
 ظله( )مدرهبری معظم مقام نگاه از ایرانی کاالی از حمایت راهکارهای
 *انصاری علیرضا والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 ،امـر ایـن .است نو سال آغاز گذارینام ،العالی( ظله رهبری)مد ممعظ مقام رویکردهای از یکی
 دادنتوجه» و «حکومتی مسنوالن عملکردی و اجرایی هایسیاست به بخشیجهت» هد    دو با

 حمایـت» عنـوان به را 9411 سال ایشان گیرد.می صورت «کشور مهم نیازهای به عمومی افکار
 نمسـنوال بـه مربوط فق  ملی، تولیدات از حمایت که است گفتنی نمود. اعالم «ایرانی کاالی از

 میـدان وارد کلمـه واقعـی معنـای به و کنند کمک زمینه این در توانندیم ملت آحاد همه و نیست
 کـه دارد وجـود یمتعدد راهکارهای انقالب، معظم رهبر رهنمودهای کردنعملیاتی برای 1شوند.

 دارد. اختصاص آنها معرفی به نوشتار، این

 مقاومتی اقتصاد استمرار .1

 نظـام والننمسـ ،روازایـن .دارد کشور موفقیت و حفظ توسعه، در بنیادین نقش ،اقتصاد ،تردیدبی
 نظـام بـه زدنضـربه منظـور بـه نیز دشمن هستند.  ئقا خاص اهمیت اقتصادی سازیکیفیت در

 تیـریم را ایـران تهاسـمـدت دشـمن هکـچنان ؛گیـردمی بهره اقتصادی فشار اهرم از ،اسالمی
 فرمـود: سلطه، نظام اقتصادی فشار به اشاره با ای،خامنه اللهآیت ،روازاین .است نموده اقتصادی

 گونـاگون مسـائ  نـاظر کـه کسـانی ههمـ م.یکـرد مطرح را مقاومتی اقتصاد ،شیپ سال چند ما»
 هـد  اسـت... کشـور بـر اقتصـادی فشـار دشـمن، هـد  که بزنند حد، توانستندیم بودند،
 بزنـد، لطمـه اشـتغال به بزند، لطمه ملی رشد به شود، متمرکز اقتصاد روی بر که بود نیا ،دشمن

                                                           
 نویسنده و پژوهشگر. *
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396    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 نظـام از بشـوند، زدهدل شـوند، مشـک  دچـار مـردم شـود، خطر و اختالل دچار ملی رفاه طبعاا 
   1«شوند. جدا اسالمی

 امـر این با زیرا ؛است اوتیمق اقتصاد استمرار ،داخلی کاالهای از حمایت ابعاد از یکی ،تردیدبی
   داد. کاهش را دشمن اقتصادی فشارهای و نمود اکتفا داخلی تولیدات به توانمی

  سازیفرهنگ .2

 کاالهـای از بایـد کـه دارند باور برخی ؛دنشومی تقسیم گروه دو به جامعه کاالهای برابر در مردم
 آدمـی شخصـیت هنشان و است خورداربر جهانی برند و کیفیت از آنها زیرا ؛کرد استفاده خارجی

 ایـن از ،رهبری معظم مقام .اندبستهدل سخت بدان ،بوده خارجی کاالهای فریفته اینان .باشدمی
 راثیـم آن، هشـیر کـه مـا اجتمـاعی موجـود آفات از کیی» :هنمود یاد بیماری ناعنو به وابستگی

 گانـهیب داتیـتول بـه هدلبسـت د،افـرا که است نیهم .است گذشته ظلمانی   دوران و طاغوت دوران
 روی ،خـارجی نشـان فـالن نـدیبگو کـه دیـآمی خوششـان ایعـده کی ،حال نیع در باشند...
 دیـبا را مـارییب نیـا است؛ مارییب کی ،نیا هست؛ شانخوراکی هلیوس روی ای هست لباسشان

   2«. ..کرد. عالج
 تولیـدات بهبـودی و رشـد بـرای دلسـوزی و ملـی عرق دلی  به که هستند یهایانسان ،دوم گروه

 موجـب ،داخلـی کاالهـای از حمایـت دارنـد باور و کنندمی استفاده ایرانی کاالهای از داخلی،
 از تبلیغـات ،آن و دارد وجـود جـدی یمشـکل ،میان این در اما ؛است اقتصادی استقالل و رونق

 کاالهـای از دهاسـتفا ،امـر ایـن اسـت. داخلی کاالهای کیفیت عدم و خارجی کاالهای کیفیت
 کاالهـای کـه کـرد سـازیفرهنگ بایـد ی،شـرایط چنـین در است. نموده مشک  دچار را داخلی
 بـر منطبـق هایآموزش و تبلیغ نیازمند ،مسنله این البته و است برخوردار یباالی کیفیت از ،ایرانی

 در هارسانه و ونیتلویزی هایبرنامه از گیریبهره راستا، این در .است جامعه سط  در هانیازمندی
 رسـانه ،واق  در باشد.می اهمیت زیحا بسیار ،ایرانی سرمایه و کار از حمایت ملی، تولید راستای

 نمایـد. تبیـین را ایرانـی سـرمایه و کار از حمایت ملی، تولید تواندمی سازیفرهنگ طریق از ملی
 تنسـیق داخلی تولید رویجت سمت به را خودمان کشور فرهنگ باید ما» :دفرمو رهبری معظم مقام
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   39۷  ظله( رهبری)مد معظم مقام نگاه از ايرانی کاالی از حمايت راهکارهای تبليغی: هایمناسبت

 ایـن متمـادی هـایسـال گذشـته، در اسـت. مهمـی چیز خیلی ،این ببریم؛ پیش و کنیم تنظیم و
 خـارجی و بیگانـه هایسـاخته و مصـنوعات دنبـال بـه کـه است شده تزریق ما ملت به فرهنگ

 نکـردنلیـغتب است، مؤثر این در ،داخ  تولید کیفیت البته شود. عو  باید ،فرهنگ این بروند...
 1.«است مؤثر این در ،خارجی تولیدات رویهبی و بیجا

  سازیرقابت و کیفیت .3

 دارنـد برخـور یباالی کیفیت از ،کاالها برخی :نمود تقسیم دسته دو به توانمی را داخلی کاالهای
 نـد؛اکیفیـت فاقـد کـه هسـتند یکاالهـای ،دوم دسـته نماینـد.می رقابـت جهـانی هایبازار در و
 کمتـر هاکاال نوع این از معموالا  مردم خرنند.نمی را آن دوم بار خرید، بار یک با مردم کهایگونهبه

 تنها و نمایندمی تولید کیفیت فاقد کاالهای تولیدکنندگان، برخی ،دیگر سوی از .کنندمی استفاده
 نتیجـه کنـد.می ذیرپـآسیب را داخلی کاالهای از استفاده نیز امر این .هستند آنها فروش دصد در

 کنـد:می توصـیه رهبری معظم مقام ،روازاین .است داخلی کاالهای به مردم اعتماد عدم ،امر این
 و سـلیقه با همراه زیبا، مطلوب، میکم، کاالی یک عنوان به ایرانی کاالی که کنیم کاری باید ما»

 و کـارگران» فرمود: ایشان ،نینهمچ 2.«بماند باقی غیرایرانی و ایرانی کنندهمصر  ذهن در بادوام
 بـا بـرده، بـاال اسـت، مربوط کار در دلسوزی و دقت به که آنجا تا را صنعتی کیفیت فنی، عناصر

 و دهنـد کـاهش را بیگانگـان فنی دانش و میصوالت به کشور نیاز نفس، به اعتماد و ابتکار روح
 میصـوالت به ،کنندگانر مص که شوند موجب و سازند استوار را ملی و اصی  صنعت هایپایه

 3«کنند. پیدا عالقه و اطمینان داخلی

  واردات نمودن روشمند .4

 نیـز اقتصـادی تعامـ  و تجارت ،تبادل دارد وجود اطالعات تبادل جهان در کهگونههمان ،امروزه
 یاگونـه به باید واردات البته .بست خارجی تجارت روی هب را کشور در   تواننمی زیرا ؛دارد وجود
 ذیرپآسـیب را مـا کشـورا اقتصاد آنچه اما ؛گردد اقتصاد یوپویای بالندگی ، رونق موجب که باشد

 حـالی در ،ایـن .اسـت نمـوده فلـج را داخلی تولیدات که واردتی است؛ رویهبی واردات نموده،
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 .شـودمی کشور وارد که است خارجی کاالهای از بهتر مراتببه ،ایرانی کاالهای برخی که است
 را دشـمن اقتصـادی سـلطه و الگوپـذیری زمینه ،خارجی کاالهای رویهیب ورود ،دیگر سوی زا

ْ َوْ» ؛اسـت حـرام اسالم هایآموزه طبق ،امر این کند.می فراهم َعـَلْ َلـن  ـهُْ َیج  كـاِفریَنْ الل   َعَلـی ِلل 

ِمنیَنْ ُمؤ   امـام «اسـت. هنـداد قـرار تسـلطی راه مؤمنـان بر کافران سوی از خداوند هرگز 1؛َسبیلْا ال 
ی» فرمود: صادق ح  و 

 
هُِّ أ ِّ اللَّ یَّ ِّ ع  ِّ و  لَّ ِب   ِإل ی ج  ِّ ن  اِئِهِّ ِمن  ِبي  ن 

 
ِّ أ ِّ ُقل  ِمِنين  ُمؤ  ِّ ِلل  ُسوا ال  ب  ل  ِّ ت  ااس  اِئ  ِلب  اد  ع 

 
ِّ أ  و 

ِّ ُموا ال  ع  ط  ِّ ت  ام  ع  اِئ  ط  د  ع 
 
ِّ أ ِّ و  ُلكوا ال  س  اِلک ت  س  اِئ  م  د  ع 

 
كوُنوا أ ت  اِئ  ف  اد  ع 

 
اا أ ِّ كم  اِئ  ُهام  اد  ع 

 
 خداونـد 2؛أ

 آنـان غذای نپوشید، مرا دشمنان لبا، بگو: نامؤمن به که نمود وحی پیامبرانش از پیامبری به بزرگ
 طورکـههمان ؛شویدمی میسوب من دشمنان از ،صورت این در که نروید آنان راه از و نخورید را

   .«هستند من دشمنان آنان
 د؛یـبکن جـدی بازنگری کی واردات، هایاستیس نهیزم در» فرمود: رهبری معظم مقام ،روازاین

 ،همچنین 3.« کشاورزی... چه صنعتی، چه م؛یدار دییتول تیمز ما که ییکاالها در خصوصهب
 تولیـدات جـز اینکـه بر باشند داشته عزم و جزم بایستی دولتی هایدستگاه برخی» :هفرمود ایشان

 تصـور برخـی ،میـان ایـن در 4.« نکننـد... وارد چیـزی خارج از که بشوند ممنوع مطلقاا  داخلی،
 اسـت ایـن ،حقیقـت شود.می داخلی کاالی کیفیت موجب ،خارجی کاالهای ورود که کنندمی
 خـارجی میصـوالت روی کشـور هایدر بازگذاشتن از ،داخلی تولیدات کیفیت باالبردن راه که

 هسـتند؟ باکیفیـت و مرغوب کرده، اشغال را ما بازار امروز که چینی تولیدات مگر کند.نمی عبور
 بـه شـان،داخلـی صـنای  بـرانگیختن برای هم جنوبی کره و ژاپن نظیر ایپیشرفته کشورهای مگر

 خـود هایخانه باغچه در دوم، جهانی جنگ از بعد هایآلمان آوردند؟ روی افسارگسیخته واردات
 میصوالت تولید در ورشانکش که موقعی تا گفتند ملی، همبستگی یک در و کاشتند زمینیسیب

 لـب اما یم؛خوردمی زمینی سیب شام، و ظهر و صب  وعده، سه روزی نشود، خودکفا کشاورزی
 و پوشـاند بوریـا تکـه یـک با را بدنش هندوستان، رهبر گاندی، مهاتما .یمزننمی وارداتی گندم به

 انگلـیس نخریسـی ایهکارخانه در آن نخ که بپوشد ایشدهدوخته لبا، نیست حاضر کرد اعالم
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   391  ظله( رهبری)مد معظم مقام نگاه از ايرانی کاالی از حمايت راهکارهای تبليغی: هایمناسبت

 1.است شده تولید

  قاچاق کاالهای از جلوگیری .5

 پرداخـت بـدون که کاالها این است. قاچاق کاالهای ورود ،ما اقتصاد جدی هایآسیب از یکی
 بـودن تـرارزان جهـت بـه و رسـدمی مشـتری دسـت به ترارزان شود،می وارد   عوار و مالیات

 انقـالب معظم رهبر .است داخلی تولیدات از حمایت عدم ،رام این نتیجه .دارد شتریبی خواهان
 کردنـد: صـادر را قاچـاق ی کـاال بـا مبـارزه مـورد در تـاریخی فرمـان 9489 سال تیرماه 96 در
 و گذاریسـرمایه و قـانونی تجـارت و تولیـد امـر در آن مخـرب تـأثیر و قاچـاق پدیده گسترش»

 هاییدسـتگاه همـه بر و کرد مبارزه آن با تمام باجدیت باید که است بزرگی و جدی خطر اشتغال،
 ایفـا مبـارزه ایـن در را خـود سهم که است واجب ،باشند دخی  امر این در توانندمی نیوی به که

   2«کنند.
 مبـادی از چـه ــ شـد وارد خـارجی جـنس کهوقتی است معلوم ،خب» فرمود: ایشان ،همچنین

 ــ اسـت زیـاد هم خیلی متأسفانه که قاچاق مبادی از چه اینها، امثال و گمرک مث  قانونی ورودی
 امـروز کـه آیـدمی پـیش وضـعی همـین خوابیـد، داخلـی تولیـد وقتـی خوابد.می داخلی تولید

 وضـ  شـود،می حـاکم کشـور بـر رکـود شود،می کم ما اشتغال شود،می بیکار ما هست.جوان
 بایـد هـم مـردم» :هفرمـود دیگـر بیـانی در ایشـان 3«. ...شـودمی دشوار مردم معیشت و زندگی

 صـرفهبـه کسـی بـرای قاچـاق تـا ،کننـد خـودداری قاچـاق جـنس مصر  و خرید از متعصبانه
 4«نباشد.

 شناسیوظیفه .6

 پیـام در انقـالب رهبـر ،روازایـن .اسـت داخلـی کاالهـای از حمایت ی،همگان وظایف از یکی
 بـه مربـوط فقـ  ،ایـن .اسـت[] ایرانی کاالی از حمایت سال امسال،[»] فرمود: 9411 نوروزی
 ،کلمـه واقعـی معنـای بـه و بکنند کمک زمینه این در توانندمی همه ملت آحاد نیست؛ مسنولین

   .«بشوند میدان وارد
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301    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

  د:نمو تأکید 9411 سال آغاز سخنرانی در ایشان
 کـه قدرهمان جوانان اگر و باشند داشته تعصب داخلی جنس مصر  و ملی اقتصاد بر باید همه»

 اقتصـاد بـر دارنـد، تعصـب خـارجی هـایباشگاه برخی یا قرمز و آبی از داریطر  و فوتبال در
 هـم ناآل شـد. خواهـد اصـالح کشور اقتصاد باشند، متعصب نیز ملی تولید از استفاده و داخلی

 من 1داخلی... تولید مصر  سراغ بروید گویم،می کشورمان عزیز مردم به گویم،می شما به دارم
 داخلـی؛ تولیـدات مصر  سمت به بروید کنم،می درخواست ایران ملت همه از کنم،می اصرار

 2.« نیست... کوچکی کار ،این
   فرمود: اقتصادی فعاالن و دولت رانگزاکار به ایشان ،همچنین

 هایدسـتگاه البته 3است... کاریمیکم و اتقان کنم،یم سفارش کارگری جامعه به من که آنچه»
 وزارتخانـه، فالن دارند. مضاعف وظیفه ،جهت این در ـ امع معنای به دولتی ـ یدولت و حکومتی

 از بایـد مطلقـاا  کنـد، تـأمین را خـودش داخلـی   جنس خواهدمی وقتی ،اداره فالن سازمان، فالن
 بـا کـارگران و ،«گـذاریسـرمایه» بـا تولیدگران و اقتصادی فعاالن 4.نکند استفاده خارجی جنس

 بایـد تولید، در آفرینینقش بر عالوه نیز مردم که کنندمی ارائه جامعه به یصولیم ،«تالش و کار»
 تـالش و کـار زنجیـره ایـن نهایی میصول از ،ایرانی کاالی مصر  و خرید و غیرت و تعصب با

 5«کنند. حمایت
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