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  انسخنرانی دکتر درخش

  

سخنران کلیدي علمی این همایش، دکتر درخشان، استاد برجسته اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 

  طباطبایی بود.

در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع داللت  ایشان

  .هاي اقتصادي از سوي نیروهاي متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد کند که فشارها و ضربه می

و در بخش داخلی است ی اظهار داشت: در راس فشار خارجی تحریم اقتصادي وي با تقسیم فشارها به دو دسته داخلی و خارج

 د.وجود دارکنند،  نیز فشار همه نیروهایی که زمینه و بستر مناسب را براي تحقق اهداف سیاستهاي فشار خارجی فراهم می

 گذارانو سیاست اقتصاددانان ها ناآگاهی ما بخش تقسیم کرد و گفت: یکی از این بخش سهداخلی را به  عواملدرخشان دکتر 

 .اقتصاد تهاجمی غرب علیه اقتصاد ما است مسلطجریان  واستکنیم که خ است که نوعاً در مسیري سیاستگذاري می

من همه  گاهاز دید .گردد عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی اضافه کرد: عامل دوم به بخشی از فعاالن اقتصادي بازمی

 در گذاري کرده و فعال هستند و همه کسبه و دست اندرکاران و کسانی که ت کاالهاي مصرفی سرمایهکسانی که در واردا

به اقتصاد ملی ضربات جبران ناپذیري وارد دانسته یا ندانسته کنند، همان نیروهایی هستند که  یع این کاالها فعالیت میتوز

 .کنند می

 بهشود شرایط و مقتضیات اقتصادي کشور است که  دیگري که موجب مطرح شدن اقتصاد مقاومتی میعامل وي اظهارداشت: 

 .استو در راس آن وابستگی به درآمدهاي ناشی از فروش نفت خام  به وجود آمده هاي گذشته سیاستتبع 
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 .ار بگیرددرخشان تاکید کرد: در طراحی الگوي اقتصاد مقاومتی همه این موارد باید مد نظر قردکتر 

اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي بسته نیست و چنین دیدي نسبت به اقتصاد مقاومتی رشدآفرین  وي در ادامه تصریح کرد:

 .نخواهد بود

وي افزود: منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت 

 .شود پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می براي دفع موانع

باید بین سه حوزه تفکیک قائل شویم، گفت: این سه  تحلیل هر نظامیاین استاد برجسته اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در 

ت کرد و از اقتضائات توان درباره اقتصاد مقاومتی صحب سیاست و نظام حکومتی، اقتصاد و فرهنگ. چنانکه نمیعبارتند از حوزه 

 .غافل ماندشود  این دو محسوب می بنايسیاسی غافل شد و یا از این دو صحبت کرد و از فرهنگ که زیر

وي تاکید کرد: هدف از اقتصاد مقاومتی چیزي نیست جز آنکه این اقتصاد مقوم نظام سیاسی باشد، نظام اقتصاد مقاومتی که 

 .تواند مراد ما باشد از دست بدهد نمی هماهنگی خود را با نظام حکومت اسالمی

و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی که ملهم از نظام فرهنگ اسالمی و مبتنی بر فرهنگ 

 .دینی نباشد هدف ما نیستمعارف 

ام اسالمی آن است که بخش اقتصادي در نظ هاي یکی از ویژگیسخن گفتن از اینکه  ی،چارچوب چنینوي تصریح کرد در 

باعث ایجاد تعادل در اقتصاد خواهد شد درست نیست و بااین مفاهیم  انگیزه سودآوري و حداکثرسازي سودخصوصی با 

 د و این حرفها مربوط به اقتصاد شرکتی آمریکاست.سازگاري ندار

دهد و بخش خصوصی نیز بدون  میجاي خود را به بخش خصوصی به علت ضعف و ناتوانی، وي افزود: اینکه دولت بگوید 

در تواند اقتصاد ملی را رشد دهد نیز  کردن سود و انباشت سرمایه میدنبال حداکثر  اتنها ب ، ارشاد و نظارت دولتراهنمایی

 و با اقتصاد مقاومتی سازگاري ندارد. واقع همان نظام شرکتی آمریکاست

الب اقتصاددانان در کشورمان به دنبال غجو و بعد از جنگ تحمیلی، درخشان اظهارداشت: متاسفانه در دو دهه گذشته دکتر 

پندارند این مسئله در هماهنگی بانظام  می نوعاًپنداشتند و متاسفانه  بودند و میآمریکایی داري  اجراي الگوي اقتصاد سرمایه

 .سیاسی و فرهنگ اسالمی است

براي تکاثر و  لوحانه شرکتی سادهرد: اقتصاد اسالمی با سودجویی مخالفت ندارد بلکه با مبنا شدن سود و سوداگري وي تاکید ک

 .شود سازگاري ندارد انجام می ییآمریکاداري  سرمایهانباشت سود آنگونه که در نظام 

 .کشور است يدر سیاستگذاران اقتصادالب غمهمترین مشکل اقتصاد مقاومتی غلبه بر این تفکر   درخشان تصریح کرد:دکتر 
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کینز و ساموئلسون  در عین حال مقلّداسالمی تبعیت کنیم و  ، معارف و احکامتوانیم همزمان از فرهنگ وي اضافه کرد: ما نمی

لمیه سال پیش نیز در سلسله مباحثاتی که در حوزه ع 30م. این نکته را بنده حدود باشی داري این اقتصاددانان سرمایهو امثال 

ریزان اقتصادي جدي گرفته نشد و لذا هنوز هم در تار عنکبوت تفکر  قم داشتم بیان داشتم و متأسفانه از طرف مقامات و برنامه

 خواهیم امور اقتصادي مسلمین را تنظیم کنیم. داري می اقتصاد سرمایه

ما حلقه اقتصاد است و به همین سالمی در نظام اعضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: ضعیفترین حلقه 

 .تواند وارد شود دشمن تنها از این طریق می فرمایند میدلیل مقام معظم رهبري 

با رهبري مقام معظم رهبري با  ما نظام سیاسی .ایم اي در تضعیف این حلقه داشته وي تصریح کرد: ما اقتصاددانان سهم عمده

 .کند نیز با پشتوانه قوي خود رو به جلو حرکت میما رود و نظام فرهنگی  جلو میو اقتدار قدرت 

به اقتصاد غرب و ظواهر آن قطعا در ایجاد این مشکل نقش جو غالب اقتصاددانان و مقامات اقتصادي وي افزود: دلباختگی 

 .داشته استاساسی 

اقتصادي کشور که مدیران آینده خواهند بود باید در ان و پژوهشگردرخشان اضافه کرد: چرا هنوز جامعه کارشناسان دکتر 

 آمریکابا نظام سیاسی  بیندیشند، و غافل از این نکته باشند که همین اقتصاد شرکتی دقیقاًچارچوب اقتصاد شرکتی آمریکا 

را به  اديهاي اقتص سیاستگذاري ربطهمین شرکتها هستند که خط و  کند. در واقع و منطبق با آن عمل میهماهنگ است 

شود نظام نمی .کنیم عمال امتناع عقلی دارد نظام سیاسی اسالمی و اقتصاد غرب می تجمیعکاري که ما در  .دهند سیاسیون می

 اقتصاد شرکتی غربی را با نظام والیت فقیه تطبیق داد.

بازي  سفته سمتآنها اقتصاد را به  ؟کنند مقامات کشور مسئله تورم را چگونه حل میبه عنوان مثال، وي در ادامه اظهار داشت: 

مگر نظام جمهوري  ؟یا مقامات اقتصادي مقصرند  مردم در این مسالههاي  تودهند و باید پرسید آیا اهبردبازي و دالربازي  و سکه

 ؟داند بازي سکه را مطلوب می اسالمی ایران اقتصاد دالري یا سفته

 ندا چیزي بیش از این یاد نداده کشور نیز هست که جامعه معلمان دانشگاهیاقتصاد  نظام آموزشیوي اضافه کرد: این تقصیر 

متأسفانه این روزها شاهد هستیم کسانی که سوادشان بیش از دو  .ایم تحمیلی داشتهآموزشی هاي  چرا که سالهاي سال برنامه

دو کلمه اقتصاد خرد آمریکایی و  مجلد کتاب اقتصاد خرد آمریکایی نیست مشاوران ارشد مقامات اقتصادي کشور هستند. با

شود به مقامات اقتصادي کشور مشاوره و  ضرورت رقابت شرکتها و تخصیص منابع براساس عالئم قیمتها و نظایر آن که نمی

 رهنمود داد تا بتوانند اقتصادي را که بایستی مبتنی بر موازین شرعی و احکام الهی باشد مدیریت کنند.
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اقتصادي مقامات جو فکري غالب بر نظام اقتصادي با نظام سیاسی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: ي و ارتباط نگر کل بر وي

رو سیاستهاي دولتی است و در  صرفاً منفعل و دنبالهو بخش خصوصی  استنمره یک مشکالت اقتصاد کشور  عاملکنونی، 

 .کرده است کند که اقتضائات سیاستهاي دولتی حدود آن را ترسیم اي عمل می همان محدوده

مصرف معرفی کرد و گفت: مصرف است که تولید را  اصالح الگوي اقتصاد مقاومتی راطرح ریزي نقطه شروع  ،وي در ادامه

 .کند را مشخص می ها گذاري سرمایه گیري جهت ،دهد و این هر دو در کنار هم جهت می

سالی را به اصالح الگوي مصرف  ملی، به تولید مسالادلیل نیست که مقام معظم رهبري پیش از نامگذاري  وي اظهار داشت: بی

 .پاکسازي فرهنگی و اصالح فرهنگ اقتصادي است اقدام،در اصالح الگوي مصرف مهمترین  .اند نامگذاري کرده

گذاري به  دعوت از چپاولگران خارجی براي سرمایهحجم نقدینگی و درخشان تصریح کرد: اقتصاد را با تغییر نرخ بهره و دکتر 

 .نتیجه خواهد بود بی چارچوب فکري،توان اداره کرد و اقتصاد مقاومتی در چنین  نمیاقتصادي امید رشد 

نیست بلکه شروع کار از فرهنگ  ریاضی -سازیهاي آماري فرمولهاي خشک اقتصادي و مدلوي تاکید کرد : شروع کار با 

 .موثر نخواهد بود ي اقتصاديها تا این مساله اصالح نشود هیچ گامی در جهت بهبود شرایط و شاخصاقتصادي است و 

وي با بیان اینکه اصالح فرهنگ اقتصادي در اختیار مقامات کشور و مدیران اقتصادي است گفت: در خیابانهاي همین 

ت خارجی هستیم و متحیرم که مقامات پولی و محصوال تبلیغاتی مصرف  بمبارانتأثیر تهران تا چه میزان تحت شهر  کالن

 ؟نماز بخوانندبا قلبی مطمئن دو رکعت توانند در شهر تردد کرده و این تبلیغات را ببینند و باز هم  چگونه میکشور اقتصادي 

هاي عمومی را  رسانهها، مجالت و  ؟ آیا مجوز این تبلیغات گسترده در خیابانها، روزنامهبینند آیا تهاجم فرهنگی اقتصادي را نمی

 دهند یا مدیران غافل از حقایق اقتصادي؟ هاي مردم می توده

تبلیغاتی گفت: این مساله  طیف گستردهها از این  رياعضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به درآمد شهرد

 .ما توجیه کندهاي سابق نیستیم که هدف وسیله را براي  نیست. چرا که ما کمونیست اي بیش بهانه

توجه نکنید. حال چه  اسم و نام  و ظواهر کاالهاي خارجیکنند که تا این حد به  وي اضافه کرد: مقام معظم رهبري اشاره می

شمار  دهد حتی ثانیه چه کسی اجازه می ؟جز مسئوالن و مقامات کشور ؟برندها و مارکهاي خارجی استبه اصطالح کسی مبلٌغ 

دهد اتومبیل ملی تولید کنیم و نام ایرانی آن را به انگلیسی  چه کسی اجازه می ؟حتما انگلیسی باشدها  سر چهارراهچراغ قرمز 

همین اجزاي کوچک است که مجموع آن یک فساد بزرگ فرهنگ اقتصادي  ؟آیا این فساد فرهنگ اقتصادي نیست ؟بنویسیم

 یش از تولیدات داخلی رغبت نشان دهند.هاي مردم به اجناس خارجی ب شود که توده و موجب می کند ایجاد می
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که نام یک شهید است به انگلیسی را در فالل محله دور و نزدیک شهر بست  وقتی نام یک کوچه بنحتی وي تصریح کرد: 

خارجی نخرند؟ وقتی نوشتن نام یک شهید به انگلیسی موجب اعتبار خواهید به مردم بگوییم که کاالي  د آیا میننویس می

توان مردم را قانع کرد که نام تجاري یا مارك و برند انگلیسی که بر روي جنسی  تابلوي شهرداري است چگونه می بخشیدن به

نصب شده موجب اعتبار آن جنس نخواهد بود. وقتی مدیران اقتصادي کشور تبلیغات تجاري کاالهاي خارجی را در هر خیابان 

ها و حتی قبض  ها و تابلوها و اسامی خیابانها و کوچه طرف نگاه کنید نام مغازهدانند، وقتی در شهر به هر  و هر روزنامه مجاز می

اي مزین به کلمات و حروف انگلیسی است و در همه جا اعتبار و احترام و  اي و غیرزنجیره خرید از فروشگاههاي زنجیره

گذارند  جلسه و سمینار و همایش می دانند آنوقت همان مدیران اقتصادي مرغوبیت و کیفیت را در نامها و حروف خارجی می

 که سال حمایت از تولید ایرانی و کاالي ایرانی است!!

مدیران این دسته از من فاصله بسیار بزرگی بین رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رفتار   این استاد برجسته اقتصاد تاکید کرد:

 .بینم اقتصادي کشور می

یش اخیر مقام معظم رهبري اشاره کرد که فرمودند تهاجم استکبار جهانی علیه درخشان در تبیین این نکته به فرمادکتر 

جمهوري اسالمی ایران بخاطر نفت ما و سلطه بر ذخایر نفت و گاز کشور ماست. درخشان در همین راستا به این نکته اشاره 

ویژه در آینده نه چندان دور که ذخایر  کردند که اگر نفت و گاز ما مهمترین ویژگی اقتصاد ملی است و تکیه بر نفت و گاز به

یابد، بزرگترین حربه اقتصادي ما در مقابله با استکبار جهانی است، آنگاه اگر این نفت و گاز  نفت و گاز خلیج فارس کاهش می

هاي بازي و کاالهاي مصرفی و تجملی و به ویژه کاال را بفروشیم و درآمد ارزي حاصل از آن را به واردات عروسک و اسباب

مصرفی که مشابه داخلی دارند اختصاص دهیم و یا با این درآمد ارزي طال بخریم و سکه ضرب کنیم و سکه را بفروشیم و ریال 

ایم، آیا این سیاستها در جهت مخالف با رهنمودهاي مقام معظم رهبري نیست؟ آیا  جمع کنیم، ریالی که خودمان چاپ کرده

ایران را که با تمام قدرت در مقابل استکبار جهانی ایستاده است از ارز و طال که حربه صحیح است که خزانه جمهوري اسالمی 

رسد که مقامات پولی کشور در  آوري نقدینگی سرگردان، خالی کنیم؟ به نظر می اقتصادي ما علیه استکبار است، به بهانه جمع

  اند. ن شدههاي سرگردان، خودشان هم سرگردا آوري نقدینگی مبارزه با تورم و جمع

توان در اصالح وضعیت اقتصادي استفاده زیادي کرد گفت: وقتی کاالیی وارد  وي با بیان اینکه از اصالح سیستم مالیاتی می

 .توان با آن برخورد کرد به دو شیوه می .است شدن تعدادي از جوانان ایرانی کنیم به معنی بیکار می
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اما به جاي آن  که جلوي واردات کاالها را با نیروي انتظامی بگیریم. استگیرانه  تسخوي افزود: یک شیوه برخورد خشن و 

خارجی این مشکل را حل کرد و کاالهاي یع کنندگان توز و کسبه واردکنندگان،   هاي بسیار سنگین بر توان با وضع مالیات می

 .ایجاد کرد ت از تولید ایرانیکیفیت کاالهاي ایرانی و حمایصندوقی را براي رشد  ها این مالیات درآمد حاصل ازبا 

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در ادامه اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی پویا و فعال که باید به خارج از مرزها نظر 

 .راهبردي است مدت و بلندمدت میانریزي  داشته باشد نیازمند یک برنامه

هاي موجود به نفع استکبار جهانی  الملل داریم که با تعادل وي تاکید کرد: تا مادامی که حرفی براي گفتن در عرصه بین

ریزي استراتژیک  برنامهبا این تعرضات به ویژه تعرضات اقتصادي مغایرت دارد در معرض هجوم هستیم و باید براي مقابله 

بایستی با دقت کامل، بخشهاي استراتژیک در صنعت، کشاورزي و خدمات را  ریزي استراتژیک این برنامه .داشته باشیم

 ریزي کند. شناسایی کند و براي خودکفایی در این بخشها برنامه

متاسفانه در  کهوي اضافه کرد: براي این کار نیازمند آشنایی با دو مقوله هستیم که یکی از آنها نظامات و تحوالت جهانی است 

به طور جدي و هاي ما  جهانی در دانشگاه اقتصاد این موارد بسیار بسیار کم است چنانکه حتی بحرانجه به تودانشگاههاي ما 

 .گیرد قرار نمییابی  و ریشهمورد مطالعه مستمر 

است که ملی نفت و گاز ما بخشی از اقتصاد  است.اقتصاد ملی  هاي و ویژگی آشنا شدن با مختصات ،وي اظهار داشت: مورد دوم

 .گاه الگوي اقتصاد مقاومتی باشد تواند تکیه می

مقابله با استکبار است گفت: بزرگترین نگرانی  دردرخشان با بیان اینکه نفت و گاز ما بزرگترین قدرت اقتصادي ما دکتر 

تواند  ه میچ به اندازه کافی از خلیج فارسینده آن است که بدون جریان نفت و گاز آ سال 30 تا 25   استکبار غرب در فاصله

 .بکند

 هاي فسیلی غیرمتعارف انرژيامکان دسترسی به وي با بیان اینکه جایگزین این نفت و گاز هنوز معلوم نیست گفت: درباره 

زیادي  آمیز هاي اغراق بینی پیشهاي تجدیدپذیر  فیول و انرژهاي نفتی و نظایر آن و یا بیو هاي نفتی و ماسه سنگ مانند شیل

 .در آینده مواجه خواهد بودمتعارف کننده نفت و گاز  تهدیدبا کمبود بسیار جدي و داند که  به خوبی می شود اما غرب می

گاه رشد اقتصاد ملی ماست و اگر بتوانیم آن را با  عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح کرد: نفت و گاز تکیه

 .اقتصاد ملی پیوند بزنیم در این حوزه موفق خواهیم شد
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قبل از انقالب ها مانع از پیوند نفت و گاز با اقتصاد ملی ایران بودند گفت: با وجود اینکه  وي با بیان اینکه سالها انگلیسی

مخزن و مدیریت راهبردي مانند مهندسی  مطالعاتداشت اما وجود حتی رشته پرستاري نیز آبادان نفت  اسالمی در دانشکده

 .شدتنها پس از انقالب بود که تاسیس 

، وي تاکید کرد: باید نفت و گاز را با اقتصاد ملی پیوند دهیم و از نفت و گاز به عنوان بزرگترین قدرت بعداز قدرت نظام دینی

 .و حکومت اسالمی استفاده کنیم فرهنگ

همین  گفت: اگر کندتامین  خود رادرخشان با بیان اینکه غرب به دنبال حاکم کردن وضعیتی است که امنیت انرژي دکتر 

به واسطه امنیت آنگاه سال دیگر ادامه یابد  10تا  فعلی یعنی برخورد ایران با استکبار جهانی از موضع اقتدار و استقالل روند

 .بزرگترین خطر متوجه غرب خواهد شد ،انرژي

هاي فسیلی است اظهار  انرژياي و جهانی  در تحوالت منطقه گاه ما تکیه ،پژوهی آیندهمطالعات وي با تاکید بر اینکه براساس 

 مطمئن هستیمیم و ا هرا مطالعه کرد هاما میادین آن .تواند جایگزین نفت ایران شود کند که می داشت: عربستان رجزخوانی می

مدت  مدت و بلندمدت قادر نیست تولید را به قدري افزایش دهد که جایگزین نفت خام ایران شود هرچند در کوتاه در میانکه 

 .کاتی را انجام دهد اما بازار جهانی نفت به خوبی از محدودیت ظرفیت تولید عربستان مطلع استممکن است حر

استراتژیک دست یابند  هماهنگیبه یک بتوانند عراق است و اگر ایران و عراق در حوزه نفت و گاز  ،وي اضافه کرد: تنها مسئله

 .باید فاتحه حاکمیت آینده غرب خوانده شود

پرتقال خارجی همین عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه در تبیین اهمیت استراتژیک نفت و گاز کشور، 

واقع نفت ماست،  کنیم در و یا عروسک و کاالهاي صرفاً مصرفی و تجملی که وارد می مخری می ها ماه از مغازه که در اردیبهشت

 ارزش مصرفی عروسک و کاالهاي بیهاي آینده ماست و نباید به پرتقال و  سرمایه نسل گفت: درك این نکته که نفت اسلحه و

 .بسیار مهم است ، در تدوین اقتصاد مقاومتیتبدیل شود

جنگ است گفت: ما نباید تنها از سرحدات خود  نبه منزله اعال در واقع خریم گویند نفت شما را نمی وي با بیان اینکه وقتی می

 ؟برد زیر زمین نیز متعلق به ماست و باید پرسید قطر با چه مجوزي گاز ما را میذخایر ا حفاظت کنیم زیر

او باید  پارس جنوبی برداشت کنیمتوانیم سهم خود را از مخزن  نمی موجود و تحریمها دلیل شرایطبه اگر ما  وي تاکید کرد: 

 .کند، بدهد ت قطر، به آن طرف مهاجرت میاز تولید خود، با توجه به میزان گازي که در اثر برداشسهم ما را 
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نظر دارد  کند نیز برداشت میذخایر ما در واقع از وي با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به آمریکا که اعالن جنگ داده و به قطر که 

ت مهلکی را ضربا بایستی به حسب شرایط و مقتضیات،پذیر نبودن نیست بلکه  گفت: برنامه ما در اقتصاد مقاومتی تنها ضربه

  .وارد کنیمنیز 

 

اقتصاد مقاومتی راهکار ما براي تعامل  ایشان در حاشیه همایش در مصاحبه با خبرگزاري دانشجو خاطرنشان کرد:

  .با دنیاست

مسعود درخشان در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی گفت: متولیان این همایش باید به دنبال این سمینار، سمینارهایی را دکتر 

هاي مختلف همانند اقتصاد مقاومتی در صنعت، کشاورزي، خدمات و... برگزار کنند و راهکارهاي عملی تحقق اقتصاد  در حوزه

 .نمایندها بررسی  مقاومتی را در این بخش

نظران در اقتصاد اسالمی و در بخشهاي راهبردي  صاحبکارشناسان و حضور ي ادامه داد: برگزاري میزگردهاي تخصصی با و

  .داهاي اقتصادي پیشنهاد د هاي سیاستی براي وزارتخانه الزم است و در این میزگردها باید توصیه اقتصادي ایران

استکبار استاد دانشگاه عالمه گفت: اقتصاد مقاومتی به این معناست که در تعامل با دنیا در موضع قدرت قرار داشته باشیم و 

بلکه با ما درگیر است نتواند از جنبه اقتصادي به ما ضربه بزند و امنیتی و اقتصادي و فرهنگی که به لحاظ سیاسی  جهانی

ایم و  تمهیداتی اندیشیده در قبال تهدیدات آنهابراي وضعیت اقتصادي کشور به این نتیجه برسد که ما  برعکس،

متوجه شوند که و در نهایت  ایم و عنداللزوم قدرت تهاجمی نیز داریم راهبردي براي مقابله با آنها تدوین کردههاي  ریزي برنامه

 .از موضع باال حرف بزنند توانند نمیدر تعامالت سیاسی 

هاي ما براي تعامل با دنیا است،  ریزي یان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی قطعاً راهکار و چارچوب برنامهدرخشان در پادکتر 

کار  و ایرانی پیشرفت و جهاد اقتصادي و همت مضاعف -الگوي اسالمیدر واقع همان گفت: اقتصاد مقاومتی در قالب مفهومی 

مختلف، در واقع دقت در ابعاد هاي  اصطالحات و نگرش این ست؛ اگر چها و حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی مضاعف

    مختلف یک موضوع و یک حقیقت واحد است.


