
 

 

 

 ﴾9 ﴿ كَگِيرًا اللَهَ وَذَكَرَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ اللَهَ يَرْجُو كَانَ لِمَن حَسَنَۀٌ أُسْوَۀٌ اللَهِ رَسُول  فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ

 را خدا و دارد اميد بازپسين روز و خدا به كه كس آن براى تنيكوس سرمشقى خدا رسول[ به اقتدا] در شما براى قطعا

 ﴾9 /احزاب﴿  كند مى ياد فراوان

 ( ره)امام خميني. اين از بركات انقالب است. بايد اعانت كندپيدا شده است كه بايد تعاون كند اين احساسي كه در ملت ما

ها در صدر اسالم بود و مقام معظم رهبري نيز  چالش براي غلبه براي( ص)اقتصاد مقاومتي ، مدل اقتصادي پيامبر اكرم 

ها  در تبعيت از مدل اقتصادي پيامبر اسالم ، اقتصاد مقاومتي را براي پيشبرد اهداف انقالب اسالمي و غلبه بر چالش

كه در مطرح فرمودند ، گرچه نبايد فراموش كرد كه وضعيت كنوني ما به هيچ عنوان قابل قياس با دوران پيامبر نيست بل

 .ها چنين مدلي توصيه شده است براي مقابله با چالش

، همواره يكي از ابزارهاي نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظام جمهوري اسالمي  تحريم هاي يك جانبه و غيرقانوني

نون تحريم نظام ، آمريكا قا ، هرچند اندكي پس از پيروزي انقالب اسالمي و پس از تسخير النه جاسوسي ايران بوده است

سال گذشته نيز همواره بر حجم اين تحريم ها افزوده و چند جمهوري اسالمي ايران را به اجرا گذاشت و در طول سي 

تعاون و همكاري در تحقق رشد و شكوفايي جامعه نقشي به سزا لذا در چنين شرايطي وقتي دشمن مشترک است  شد

 ساير و قضايي دستگاه ، مجلس ، دولت ديدگاه وحدت و همدلي ، اونبديهي است با گسترش فرهنگ تع.  كندمي ايفا 

در جامعه حاكم و ابتكارها گرفته شود  بهره ملات خواست كه رهبر فرمايشات قراردان سرلوحه و تحول نحوه به ها سازمان

چنين رويكردي ، در مقابل اتخاذ  . از آسيب دشمنان مصون مي ماند، جامعه بخصوص و خالقيت ها پديدار مي گردد و 

مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح و از آن به عنوان روشي مهم در تغيير مسير حركت اقتصادي كشور 

  .يادكردند ؛ روشي كه در برابر هجمه هاي غرب همانند سدي محكم كارآمد شد 
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