
  



  



  



  

  یریوذناپذو نف یریناپذقوّت و عامل مهمّ سلطه  ینقطه ،یاست. اقتصاد قو   کنندهنییتع یِدیکل ینقطه کیاقتصاد  

و   اتیّنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّ ازسنهیضعف و زم ینقطه ف،یکشور است و اقتصاد ضع

شر، اثر م  اتیّمعنو صاد البتّه هدف جامعه گذاردیب سالم  ی. اقت س  ست، ین یا ست که بدون آن نم  یالهیامّا و به   وانتیا

محور، و  عدالت عیو توز ت،یّفیانبوه و باک دیبر تول یاقتص  اد مس  تقلّ کش  ور که مبتن تیبر تقو دی. تأکدیهدفها رس  

  بارها تکرار و نجانبیا یاز سو  ریاخ یخردمندانه است و در سالها   یتیّریو مناسبات مد  اسراف، یاندازه و بمصرف به 

 جامعه بگذارد. یامروز و فردا یبر زندگ تواندیاست که اقتصاد م یشگرف ریتأث نیخاطر همشده، به دیبر آن تأک

  یعملکردها یو وابس  ته و فاس  د دوران طاغوت را به ما نش  ان داد، ول فیعراه نجات از اقتص  اد ض   یاس  الم انقالب

شور را از ب    ف،یضع  صاد ک ست. چالش ب    رونیاقت ساخته ا سه    میتحر یرونیو درون دچار چالش  سو شمن    یهاو و د

و   یساختار  وبیعبارت از ع یخواهد شد. چالش درون  اثریب یاثر و حتّکم ،یاست که در صورت اصالح مشکل درون    

 است. یتیّریمد یضعفها

نگاه   ست،یدولت ن فیوظا یطهیاز اقتصاد که در ح ییبودن بخشها یاقتصاد به نفت، دولت یوابستگ وب،یع نیترمهم

و   وبیمع یبندکش  ور، بودجه یانس  ان یروین تیّاندک از ظرف یاس  تفاده ،یداخل تیّبه خارج و نه به توان و ظرف

  یزائد و حتّ یهانهیو وجود هز تهایّاولو تیرعا عدعاقتص  اد و  یاجرائ یاس  تهاینامتوازن، و س  رانجاع عدع ثبات س  

شها    سرفانه در بخ ستگاه  ییم ست. نت  یحکومت یهااز د شکالت زندگ  نهایا یجهیا جوانها،   یکاریب لیمردع از قب یم

 و امثال آن است. فیضع یدر طبقه یفقر درآمد

و با   هیّآن ته یبخشها یهمه یبرا یاجرائ یهابرنامه دیاست که با یاقتصاد مقاومت یاستهایمشکالت، س   نیا حلّراه

شاط کار  سئول    یقدرت و ن شود. درون  یریگیدر دولتها پ ت،یّو احساس م شدن و       ییزاو اقداع  صاد کشور، مولّد  اقت

صدّ   یشدن آن، مردم  انیبندانش ستفاده از ظرف  ییگرادولت، برون ردننک یگریکردن اقتصاد و ت که قبالً   ییاتهیّبا ا

جوان و دانا و مؤمن و مس  لّب بر   یمجموعه کی گمانیها اس  ت. بحلراه نیمهمّ ا یبه آن اش  اره ش  د، بخش  ها 

  نیچن تیّفعّال دانیم دیبا روشِیمقاصد برسند. دوران پ   نیدر درون دولت خواهند توانست به ا  یاقتصاد  یهادانسته 

 باشد. یامجموعه

ت  مشکال»گمان کند که  یکس نکهیها در داخل کشور است. احلراه یبدانند که همه در سراسر کشور    زیعز جوانان

ت؛  نشدن در برابر دشمن اس    میو تسل  یهم مقاومت ضدّ استکبار   میاست و علّت تحر  میاز تحر یصرفاً ناش   یاقتصاد 

سه زدن بر پنجه   پس راه شمن و بو ست  رگگ یحل، زانو زدن در برابر د شودن  ییخطا« ا   لیتحل نیست. ا ا ینابخ

  یهفکر و توطئ یامّا منشأ آن، کانونها  شود، یصادر م  یزدگان داخلغفلت یسراپا غلب، هرچند گاه از زبان و قلم برخ 

 .شودیالقاء م یداخل یو افکار عموم رانیگمیو تصم سازانمیاست که با صد زبان به تصم یخارج

 رانیخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب» هیانیدر ب یمقام معظم رهبر اناتیب
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 مقدمه
 
 
 
 
 

صاد مقلومتی »برای اولین بار « العالیمدظله»مقام معظم رهبری  سال  « اقت شان در   9831را در  مطرح فرمودند. ای
ضرورت، ماهیت، ابعاد و ویژگی سخنرانی  شان    های متعدد  صاد مقاومتی را تبیین نمودند. از مجموع بیانات ای های اقت

ستفاده می  سالمی، الگویی      که  شود اینگونه ا صادی علمی و بومی، برآمده از فرهنگ انقالبی و ا صاد مقاومتی؛ اقت اقت
بنیاد با بنیان، مردمپذیر، عدالتگرا، انعطافزا، برونساز، مولد، درون پیشرو، فرصت  بخش از نظام اقتصادی اسالم،   الهام

ضمن مقاوم    ست که  صاد در برابر تهدیدها   رویکرد جهادی ا صاد و تحقق    سازی اقت سلطه، از توان تقویت اقت ی نظام 
 پیشرفت جهشی جامعه اسالمی برخوردار است. 

سال     شان در اواخر بهمن ماه  ست        19ای سیا سمی  صورت ر سه گانه ابالغ     به  صاد مقاومتی را به قوای  های کلی اقت
 های اقتصاد مقاومتی ابراز داشتند. فرمودند. از آن زمان تا کنون ایشان بارها عدم رضایت خود را از میزان تحقق سیاست

های  های کالن اقتصاد مقاومتی و تأکید ایشان بر اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر آموزه     بدنبال ابالغ سیاست  
صه      ست، نهادهای انقالبی و نیروهای مردمی فعال در عر سالمی و انقالبی و مردم بنیاد ا صادی نیز که خود را در  ا های اقت

 اند.ها اقداماتی را انجام دادهدانستند، در راستای تحقق این سیاستها متعهد میبخشی از این سیاست مقابل
سال  شور و نهادهای دینی و انقالبی مانند حوزه      گرچه طی  سر ک سرا سوی واحدهای مردمی در  های های اخیر از 

عاالن و مراکز و فسازمان بسیج مستضعفین،      علمیه، مراکز دانشگاهی و مجامع علمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی،    
 ، اما به دلیل فقدان نهادیههای علمی و اجرایی صورت گرفتبه صورت خودجوش اقداماتی درعرصه فرهنگی و تبلیغی

ستهای      که ظرفیت سیا ستای اهداف و  سیج نموده و در را های بالفعل و بالقوة واحدهای مردمی و نهادهای انقالبی را ب
 افزایی است. افزون برگرایی و همها فاقد انسجام سازمانی، هم متی سازماندهی و هدایت نماید، این حرکت اقتصاد مقاو 

جبهة »های بالفعل و بالقوة مردمی در این راستا بکار گرفته نشده است. از این رو، ایده تاسیس     این بسیاری از ظرفیت 



 

 

گزینه بلکه یک ضاارورت حیاتی برای ایفای نقش مردم و که این خالء را پر کند، نه یک « اقتصاااد مقاومتیمردمی 
 های کالن اقتصاد مقاومتی است.نهادهای انقالبی در راستای تحقق سیاست

سی نقش بنیادین مردع در       صاد مقاومتی و برر شات مقاع معظم رهبری در زمینه اقت به منظور پی گیری فرمای

شکیل      این مهم شنهاد ت سی پی صاد مقاومتی جب»و همچنین ارائه و برر شکل     «هه مردمی اقت شست ت  های مردعن

 های علمیه برگزار شد.در قم مقدس به میزبانی مدیریت حوزه 6/01/0931بنیاد در روز پنج شنبه 

نهاد و تش  کل مردمی ش  رکت نموده و در دو نوبت ص  بد و بعدازظهر با    01در این نش  س  ت بال  بر  

االسالع  حوزه های علمیه آغاز به کار کرد و حضرت حجت  سخنرانی افتتاحیه حضرت ایت اهلل اعرافی مدیر  

جناب آقای مهندس عظیمی از کانون و المس  لمین یوس  فی ریاس  ت مرکز راهبری اقتص  اد مقاومتی حوزه 

به ایراد سنگرسازان بی سنگر و جناب اقای مهندس امیرآبادی نماینده مردع قم در مجلس شورای اسالمی       

  ث در گزارش آمده است()اکثر مباحسخنرانی پرداختند.

نهاد تش  کل مردمی در دو نوبت ص  بد و بعداز ظهر، ظرفیتهای مجموعه های   01پس از آن نمایندگاه 

بیان  « جبهه مردمی اقتص   اد مقاومتی  »خویش و پیش   نهادات و نقش خود را نس   بت به فعال س   ازی      

 هایی از مطالب نمایندگان در گزارش آورده شده است()گزیدهنمودند.

سب  آن  پس از شکل  1شرکت کنندگان  تو که شدند  ها انتخاب نفر به عنوان دبیرخانه و هیئت مدیره ت

 گیری آنان پیگیری شود.قرار شد ادامه کار با تصمیم

 در پایان بیانه نشست قرائت شد و حاضرین آن را امضاء نمودند.

 

 

 و من اهلل التوفیق

 های مردم بنیاد اقتصاد مقاومتیدبیرخانه تشکل

   1931ند اسف



 

 

 

 

 

  سخرناین های نشست



 

 

 بیان مقدمه توسط معاونت محرتم فرهنیگ 
 های علمیهمرکز راهربی اقتصاد مقاومیت حوزه

 حجت االسالم و املسلمنی محمدمهید محسین

 
برد های بعد از آن در پیشت و فعالیتآمد و خیر مقدم خدمت همه عزیزان و مدعوین حاضر در جلسه؛ انشاءاهلل بتوانیم با برپایی این نشسعرض سالم و خوش

 های مفیدی برداشته باشیم.اهداف انقالب اسالمی و از بین بردن اهداف دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی قدم
های ابالغی استسینسبت به اقتصاد مقاومتی است. ایشان در مقدمه « مد ظله العالی»هدف اصلی از برگزاری این نشست، پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری 

های گسترده و ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیر ساخت"فرمایند: می 91/99/9819اقتصاد مقاومتی در تارخ 
گوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی تر از همه برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت؛ اگر از المهم

آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت که همان اقتصاد مقاومتی است پیروی کند نه تنها بر همه مشکالت اقتصادی فائق می
های مالی، های ناشی از تحوالت خارج از اختیار مانند بحرانخواهد توانست در جهانی که بی اطمینانیدارد، بلکه نشینی وا میبزرگ صف آرایی کرده به شکست و عقب

انداز شمها و اصول قانون اساسی در سند چهای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرماناقتصادی و سیاسی در آن رو به افزایش است با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه
ت بخش از نظام اقتصادی اسالمی را عینیرو را محقق سازد و الگویی الهامگرا، پویا و پیشزا و برونمتکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونساله اقتصاد  92

 "بخشد.
ها با شکلآشنایی نهادها و ت اشت تا ضمناج به برگزاری چنین نشستی وجود دهای مختلف دارند احتیهایی که همه عزیزان در نهادها و تشکلبا توجه به فعالیت

ها و استعدادهای مختلفی که نهادهای متعدد نسبت به پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی داشتند و دارند به یکدیگر، نسبت به ظرفیت
 نماییم. گفتگو و مباحثه بپردازند و همچنین وظایف خودمان را در بخش مردمی اقتصاد مقاومتی ایفا

ند که انشاءاهلل در بخش معرفی نهادها اهاز نقاط مختلف کشور تشریف آورداند و هتشکل مردمی قبول زحمت فرمود 02در نشست امروز مسئولین و نمایندگان حدود 
 یم نمود.شان نیز در رابطه با اقتصاد مردمی استفاده خواهبا اسامی و فعالیت آنها آشنا خواهیم شد و از نظرات کارشناسی

 ز بیاناتا خیر مقدم و ارائه بحث مسئول محترم مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حجت االسالم و المسلمین دکتر یوسفی را خواهیم داشت و سپسدر بخش اول 
در  ظیمی استفاده خواهیم کرد ودر بخش بعدی از سخنان مهندس عبریم و های علمیه بهره میم حوزهاهلل اعرافی مدیر محترآیت سخنران افتتاحیه نشست حضرت

  ها را خواهیم داشت.بندی مباحث و نتایج کارگروهپردازند و در نوبت عصر نیز جمعهای خود میها و نهادهای حاضر به معرفی فعالیتادامه نیز تشکل



 

 

 معریف نشست و مهمانان محرتم خدمت آیت اهلل اعرایف
 یوسیف  توسط حجت االسالم و املسلمنی دکرت احمدعیل

 اقتصاد مقاومیت حوزه راهربی مسئول محرتم مرکز
ضرت آیت اهلل اعرافی مدیر محترم حوزه های علمیه خیر مقدم عرض می    ضار محترم بویژه ح شما عرض می خدمت همه ح دارم نمایم. اجماالً خدمت 

تأسیس   18رم وقت حوزه، حضرت آیت اهلل بوشهری در سال    با حکم مدیریت محت «های علمیهمرکز راهبری مطالعات اسالمی اقتصاد مقاومتی حوزه  »که 
 شده است و در دوران مدیریت حضرت آیت اهلل اعرافی نیز بیش از گذشته مورد حمایت جدی قرار گرفته است. 

سی  سیده   با بحث و برر شورای راهبری این مرکز به این نتیجه ر شکل های مختلف در  صاد مقاومتی را دارن های فراوانی در ایران دغدغه اقایم که ت د و ت
صاد مقاومتی انجام می هایی را در حوزههمچنین تالش سبت به     دهند، لکن این مجموعههای علمی، فرهنگی و عملیاتی اقت شنا ن صورت پراکنده و ناآ ها به 

 کنند. یکدیگر فعالیت می
ست یافتیم که اگر این مجموعه  شوند و ید وا به این نتیجه د شوند، ید اهلل مع الجماعة هم اتفاق خواهد افتاد، لذا از مدتی قبل  ها به یکدیگر ملحق  حده 

صدد این برآمدیم که این مجموعه  سطح ملی برای      ها را در یکجا با یکدیگر جمع کنیم تا از ظرفیتدر  شوند و یک حرکت هم افزا در  شنا  های یکدیگر آ
 تحقق اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد. 

شوند، های آنها ذیل یکی از قوای سه گانه تعریف میهای حاکمیتی که مدیریت، بودجه و برنامهته اصلی تقسیم نمودیم؛ تشکلها را به سه دسما تشکل
های واسط که برنامه و مدیریت آنها برای خودشان   شود و تشکل  های مردم بنیاد که برنامه، مدیریت و بودجه آنها از بدنه اصلی خود مردم تأمین می تشکل 
ست ا  ستفاده می ا ستیم و همکاری و حمایت ما از بودجه دولتی ا وزه های علمی در حنمایند. ما در این مرحله، گرچه با نهادهای حاکمیتی مرتبط در ارتباط ه

صاد مقاومتی از ناحیه این مجموعه  صورت می اقت شکل ها  شکل گیرد، ولی در این مرحله ت سطی که مخاطبین مردم های مردم بنیان یا ت س های وا طح ی در 
 ملی دارند را دعوت نمودیم تا انشاءاهلل به اهداف مطلوب دست پیدا نماییم. 

ضرت آیت اهلل اعرافی هم عرض می  شکل خدمت ح شکل   هایی که امروز در اینجا جمع میکنم؛ ت ستند که در حوزه علمی، گفتمانی و  شوند ت هایی ه
شکل      ستند و ت سطح ملی ه ستند را در مرحله بعدی دعوت خواهیم کرد، چون بنای ما بر    دارای ظرفیتهایی که عملیاتی دارای ظرفیت در  ستانی ه های ا

های ر حوزهیاین است تا در هر استان یک کمیته اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهیم که اعضای این کمیته شامل نمایندگان ولی فقیه، فرمانده سپاه، بسیج، مد        
 های اقتصاد مقاومتی آن استان را راهبری نماید. ی فعالیتد و در واقع آن کمیته باید مجموعههای مردم بنیان باشعلمیه و تعدادی از تشکل

  



 

 

 

 
 سخرناین آیت اهلل اعرایف

 های علمیه مدیریت محرتم حوزه
 
 
 
 

های ، معرفتسیاری از مفاهیم بلندانقالب اسالمی تجدید کننده بسیاری از مفاهیم پایه و بنیادی است که در متون و منابع دینی ما وجود داشته است. ب
ست. اها، سنن و قوانینی در منابع و متون اسالمی وجود دارد که هیچگاه در عرصه عمل ظهور پیدا نکرده و یا به مقدار کمی ظهور و بروز داشته ناب، ارزش

و به دنیای معاصر عرضه نماید و از آنها برای ساختن یک ها را استخراج و استکشاف کند انقالب اسالمی در صدد آن بوده و هست که آن مفاهیم و معرفت
الب های قوی آمدند تا بر اساس اندیشه متعالی اسالم و در قتمدن نوین اسالمی بهره بگیرد. طبعاً این هدف بسیار بلند بوده و موانع بسیاری نیز دارد، اما اراده

 انقالب اسالمی به سمت آن هدف حرکت نمایند. 
های انقالب اسالمی را مطرح کنیم سخن فراوان است. بیش از بیست های زیادی برشمرد؛ اگر بخواهیم ویژگیشود ویژگیسالمی میبرای انقالب ا

است، انقالب اسالمی در تار و پود و شالوده  "مردم بنیادی"و  "مردم نهادی"هایی آن ترین ویژگیویژگی مهم در انقالب اسالمی وجود دارد که یکی از مهم
ا از ود مذات خود مردم نهاد و مردم بنیاد است به عبارت دیگر حرکت انقالب و نظام اسالمی باید از درون مردم بجوشد و اگر این جوشش مردمی قطع شو 

 های اصیل انقالب و اسالم فاصله خواهیم گرفت. ارزش
شکاالت شده که دارای اگذاری میها نیز به عنوان دموکراسی نامیات غربیشود و در ادبگاهی از مردم نهادی و مردم بنیادی تعبیر به مردم ساالری نیز می

بوده و  جمتعددی است. یک نظریه همان مردم ساالری یا دموکراسی مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم است که این همان لیبرال دموکراسی است که در غرب رائ
ع دوم هم نمودند. نوترین مرحله فکر بشر به حساب معرفی میاریخ اعالم کردند و به عنوان عالیامروزه نیز رواج دارد. زمانی متفکرین غربی آن را پایان ت

های خاص خودش را دارد. این دو مدل و الگو از مردم نهادی یا مردم ساالری بوده است مردم نهادی و مردم گرایی در قالب سوسیالیسم است که ویژگی
 ایم.های عملی آن در دنیا و در تاریخ یکی دو قرن اخیر بودهبیش هم شاهد نمونهشد و کم و که در غرب و شرق تعریف می



 

 

 نظریه سومی که هنوز هم برای عرضه آن و پیشبرد آن جای کار خیلی زیادی وجود دارد مردم ساالری اسالمی است و آنچه که در انقالب اسالمی
ا اجتهاد و پیشگامی و طراحی امام عظیم الشأن )ره( از اسالم استخراج شد و با مقتضیات زمان عرضه شد و تجلی پیدا کرد. البته این چیز جدیدی نبود اما ب

های خاص خود است که در ها، خصوصیات و ویژگیتطبیق داده شد و در قالب مردم نهادی اسالمی مورد عرضه قرار گرفت. این نوع از مدل دارای مؤلفه
 کنیم؛یاین فرصت محدود به برخی از آنها اشاره م

ها در قالب . مبتنی بر نظام امامت و امت است؛ یعنی در عین حضور مردم و مردم بنیادی امام و امامت نقش و جایگاه مهمی دارد که در برخی از دوره9
ردم و رتباطی خاص بین ممرجعیت و والیت بوده و در حال حاضر در قالب والیت فقیه تجلی نموده است، بنابراین مردم بنیادی است که دارای یک نظام ا

خصاتی که مش امام است، یعنی جامعه دارای امام است، فراتر از این که فردی به صِرف رأی آوری برگزیده شود. این گزینش و انتخاب در یک چهارچوبی است
 شود.دارد و از آن به نظام امامت و امت تعبیر می

شوند؛ رأی و انتخاب وجود دارد اما این رأی و انتخاب در یک چهارچوبی قرار برگزیده می . برخی از مسئولین کشوری بر اساس رأی و انتخاب مردم9
های مادی صِرف نیست، دانند و انتخاب بر اساس اهواء و خواستهکنند و خود را مقید به آن چهارچوب میدارد که آن چهارچوب را هم خود مردم انتخاب می

 که از شریعت برخاسته است. های خاصی است بلکه انتخاب در چهارچوب
 کند. بدین معنا که در پرتو هدایت الهیها به عنوان تکلیف است؛ یعنی یک تکلیف الهی آنها را به این حضور هدایت می. حضور مردم در همه عرصه8

لیف فرامادی است که شریعت و دین به عنوان تک ایکنند. بنابراین حضور همه جانبه، تکلیف و وظیفهآیند و حضور پیدا میو تکالیف الهی مردم به صحنه می
الن فقهی نیز بر عهده افراد گذاشته است، آنها را موظف کرده تا براساس اخوت اسالمی، تعاون اسالمی، امر به معروف و نهی از منکر و .... که قواعد ک

های فقهی وقواعد الهی است که انجام ی بر تکلیف و راهنمائیرو حرکت مردم یک حرکت مبتنهای مختلف حضور داشته باشند. از اینهستند در عرصه
 کشاند. ها را به پای کار آورده و به صحنه عمل میپذیرد، آن چیزی که محرّک اصلی است یک اراده الهی است که آدممی

 ها است یعنیکه عرصه آزمون انسان . حضور مردم دارای سطوح متعدد است؛ حضور و مشارکت مردم در یک سطح نبوده بلکه سطوح مختلفی دارد0
را از خود نشان  تریتر و ایثارگرانهتر، مخلصانهتر، دقیقتوانند بر اساس مراتب عشق، اخالص و ایثاری که در اسالم تعریف شده حضور عمیقهایی میانسان

ه توان در مدارج مختلف پیش رفت و بکند و بر پایه آن میدهند. بنابراین حضور به صورت حداقلی همان سطوحی است که شریعت و فقه آن را ترویج می
نهایتی وجود داشته باشد. به عنوان نمونه برخی از حضورهای افراد بصورت حداقلی و در حد انجام تکلیف است اما برخی از تواند نقش آفرینی بیتناسب می

 دهد. بودن این امر را نشان می تر است که ذو مراتبتر و خالصانهتر، عاشقانهحضورها بسیار عارفانه
های مفیدی را انجا ای از مردم بدون هیچ چشم داشت مادی و محاسبه اجر مزد فعالیت. حضور جهادی و پر تالش مردم؛ زمانی که در یک نظام، عده5

شود، شود، یعنی کاری که مقابل پول انجام نمیمی میآلی همه کارهای سازمانی مثل یک کار مردالی است. در چنین نظام ایدهدهند، امر بسیار مهم و ایدهمی
 دهد.شود ولی او اصالً کار خودش را مقابل این اجر قرار نمیبله برای تأمین زندگی او به او کمک می



 

 

 فراوانی دارد. های خوب وهای سازمانی کاری دور از چشم انداز است ولی در کارهای مردم بنیاد و مردم نهاد مصداقالبته این امر در نظام 
شود داره میدر واقع این تئوری از منابع انسانی متکی بر همان قواعد و فراتر از اجر و مزد است. در حال حاضر نظامات اداری دنیا بر اساس سیستمی ا 

دارد مبنی بر اینکه وظیفه قاضی برطرف  ای وجودای که در فقه وجود دارد. در مباحث فقهی )باب قضا( نکتهکه کار در برابر مزد است، مانند قواعد اجاره
باشد و باید از این حیث او را تأمین نماید. این امر بدین معناست نمودن خصومت است و وظیفه حکومت نیز در قبال او برطرف نمودن نیازهای زندگی او می

 شود. که بین کار و ارزش اقتصادی تفکیک می
شود و کند، اما پیوند مزد و مزدوَری در اینجا قطع میند، حکومت هم به عنوان تکلیف زندگی او را تأمین میکزا به عنوان تکلیف، کار میانسانِ درون

های اداری خیلی ایده آل هم قابل تصور است اما متأسفانه در حال حاضر وجود ندارد، های مادی است. این موضوع در نظامهای این کار فراتر از ارزشارزش
 ودی که خودشان این حالت را داشته باشند. های معدجز انسان

ها آل بسیار ملموس است و ما تجربه خوبی از آن داریم. از لحاظ مسائل دینی هم مناسب است که انسانهای مردم بنیاد، این حس ایدهدر کارها و فعالیت
 کند. اکم نیست، این یک ارزش متعالی انسانی را تولید مییک بخشی از وقت و عمر خودشان را در کارهایی بگذرانند که دیگر این محاسبات بر آن ح

های برد و در محدودهها را از بین میبستهای سخت و دشوار؛ یکی دیگر از خصوصیات مردم بنیادی و مردم ساالری دینی آن است که بن. عبور از راه6
هایی با یکدیگر جمع کند. به عبارت دیگر انسانهای جدید پیدا میکند و با ابتکار راهها عبور میبستشکند، از بنها را میگنجد بلکه پوستهتعریف شده نمی

ود که توان بیان نمکنند که این ذات مردم نهادی اسالمی است. به تعبیری میهای عادی راه به سمت جلو باز میشوند، و خیلی فراتر از این محاسبهمی
گرایی و مردم نهادی بود که سپس با مهاجرت پیامبر )ص( به مدینه، حکومت اسالمی شکل گرفت. در آن عصر مریزی اسالم در مکه با همین روح مردپایه

زمان مطرح  یم آنکه هیچ نوع ارتباطاتی مانند عصر ما وجود نداشت، نیروهای مردمی پیامبر )ص( توانستند پرچم اسالم و پیام اسالم را تقریبا در همه اقال
بست شکنی و انقالبی بودن است که در مسیر هدف خود، مرزهای موهوم را طق عالم این پیام شنیده شود، این همان مصداق بننمایند و در همه منا

 یرد و برایگها را بلند میای نداشته باشد، هدفرود، این در ذات اسالم است که توقف در نقطهشکند و جلو میکند، آنها را میشناسد و از مرزها عبور مینمی
 شکند. ها را میآن بن بست

الم س. حضور مردم اختصاص به یک زمان یا قلمرو خاص ندارد؛ همانگونه که در انقالب اسالمی نیز تجربه کردیم، مردم نهادی و مردم بنیادی در ا7
 فاهی و مکتوب انقالب مورد مطالعه قرار بگیردها را در بربگیرد. انقالب که پدید آمد پیدایش انقالب روی دوش مردم بود. اگر تاریخ شتواند همه عرصهمی

ن میهای زیادی برای این امر وجود دارد. زمانی در حکوت پهلوی اعالم وضعیت نظامی و حکومت نظامی کرده اما مردم بعد از گذشت چند هفته در همصداق
آمدند. بعد از پیروزی شکوهمند انقالب ها بیرون میاز منزلقم و شهرهای دیگر کشور مقابل رژیم ایستادگی کردند و اتفاقا در ساعات حکومت نظامی 

مردم  زندگیاسالمی نیز از همان ابتدا نهادهای مردمی کارهای اصلی و اساسی را در دست گرفتند و به اوضاع مختلف کشور اعم از حضور در دفاع مقدس و 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، هیئات مذهبی، موسسات مردمی خیریه و... که جزو رسیدگی کردند. مانند مساجد و منابر، بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی، 



 

 

دیدی جهای متعدد مردم نهادی در انقالب اسالمی است. البته بعضی از آنها سابقه در تفکر سنتی و دینی ما داشته است و برخی دیگر نیز الگوهای مصداق
 بوده که در پرتو انقالب اسالمی شکل گرفته است.

ی های خود عدالت اجتماعی، رفاه عمومشکنیبستنابراین هر جا که مشکل و کار اساسی مورد نیاز است، نیاز به حضور همه جانبه مردم داریم تا با بنب
د و همچنین در انو ارتقاء فرهنگی، اخالقی و معنوی ایجاد نمایند. تا به امروز نهادهای مردمی در تمامی شرایط حساس کمک کار نهادهای ذیربط بوده

 بردند و خواهند برد. کاری داشته یا عملکرد موفقی نداشتند آنها یک تنه امور را پیش میمواردی که نهادهای مسئول کم
ای ازه. مردم ساالری همراه با شعائر دینی است؛ در انقالب اسالمی مردم ساالری به نوعی درآمیخته با شعائر دینی است. مانند حضور مردم در نم3

 شوند. ها  و... در این نظریه و جایگاه تعریف میجمعه، جماعات، اعیاد مذهبی، راهپیمایی
 . مردم ساالری دینی درآمیخته با نقد و اصالح امور است؛ 1

د که در این جلسه های دیگری نیز وجود دارهای اصلی مردم ساالری و مردم نهادی دینی را خدمتتان عرض نمودم و قطعاً مولفهخب تا به اینجا مولفه
 فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد.

دهند، در یک نگاه بسیار اصیل، درست، جامع و کاملی است. و جا دارد از کارهایی که شما بزرگواران و مؤسسات و نهادهای زیرمجموعه شما انجام می
 کنید کمال تقدیر و تشکر را داشته باشمخدمات اجتماعی ورود پیدا می های گوناگون واندیشی خود در عرصهی جهادی و نیکهمه شما عزیزان که با روحیه

بق لبیک گفتید. مستحضرید که ط« مد ظله العالی»به خصوص در موضوع بسیار مهم اقتصاد مقاومتی که به فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری 
یاضتی و اقتصادهای افسارگسیخته نیست. یک مشخصاتی دارد که شاید بهتر از فرمایشات رهبری اقتصاد مقاومتی یک نظریه است و مالک از آن اقتصاد ر

ور های اقتصادی، این حضگشاییهای مردمی در عرصه گرهاند و با تاکید ایشان بر حضور جریانهمه خود رهبری اینها را در طول این سال ها تبیین فرموده
 شما یک وظیفه الهی است.

م امکانات و قوای خود ورود پیدا کرده تا بتواند جبهه انقالب به شکست بکشاند و بخشی از فعالیت اصلی خود را نسبت به در این دوره که دشمن با تما
 های شما ارزش بسیار واالیی دارد. موضوع اقتصاد متمرکز نموده، فعالیت

های مردم نهاد دارد و ما هم به عنوان مردم و شما تشکل های حساس دیگر خود نیاز به حضوربی شک در موضوع اقتصاد مقاومتی، جامعه همانند برهه
های شما هستیم و همچنین ارتباطات افزایی و انسجام بین گروههای تبلیغی و جهادی خودجوش حاضر به ایجاد همهای علمیه عالوه بر فعالیتحوزه
 هایی از نهادهای کالن حاکمیتی ایجاد نماییم. تری را با بخشقوی

ود را ازبین های موجبستدارم که انشاءاهلل همیشه کارهایتان بر پایه عشق و ایثار و اخالص استوار باشد، همیشه در مسیر انقالب بنرض میدر پایان ع
های تگاهسهای موجود در برخی از دآوری کارهای خود را مبتنی بر اصول، علم و دانش انجام دهید تا بتوانید ضعفببرید و همچنین با تکیه بر علم و فن

 برد اهداف انقالب اسالمی داشته باشید. مسئول را برطرف نمایید و همانند گذشته نقش اصلی در پیش



 

 

 حجت االسالم و المسلمین محسنی:

انشاءاهلل  هاهلل اعرافی که در این نشست تشریف آوردند و بحث بسیار خوبی را در رابطه با نقش مردم در اقتصاد مقاومتی بیان فرمودند کتشکر از آیت
 بعدها بیشتر از آن استفاده خواهد شد.

سازی مشارکت مردمی در ها و اطالعات متعددی را در مبانی، اصول، الگوها و مدلدر حوزه علمیه، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تحقیقات و پژوهش
 جویی کرده است و به نتایجی هم رسیده است.اقتصاد مقاومتی پی

ما در مباحثات جدی خودمان با نهادهای علمی حوزوی، علمی دانشگاهی و کارشناسی و تخصصی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی  هایی کهیکی از بحث
بود که  ها، پیگیری جبهه مردمی اقتصاد مقاومتیداشتیم این است که باید به نقش مردم در اقتصاد مقاومتی بسیار توجه کرد و حاصل این تامالت و پژوهش

دارند نقش و  اندیشی و نشستی با همه مراکزی که عالقهای با نهادهای مختلف صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که باید یک هملیهگفتگوهای او
وظایف خودشان را در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند داشته 

 باشیم.
 99ی مقدماتی با مسئولین حدود چندی پیش جلسه

رخانه رفتن دبینهاد مردمی داشتیم که نتیجه بر شکل گ
موقت شد و پیگیری امور دبیرخانه هم به مرکز راهبری 

 سپرده شد که حاصل آن برگزاری نشست امروز است.
دقایقی را از بیانات حجت االسالم و المسلمین دکتر 
احمدعلی یوسفی به عنوان مسئول دبیرخانه موقت 

های مردم بنیاد استفاده خواهیم نمود و بعد از آن تشکل
 ت جناب آقای مهندس عظیمی خواهیم بود.در خدم

  



 

 

 ارائه بحث مسئول محرتم
 حوزه علمیه قم مرکز راهربی اقتصاد مقاومیت  

 حجت االسالم و املسلمنی دکرت احمدعیل یوسیف
 
 

شته د هفته گذنمایم. همانگونه که مستحضرید طی چنای از چرایی و چگونگی تشکیل این نشست خدمتتان عرض میدر ابتدای عرایضم مقدمه
د و هایی که در این جلسه حضو دارند، در مرکز اقتصادمقاومتی حوزه تشکیل شای نسبت به برگزاری این نشست با حضور مسئولین برخی از تشکلدبیرخانه

ی نسبت چندین ساعت بحث و بررس دارم. در جلسه ابتدایی دبیرخانه کهی این نشست مطالب را خدمتتان عرض میبنده نیز در حال حاضر از جایگاه دبیرخانه
های خارج از نشست داشتیم، نهایتاً این تصمیم اتخاذ گردید که با توجه به رویکرد مرکز راهبری اقتصادی به چگونگی فعالیت این نشست و همچنین فعالیت

ست برنامه مدیریت حوزه و مرکز اقتصاد نیست بلکه این نشهای علمیه، دبیرخانه این نشست را در خود مرکز قرار بدهیم. بنابراین میزبان این مقاومتی حوزه
 از جانب دبیرخانه در حال برگزاری است که خود شما بزرگواران عضو این دبیرخانه و تک تک شما میزبان این نشست هستید. 

نشست چند هدف اصلی را مد نظر قرار  رو برای برپایی اینهای مختلف است، از ایننکته بعدی در خصوص حضور مردم و اهمیت حضور مردم در عرصه
 دادیم؛

تفسیری که رهبری و امام از مردم بنیانی مردمی بودن در اقتصاد دارند،  . بررسی راهکارهای تحقق مؤلفه مردم بنیادی اقتصاد مقاومتی؛9

ب صنعتی خصوصی متعارف و متداول بعد از انقال کنند کامالً متفاوت است، بخشبا تفسیر متعارف که این را به بخش خصوصی متعارف و متداول تفسیر می
فرمایند، از طرف دیگر شکل گرفت و همه جهان را تحت سیطره خود درآورد که برخی از مراجع فعلی ما به لحاظ فقهی و شرعی اشکال جدی بر آن وارد می

است.  دانند و تفسیر آنها متفاوتش خصوصی متعارف و متداول نمینیز حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری مالک و تفسیر از مردم بنیانی را به معنای بخ
ها نیز بحث و بررسی بیشتری خواهیم داشت، مردم بنیانی به معنای واقعی آن است. در نتیجه آن چیزی که ما در اینجا مد نظر داریم و انشاءاهلل در کارگروه

 اقتصاد را داشته باشیم. خواهیم بررسی راهکارهای تحقق مؤلفه مردم بنیانی در ما می
ها اقتصاد مقاومتی نظیر عدالت محوری، دانش بنیانی، درون زایی، برون گرایی، انعطاف پذیر، ما به دالئلی معتقدیم که مولفه مردم بنیانی بر سایر ویژگی

 های دیگر نیز یا محققمردم بنیانی مولفه مولّد، پیشرو، فرصت ساز و الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم، مقدم است و در صورت عدم تحقق
 شود. شوند و یا تحقق نسبی برای آنها حاصل مینمی



 

 

برای ایجاد و تحقق اهداف جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی در سطح ملی بدان های مردم بنیانی در سطح ملی؛ . آشنایی با ظرفیت تشکل2

رو ما با توجه به را شناسایی نماییم تا تعامالت فی ما بین به شکل منسجمی شکل بگیرد. از اینهای مردم بنیان موجود های تشکلنیاز داریم که ظرفیت
ر ضمن های حاضهای حاضر ایجاد نماییم فلذا الزم است نمایندگان تشکلبرخی جستجوهای خودمان توانستیم یک آشنایی نسبی با برخی از مجموعه

رفی شناسند حتما معهای دیگری را میهای دیگر و تشکلیز مطرح بفرمایند. همچنین اگر دوستان ظرفیتهای موجود خود را نمعرفی مجموعه خود ظرفیت
 های بعدی از مشارکت آنها نیز استفاده نماییم. نمایند تا انشاءاهلل در نشست

 . ایجاد هم افقی ذهنی برای تشکیل جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی؛ 3

 9818م. سال نمایگیری این نشست بوده و مطالبی را نسبت به پیشینه این حرکت عرض نیز خدمتتان عرض میشکلای از اهداف سه مورد فوق خالصه
مد ظله »ی رکه مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تشکیل شد، اولین کار خود را تالش برای تفسیر روشنی از اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهب

و کارگروهی این رترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی مردم بنیادی است، ازایک که مهمهای بعمل آمده به این نتیجه رسیدهبعد از بقررسی قرار داده بود،« العالی
بال نهای علمی شروع نمود که منجر به برخی از تألیفات در این زمینه شد. به دهای خودش را در حوزهبرای این امر تشکیل شد. این کارگروه ابتداءً تالش

های مردم بنیانی که در حوزه علمی، گفتمانی و عملیاتی در سطح ملی تالش و کوشش داشتند را آغاز نمودیم و یکی از ثمرات آن آن ارتباط با سایر تشکل
 جلسات و ارتباطات، شناسایی و تشکیل این نشست بوده است. 

 مرکز راهبری برای خود سه مأموریت تعریف نموده است:
 راهبری تولید محتوا؛ . مأموریت 9

 . راهبری گفتمان سازی؛ 2

 . راهبری عملیاتی؛ 3

های اقتصادی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ از این حیث که آیا در طی این چند سال مسئولین متعدد و کارشناسان متعددی به ما رجوع داشتند تا طرح
ای آیا موازین شرعی در آنها رعایت شده است یا خیر. لذا در طول این چند سال نسبت هر سه حوزهها مصداق اقتصاد مقاومتی هستند یا خیر و اینکه این طرح

ها داشتیم، تا سرانجام به این نتیجه دست یافتیم که باید مدل هشت سال دفاع مقدس را در جنگ تمام عیار که خدمتتان عرض نمودم، تعامل با این تشکل
 را مقام معظم رهبری برای دفاع در مقابل این جنگ ارائه دادند( در پیش بگیریم.  اقتصادی )که الگوی اقتصاد مقاومتی

شدند، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، نمازهای جمعه و های علمیه به عنوان بازوی فکری محسوب میمستحضرید که در ایام دفاع مقدس، حوزه
دادند. های مردم بنیان، بسیج، سپاه و ارتش بخش عملیاتی را انجام میتند و همچنین تشکلسازی را بر عهده داشجماعت و مساجد وظیفه گفتمانی و فرهنگ

گفتمانی،  یما در جنگ فعلی اقتصاد نیز تالش کردیم تا همین مدل را در پیش بگیریم. یعنی حوزه به عنوان بازوی فکری و نمازهای جمعه به عنوان بازو
ای بین حوزه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و ستاد کل نیروهای رو تفاهم نامهعنوان بازوی عملیاتی. از اینتشکل های مردمی، سپاه، بسیج و ارتش به 



 

 

راه ال نقشهبمسلح تنظیم شد تا هر سه مجموعه تمام توان خود را برای این حرکت عظیم به میدان بیاورند. الزم به ذکر است که این حرکت عظیم باید بدن
 منتظر همکاری هیچ ارگان و سازمانی نباشد تا انشاءاهلل بصورت جهادی و کامالً مردمی حرکت را به نحو احسن پیش ببریم. خود حرکت نماید و 

تقلی سانتظاری که ما از این نشست داریم آن است که اوال هر تشکلی ظرفیت خود را در جهت تشکیل جبهه مردمی معرفی نماید و سرانجام دبیرخانه م
ها وبات کارگروهی مصگیرها را برای عضویت در این دبیرخانه دائمی مشخص نماییم تا پیامروز تشکیل دهیم و نمایندگان برخی از تشکلرا پایان نشست 

 های بعدی دنبال نماید.بندی نشست امروز را برای حرکتو جمع
 حجت االسالم و المسلمین محسنی:

ها و ها و نهادهای مردمی که از تجربیات و ظرفیتهای موفق تشکلی به عنوان یکی از نمونهکنیم از بیانات جناب آقای مهندس عظیماستفاده می
 مند شویم.هایشان بهرهراهنمایی

  



 

 

 سنگر مسئول محرتم کانون سنگرسازان یب
 و انجمن سیمرغ فناوران

 جناب آقای مهندس عظییم
 

 
 

ا مقابل اساتید و مهمانان حاضر مطالبی را ارائه نمایم. در ابتدای ضمن تقدیر و تشکر از وقتی که به بنده اختصاص داده شد ت
 عرایضم مقدمه کوتاهی را بیان داشته و بعد از آن به بحث اصلی خواهم پرداخت.

 چند روز گذشته مهمان جمعی از دانشجویان جهادی دانشگاه تهران بودم، چند سؤال از جانب آنان مطرح شد.
 بوده است؟ حال و هوای آنرا برای ما توضیح دهید. جهاد سازندگی در جنگ چگونه  .9

 چگونه جهادی و انقالبی بمانیم؟  .2

 برای آینده چکار کنیم؟  .3

رح کنم برای همه ما مطخب وقتی که یک جوان جهادی این را می پرسد، سؤاالت خیلی خوبی است، سؤاالتی است که فکر می
زد. بحث بین آن جهادگرها و در مجموع در سازمان آنها اخالص موج می باشد. من در پاسخ سؤال اول و دوم آنها عرض کردم؛ در

دانید کار شما وقتی خالص این است که چطور بفهمیم کار ما با اخالص و جهادی بوده است؟ من نظرم این است که همه شما می
نتظار و توقع تعریف و تمجید نداشته است که از هیچکس به ازاء آن، چیزی برای خودتان نخواهید، از هیچکس، حتی از خدا، هیچ ا

باشیم، خودمان راجع به کارهایمان قضاوت کنیم، هم دنیا و هم آخرت. من در اینجا برای برخی به عنوان برادر بزرگ شما، برای 
د. اگر ته باشیدهم و از بنده به عنوان امانت داشها به عنوان پدر آنها، یک معیار، یک عقربه و یک ترازو برای این قضاوت میجوان

بعد از انجام کاری در دل شما احساس طلبکاری بوجود آمد و خود را نسبت به انجام آن طلبکار دانستید، مطمئن باشید که اخالصی 
در آن نبوده است، ولی اگر در دل خودتان بعد از آن عمل، احساس بدهکاری بوجود آمد، امیدوار شوید. باید بعد از آن کار به خدا 

خدایا من الیق نبودم توفیق این عمل صالح را پیدا کنم، خودت به این بنده لطف کردی، چیزی که الیق آن نبودم را انجام بگویید؛ 
وقع برم که اینطور شود، آن مبدهم! خدایا مبادا با منت گذاشتن و فخر و عُجب و امثال اینها آن را از من بگیری! خدایا به تو پناه می

گناه کرده  ها برای چه بود، آیا ایشانافتیم، آیا عمل پیغمبر خالص نبود؟ پس آن گریهی شبانه پیغمبرمان میهااست که به یاد گریه



 

 

اند که یک شخص عربی از پیامبر )ص( پرسید که خدا بود؟ عالمه طباطبائی در آن کتاب نبوی خودشان یک چیز قشنگی نوشته
کنید؟ شیطانِ شما را مهار کرده است، پس چرا اینقدر در شب گریه می همه خزائن آسمان و زمین را به دست شما داده است و

 این احساس بدهکاری در عمل خالص است.  "آیا از خدا تشکر نکنم؟"ایشان در جواب فرمود که 
عرصه دائمی و دراز مدت "درست کنیم، عرصه برای همه،  "عرصه"نسبت به سوال سوم آنها عرض کردم؛ که باید برای خود 

آمدند؟ امثال شهید شدند؟ اصال بوجود میها تربیت میی سپاه نبود آیا این فرمانده. اگر عرصه"صه هویت دار و هویت زاو عر
شوند، شما عرصه را درست کنید. ها و سردارهای آن پیدا میخرازی، شهید باکری، شهید کاظمی و ...، اگر عرصه تشکیل شود، آدم

 ی هست که ادامه مباحث بدان اشاره خواهم نمود.(سازی مطالب)نسبت به موضوع عرصه
مستحضرید که اول انقالب، فقط حضور مردم وجود داشت و این انقالب با حضور مردم پیروز شد. نه سپاهی وجود داشت و نه 

 های اولفتنهجهادی اما همین حضور مردم، جمهوری اسالمی را شکل داد و بدنبال آن سپاه، جهاد و... تشکیل شدند. اگر مردم در 
ها حمله کردند، االن نه کردستان متعلق به ایران بود و نه خوزستان و نه خیلی از جاهای دیگر. بعد از آن فتنهانقالب حضور پیدا نمی

 زتر از حمله داعش به سوریه و عراق بود. روتر و مجهزتر، نظامیتر، سازمان یافتهصدام به ایران آغاز شد، حمله صدام خیلی وسیع
اول حمله، آنها فرودگاهای تهران و خود تهران را بمباران کردند، و همه کشورهای شرق و غرب و همسایه به حمایت صدام در آمده 

 بودند و اگر مردم حضور فعال و مفیدی نداشتند امروزه اثری از این مملکت نبود.
این جنگ تمام عیاری که رهبر معظم انقالب  در حال حاضر نیز شکی نداریم که دولت حریف این جنگ اقتصادی نیست. در

شود دولت را تنها گذاشت و بعد ادعای پیروی از رهبر نمود؟ بنده تردیدی ندارم که بسیاری از جمع شما اعالم فرمودند، آیا می
سازی رصهنیاز به ع ی ما نیاز به جمع شدن و تدبیر مشترک داریم. در اینجا باید گفت که ماجهادی واقعی هستید، ولی به نظرم همه

  دهی شده فایده و نتیجه بهتری دارد.داریم. اگر بخواهیم آتش باختیاری را در نظر بگیریم، قطعاً آتش باختیاری جمعی و سازمان
مثل ثواب نماز جماعت و نماز فرادا. در جهاد هم همینطور است، آن یک عبادت است، این هم یک عبادت است، هر دو هم واجب 

 ها را کنار بگذاریم قطعاً به نتایج مفیدی در مقابلهاب جهاد هم همینطور است، اگر ما همت را بلند در نظر بگیرم و تفرقههستند، ثو
 با جنگ اقتصادی خواهیم رسید. 

دبیرخانه این همایش طی چند سال گذشته خیلی خوب فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی 
حضور مردم را جمع آوری کرده است. اگر همه ما بتوانیم حول این دبیرخانه خود را سازماندهی کنیم و یک سازمان و جمع  و لزوم

های مفیدی خواهیم داشت و بنده هیچ تردیدی ندارم که باید تمام امکانات خود را برای این مقتدر شکل بگیرد، به مراتب فعالیت
است که نهاد مردم نهاد داشته باشد و نیاز به پشتیبانی نداشته باشد؟ به عنوان مثال برای راهپیمایی امر بسیج نماییم. چه کسی از شما 



 

 

عهد  اند. اینها رفتند با امام حسین )ع( تجدیداربعین امسال یک میلیون و هفتصد هزار نفر که بیشتر آنها جوان بودند، مشرف شده
این مأموریت باید کجا تعریف شود؟ چه کسی باید برای آنها در جنگ اقتصادی کردند، اما مأموریت طول سال آنها مشخص نیست. 

ای چند ساعت برای جنگ اقتصادی وقت بگذارند؟ آیا کسی نباید مأموریت تعریف نماید و آنها را سازمان بدهد؟ آیا وقت ندارند هفته
ثال دیگری خدمتتان عرض کنم؛ ساالنه حدود دو میلیون اینها را به جنگ بیاورد؟ آیا این فقط کار دولت است؟ یا کار سپاه است؟ م

 نیدتواشوند، خیلی از آنها دبیرستانی و جوان و کامال آماده کار هستند که هر طور بخواهید میبه اردوهای راهیان نور مشرف می
 ید اینها را برای حضور فعالهایشان بواسطه حضور در مناطق جنگی آماده است، چه کسی باخمیر آنها را شکل دهید، این افراد دل

ای، دانشگاهی، توانیم آنها را به صورت استانی، شهرستانی، منطقهدر جنگ اقتصادی آماده نماید و به آنها مأموریتی محول کند؟ ما می
ه نها عرصها فراهم نکنیم بدانید که، دشمنان ما برای آمسجدی و ... سازماندهی کنیم. اگر ما عرصه برای حضور جهاد این جوان

کنند. اگر این اتفاق بیافتد چه کسی مسئول است؟ آیا واقعاً همه ما که اینجا ادعا داریم مسئول نیستیم؟ آیا شما جلوتر و فراهم می
 تر کسی هست؟ با تجربه

های جمع شدن چیست؟ به نظر بنده مدل شرکت مخمّس آیت اهلل شاه گویند مدلیک نکته هم در آخر عرض کنم، برخی می
تواند به ما آبادی، مدل شرکت اسالمیه آیت اهلل نجفی، مدل موندراگون )کشیش اسپانیایی( و مدل دکتر جالل محفوظ در لبنان می

کمک نماید و همچنین نباید ابداعات و ابتکارات خود را نادیده بگیریم، قطعاً خدا پشت ماست و اگر بخواهیم این کار را انجام بدهیم، 
مانگونه که توانستیم اوایل انقالب، سازمان سپاه را شکل بدهیم، جهاد سازندگی را راه بیاندازیم و سازمان چیزی کم نداریم. ه

 . توانیم سازمان متناسب با این جنگ اقتصادی را تأسیس نماییمپشتیبانی مهندسی جنگ جهاد درست کنیم، در حال حاضر نیز می
  



 

 

 
 جناب آقای مهندس امریآباید 

 م قم در مجلس شورای اسالیم مناینده محرت
 
 

ه در این باشد، موانع اقتصاد مقاومتی است کیکی از مباحثی که در موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح است و مشکل اصلی بر عدم اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور می
های عمده اجرایی کشور وجود دارد و بعضا در بعضی از در بخش داری کههای لیبرالی و سرمایههایی هم در مجلس داشتیم ولی متاسفانه بخاطر نگاهرابطه بحث

ته شده اند، از غرب گرفهای اقتصاد مقاومتی هم نامگذاری کردهنویسند و به فرمانهایی هم که در ستادهای اقتصادی میها نیز هست، و حتی خیلی از فرمولنماینده
 خوانی ندارد.های ابالغی ایشان هماستو سی« مد ظله العالی»و با فرمایشات مقام معظم رهبری 

 کنیم:اند که آنها را بیان میدر موانع اجرای اقتصاد مقاومتی چند مورد کامال در برابر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور ایستادگی کرده
کداری هایی که در موضوع باناقتصاد قبول ندارند. تمام فرمول های جمهوری اسالمی ایران به هیچ عنوان اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک ابزاری دربانک ها:. بانک9

 ها یکی از موانع اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور هستند که باید اصالح شوند.شود. پس بانکها اجرا نمینوشته شده و قوانینی هم که مطرح شده، در بانک
باشد و هدفش فقط گرفتن مالیات است و کاری هم به تولید و وضعیت فالن حساب میهای خوشهندهسازمان مالیاتی کشور، نگاهش فقط به مالیات د . مالیات:2

گیرند و کاری هم به بقیه اقشار پر درآمد جامعه که نام و رسمی از کارخانه یا فالن تولیدی ندارد. فقط از هرکس که نامش در سازمان مالیاتی کشور هست مالیات می
 ی نیست، ندارند.آنها در سازمان مالیات

تجاری برگرفته از  هایتواند به رشد و شکوفایی اقتصاد در کشور کمک کند اما متاسفانه اکثر قوانین بیمههای تجاری یکی از ابزاری است که میبیمه ها:. بیمه3
 متی استفاده کند و قدم بردارد، نداریم.قوانین غرب است و ما یک قانون اسالمی که بتواند از ظرفیت ملت در بحث بیمه در راستای اقتصاد مقاو

در بحث گمرک هیچ قانونی مبنی بر اینکه از ظرفیت ملت در این راستا استفاده شود وجود ندارد و قوانین بر اساس حل مشکالت . واردات و صادرات)گمرک(: 4
 رساند.ی کالن میهاای را هم به سرمایهنماید و عدهای است که ضررهای بسیاری را وارد میآنی و لحظه

 . بورس 5

. عمده این مباحث تاین موانع تا در کشور رفع نشود و قوانین و مقررات درستی برای آن تنظیم و تصویب نشود، اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور امکان پذیر نیس
 شهر و روستا، این وضعیت درست نخواهد شد.گردد و تا انتخابات درستی در کشور صورت نپذیرد، چه ریاست جمهوری و چه هم به انتخابات برمی

  



 

 

 

 

 

   هاها و بیان نظرات و ظرفیتمعریف تشکل



 

 

 
 های فرهنیگ هرنی مساجد کل کشور مناینده محرتم کانون

 موسیو حجت االسالم و املسلمنی
 
 

یریت کانون فرهنگی هنری ثبت شده داریم که به وسیله مدیریت جهادی در مساجد مد 950222ما در کشور 
شوند و بودجه خاص و زیادی هم ندارند و اساس عمل و فعالیت آنها مردمی است و زیر نظر امام جماعت می

گردد. این نمایند. به پیشنهاد امام جماعت و هیئت امناء، حکم مدیریت کانون برای افراد صادر میفعالیت می
ها در روستاهای درصد از کانون 62د و همچنین پذیرها بیشتر در راستای گروه کودک و نوجوان صورت میفعالیت

 های فرهنگی هنری مساجد تشکیلکشور قرار دارند که بدین منظور دفتر فرهنگ و هنر روستا در ستاد عالی کانون
 شده است.

 ها صورت پذیرفتهدر طی چند سال اخیر فراخوان، مسابقات و کارهایی هم در راستای اقتصاد مقاومتی در کانون
یکی از دستوراتی که دبیر ستاد عالی به کل کشور صادر نمودند بحث اقتصاد مقاومتی و لبیک به سخنان  است و

 سازی الزم صورت پذیرد.مقام معظم رهبری بوده که حداقل در این راستا گفتمان
  



 

 

 
 مسئول محرتم باشگاه کشاورزان جوان 

 جناب آقای دکرت صاحیب
 
 
 
 

های کشاورزان تأسیس شد، کار ما در واقع تشکیل باشگاه 12تاب با هدف سازماندهی جوانان روستائی در کشور در سال کانون روستازادگان سرزمین آف
های روستازادگان در استان های مختلف است. هدف ما توسعه کمی و کیفی باشگاه های کشاورزان جوان جوان روستائی در سطح روستاها و تشکیل کانون

ق نظر مراکز علمی ما، شاخص جهانی در خصوص توسعه روستائی و توسعه تخصصی کشاورزی در دنیا وجود دارد که طب 36که  روستائی است، معتقدیم
ها وجود ندارد، مگر این که در روستا یک سازمان مردم نهاد محلی و روستائی تشکیل شود و بصورت قانونمند با کارکردهای امکان تحقق خیلی از این شاخص

 اضا محور قرار دهیم.گری از باال به پائین و تنفیذی فعالیت داشته باشند. و همچنین مدار توسعه را تقتسهیل گری و نه مداخله
ی ما پاکستان، سه برابر ما جمعیت دارد و ما سه برابر آنها زمین داریم، آنها ده کمیته دارم؛ کشور همسایهمطلبی را با توجه به اهمیت موضوع خدمتتان عرض می

خی دهیم. با مطالعه برفتیم و همچنان نیز همان مسیر را ادامه میملی ویژه جوانان روستائی خودشان دارند ولی ما یک هم نداریم، اصال مسیر را از ابتداء به غلط ر
شاهد آن هستیم که در سی سال اول کشور ما به شدت مورد مطالعه  "9837تا  9857"و  "9857تا  9897"، "9897تا  9917"های های زمانی سالمستندات در بازه

دوازده آمریکایی را استخدام کرده بودند و سرنوشت کشور را در توسعه روستائی و کشاورزی در  9820جهان غرب بویژه آمریکا قرار گرفت، مسئولین کشور در سال 
های روستائی های غیر بومی خودشان را مانند تعاونیمدل 9857تا  9897اختیار آنها قرار دادند، بعد از مطالعه گسترده از مدل های بومی ما، آنها را کنار گذاشتند و از سال 

 کنیم. ها را اجراء میبه بعد نیز همان مدل 57یفایزن آلمان( روی ما پیاده کردند. و متأسفانه از سال )مکتب را
 ماعی است. برداری و فقدان توسعه اجتبا مطالعات میدانی و کارهای عملیاتی طی چندین سال به آن دست یافتیم که مشکالت اساسی ما عدم آشنایی با نظام بهره

  



 

 

 
 م ستاد فرهنیگ فجر انقالب اسالیممناینده محرت

 حجت االسالم و املسلمنی سبحاین
 
 
 

 
سال      سالمی از  سایی افراد نخبه، برنامه     9839ستاد فجر انقالب ا شنا ست و با  هایی را فعالیت خود را در قم آغاز نموده ا

ست. در      شنایی با مبانی انقالب و مباحث فکری رهبری اجرا نموده ا صیرت، آ ضر نیز فعالیت خود را از   برای ارتقاء ب حال حا
ستره  ستان قم خارج نمود و بحمدهلل در  گ ستان و   82ی ا ستان کانو    922ا سالمی را    های همنشهر شی یا ران انقالب ا اندی

 تاسیس و فعال نمودیم. 

ست      سیا ستای ابالغ  ستاد فعالیت     در را سط مقام معظم رهبری این  صاد مقاومتی تو ستای های اقت اجرای  هایی را در را
های آموزشااای، برگزاری  ها در قالب تنظیم و چاپ کتاب، برگزاری دوره     فرمایشاااات رهبری انجام داده اسااات. این فعالیت    

ست   همایش ش شنواره فرهنگی هنری بوده که بحمداهلل نتایج خوبی نیز       ها و ن سابقات علمی و همچنین ج صی، م ص های تخ
ضر نیز می     ست. در حال حا شته ا شده، کمک قالبتوانیم در این دا گیری جبهه مردمی اقتصاد  هایی را برای شکل های مطرح 

 مقاومتی داشته باشیم.

  



 

 

 االوصیاء )ص(مناینده محرتم قرارگاه فرهنیگ خاتم
 جناب آقای دکرت جعفیر

 
 
 
 

سال     صاد مقاومتی از  شد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب در مورد گفتم  10بحث اقت سازی  اندر بنیاد مطرح 
هایی را برای سااازی نیز اولویتسااازی اقتصاااد مقاومتی قرار دادیم و در گفتمان اقتصاااد مقاومتی، اولویت اول را گفتمان

صرف  "خودمان مشخص نمودیم که عبارتند از:    صالح الگوی م شتغال "، "حمایت از تولید ملی"، "ا ساد "، "ا ، "مبارزه با ف
صاد دانش ب "و  "ترویج کارآفرینی" شخص کردیم و  ها، عملیات. با توجه به این اولویت"نیاناقت  0هایی را برای خودمان م

 سازی پوشش دادیم که عبارتند از: زمینه را در بحث گفتمان
 جبهه علمی برای تولید محتوا؛  .9

 ها و آگاهی بخشی عمومی؛ جبهه فرهنگی برای برگزاری همایش .2

 میتی؛ های حاکگری برای پیگیری بحثاقدام و مطالبه .3

 سازی؛گری در رابطه با گفتمانجبهه عملیاتی برای مشاوره و تسهیل .4

صاد مقاومتی مردم را به این باور می   اعتقاد داریم که گفتمان سخه عملیاتی      سازی اقت صاد مقاومتی تنها ن ساند که اقت ر
سااازی مردم را برای گفتمانباشااد و همین برای مقابله با جنگ اقتصااادی اساات و متأساافانه مدیریت داخلی ناکارآمد می

 کند.نماید و در نهایت هدف ما که مردم بنیان بودن اقتصاد است، تحقق پیدا میمشارکت در اقتصاد تشویق می
  



 

 

 
 
 

 مدیر کل محرتم تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران 
 سرکار خانم جالیل

سه در   032مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران متولی  ستا  93مدر صدهزار    ن میا شد که بیش از  با
ریزی، تواند برای برنامه   ای اسااات که می باشاااند. این ظرفیت ویژه   طلبه خواهر در حال تحصااایل می   

های مردم بنیاد در عرصاه اقتصااد مقاومتی در پهنه جغرافیایی کشاور در    دهی و تقویت تشاکل ساازمان 
 اختیار مجموعه قرار بگیرد.

  



 

 

 
  سنگر معریف کانون سنگر سازان یب

 توسط جناب آقای مهندس عظییم
 
 
 
 

کانون سنگرسازان بی سنگر، مجموعه نیروهای پشتیبانی و مهندسی جنگ و جهاد است که به عنوان نیروی سوم در دوران دفاع         
و  شکردند. همانگونه که مستحضرید؛ در دوران دفاع مقدس سه دسته نیرو در جنگ حضور داشتند، شامل سپاه، ارت        مقدس خدمت می

 جهاد سازندگی. که متأسفانه در حال حاضر جهاد دیگر به آن معنا وجود ندارد. 
های ما به جبهه حدود هشتاد هزار نفر از آنها نیروهای پشتیبانی و مهندسی جنگ بودند که سابقه بیش از شش ماه از مجموع اعزام

 در دفاع مقدس دارند. 
سیمرغ فناوران، مج    شرکت بنام  سازندگی که از اول    موعهاین کانون و یا  ست برای یک حرکت جهادی با الهام از خود جهاد  ای ا

 انقالب بوده و طراحی شده است.
ضعف ما نیز می       برای ورود به جنگ فن ست و نقطه  صاد ا صلی تولید و اقت ستفاده    آوری که کلید ا شد، باید از نیروهای متعهد ا با

 رتشی متشکل از افراد متعهد تشکیل شود.نماییم و با یک سازماندهی خاص در بلند مدت، ا
های بلند مدت فکر کنند و ساااعی و تالش جهادی      برای این امر بایساااتی در ابتدا نیروهای عالقمند و داوطلب که بتوانند به افق        

شده          شمندی دور هم جمع  سایی نمائیم که بحمدهلل جوانان خوب و ارز شنا شند را  شته با  یز برعهدهاند و حتی مدیریت مجموعه را ندا
شته و نقاط مثبت آن را مد نظر      گرفته ست، البته نقاط منفی آن را کنار گذا سازماندهی این افراد کامالً الهام گرفته از تجربه جهاد ا اند. 

 های خوب و مفیدی را داشته باشیم. ایم تا انشاءاهلل بتوانیم در راستای اهداف مد نظر حرکتقرار داده

  



 

 

 
 اقتصاید جامعه امیاین مشعرمسئول محرتم دفرت 

 حجت االسالم و املسلمنی حمزه معیل 
 
 

 
 

عه باشد. مرکز جامهای سراسر کشور به دبیری حاج مهدی سلحشور میجامعه ایمانی مشعر یک تشکل مردمی و اجتماعی از هیئت
هزار هیئت با ما در ارتباط  10222د های آن در سراسر کشور هستند که در حال حاضر در حدوایمانی مشعر در قم و ستادها و رابط

های سنتی مثل مسجد و هیئت را در اختیار داریم که ساختار و تشکیالت خودشان را دارند و ما باید هستند. به عبارت دیگر ما تشکل
 برد اهداف انقالب را داشته باشیم.از این ظرفیت استفاده بهینه در پیش

های ها قرار دادیم و همچنین اتاق، یک بسته اقتصادی را آماده کردیم و در اختیار هیئت17در حوزه اقتصاد مقاومتی در محرم سال 
 های بزرگی را در جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی داشته باشند.توانند کمکها تشکیل شد که میجنگ اقتصادی در هیئت

سالگی انقالب نیز  02به عنوان گفتمان برتر  الزم به ذکر است که در حوزه خدمات اجتماعی و ترویج گفتمان خدمات اجتماعی
ت توانند از این ظرفیهایی که در این نشست حضور دارند میوارد شدیم که خروجی آن بسیار مطلوب بوده است. همه نهادها و تشکل

 باشد استفاده کامل را ببرند.که در اختیار ما می
  



 

 

 
 

 مناینده محرتم شبکه همیاران انقالب اسالیم 
 ب آقای مهندس اربابیانجنا

 
 

با هدف ترویج گفتمان امام و رهبری، گفتمان  "طنین آینده نوین پارساااا"ای تحت عنوان ما موساااساااه
ای هتراز انقالب اسالمی و ترویج آموزشدستاوردهای انقالب اسالمی، گفتمان دفاع مقدس، تربیت نیروی هم

برگزار  10موزشاای و گفتمانی متعددی را از سااال های آفرهنگی هنری تأساایس نمودیم. در این راسااتا دوره
ها حضور داشتند و ارائه مباحث اقتصاد مقاومتی را برعهده    طلبه از سراسر کشور در این دوره    852نمودیم که 

 حجت االسالم و المسلمین یوسفی گذاشته بودیم. 
ضر در   شعبه داریم و امکان فعالیت     82در حال حا ستان کشور  ش ا ستان های مختلفی در  ستای  هر ها، در را

ستودیو در داخل تهران داریم که امکان ضبط صحبت       های چند اهداف این نشست وجود دارد همچنین یک ا
توان از این ظرفیت نیز استفاده  ای موثر برای صدا و سیما را داریم و در صورت تعامل با صدا و سیما می     دقیقه
 نمود.

  



 

 

 مناینده محرتم دفرت تبلیغات اسالیم حوزه علمیه قم
 الهیدحجت االسالم و املسلمنی علم

حفظ خواهد کرد ثمره بیرونی و عملی این جمع خواهد بود و اگر افراد فکر کنند که این     آنچه که این جمع را   
شد. از این        سته خواهد  س شت از هم گ شته و یا نخواهد دا صی   رو باید فعالیتجمع ثمره ندا ص تر نماییم و ها را تخ

 اتاق فکرهایی نیز تشکیل شود.
 اق فکر قرار داد: توان در دستور کار و بحث و بررسی اتسه محور را می

 الف( فرهنگ عمومی در اقتصاد مقاومتی؛
 ب( ناکارآمدی نهادهای دولتی مخصوصا مجلس شورای اسالمی؛

 ج( اقتصادی نبودن تولید در کشور؛ 
 در هر سه مورد فوق باید کارهای علمی و اجرایی صورت پذیرد.

 

 مدیر کارآمید و نقش آفریین سازمان بسیج جامعه زنان کشور
 ر خانم افضیلسرکا

ستره فعالیت ما پایگاه       ستند و گ ست خانوار ه سرپر شور       عمده جامعه مخاطب ما، زنان  سر ک سرا سیج در  های ب
 کنیم: عرصه فعالیت می9است که در 

 سازی اقتصاد مقاومتی؛ الف( عرصه فرهنگی و گفتمان
 سازندگی؛ ب( ترویج مشاغل خانگی و حمایت از افراد توانمند با معرفی آنها به بسیج 

کارگاه بوده و    9322های خانه مقاوم را برگزار کردیم که در حدود        ساااازی، مجموع کارگاه   در حوزه فرهنگ 
باشااد. همچنین دوره تربیت مربی با همکاری انجمن پشااتیبان فکری ما، انجمن مدرسااان اقتصاااد مقاومتی می  

ها از همین افراد حاضر در دوره به عنوان مربی اهمدرسان اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور برگزار نمودیم و در کارگ  
 نماییم.  استفاده می

  



 

 

 آمویز استان قممسئول محرتم بسیج دانش
کر  جناب آقای ذا

نماییم و برای آنها آموزان تاثیرگذار را از مدارس شناسایی میعمده کار ما، در بحث یاوران والیت است که دانش
شوند. دومین کار ما، م و بعد آنها به عنوان نمایندگان ما در مدارس معرفی میکنیطی چند روز دوره برگزار می

آموزان نیز خواهد شد. شود و باعث تقویت بنیه علمی دانشبوده که شامل تمام مدارس می "لیگ پایا"برگزاری 
کنیم. ور اعزام میآموز را به غرب و جنوب کشنور است که سالیانه پانصد هزار دانشفعالیت بعدی ما در راهیان
 آموزی را داریم.های جهادی دانشهای جهادی فعال هستیم و گروههمچنین ما در بحث گروه

آموزی و سازمان بسیج یار است که با همت سازمان بسیج دانشطرح دیگری که در آن فعال هستیم، طرح ایران
های ایرانی و آشنایی با دستاوردها و پیشرفت آموزان بر روی کاالیکارگری به جهت ایجاد حفظ عالقه و تعصب دانش

آموزان برای انتخاب شغل، صنعت ایران و ایجاد خودباوری و اشتیاق در مصرف کاالی ایرانی و ایجاد انگیزه دانش
 طراحی شده است.

 

 مناینده محرتم انجمن بانوان فعال در صنایع دسیت و گردشگیر 
 سرکار خانم هداییت

سال است که فعالیت خود را آغاز نموده و با همکاری سازمان گردشگری و صنایع دستی دود یکانجمن به طور رسمی ح
 عضو در سراسر کشور در پنج گروه اصلی دارد:  32شود. حوزه فعالیت انجمن ملی است و حدود به ثبت رسیده و حمایت می

 ؛شگاهآموزا  5 دارها و مراکز اقامتی؛هتلا  0 صنایع دستی؛ا  8 حوزه گردشگری؛ا  9 ها؛آژانسا  9
کنم یک توجه خاص و ویژه به بحث گردشگری در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد تا بتوانیم از نده توصیه میب

 .وری را داشته باشیمهای نهفته این بخش نیز کمال بهرهظرفیت
  



 

 

 مناینده محرتم تشکل مردیم سیمرغ فناوران 
 جناب آقای رضایی

 خواهیم برسابقه طوالنی است و امکان کارهای اجرایی وسیع نداریم چون می مجموعه ما تازه متولد و البته با
هایی که عملیاتی هستند و اساس قواعد مردمی و به تدریج کار را جلو ببریم اما این امکان را داریم تا به مجموعه

 خواهند با مدل مردمی حرکت نمایند، الگوی عملی ارائه بدهیم.می

 

 بنیان یافکو دانشمناینده محرتم موسسه 

 مستقر در استان کردستان 

 جناب آقای مومین
کنیم. متاسفانه هنوز در اقتصاد مقاومتی گفتمان الزم در بین مردم وجود ندارد چند سالی است که در بحث اقتصاد مقاومتی فعالیت می

 شود.حتی گاهی به اشتباه از اقتصاد مقاومتی به اقتصاد ریاضتی تعبیر می
ند و بارها فرمایبنیان معرفی میهای اصلی را اقتصاد دانشهای کلی ابالغ فرمودند. یکی از مولفهام معظم رهبری در سیاستبند، مق90

سازی اقتصاد مقاومتی است که سیاستها هم گفتمان 92نیز در این زمینه تاکید داشتند و ما به صورت عمده در این بخش وارد شدیم. بند 
 شوند.ای که هنوز مردم بحث اقتصاد مقاومتی را بدرستی متوجه نمیعمل کردیم به گونهمتاسفانه بسیار ضعیف 

باشد. کند که کار اصلی، تولید دارو بر اساس مواد طبیعی میمجموعه ما در بحث محصوالت کشاورزی نوین و صنایع دارویی فعالیت می
شود. باشد یعنی تمام کارهایی که منجر به اشتغال میمحور میما مارکتزایی در کل کشور داریم که تمام کارهای همچنین کارهای اشتغال

 کشور خارجی در ارتباط هستیم. 96کنیم و در این زمینه با از بازار به سمت تولید مراجعه می
  



 

 

 مناینده محرتم بسیج سازندیگ کشور 
 جناب آقای دکرت مهدیو

به منظور استفاده از نیرو و نشاط جوانان برای  71بوده که مقام معظم رهبری در سال  سازمان بسیج سازندگی در ابتدای امر در قالب طرحی
مصوب شد که برابر ماده اول این قانون در راستای  36سازندگی کشور در اوقات فراغت، بیان فرمودند. قانون اختیارات بسیج سازندگی در سال 

های عمومی و دولتی محسوب و مجاز به تبادل های تابعه به عنوان مجری طرحدهقانون اساسی، سازمان بسیج سازندگی و ر 907اجرای اصل 
 های واگذاری، نسبت به تفویض اختیار الزم بههای اجرایی مجازند در پروژهباشد. دستگاههای دولتی مینامه و یا انعقاد قرارداد با دستگاهتوافق

های کار و سازی اوقات فراغت جوانان در عرصهنی روستا و مناطق محروم، و غنیزدایی و عمران و آبادابسیج سازندگی در جهت محرومیت
سازی در بین جوانان و کمک به دولت در توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور برداری از توانایی آنها، و توسعه و بسط  فرهنگتالش و بهره

های وانان داوطلب و بسیجیان و ایجاد فضای مناسب برای تمرین در فعالیتالمنفعة، و افزایش توان فنی و تجربی جهای عامبه ویژه در طرح
 گروهی و کمک به رفع مشکل اشتغال جوانان اعم از دائم و موقت، اقدام نمایند.

 های بسیج سازندگی عبارتند از: های طرحاولویت
ردمی کردن اقتصاد و تالش در جهت بهبود تولید و ایجاد ب( کمک به م زدایی در روستا و مناطق محروم و مرزی؛ الف( سازندگی و محرومیت

های اشتغال موقت و به دنبال د( شناسایی و ایجاد زمینه ج( گسترش، تقویت و توسعه اردوهای جهادی؛   امنیت قضایی به منظور جلوگیری از واردات؛
 آن ایجاد اشتغال دائم جوانان و کارجویان؛

 د از: اهداف و اصول بسیج سازندگی عبارتن
 گیری روحیه و منش بسیجی در میدان کار و تالش؛ ترویج کار و تالش با بهره .9
 زدایی و عمران و آبادانی روستا؛ کمک به محرومیت .9
 به کار گیری مردم در سازندگی کشور؛ .8
 کمک به دولت در سازندگی معنوی و مادی کشور؛ .0

 اقتصاد مقاومتی؛ برداری از توان متخصصان بسیجی در امور فنی، سازندگی وبهره .5
 افزایش توان فنی و تجربی جوانان و بسیجیان؛ .6

 پذیری؛های گروهی و تقویت روحیه مسئولیتایجاد فضای مناسب برای یادگیری و انجام فعالیت .7

ایم و همه آن از منابع های اقتصاد مقاومتی دادهمیلیارد تومان وام 90365های اقتصاد مقاومتی تا کنون همچنین در طرح
 خلی بسیج بوده است.دا

  



 

 

 مدیرعامل محرتم شرکت توسعه کارآفریین  
 و صنعت پارس وطن تکاپو

 منشجناب آقای حسیین
سال     سال     16شرکت از  صبح           17شروع به فعالیت نموده و ثبت آن در  سه  س ست و به عنوان زیر مجمعه مو صورت پذیرفته ا

 سعادت و قویترین بازوی اجرایی آن هستیم.
 باشد.های مختلف میسازی استاندارد برای حوزهسازی و بومیصلی شرکت، طراحی، پیادهاز بندهای ا

ابالغیه مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاااد مقاومتی در  90ها با وجود قید بند گرفتن مجوز برای شاارکت از سااازمان ثبت شاارکت 
 "پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت و ترویج آن"ه آمده است: ابالغی 90موضوع شرکت، از مهمترین کارهای صورت گرفته بود. در بند

  هایسازی استانداردها در زمینههای آموزشی، تامین استاد و بومیاییم از جمله: طراحی دورههایی را در این زمینه انجام دادهما اقدام
 های مختلف.مختلف با توجه به تشکیل کمیته

 

 انقالب فرهنیگ عایل یشورا یوحوز تخصیص یمحرتم شورا ندهیمنا
 ییدکرت دوا یآقا جناب

شورا  یکار ص    یکه در  ص ست یس  رد،یگیصورت م  یانقالب فرهنگ یعال یشورا  یاز بازوها یکیبه عنوان  یحوزو یتخ ست و اگر ا  یپژوها  نیا
 چه در قم و چه در تهران. م،یکن یبانیپشت میتوانیداشته باشد م یاستگذاریبه س ازیمجموعه ن

 نییاز پا یذاراستگیتا س میشد کینزد اتیعمل دانیمنظور به کف م نیهم یو برا میینما ینوساز یاستگذار یس  یهااست که در روش  نیما هم ا زاین
 ممکن است از باال اجرا نشود. نکهیدارد از جمله ا یادیز اریبس یهااز باال، آفت یاستگذاری. چون سمیتجربه کن میرا بتوان
ن است  نباشد، ممک  یو راهبرد یادیبن یهابر پژوهش یما مبتن یپژوهش کاربرد نیاگر ا یول میدار یبه پژوهش کاربرد ازین اتیعمل یدر صحنه  ما

 یباز یگرید نیمخلوط بشود و ما به اشتباه در زم   شود یکه به ما القاء م یعمل یهاها و شاخصه  عمل ما در داخل با مالک یهاها و شاخصه  آن مالک
 .میینما

  



 

 

 
 مناینده محرتم بسیج اساتید و نخبگان حوزه

 نیاحجت االسالم و املسلمنی دکرت رجیب
 

های های سطوح عالی و نخبگانی حوزه را که در عرصهبسیج اساتید و نخبگان حوزه، راهبری بخش
 آموزش، فرهنگی، سیاسی، دانشی و پژوهشی فعال هستند، بر عهده دارد.

هایی که هایی که دیده نشده و پژوهشسو این است که بخشهای همنوجه انفکاک ما با سایر سازما
های انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی. پذیرد. از جمله نیازمندیصورت نگرفته توسط ما صورت می

های بصیرتی را به سوی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع پوشش بدهیم به نحوی اگر ما بتوانیم نیازمندی
 هایی که خالی است به انجام برسانیم.یم وظیفه خودمان را در بخشاتوانسته

 بخش اساسی قرار دادیم:  9امسال حوزه پژوهش را در 
 الف( فضای مجازی؛ 

 ب( حمایت از آثار علمی حوزه اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی؛
  



 

 

 مناینده محرتم قرارگاه پیشرفت و آباداین سپاه 
 جناب آقای مریزائیان

های فعالیت خود را در پنج کارگروه تعریف شروع به فعالیت کرده که حوزه 15رگاه بنا به دستور مقام معظم رهبری در سال قرا
 نمووده است: 

 اشتغال؛ .9

 زیر ساخت عمران؛ .9

 تعلیم و تربیت .8

 فرهنگی؛ .0

 سالمت؛ .5

ها ه این شاخص پایدار کلیه جنبهزدایی است و شاخص اصلی پیشرفت را شاخص پایدار تعریف نمودیم کهدف قرارگاه، محرومیت
خواهیم به این سطح برسیم که اهدافمان به گیرد به ویژه در جامعه روستایی. و میو ابعاد زندگی افراد و محیط جامعه را در بر می

اند که ههایی در سطح کشور شناسایی شدهای آباد را در کشور داشته باشیم. به همین منظور دهستانسمتی پیش برود که دهستان
شده  سازیراه آن نیز ترسیم و آمادهایم و نقشهها پرداختهمیزان محرومیت باالتری دارند و سپس به شناسایی نیازهای آن دهستان

 است.
های ما، باید مردم بیشترین نقش و های ما باید در چرخه مردمی باشد یعنی از مردم با مردم و برای مردم و در تمام فعالیتفعالیت

 رکت را داشته باشند.مشا
 گیرند عبارتند از: های ما شکل میسه گام اصلی که در کارگروه

 الف( اعتمادسازی در میان جامعه روستایی؛ 
 ها؛ ب( افزایش میزان مشارکت مردم با حضور آنها در فعالیت

 های جهادی در روستاها؛ج( ایجاد تحرک در مردم با تشکیل هسته
  



 

 

 اجتمایع سیایس حوزه علمیه مناینده محرتم دفرت 
 جناب آقای نظریان

عات و برنامه        با دو کارگروه مطال فه اسااات که در بحث برنامه         دفتر  های  ریزی ترویجی در حال انجام وظی
ست   ش ضوعات مختلف )که تقریبا     ها، دوره ها و کارگاهترویجی؛ ن شور با مو سطح مدارس علمیه ک  02هایی را در 

 کند. وضوع اقتصاد مقاومتی و کاالی ایرانی، برگزار نموده و میباشد( از جمله مموضوع می
صاد مقاومتی  ها و برنامهاین ظرفیت وجود دارد که در مدارس علمیه طرح هایی که عزیزان از جبهه مردمی اقت

خواهند اجرایی شود از طریق دفتر سیاسی اجتماعی حوزه بسترسازی آن در همه مدارس علمیه کشور        دارند و می
 های محترمشان( تا انشاءاهلل به نتایج مفیدی دست پیدا کنیم.راهم شود، )هم برای حوزویان و هم برای خانوادهف

 

 مناینده محرتم موسسه یاوران انقالب اسالیم 
 حجت االسالم و املسلمنی کریم

 کردند: انی داشتند در سه زمینه فعالیت میجمعی از دوستان طلبه و غیر طلبه تحت عنوان یک تشکل مردمی که دغدغه حمایت از کاالی ایر
 الف( تبیین تعاریف حمایت از کاالی ایرانی؛ 

 سازی؛ ب( گفتمان
 ها؛ گری نسبت به مسئولین و تولیدکنندهج( مطالبه

در  باشیم وگرفت. در فضای مجازی سعی داشتیم تولید محتوا داشته ها هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی صورت میتمام برنامه
ها فعالیت داشتیم. در انتهای این حرکت به این نتیجه رسیدیم که خیلی جزیی های بسیج و مدارس و دانشگاهفضای واقعی هم در مساجد و پایگاه

ضر نیز به دنبال اتر نموده و سه زمینه را در بحث اقتصاد مقاومتی پیش ببریم که در حال حکنیم و تصمیم گرفتیم ساز و کار را گستردهفعالیت می
 ثبت آن هستیم تا سازمان مردم نهاد شکل بگیرد.

یکی از بهترین اقدامات در بحث حمایت از کاالی ایرانی این است که در ابتداء از خودمان شروع کنیم و ببینیم چقدر نسبت به این مساله، 
 پایبند هستیم.

  



 

 

 مناینده محرتم نهضت مبلغنی گفتمان انقالب اسالیم 
 نامالسالم و املسلمنی نیکحجت ا

ساس نمایند و بخش قابل        صادی را اح ست که باید مردم به معنای واقعی کلمه جنگ اقت صورت بگیرد این ا مهمترین اتفاقی که باید 
ی رهای موفق در عرصه جبهه نظامی الگوبردا ای از زندگی خود را در این فضا زیست کنند. در عرصه جنگ اقتصادی باید از مدل    مالحظه

سازمانی پیدا کنیم. فرمانده این             شکل  سازمان مخالفیم و در محتوا هم نباید  ستفاده از عنوان  ساختار حتی ا شدت با  صورت بگیرد و به 
سائل هم حرف برای گفتن دارند که باید به دنبال آن برویم. ما نیازمند به      شد که حتی در ریزترین م سلمین با جبهه مردمی باید ولی امر م

 دهی هستیم اما نباید سازمانی بشویم.ی و سازماندهسامان
که ما در آن انتخابات ورود پیدا کردیم  10شروع کار نهضت مبلغین گفتمان انقالب اسالمی مصادف شد با انتخابات خبرگان در سال        
گفتمانی وارد صحنه شدیم و    به صورت  16و شروع به تبیین سخنان مقام معظم رهبری برای مردم داشتیم و بعد از آن در انتخابات سال     

صاد مقاومتی را محقق            سانی را انتخاب کنید که بحث اقت شد که ک صاد مقاومتی بوده و برای مردم بیان  ضوع اقت صل بحث ما روی مو ا
 نمایند. در حال حاضر هم در عرصه تبیین اقتصاد مقاومتی فعالیت داریم.

 

 مسئول محرتم شرکت الربز زمزم بنت
 ثیانجناب آقای کیومر 

ترین مجموعه تحقیقاتی را در زمینه علم مواد احداث کردیم و با توجه به ضرورتی که ما یک مجموعه تولیداتی تحقیقاتی هستیم که بزرگ
گذاری و کار تحقیقاتی محصوالت را شروع به تولید کردیم و موضوع اصلی ما تولید مصالح در بعضی از موضوعات احساس کردیم با سرمایه

 ترین بتن را داریم.باشد که قیمت تمام شده مسکن را به نصف قیمت امروزی در آوردیم و در حال حاضر مقاوممدرن و سالم می ساختمانی
ایم، به طور مثال: در زمینه درمانی، خمیر آهنی را تولید کردیم که صددرصد گیاهی های درمانی و غذایی هم سوق دادهعلم مواد را در زمینه

کند، همچنین خمیر دندان ارگانیک تولید کردیم که به طور کامل ها را به طور کامل برطرف میروز کمبود آهن خانم95است و ظرف مدت 
 مشکالت دندان را برطرف می کند و نیازی به مراجعه به پزشک نیست.

  



 

 

 
 سازمان بسیج سازندیگ کشور  مسئول محرتم

 جناب آقای سردار زهرایی
 

های جهادی دارند و در حال حاضر قشر بسیج گروه 90جهادگران است که تمام  جوهره کار ما در فعالیت
رسانی، بسیج زدایی و خدمتگروه جهادی داریم. هماهنگ کننده این اقشار در بحث محرومیت 920112

ا، های مکند. از الزامات کارها و فعالیتسازندگی است که به صورت راهبردی و سیاستگذاری ایفای نقش می
 باشد.های جهادی میسویی بین نهادهای ارزشی و انقالبی و حامی حرکتگرایی و همهم

محور حرکت کنیم و همه با هم یک مساااله از کشااور و از نظام را برداریم و قدم به امروزه باید مساااله
 قدم و بر اساس نیازهای مردم جلو ببریم.

  



 

 

 
 
 
 

 

 

 بیانیه و لیست اعضاء حاضر در نشست

  



 

 

 

 اولنی نشست تشکل های میل مردم بنیاد اقتصاد مقاومیتبیانیه 
 

 سمه تعالیاب
شکل های        ما  سئولین ت ست م ش شم دی ماه     شرکت کنندگان اولین ن ش در  9817ملی مردم نهاد که در تاریخ 

جنگ همه جانبه ی      اعتقاد داریم که امروز کشاااور ما در یک     حوزه های علمیه برگزار گردید     مرکز مدیریت   
 اقتصادی قرار گرفته است.

 «اقتصگاد مقاومتی »با طرح  9831هشاادار این جنگ را دادند و در سااال  9836رهبر معظم انقالب در سااال 
به  نگامه هراهبردهای کالن این نبرد را معین نمودند و امروز آساایب پذیری ما در این نبرد به دلیل عدم توجه ب

 برای این جنگ آرایش الزم را گرفته ایم؟ ماو از خود سؤال می کنیم که آیا  این مسأله است
ما برآنیم که با اصااول زیر در این نبرد وارد شااده و تا کسااب اسااتقالل اقتصااادی و دسااتیابی به توان  اکنون ، 

 بازدارندگی در این مسیر از پای ننشینیم:
سیر تحقق اهداف    .9 سالم ناب محمدی )ص( در م سالمی و آرمان های امام خمینی)ره(   با اعتقاد به ا انقالب ا

ستین اولویت از مأموریت     الیت امام خامنه ای)مدظله العو تحت و صادی را نخ ضر جنگ اقت الی(، در حال حا
 های خود می دانیم.

سازی   .9 صاد مقاومتی به منظور باال بردن    ما خود را متعهد می دانیم در جهت گفتمان  صادی و اقت مقاومت اقت
 روحیه مقاومت و حضور اقشار مردم در جنگ اقتصادی تالش کنیم.

مکن م توان بی پایان مردماقتصااادی، تنها با حضااور مردم و تکیه بر  جنگ و دسااتیابی به پیروزی در این  .8
ن مؤید همی تا دفاع مقدس)جهاد سازندگی،بسیج و...( از پیروزی انقالب ،به مراحل انقالب اسالمیاست. تجر

 می باشد.اقتصادی مطلب بوده و راهنمایی ارزشمند برای طی مسیر 

د جها ابر، فقط با جهاد فی ساابیل اهلل و روشاان و منش جهادی امکان پذیر اساات.  پیروزی در این نبرد نابر .0
ست که    واجب  شرایط آن شرعی ا صی، قیام     ،از  شخ شمنان و کفار  هللترک نفع   تحت امر ولی، ، تقابل با د
 می باشد. فقیه،



 

 

صاد  .5 سلطه دشمن و قطع        امروزه قلب اقت ستقالل و رفع  ست و ما برای کسب ا شه دانش و فناوری ا  ایه ری
ردمی با تکیه بر ظرفیت مفناوری پیشاارفته در سااطح قابل رقابت جهانی   نیازمند دسااتیابی به، وابسااتگی

 هستیم.

 لذا در جهت اصول فوق و تحقق آنچه وظیفه خود می دانیم، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودیم:
 

ستقل به نام    الف( شکیل یک دبیرخانه م صاد   دبیرخانه» با ت ضاء که ک «مقاومتیجبهه مردمی اقت  لیه ام

اقدامات خود را به حول و قوه الهی شااروع می حاضاار در آن حقوق مساااوی داشااته و کنندگان از تشااکل های 
 کنیم.

 محل و کلیه هزینه های دبیرخانه توسط جمع تشکل های امضاء کننده تأمین می گردد. ب(

 برگزار کرده و با اعالم دبیرخانه مجدداً نشست حاضر را برای اخذ تصمیمات بعدی به فاصله حدود یک ماه      ج( 

صاد مردمی اخوت مدار به منظور حرکت در جهت اهداف  همفکری و همکاری خود را برای ایجاد یک  قدرت اقت
 اقتصادی انقالب اسالمی تداوم خواهیم داد.

ضاء کنندگان  هفت نفر د(  شرکت کنندگان بعنوان      این باز ام ستقیم  ضای م ضای  یانیه با ام انه انتقالی دبیرخاع

انتخاب می شوند تا ضمن مشورت با انتخاب کنندگان خود، طرح ها و پیشنهادات      جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی 
  الزم را برای نشست بعدی آماده نمایند.



 

 

 شرکت کنندگان اولنی نشست تشکل های میل مردم بنیادلیست 
 در سه عرصه علیم، فرهنیگ و عملیایت

 عرصه فعالیت نماینده تشکل نام تشکل مردم بنیاد ردیف

 علمی حجت االسالع یوسفی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی 1

 علمی حجت االسالع رجبی نیا بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم 2

 علمی خانم جاللی مدیریت حوزه های علمیه خواهران مرکز 9

 علمی آقای دکتر دوایی شروای تخصصی حوزوی و شورای عالی انقالب فرهنگی 4

 علمی آقای مهندس عربیان موسسه دانش بنیان یافکو 5

 علمی مهندس مهندس عظیمی انجمن سیمرغ فناوران 6

 علمی آقای رنگینی انی این سومرکز مطالعات راهبری فتد و مجموعه کاالی ایر 1

 فرهنگی آقای دکتر جعفری بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء)عج( 8

 فرهنگی اقای مهندس اربابیان موسسه طنین اینده نوین پارسا 3

 فرهنگی اقای مهندس ذاکر سازمان بسیج دانش آموزی 11

 فرهنگی اقای سید علی موسوی کانون فرهنگی مساجد 11

 فرهنگی حجت االسالع محمدیان تگذاری ائمه جمعهشورای سیاس 12

 فرهنگی حجت اهلل شکروری دفتر ارتباطات فرهنگی 19

 فرهنگی آقای فیاضی کانون اندیشه جوان 14

 فرهنگی حجت االسالع سبحانی ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی 15

 فرهنگی حجت االسالع میرمحمدیان سازمان تبلیغات اسالمی 16

 فرهنگی حجت االسالع شریعتمداری فراگیر گروه های تبلیغی تشکل 11

 فرهنگی حجت االسالع دبیری فرد دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 18



 

 

 فرهنگی حجت االسالع معلی جامعه ایمانی مشعر 13

 فرهنگی حجت االسالع پوررضا نهاد مقاع معظم رهبری در دانشگاه ها 21

 فرهنگی خانم هدایتی ی زنان و خانوادهمرکز جامع توانمندساز 21

 فرهنگی مهندس عظیمی کانون سنگرسازان بی سنگر 22

 فرهنگی آقای طاهری هیئت اندیشه ورز صنعت، تجارت و خدمات 29

 فرهنگی آقای مهندس ابدالی انجمن مدرسین اقتصاد مقاومتی 24

 هنگیفر حجت االسالع نیکناع نهضت مبلغین گفتمان انقالب اسالمی 25

 فرهنگی حجت االسالع کرمی موسسه یاوران اقتصاد مقاومتی 26

 فرهنگی آقای محمد حسن نظریان دفتر اجتماعی سیاسی حوز 21

 فرهنگی خانم خالقی بنیاد بین المللی صلوات 28

 عملیاتی آقای محسن علوی مهر باشگاه های کشاورزان جوان 23

 عملیاتی اقای دکتر مهدوی سازمان بسیج سازندگی 91

 عملیاتی زادهآقای مهندس مهدی چمن موسسه توسعه کارآفرینی حکمت 91

 عملیاتی سیدعلیرضا میرزائیان قرارگاه پیشرفت و آبادانی 92

 عملیاتی حجت االسالع حسینی منش موسسه صبد سعادت 99

 عملیاتی آقای عباس روحی بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی 94

 عملیاتی خانم افضلی معه زنانبسیج جا 95

 عملیاتی آقای اطهر موسسه همیار پیشرفت و آبادی )شبکه تعاملی روستا( 96

 عملیاتی آقای محمدی تبار موسسات اندیشه ملل و نور 91

 عملیاتی ناصر کیومرثیان شرکت البرز فوع بتن 98

 عملیاتی تیخانم پروین هدای انجمن بانوان فعال در صنایع دستی و گردشگری 93

 عملیاتی سید مصطفی حسینی منش شرکت توسعه کارآفرینی و صنعت پارس وطن 41
 


