوریت جهان اسالم و کشور ایران سف فراوان باید گفتتأ

به  مقام معظم رهبريجهان است! مقوله اي که مصرف ، یکی از کشورهاي پردارد

از مصرف بيجا و  را با عناوین احتراز 13،10،11،11سالهاي  آن توجه اکيد داشته، و

 نامگذاري کرده و "حرکت به سمت اصالح الگوي مصرف"با عنوان  را صرفاً 88سال 

بایست از امسال  بلکه می ،کيد داشتند که این عنوان اختصاص به این سال نداردتأ

  .این حرکت شروع شود

 
ه ي همين اندازه بس که طبق روایات ائمّدر باب اهميت اقتصاد  -1

 رش فرهنگ دینی استگست اقتصاد یکی از لوازم حفظ دین و ،هدي

 .در واقع اقصاد و فرهنگ دو اصل تفکيک ناپذیرند و

 

که معيشت  کسی؛ ال معاد لمن ال معاش له» فرمودند: چنانچه حضرت رسول

 .« ، آخرتی هم نداردو اقتصاد نداشته باشد

کان الفقرُ ان یکون »فقر را یکی از عوامل کفر برشمردند:  نيز در جاي دیگري

  «د را به مرز کفر و الحاد سوق دهد.نداري فر بسا فقر وچه ؛ کفراً

 سنگران مجاهدان فی سبيل اهلل دانسته اند:  حضرتش فعاالن اقتصادي را هم و

 عيال خویش، گران در امر رفاه اهل و؛ جهادعياله کالمجاهد فی سبيل اهللکاد ل»

 «ند.همچون رزمندگان در راه خدای

بار پر فرهنگ غنی و توان اعتقادات دینی و با رشد اقتصادي و توان مالی می

 رساند.نظر دیگران  به سمع و خویش را گسترش داده و
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مولد باشد  فعال وجامعه اسالمی می باست یک جامعه  طبق آموزه هاي دینی -5

دشمن تالش دارد بر مسلمانان مسلط شود  عل؛ چونو منف نه یک جامعه مولود

لن : »تسلط اقتصادي، و خداوند متعال نهی صریح بر این موضوع دارد خصوصاً

 «202نساء/  یجعل اهلل للکافرین علی المومنين سبيال

 

ه می بایست اقتدار و سلطه اقتصادي بفلذا براي عدم تسلط دشمن بر خویش 

ه صنعتی ب فعاليتهاي توليدي و با اقتصاد مقاومتی ونيز دست آورد که این مهم 

کيد داشته أاین همان چيزي است که مقام معظم رهبري بارها ت. یدمی آ دست

خام  کاهش داد و نفت بایست وابستگی خویش را به سرمایه ملی اند که می

توليدي  صنعتی و به عرصه فرآوري وفروشی نداشت، بلکه نفت خام خویش را 

 گرفت.ه دست بازار جهان را ب واردات غلبه داده و آورده و صادرات را بر

با توجه به دالیل مطرح شده و دالیل دیگري که فرصت مطرح کردن آن ها 

است براي برون رفت از مشکالت  در این مختصر نمی باشد، بر ما واجب

 ترین تدبير رهبري عزیز،قابل اعتماد از زیباترین و کشور، فرهنگی اقتصادي و

تنها فاکتور  کرده واستفاده  عمل، اقتصاد مقاومتی همراه با اقدام ویعنی 

 پيروزي خویش را این مهم بدانيم. خوشبختی و سعادت و
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 اهمیت دشمن شناسی از منظر علی  

 نيست ايمسئله کفر و اسالم درگيري

 داشته اثبات به نياز حاضر حال در که

 دقت و توجه به نياز آنچه بلکه. باشد

 یا پيروزي عوامل پيرامون کنکاش دارد

. است درگيري این در اسالم شکست

 سياسی، جانبه همه جنگ در بنابراین

 دنياي در جاري اقتصادي فرهنگی،

 از ظلم و نفاق و کفر جبهه بين معاصر

 و والیت و توحيد جبهه و طرف یک

 ترینمهم از یکی دیگر سوي از عدالت

 یا پيروزي عوامل بررسی مسائل،

 .است تمدنی درگيري این در شکست

 

 نهائی پيروزي شرایط تریناساسی از یکی

 حرکت هر تردقيق تعبير به و -انقالب هر

. است آن دشمنان شناخت -اجتماعی

 و حصول شرط تنهانه دشمن شناخت

 علل ترینمهم از بلکه انقالب، تداوم

 جوامع و انسانها اجتماعی و فردي تکامل

 مسير در آدمی زیرا. رود می شمار به

 را دشمن که آنجا تا خود تکاملی

 و بکوشد، آن دردفع تواندمی شناخته،

 دشمنان از فراوانی هايضربه قطعا

 این از هم. خوردمی و خورده ناشناخته

 اسالم گرامی پيامبر که روست

 عبدعرف الناس اعقل ان و اال:» فرمود

 آگاه) 2«فعصاه عدوه عرف و فاطاعه ربه

 که است کسی مردم ترینعاقل باشيد،

 و کند پيروي او واز بشناسد را خدایش

 گاهآن و بشناسد نيز را دشمنش

 .(نماید نافرمانيش

... است تأمين آخرتشان و دنيا سعادت کنند، پيدا شناخت چيز ده به اگر مردم: »فرمود و

 یاورانش و ابليس که است روشن 2.«باشدمی یاورانش و ابليس شناخت امور آن از یکی

. اندداده شکل را انسانيت و حقيقت و حق دشمنان جبهه که هستند طاغوتی اولياء همان

 ضرورت بر دائمی تاکيد با خویش نورانی کلمات جاي-جاي در علی نيز

 .است داشته حذر بر دشمن هايحيله و مکرها از را خود پيروان شناسی،دشمن

 

 سعيده رحمانيان
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 از بخشی تنها موارد این مثال عنوان به

 مقاومت تاریخ به ایشان نورانی خطابات

 و عدوا تستصغرن ال: »فرمایندمی که است

 کوچک را دشمنی هرگز) 3«ضعف ان

 حکم در نيز.( باشد ضعيف هرچند مشمار،

 للعدو کن: »است آمده ایشان به منسوب

 از) 0«المبارز للعدو منک حذرا اشد المکاتم

 دشمن تا باش برحذر بيشتر پنهان دشمن

 استضعاف القوي آفه: »فرمود و.( آشکار

 شمردن ضعيف قدرتمند آفت) 1«الخصم

 اخفاهم االعداء اکبر» و.( است دشمن

 که اندکسانی دشمنان ترینبزرگ) 5«مکيده

 شر» و.( دارند پنهان بيشتر را خود حيله

 1«مکيده اخفاهم و غورا ابعدهم األعداء

 هشداردهنده هاينهيب این در دقت

 در که گفتارهایی دیگر و المومنينامير

 شده، وارد معصوم امامان از باره این

 از یکی که است مهم امر این گرنمایان

 از غفلت شکست، عوامل تریناساسی

 .است دشمن

 صفات و هاويژگي بررسي عصري هر در اسالم دشمنان شناخت راه بهترين يقينا

 با كه امري. باشدمي اسالم تاريخ از حساس مقطع دو اين در انقالب دشمنان

 .بود ناپذيرخواهداغماض ايمساله شناسيدشمن ضرورت اثبات

 

 بود علوي شناسیدشمن به تمسک همين

 ملت کبير اسالمی انقالب جریان در که

 زهرا و علی فرزند رهبري به ایران

 مقاومت جبهه پيروزي کليد شاه حکم در

 حضرت افشاگري و استقامت. کرد عمل

 به حقيقی دشمن نمایاندن و اهلل روح

 و ملی اتحاد باعث که بود ایران ملت

 جزیره» فروپاشی و انقالب شدن همگانی

. شد اسالم دنياي قلب در کفر دنياي «ثبات

 دشمن شناخت در بصيرت اهميت نيز امروز

 کمتر یقينا نباشد، دیروز از بيشتر اگر

 پيروزي در هم شناسیدشمن. بود نخواهد

 ادامه در هم و دارد اساسی نقش انقالبی هر

 دوران در علی همواره تاکيد. آن یافتن

 ینم لم نام من: »اینکه بر خود حکومت

 شود غافل دشمن از که کس آن) 8«عنه

( شد نخواهد غافل او از نيز دشمن ضرورتا

 از پرهيز و دشمن شناخت ضرورت خوبی به

 نشان را والیی حکومت در آن از غفلت

 .دهدمی
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 حضرت با دشمنی به روشی به یک هر علی حضرت حکومت مخالف عمده جریان سه

 سه این از. انداختند راه به فراوانی هاي توطئه خویش اهداف به دستيابی براي و پرداختند

 جزء که بودند کسانی اینها. اند بوده قدم پيش راه این در بيشتر همه از ناکثين جریان،

 و طلحه جریان این سمبل. بودند امير حضرت با کنندگان بيعت اولين از و پيامبر اصحاب

 که اسالمی انقالب داخلی دشمنان شناخت در را ما تواند می جریان این بررسی. هستند زبير

 . دهد یاري زنند، می انقالب ریشه به تيشه دوستی لباس در

 

 قصه( شکنان پيمان) ناکثين جریان

 ها آرمان از بریده هاي خودي دردناک

 . است

 آميز عبرت داستان ناکثين

 آنان دنياطلبی، که است برگزیدگانی

 به سرانجام و قرارداد نفاق مدار در را

 جریان این. کشاند امام با مبارزه

 تمامی براي درسی. است عبرت آینه

 محل دنيا دارند باور که کسانی

 آن، امتحانی ماده و است امتحان

 .خداست به عشق

 من از معاویه سوگند خدا به»

 می نيرنگ وي نيست سياستمدارتر

 «نيستم حيله و مکر اهل من اما زند

 

 دشمنان هاي تاکتيک و ها روش مهمترین

 عبارتند علی حضرت دیدگاه از اسالم

 :از

 و سازماني فعاليتهاي انجام (1

  :تشكيالتي

 اهل اینکه با دارند، می بيان علی

 و اختالف از جهنمی خود درون در باطل

 بوده متحد حق مقابل در اما دارند، تفرقه

 می حق با مقابله به تشکل یک قالب در و

 که آنگاه البالغه نهج در علی. پردازند

 روي بر کند می شکنان پيمان از سخن

 گروهی اینان که کند می تأکيد نکته این

 دشمنان.هستند یافته سازمان و متشکل

 یکدیگر با خود اهداف به رسيدن براي

 .کنند می همکاري و شده متحد
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 شبهه ایجاد( 0 مقبول هاي چهره از ابزاري استفاده( 3 پسند عامه هاي بهانه و شعارها( 2

   مسلمين صف در تفرقه و اختالف ایجاد( 1  سازي جو و تبليغات (5  حيله و مکر( 1

 مقدسات از ابزاري استفاده( 1 طلب فرصت( 8

 

 را دشمن با مقابله راه آنان، شوم هاي ونقشه اهداف از آشنایی و دشمن شناخت از پس لذا

 و  عزم با آگاه، بيدار، ملتی اگر: »اند فرموده که یابيم می رهبري معظم مقام درکالم نيز

 بيدار ما واگر» ؛«کرد خواهد غلبه ها توطئه برهمه باشد رویش با وهمراه ایمان بر متکی

 نماي قطب بصيرت،» ؛.«بکند کاري تواند نمی دشمن نکنيم، اشتباهی یا غفلت باشيم،

 نما قطب این کسی اگر که اي گونه به است امروز پيچيده اجتماعی اوضاع در صحيح حرکت

 ببيند دشمن محاصره در را خود ناگهان است ممکن نبود بلد را خوانی ونقشه نداشت را

 جرأت ـ موقعيت درک و هوشياري هاست آفرینی فتنه این با مقابله راه ممترین بصيرت.

[ هستند] مهم درس سه آینده به اميد و ایمان و ـ خطرها و هاسختی از نترسيدن و اقدام

 .«است کشور و ملت آینده و امروز راهگشاي مهم، درسهاي این

 

 است افزایش به رو دشمنان فشارهاي و تهدیدات حجم که کنونی شرایط در اینکه آخر سخن

 هاي زمينه همه در تعالی و رشد سمت به حرکت براي وحدت و آرامش نيازمند کشور و

 دارند توقع کشور مسلمان و هوشيار مردم است خارجی سياست و فرهنگی علمی، اقتصادي،

 یک و کرده پيشه را اعتدال مشی رهبري معظم مقام از تبعيت با سياسی جریانات و نخبگان

 با دیگر طرف و گمارد همت بيگانگان و انقالب ضد با مواضع مرزبندي و ترسيم به طرف

 .باشد نداشته کشور هاي سرمایه حذف بر اصرار دشمن و انقالب ضد از معترضين تفکيک

 
 و الحکم مدینه و البحارسفينه قمی، عباس شيخ -2  ./211 ص ،11 ج بحاراالنوار، مجلسی، عالمه -2

 شرح الحدید،ابی ابن -0   ./333 ح دررالکلم، و الحکم غرر تميمی، عبدالواحد -3 .عرف واژه اآلثار،

 الغطا، کاشف -5   .225 ص ،2 ج الحياه، حکيمی، محمدرضا -1 .322 ص ،21 ج البالغه،نهج

 1182 ح دررالکلم، و غررالحکم تميمی، عبدالواحد -1     ./211ص البالغه،نهج مستدرک

 

 

 پی نوشت ها:
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العالی ساليان  ظلهداي مخامنهاقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبرامام 

اخير مطرح شده و سياستهاي کلی آن با کمک نخبگان کشور در تاریخ 

  .به سران سه قوه ابالغ گردیده است 31/22/12

 

اقتصاد  "سال جدید در حالی 

نام گذاري می شود که  "مقاومتی

توجه واقعی به مفهوم بيانگر عدم  

باقی  به نحواقتصادي مقاومتی 

حد یک شعار و گرفتن  ماندن در

گزارش هاي نه  چند سمينار و

باعث گردید که  چندان اثر گذار

رهبر معظم انقالب ضمن تکرار نام 

اقتصاد مقاومتی در ادامه 

، به اقدام و عمل تاکيد نامگذاري

یکی از با توجه به اینکه کردند. 

هاي د مرتبط با انسان، جنبهبعاا

باشد و اقتصادي زندگی او می

اسالم به تربيت انسان در این 

 .زمينه توجه نموده است

آگاه سازي زمينه  این دریکی از اقشاري که 

-به سزایی دارد قشر طالب می سهمجامعه 

روحانيون به عنوان قشر اثر گذار و . باشد

گر افکار باورهاي جامعه را ساماندهی هدایت

کرده و در صورت عملکرد صحيح به تبع آن 

اي بر مبناي الگو اسالمی در تحقق جامعه

با توجه به  و ،نقش بی بدیل خواهد داشت

اقتصاد مقاومتی ریشه در فقه و اینکه 

با  بنابراین .سياست اسالمی و شيعه دارد

هاي فقهاي بزرگ رجوع به متون و اندیشه

هاي آن را لفهؤتوان عناصر و ماسالم می

از این فقها امام  یکیمشاهده کرد 

 است با مراجعه به صحيفه امام خمينی

ومتی را هاي اقتصاد مقالفهؤترین ممهم

 .شمردبرمی

 

 عادله رنجبر
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گفتمان سازي است که اهميت  با

اجرا شدن اقتصاد مقاومتی بومی 

گشته و مردم شهر و محله به 

اهميت آن در جهت رفع اساسی 

مشکالت پی می برند و همت 

این زمينه معطوف می  خود را در

صادي را دارند و برنامه هاي اقت

مطابق با دستورات آن برنامه 

در واقع به  ریزي می نمایند.

وسيله گفتمان است که اقتصاد 

دیل بت فرهنگ مقاومتی به

گشته به نحوي که جامعه مورد 

نظر را به این قضيه حساس می 

شدن آن را  زکند تا شرایط احرا

 با ميل و رغبت آماده نمایند.

 

با توجه به اینکه بدنه روحانيت با 

بدنه جامعه و مردم ارتباط 

 هاي مستقيم دارد روحانيون قدم

موثر در ایجاد گفتمان سازي 

اقتصادي مقاومتی و آماده کردن 

هان مردم به سوي این نوع ذا

اقتصاد و به تبع آن عملياتی 

تار وپود بدنه  رکردن آن د

البته باید توجه  .اجتماع بردارند

روحانيون به عنوان  داشت که

یک الگو در زندگی براي مردم، 

طالب و خانواده آن از جمله 

ر رعایت الزامات پيشگامان د

اقتصادي و مقاومتی و الگوي 

 .صحيح زندگی اقتصادي هستند

 

پيش زمينه تعيين اقتصاد مقاومتی، فهم وضع کنونی کشور و  البته باید توجه داشت که

بنابراین باید بحت اقتصاد باشد نسل جوان می توده جامعه به خصوص  تعيين آن براي

تبدیل گردد به نحوي که با تار و پود جامعه تلفيق گردد که طالب می  گفتمان مقاومتی به

 ان بسيار موثر باشند.توانند در تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به یک گفتم
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بنابراین با رعایت ساده زیستی و 

-گرایی، مصرفملدوري از تج

یر  الگوي ذزدگی، اسراف و تب

صحيح زندگی اقتصادي را در 

عمل به مردم ارائه دهند و با 

هاي دین و درک عميق از ساحت

توجه به نقش اقتصادي در زندگی  

مومنين و جامعه اسالمی گفتمان 

تصادي اسالم را به ویژه سازي اق

در شرایط جنگ اقتصادي از اهم 

وظایف خود داشته و از فرصت 

سخنرانی و خطاب در تبليغ 

مقاومتی و ایجاد  گفتمان اقتصاد

عزم ملی براي حرکت در مسير 

مقاومتی استفاده  تحقق اقتصاد

 ند.نمای

 

باعث ایجاد روح عزت خواهی در این کار 

شود و با ارتباط عدم وابستگی میو گروه 

نزدیک به جامعه و مردم و به خصوص قشر 

جوان و تحصيل کرده با سخنرانی جذاب و پر 

مغز، با محتواي اقتصاد بر مبناي علمی و 

گرا حرکت نمایند جوانان با دیدن واقع

اي مبنی ها و ایجاد زمينه مقایسهواقعيت

اقتصادي جهان امکان  تصاد مقاومتی و بقيهاق

 .انتخاب صحيح را ابزار آنان فراهم نمایند

 

و مسجد به عنوان مرکز دینی و معنوي شهر 

به عنوان پایگاه آماده سازي جوانان به عنوان 

سربازان اقتصاد مقاومتی محسوب گشته و 

به دنبال جذب نيرو در این زمينه می توان 

طالب  در نتيجهگام هاي اساسی برداشت. 

به عنوان مبلغ و مورد اعتماد و مساجد به 

يار پر رنگی در عنوان پایگاه مردمی نقش بس

زمينه اجرایی کردن اقتصاد صحيح و سالم 

 بر اساس تفکرات و دستورات اسالمی دارد.

البته این راه غير ممکن و شعار دور از ذهن 

نيست فقط همت مضاعف با توکل راسخ را 

طلب می کند که ان شااهلل این مطلوب 

 حاصل گردد.
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 فردي رهبري با 2311سال که بود مذهبی-سياسی هاي ازگروه یکی فرقان گروه

 قرآنی جلسات حاشيه در گروه این هاي فعاليت شد، تشکيل گودرزي اکبر نام به

 قرآن آیات از شد می سعی جلسات این در شد، می برگزار تهران مسجد چند در

 گرگ که کرد می فکر انحرافی جایی تا فرقان شود، بيان مبارزاتی و انقالبی تفاسير

 از افراطی تفاسير کنار در کرد، می تعبير انقالب ضد به را یوسف سوره داستان

 ناطق اکبر علی گزارش در .بود روحانيت با مبارزه گروه این دیگر رکن قرآن، آیات

 به نسبت زیادي هاي پاسخ استاد، هاي نوشته در است؛ آمده پرونده قاضی نوري

 داشتند، دل در را وي کينه موقع آن از ها این و شود می دیده گروه این شبهات

 اسالمی جمهوري بودند معتقد و دادند تشکيل نظامی شاخه انقالب، پيروزي از بعد

 امپریاليسم و آمریکا عوامل نيز انقالب سران و آوردند کار سر ها آمریکایی را

 "22/2/2312شنبه سه جم، جام " .هستند

 

 شهيد عالمه ، مبارز روحانی مظلوميت یاد به که است روزي یادآور اردیبهشت 22

 ، خود عالمانه مخالفت با که معلمی است، شده ناميده معلم روز مطهري، مرتضی

 تخریب دنبال به هميشه رو این از آمد، می شمار به اسالم دشمنان چشم در خاري

 نشدند ایشان اجتماعی چهره نابودي به موفق چون و بودند جامعه در ایشان شخصيت

 هميشگی جلسه از استاد که هنگامی شب نيمه ودر گرفتند ایشان ترور به تصميم

 هاي فعاليت انجام هدف با و "علمی اجتماعی تربيتی مکتب" مخفف که متاع

 این اعضاي از تن سه توسط گشت می باز منزل به بود گرفته شکل مذهبی اجتماعی

 علت اما .رسيد شهادت به زاده قاضی وفا و بصيري علی نيکنام، حميد هاي نام به گروه

 بود؟ چه ایشان ترور اصلی

 

 حکيمه شعبانی
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 حاکميت برقراري براي تالشی اسالمی جمهوري حکومت ، گروه این اعتقاد به

 به کرد، می پيروي آخوند منهاي اسالم تز از گروه این حاليکه در بود روحانيت

 می روي روحانيون خصوصا انقالب برجسته هاي شخصيت ترور به دليل همين

 23/2/11امروز عصر تحليلی خبري سایت" .آوردند

 

 فکري هاي بحث بيان دیگر سوي از

 شریعتی دکتر و مطهري استاد ميان

 سبب بودند او ي دلباخته ها فرقانی که

 ي مهره گروه این براي استاد که شد

  گودرزي اکبر .آید شمار به خطرناکی

 چند در را دینی دروس از مقداري

 هر پوچ عقاید دليل به و خوانده حوزه

 او بود،سواد شده اخراج حوزه از بار

 ان"تفسير در که است پایين چنان

 انسان گوید می "لکنود لربه االنسان

 .است کند پروردگارش به نسبت

 

 چنين را ترور دالیل اي اعالميه طی گروه این

 :کند می عنوان

 طاغوت رژیم زمان در دانشگاه در تدریس: الف

 که اشرافی زندگی داشتن حقوق،و دریافت و

 بود رژیم این با همکاري و همفکري از نشان

 هاي تعریف با نقيض کامال حرف این که

 .است استاد این با ارتباط در اشخاص

 دیکتاتوري و فعلی رژیم با همکاري:ب

 .سایه در رهبر عنوان به آخوندیسم،

 هاي شخصيت و  گروه با مخالفت و مبارزه:ج

 فرقان، خلق، مجاهدین ازجمله، فرهنگی

 .شریعتی

 

 چون بزرگی روحانيون ترور به مسلمين و اسالم نابودي توهم با که فرقان گروه

 والیت الگوي با اسالمی نهال که اند ندانسته هرگز آوردند، روي مطهري شهيد

 بکشيد، را ما :خمينی امام شعار با و شده بارورتر روز هر علی حضرت

 .است شده کامل شود، می بيدارتر ما ملت
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عالرغم توطئه هاي بسيار 

دشمن و تبليغات گسترده 

اي که براي عدم شرکت 

مردم در انتخابات مجلس 

انجام دادند، بار دیگر مردم 

ایران وفاداري خود را به این 

مرز و بوم نشان داده و 

حضور پررنگی در انتخابات 

مجلس شوراي اسالمی 

داشتند. اما نکته اي که در 

این انتخابات بسيار قابل 

توجه بود، اتحاد و هم 

بستگی اصالح طلبان )به 

خصوص در پایتخت( و در 

مقابل پراکندگی و تشتت 

آراء اصول گرایان بود، 

اتفاقی که در انتخاب 

 12ریاست جمهوري سال 

نيز تکرار شد. در این مقاله 

مختصر، به دالیل شکست 

 اصول گرایان می پردازیم:

 

شاید  :واقعی وحدت عدم- 

 از یکی بتوان گفت که

 شکست علل مهمترین

 بود؛ آنها وحدت اصولگرایان

نتوانستند  اصولگرایان چون

آن انسجام کافی و وحدت 

 واقعی را بدست آورند.

شایعه پراکنی و اختالف -

افکنی  عليه اصولگرایان؛ 

مثل مظلوم نمایی، اخذ 

روش نفاق ، ارسال پيامک 

مبنی بر تقلب در انتخابات 

و...  صورت می پذیرفت و در 

این راستا برخی از رسانه 

عی جدي در هاي بيگانه س

مظلوم نمایی جناح مقابل 

داشتند و با اتخاذ روشی 

نفاق آلود سعی در خراب 

کردن اصول گرایان به کار 

بردند تالش کردند که با 

ارسال پيام در فضاي مجازي 

بحث تقلب در انتخابات را 

 در جامعه ترویج دهند در

نتيجه رأي گروهی از مردم 

 را از اصول گرایان برداشتند.
 

ترغيب همه مردم از -

شرکت سوي دشمن جهت 

در انتخابات به عنوان 

کاندید ولو افراد داراي سوء 

سابقه و توصيه به حضور 

مردم در راي گيري و 

دادن راي به نفع افراد 

مورد نظر خود؛ دشمن 

تالش کرد که مردم را به 

شرکت در انتخابات ترغيب 

کرده و عده زیادي از اقشار 

جامعه را به شرکت در 

انتخابات بعنوان نامزد 

تی دعوت کند هر انتخابا

چند  که این افراد داراي 

سوء سابقه باشند. در ادامه  

تالش کردند که مردم را 

عالوه بر ترغيب به شرکت 

در انتخابات، تشویق کنند 

نظر  که به نامزد هاي مورد

خود رأي دهند نه نامزد 

 مد نظر خود مردم.  هاي

 

 سميرا رحمانيان
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ر راي نقش رسانه دشمن د-

تحت مردم که مردم تهران را 

تاثير خود قرار داد؛ با توجه به 

آمار اکثر مردم تهران با توجه 

به تبليغات رسانه ها و فضاي 

مجازي رأي دادند و از توجه 

به معيارهاي دیگر بویژه 

معيارهاي مطابق با قانون و 

 شرع  بازماندند. 

 

حضور کمرنگ در صحنه -

انتخاباتی همچون تبليغات 

فضاي مجازي، تبليغات همراه با 

تاخير، توزیع ناشيانه و نابهنگام 

تبليغات؛ اصول گرایان توجهی 

به ظرفيت فضاي مجازي 

نکردند و از این ظرفيت غافل 

شده در نتيجه جناح مقابل به 

خوبی از آن استفاده کرده و به 

نتيجه مطلوب خود دست 

 یافتند.

 

تالش کم در جهت اقناع -

افراد و مردم؛ ميدان رقابت 

جناح هاي مختلف است کسی 

در این ميدان برنده خواهد شد 

که تالش بيشتري داشته باشد 

متاسفانه در این انتخابات 

اصول گرایان تالش زیادي 

 جهت اقناع مردم نداشتند
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 نيروهاي توسط "نفوذ" سياسی ادبيات در

 اعمال دشمن کشور مواضع عمق در ویژه

 نفوذ از اعم نفوذ از وقتی منظر این از شودمی

... و اقتصادي اجتماعی، سياسی، فرهنگی،

 که است این منظور آید،می ميان به سخن

 اقتصاد و اعتقاد و فرهنگ و فکر از عناصري

 فرهنگی، مواضع عقبه در کشوردشمن

 نظامی و امنيتی اجتماعی، اقتصادي، سياسی،

 تواننمی نفوذ براي. اندکرده نفوذ خودي

 و چارچوب به را آن و شد قائل محدودیتی

 . کرد مقيد خاصی عرصه

 

 که هدف جامعه ساختار از بخش هر

 تواندمی که باشد داشته گمان دشمن

 معضلی چون و شده مقاومت منشأ

 تواندمی گيرد، قرار اهدافش روي پيش

 به. شود بدل نفوذ براي مقصدي به

 که است گذاريهدف این تناسب

 نفوذ -2: به را نفوذ پروژه توانمی

 نفوذ -3 علمی؛ نفوذ -2 فکري؛

 نفوذ -1 اقتصادي؛ نفوذ -0 فرهنگی؛

 . کرد تقسيم امنيتی، نفوذ -5 و سياسی

 

 اهداف تواندمی و است اهميت داراي خود جاي در هاعرصه از یک هر

 نفوذ ساززمينه عرصه، یک در نفوذ گاه همچنين،. کند تأمين را نفوذگذار

 پيوستگی زنجير هاي دانه مثل آنها بين و شد، خواهد دیگر ايعرصه در

 و تدریجی هاعرصه برخی در نفوذ آنکه ضمن. بود خواهد برقرار ارتباط و

 از دیگر برخی در و بود خواهد تأثيرگذارتر دیگر سوي از و بوده برزمان

 .است برخوردار بيشتري سرعت از اما کمتر، عمق

 

 فاطمه توحيدي
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 مجموعه در عرصه آن سستی و ضعف نفوذ، عرصه یافتن اولویت در مؤثر مؤلفه

 نفوذ معرض در بيشتر برد،می رنج فرهنگی ضعف از که ايجامعه. است هدف

 سياسی نفوذ معرض در است، سياسی تشتت دچار که ايجامعه. است فرهنگی

 .بود خواهد اقتصادي نفوذ بسترساز اقتصادي معضالت نسبت همين به و است

 

 جمله از کشور در غرب فرهنگی نفوذ

 گذشته ساليان از که است هایی تهدید

 و اسالمی اصيل فرهنگ بر کماکان

 هاي حوزه و است انداخته سایه ایرانی

 سياسی، اقتصادي، اجتماعی، گوناگون

 و آثار الشعاع تحت ...و اجتماعی

 در و داده قرار خود منفی پيامدهاي

 بر را اي عمده صدمات موارد برخی

 وارد ایرانی و اسالمی ناب فرهنگ پيکره

 تبيين به دراینجا. است آورده

 فرهنگی عرصه در مهم تهدیدهاي

 براي مناسب و آماده بستري که کشور

 می است غرب فرهنگی نفوذ پروژه

 . پردازیم

 

 جاهاي از رخنه این: »فرمودند بارهاین در اسالمی انقالب معظم رهبر

 در گوناگون؛ هايزمينه در.. .باشيد مواظب باشد؛ است ممکن مختلفی

 (0/5/2310)  ...«هادستگاه همه در آمدها، و رفت در اقتصادي، هايزمينه

 انقالب گذاربنيان نظري و عملی سيره در

 مشاهده رهبري معظم مقام و اسالمی

 و مسؤالن زیستی ساده که است شده

 محسوب اصل یک گراییتجمل از دوري

 مقيد آن به باید لحظه هر که شود می

 این در انقالب رهبر که اي بگونه. بود

 که این از اینجانب: »فرمایند می باره

 ما مردم ميان در تا کوشندمی کسانی

 را ولخرجی و اسراف و گراییتجمل رسم

 از و متأسفم و نگران شدیداً کنند، شایع

 در ایران انقالبی و فداکار مردم که این

 داده سوق گرایی مصرف به شخصی امور

 به ببرند، یاد از را انقالبی قناعت و شوند

 (2/1/58. )«برممی پناه خدا

 

 زیستی ساده از دوري و گرایی تجمل اول؛
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 مورد در بخصوص زیستی ساده از پرهيز و گرایی تجمل داشت توجه باید همچنين

 و آثار آن بر افزون بلکه شود می محسوب فرهنگی آسيب یک تنها نه مسؤالن

 از ايگوشه. گذارد می جاي بر اسالمی جامعه و فرهنگ بر نيز را ناگواري پيامدهاي

 :است زیر قرار به گراییتجمل مخرب آثار

 

 امام که است همين براي

 صحيح بادرک خمينی

: فرمایندمی واقعه همين از

 نشينی کاخ خوي این»

 که شودمی این اسباب

. شود پيدا اخالقی انحطاط

 فاسد، هايخوي این اکثر

 مردم به مرفه طبقه از

. «است شده صادر دیگر

 هفده، جلد، امام صحيفه)

 (315ص

 

 نابودي؛ و سقوط -۲ فساد؛ گسترش -1

 اسراف و گذرانیخوش کریم قرآن نظر از

 نابودي و سقوط عامل جامعه، سران

 آیه اسراء سوره در چنانکه است، جامعه

 چون و: »فرمایند می متعال خداوند 25

 نابود را دیاري و جمعيت که کردیم اراده

 به وادار را گذرانخوش گرانتوان کنيم،

 پرداختند، فسق به وقتی و کنيممی فساد

 و زیر را آنجا گاهآن. شوندمی عذاب سزاوار

 این. «سازیممی نابودشان و کنيممی زبر

 پروردگار قطعی هايسنت از یکی به آیه

 با آن ارتباط و مردم هالکت درباره

 .دارد اشاره گرایانتجمل و زدگانرفاه
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 اقتصادي؛ بحران -۳  

 اقتصاد به گرایی تجمل که گونه همان

 بخش و سازدمی وارد آسيب خانواده سالم

 درست مصرف جاي به ثروت از عظيمی

 گرایی تجمل صرف اخروي، و دنيوي

 اقتصاد به جدي آسيب همچنين شود،می

 منابع زیرا سازد؛می وارد آن سالم جریان و

 سویی و سمت به را توليد و اقتصادي

 شکوفایی جاي به که دهدمی سوق دیگر

 بحران موجب جامعه، قوام و اقتصادي

 .شودمی مدت بلند در اقتصادي

 

  زدگي؛ مصرف -۴

 اصلی عوامل از یکی خود گرایی تجمل

 صرفه آفت حقيقت در و زدگی مصرف

 دام در که کسانی. باشدمی نيز جویی

 جویی صرفه از افتندمی گرایی تجمل

 بلکه سرمایه و ثروت و شوندمی غافل

. کشانندمی تباهی به را جامعه توليد

 به انسانی جوامع مشکالت از بسياري

 به گرایش و اعتدال از خروج سبب

 رفاه و( پاش و ریخت) تبذیر اسراف،

 .است زدگی

 

 غربی فرهنگ دادن جلوه بزرگ دوم؛

 
 یکی فرهنگ، این مقابل در کاذب حقارت و ضعف احساس و غربی فرهنگ بزرگنمایی

 اسالمی جامعه فرهنگ و ایرانيان زندگی سبک بر تواندمی است هایی آسيب از دیگر

 داشت توجه باید که است حالی در این. " همسایه مرغ پنداشتن غاز" گذارد تأثير

 در را خود امتحان که است شده تجربه فرهنگ یک غربی ليبرال نظام از ناشی فرهنگ

 که چرا. ندارد طوالنی و عميق نظري بحث به نيازي و است داده پس اخير سال صد این

 در. کند تمجيد آن از و بگوید گزافه به سخن نظام این مورد در تواندنمی کسی دیگر

 به استقالل عدم این و هاستانسان استقالل عدم غربی، فرهنگ ویژگی مهمترین حقيقت

 نوین و مدرن هايشيوه با هاانسان «هايعالقه تحميل و کنترل» و «افکار کنترل» وسيله

 . گيردمی صورت هنري و ايرسانه
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 فضاي ظاهر به غرب، در رو این از

 اینکه براي اما اندکرده ایجاد آزاد

 و کنند کنترل را هاانسان بتوانند

 خودشان که سمتی به را ها آن

 با کنند، هدایت خواهندمی

 «افکار» اداره اي،ویژه هايمهارت

 و «هاانگيزه» اداره و عمومی

 دست در را هاانسان هايعالقه

 هايشيوه انواعِ با و. اندگرفته خود

 هارسانه هنر، کارگيري به و مدرن

 هايعالقه و هادل... و تبليغات و

 خودشان سيطره به را مردم

 . انددرآورده

 در که بود خواهد این نتيجه

 سال صد غربی، دموکراتيک جوامع

 حاکم هاصهيونيست که است

 که کسی هر به مردم و هستند

 نفع به نتيجه دهند،می رأي

 .خوردمی رقم هاصهيونيست

 قدرت به توانمی عميق نگاهی با

 اجتماعی هاي بيشترشبکه تخریب

 شک بدون. برد پی ماهواره به نسبت

 نفوذ آفات ترینمهم از یکی

 منفی ابعاد به دلبستگی فرهنگی،

 و گناه و ازغفلت سرشار هايرسانه

 دشمنان و بيگانگان دارهدف البته

 که ابزاري دو. است ملت این و اسالم

 هم ها آن از غيرهدفمند استفاده

 به را جامعه هم و خانواده بنيان

 مخربی تأثيرات و کشاند می قهقرا

 و فرهنگ و اخالق و اعتقادات بر

. گذارد می جاي بر اقتصاد و سياست

 مؤثر بسيار اما نرم قدرتی دو هر زیرا

 و ملت یک فرهنگ تخریب در

 .هستند زندگی سبک تسخير

 از غيرهدفمند گيري بهره سوم؛

 ماهواره و( اینترنت) اجتماعی هايشبکه
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 هايشبکه از حد از بيش استفاده

 را رو در رو تعامالت اجتماعی

 کاهش موجب دهد، می کاهش

 اساسی اهداف روي بر افراد تمرکز

 شد خواهد حقيقی زندگی

 ابتال خطر و توجه به نياز ،احساس

 افزایش شدت به را افسردگی به

 مقایسه جهت به داد، خواهد

 به اعتماد دیگران با خود پيوسته

 سبب و داده تقليل را افراد نفس

 شود، می خود از نارضایتی ایجاد

 خواب کاذب هيجانات ایجاد با

 انظباط و شده اختالل دچار افراد

 آنها اجتماعی و فردي زندگی

 شد. خواهد مختل

 

 درست هدف بی گذارهاي و گشت

 به برنامگی بی روي از که زمانی مانند

 بهره پردازید می تلویزیون تماشاي

 هايکنش دریافت از مغز وري

 کاهش و کرده ضعيف را پيرامون

 به را فرد حسی هايسيستم واکنش

 .داشت خواهد دنبال

 حضور گفت توان می یقين به بنابراین

 نابود اجتماعی هايشبکه در حد از بيش

 نوجوانان بویژه کاربران خالقيت کننده

 .است

 قرمزهاي خط عبوراز که بدانيم باید

 هايدرشبکه مرد و زن تعامل در شرعی

 و خزنده بسيار فرایندي طی اجتماعی

 . دهد می رخ محسوس غير

و این موضوع مهم را به اثبات می رساند 

ماهوره اي و فضاي که شبکه هاي 

مجازي در تغيير فرهنگ به سوي غربی 

 شدن حرف اول را می زند.

 


