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 چکيده
انی ها مطرح گفتمان اقتصاد مقاومتی چند سال پیش توسط مقام معظم رهبری در یکی از سخنر

در واقع مشکالت اقتصادی کشور ناشی از تحریم های . سپس سیاست های کلی آن ابالغ شد . شد 

بین المللی و تکیه بیش از حد به نفت ، باعث شد مقام معظم رهبری این گفتمان را مطرح کند 

ن پژوهش در همین راستا ای.شاخص اصلی این گفتمان تکیه بر تولید ملی و سرمایه انسانی است .

به دنبال پاسخ به این سوال است که اقتصاد مقاوتی چه جایگاهی درانقالب اسالمی دارد ؟ فرضیه 

این پژوهش اینگونه مطرح میشود که اقتصاد مقاومتی به دنبال یک راه حلی برای خارج شدن 

ز در این پژوهش با استفاده ا. کشور از مشکالت و حرکت به سمت توسعه و رشد اقتصادی است 

 .روش نظریه گفتمان الکالو و موفه به بررسی این موضوع می پردازیم

 اقتصاد مقاومتی، انقالب اسالمی و نظام اقتصاد جهانی :واژگان کليدي
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 مقدمه            

نیازهای او رفتارهای اقتصادی انسان ریشه در . موضوع اقتصاد به ویژه علم اقتصاد از آغاز زندگی بشر با او همراه بوده است            

با گذشت زمان، افزایش جمعیت، محدودیت منابع و نیز با افزایش و تنوع نیازها در فرایند تحوالت جهانی و توسعه تمدن . دارد

 . شودتر میهای رو به تزاید انسان دائما متحول و پیچیدهبشری، مسئله اقتصاد و تامین معاش و نیازمندی

های آنها تفسیرهای متعددی شده های متفاوت مبتنی بر جهان بینیمکاتب مختلف با دیدگاهبه لحاظ اهمیت، مسئله اقتصاد در 

این موضوع در مکاتب مادی به هدف زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شده است، به طوری که همه چیز را برای اقتصاد و . است

ها برای تبیین قتصاد مکاتب مختلفی از این نگرشدر تاریخ تکامل علم ا. کنندتامین معاش و رفاه مادی و دنیوی پیگیری می

اسدی، )اندهای مکابت جدیدتر حذف یا به حاشیه رفتهاند و پس از مدتی با پیدایش دیدگاهرفتارهای اقتصادی بشر ظهور یافته

1131 :22).  

ای برای حیات ی بشر بلکه وسیلههای مادی نگر، مکاتب الهی و آخرت نگر هستند که اقتصاد را نه هدف زندگدر کنار این دیدگاه

بنابراین . در این دو دیدگاه مبانی دو نگاه به اقتصاد کامال متفاوت است. های متعالی دست یابنددانند تا با آن به هدفبشر می

ده باید در همه توانند همدیگر را در کنند و به ماهیت و وظیفه اقتصاد که علی القاعصاحبان اندیشه در این دو دیدگاه به راحتی نمی

 . جوامع یکسان باشد، برسند

نفی آنچه که مادی . گیرندشود که اندیشمندان دو دیدگاه در منتهی الیه افراطی این نظرات قرار میاین اختالف زمانی تشدید می

زندگی بشر از سوی ها به حیات دنیوی از یک سو و نپذیرفتن اقتصاد و تامین رفاه به عنوان یک اصل در نیست و ختم تمام راه

 . های مثبت هر دیدگاهی خواهد شدها و به تبع عدم استفاده از جنبهدیگر، منشاء عدم تفاهم

در این میان موضوع اصلی این است که واقعا مسئله اقتصاد چیست؟ در کجای زندگی بشر است و وظیفه آن چیست؟ و با تنگناها و 

به خصوص اینکه گاهی اقتصاد به عامل فشار . شودسیاسی چگونه برخورد می های اقتصادی ناشی از عوامل اقتصادی وبحران

 . شودکشورهای معارض و رقیب تبدیل می

اقتصاد . این مقاله در صدد آن است که با تبیین موضوع اقتصاد مقاومتی به بررسی گفتمان این مقوله در انقالب اسالمی بپردازد

های مختلف از سوی رهبر ایران در پی فشارهای اقتصادی وارده به کشور تحت تحریم های اخیرمقاومتی موضوعی است که در سال

 .مطرح شده است

 :گفتمان

از دیدگاه دوسوسور کلمات به تنهایی . که باید از شخصی به نام دوسوسور نام ببریم . نظریه گفتمان ریشه در زبان شناسی دارد 

به عنوان مثال میز و . رتباط با یکدیگر هستند که دارای معنا و مفهوم می شوند بلکه در ا. دارای بار معنایی و مفهومی نستند 

ولی در ارتباط با  گچ ، تخته ، معلم و دانش آموز دارای معنا میشوند و کالس را تشکیل می . صندلی دارای بار مفهومی نیستند 

گفتمان هم . چارچوب چراغ راهنمایی معنا و مفهوم می بایند  بلکه در. یا چراغ سبز و قرمز و زرد دارای بار و مفهوم نیستند . دهند 

به عبارت دیگر تنها از طریق گفتمان است که می . این اعتقاد دارد که در ارتباط با هم است که می توان به معنا و مفهوم رسید 

در قالب نظام ساختارمند معرفتی در  می توان گفت گفتمان به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، ضوابط و معانی. توان جهان را فهمید 

در واقع . که بر تمام جوانب حیات اجتماعی اثر میگذارد و بازیگران از طریق آن جهان را درک می کنند . یک زمینه زبانی است 

 (23: 1131مک دانل ، . )گفتمان نوعی ارتباط یا مفاهمه زبانی است که شکل آن را اهداف اجتماعی اش تعیین می کند

از دیدگاه الکالو موفه تنها از طریق گفتمان است که می توان علم را . الو و موفه گفتمان را وارد حوزه سیاسی و اجتماعی کردند الک

و عناصر . در واقع تمام پدیده ها برای معنادار شدن باید در یک گفتمان قرار گیرند . جست و به جهان و ویژگی های آن پرداخت 

در واقع هیچ چیز . شوند ، و با مفصل بندی کنار هم گفتمان را بوجود می اورند و معنادار می شوند مختلف کنار هم جمع می 

 .دارای معنا و هویت نیست جز اینکه در کنار عناصر دیگر معنا و مفهوم یابد و گفتمان را تشکیل دهد 

 :از دیدگاه الکالو موفه عناصر مختلف گفتمان عبارت است از 

به نحوی که هویت این عناصر اصالح .ر عملی که میان عناصر پراکنده در درون یک گفتمان ارتباط برقرار کند ه:  مفصل بندي -1

به عبارت دیگر ارتباط عناصر مختلف کنار هم که به آن ها هویت می دهد مفصل . و تعدیل شود ، مفصل بندی نامیده می شود 
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هیمی چون آزادی ، دموکراسی ، آزادی فردی و عقل گرایی را با هم مفصل به طور مثال گفتمان لیبرالیسم مفا. بندی می گویند 

 .بندی میکنند 

دال مرکزی نشانه ای است که سایر نشانه ها . هسته مرکزی منظومه گفتمانی را دال مرکزی تشکیل می دهد :  دال مرکزي -2

 . و سامان می دهد . می کند  نیروی جاذبه این هسته سایر نشانه ها را به خود جذب. حول آن نظم میگیرند

در برابر هویت ها و گفتمان های دیگر ، رفتار .هویتی که در یک گفتمان دارای هژمون و استیال می باید :  هژمونيک -1

استیالجویانه اغلب شامل به کارگیری قدرت است ، زیرا طی آن یک پروژه سیاسی می کوشد تا خواسته خود را بر دیگران تحمیل 

 .نمایند 

دال های شناور نشانه هایی هستند که گفتمان های مختلف تالش می کنند تا به شیوه خاص خود به آن :  دال هاي شناور -4

 . معنا ببخشند 

بنابراین پیروزی این گفتمان محصول قابلیت . گفتمان بتواند نظمی را در شرایط بی نظمی معرفی کند :   قابليت دسترسی -5

ر دسترس بودن در زمینه و موقعیتی که هیچ گفتمان دیگری خود را به عنوان جایگزین واقعی هژمونیک یعنی د.دسترسی آن است 

 . نشان نداده بود

یعنی اصول پیشنهادی گفتمان نباید با . پذیرش یک گفتمان شرط دیگری نیز دارد و آن قابلیت اعتبار است :  قابليت اعتبار -2

 .اصول اساسی آن گروه اجتماعی ناسازگار باشد 

. نشانه هایی هستند که معنای آن ها تثبیت نشده اند و گفتمان های مختلف سعی در معنادهی به آن ها را دارند :  عناصر -7

 .صر دال های شناوری هستند که هنوز در قالب یک گفتمان قرار نگرفته اند عنا

وقته ها عبارت است از موقعیت و عناصری که در درون یک گفتمان مفصل بندی شده اند و به هویت و معنایی موقت :  وقته ها -3

وقته ها قبل از آنکه در یک گفتمان .  نشانه هایی که حول دال مرکزی مفصل بندی می شوند وقته می نامند. دست یافته اند 

 . مفصل بندی شوند در حوزه گفتمانی قرار دارند و عنصر نامیده می شوند 

در هم ارزی عناصر خصلت های متفاوت و . گفتمان ها از طریق زنجیر هم ارزی تفاوت ها را می پوشند :  زنجيره هم ارزي -3

 .ی که گفتمان ایجاد می کند منحل می شوند و در معنای. معناهای رقیب را از دست می دهند 

. از جاشدگی ها یا بی قراری ها حوادثی هستند که حاصل رشد خصومت و ظهور غیریت و تکثر در جامعه اند :  از جا شدگی -11

دنیای  آن ها در. از جاشدگی تمایل به فروپاشی نظم و به هم ریختن گفتمان موجود دارد و جامعه را به سمت بحران می راند 

و از سوی دیگر مبنایی هستند که هویت های جدید . جدید تاثیری دو سویه دارند از یک سو هویت های موجود را تهدید می کنند 

 .بر اساس آنها شکل میگیرد

د بنابراین همواره ویژگی از جا شدگی وجود خواه. از جا شدگی امکان ظهور سوژه ها و مفصل بندی های جدید را فراهم می کند 

از جاشدگی زمانی اتفاق می افتد که گفتمان ها شروع به واگرایی می کنند . زیرا هیچ گفتمانی کامال تثبیت نمی شود . داشت 

واگرایی گفتمان ها زمانی اتفاق می افتد که آشوب اجتماعی یا اقتصادی فراگیری حاصل شود و با چنین آشوب هایی موجب شوند .

در چنین شرایطی سوژه ها تالش می نمایند تا از طریق مفصل بندی جدید و تعیین . نمایند تا سوژه ها احساس بحران هویت 

 .هویت با گفتمانی متفاوت ، هویت و معانی اجتماعی خود را بازسازی نمایند 

در واقع رابطه خصمانه برای تاسیس . گفتمان ها در شرایط خصومت هستند که هویت می یابند :  ضدیت یا خصومت -11

اهمیت مفهوم خصومت  یا  ضدیت در آن است که هر چند در ارتباط با غیر هویت .های سیاسی امری حیاتی محسوب می شود مرز

چرا که اشیا دارای ذات و هویت ثابتی نیستند و تنها در ارتباط با دیگری و ضدیتی که با آن برقرار می کنند هویت می یابد .می باید 

 . و مانع  عینیت و تثبیت گفتمان ها و هویت هاست . هدید می کند همچنین خصومت گفتمان ها را ت. 

فرد به حسب موقعیت های مختلفی که . هویت ها همواره در معرض نفی و طرد توسط غیر قرار داشته و هیچ گاه تثبیت نمی شوند 

  .ممکن است هویت های مختلف به خود بگیرند. گفتمان ها برای او ایجاد می کنند 
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 مسئلهبيان 
 علیه غرب اردوگاه که میالدی 2112 سـال یکجانبـه هـایتحـریم از پس رهبری معظم مقام که است ایانگاره مقاومتی اقتصاد

 نتواند غرب اینکه تا یابد کاهش نفت به کشور اقتصادی وابستگی که است این انگاره این اصلی پیام .نمودند کرد، مطرح وضع ایران

  .بزنـد ضـربه ایـران اسالمی جمهـوری منافع به و کند استفاده ضعف این از

 برای و اسالمی نظام امنیتی و سیاسی کالن هایسیاست بـا هماهنـگ کـه اسـت اقتصـادی نظـام یـک مقـاومتی واقع، اقتصـاد در

 نظام اقتصادی گوناگون هایتوطئه و هاتحریم اقتصادی ضربات برابر در بتواند گیرد تامـی شـکل تخریبی اقدامات برابر در مقاومت

 جهانی و ایمنطقه ملی، ابعاد در را خود جانبه همه رشد به رو روند و دهد ادامه را خود پیشرفت و توسعه و کرده مقاومـت استکبار

 . کند حفظ

 یک نه پویاست و فعال مقاومتی اقتصاد واقعـی یک مقـاومتی اقتصـاد از منظور. دارد ملی انسجام با نزدیکی رابطه مقاومتی اقتصاد

 حفظ را خود پایدار پیشرفت روند خود، مسیر نامالیمات و موانع مقابل در مقاومـت ضمن کشور که طوری به بسته و منفعل اقتصاد

 .نیسـت بودن منزوی معنی به خودکفایی این اما اتکاست خود و خودکفا اقتصاد یک کـه همـانطور اقتصـاد این. کند

 تولیـد بـه خـاص توجـه ،«محور دانایی» اقتصاد بر اتکا داخلی، یسرمایه و کار نیروی از استفاده تولیدات داخلی، بـه توجـه 

 هایسیاست گیری جهت مقـاومتی، اقتصـاد در. انـدمقـاومتی اقتصاد هایمؤلفه مهمترین زیربنایی، محصوالت و اساسی کاالهای

 به حرکت و مصرف الگوی اصالح ؛ نگریممی جهاد همچون اقتصادی هایفعالیت به است؛ معطوف همسایه کشورهای به تجاری

 (. 34: 1131پیغامی، )شودمی کاربردی تحقیقات بـه زیـادی توجه و است مدنظر بهینه مصرف سوی

و  است مندبهره خودکفایی و اسـتقالل ویژگـی از مقـاومتی اقتصـاد دارد، قرار منزوی اقتصاد مقابل در مقاومتی اقتصاد واقع در 

 قرار اقتصادها سایر با تعامل در که است اقتصادی اقتصـاد، ایـن همچنین و برساند حداقل به را خود آسیب پذیری کندمی تالش

 . نیست بسته و منـزوی اقتصاد یک اقتصاد این که معنی بدین دارد،

 دیدگاه مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتی
 شده تالش اینجا در اند،داده ارائـه را هـاییتعریـف مقـاومتی اقتصـاد مورد خود، در هایسخنرانی و دیدارها در رهبری معظم مقام

 مطرح را مقاومتی اقتصاد ما اینکه. کنند کمک باید را خصوصی بخش»: نمونه عنوان به. شود اشاره هادیدگاه این از برخی به تا

 وسواس و دقت و اهتمام و تاکید با 44اصل هایسیاست همین دارد؛ ارکانی دارد، شـرایطی مقـاومتی اقتصـاد خـود خب، کردیم،

 . شماست اساسی کارهای جزء این شود؛ دنبال باید بیشتر چه هر

 فکری باید خب،. آیدنمی جلو کم توانیاش خاطر به خصوصی بخـش کـه شـنوممـی کشور مسئولین خود از من موارد، از بعضی در

 است؛ از الزم مقررات و الزم قوانین طریق از هاست،بانک طریق از حاال بشود؛ توانبخشی خصوصـی بخـش بـه اینکـه بـرای بکنید

 . شود فعال مردمی، بخش خصوصی، بخش که کنید کاری است، الزم کـه طریقـی هر

 محفوظ کشور در اقتصادی رشد به رو روند هم که باشیم داشته اقتصادی یک ما که است این معنـایش مقـاومتی اقتصاد باالخره

 ترفندهای مقابـل در که باشد جوری اقتصادی نظام و کشور اقتصادی وضع یعنی. کند پیدا کاهش اشآسیب پذیری هم بماند،

 .کند پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر بود، خواهد مختلف هایشکل به و همیشگی که دشمنان

 که راهکارهایی و هـااندیشـه و فکرهـا از هـم اسـت؛ مردمـی و دولتـی هـایظرفیت همـه از استفاده شرایطش، از یکی 

 هیات اعضای و جمهوری رئیس دیدار در بیانات رهبری، سایت) شود استفاده هاسرمایه از هم کنید، استفاده دهند،می صاحبنظران

 کرد؛ مـوارد اشاره ایـن بـه تـوانمی رهبری معظم مقام بیانات در مقاومتی اقتصاد الزامات از که رسدمی نظر به(.  2/2/1131 دولت

با . کاهش وابستگی به نفت، این وابستگی میراث شوم صدساله ماست .کنند توانمند را خصوصی بخش یعنی اقتصاد، کردن مردمی

 الزامات و ارکان از دیگر یکی مصرف مدیریت الهمس. پرکنیم توانیم این خلع را تا میزان زیادیگسترش صنایع دانش بنیان می

 مـوارد ایـن از دیگـر یکـی. تبـذیر و اسـراف از پرهیـز و متعادل مصرف یعنی مصرف مدیریت از منظـور اسـت، مقـاومتی اقتصـاد

  .است منابع و زمان از حداکثری اسـتفاده

 از جدیدی مدل به توجه ضرورت بـه اشاره با 33سال رمضان مبارک ماه در کشور کارآفرینان با دیدار در انقالب معظم رهبر عالوه به

 کارآفرینی امروز. بیاوریم وجود به کشور در واقعی مقاومتی اقتصـاد یـک بایـد مـا»: کردنـد تصریح مقاومتی اقتصاد نام به اقتصاد

 کشـور مسـئولین و ایـران ملـت .دارم یقـین هـم بنده میزنیم؛ دور را هاتحریم ما که گفتند درست دوستان. است این معناش

 بود سیاسی هایزمینه در گذشته هایسال در که دیگری موارد مثل کنند؛می ناکام را تحریم کنندگان زننـد،می دور را هـاتحریم
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 رهبری، سایت)«.کنند عـذرخواهی یکی یکی برگردند، شدند مجبور خودشان بعد دادند، انجام حرکتی یک کردند، اشتباهی یک کـه

33.) 

با نگاه اول به مدل شاید مطلب خاصی از . دهدمدل نهایی مفاهیم و مقوالت اقتصاد مقاومتی را از منظر رهبری نشان می 1شکل  

های بسیار حیاتی، فهم و اهمیت جایگاه عناصر مدل را ها و خط مشیاما بررسی مفاهیم و کدها به عنوان سیاست. آن برداشت نشود

 . نشان خواهد داد بیشتر

 
 (1131تراب زاده و همکاران، )مدل نهایی مفاهيم و مقوالت اقتصاد مقاومتی از منظر رهبري(: 1)شکل

  :است استخراج قابل مقاومتی اقتصاد برای زیر محورهای و هامؤلفه رهبری، معظم مقام بیانات در دقت با

 مفهوم اقتصاد مقاومتی -1

 بماند محفوظ کشور در(شکوفایی و)اقتصادی رشد به رو روند فشار شرایط در حتی. 

 کند پیدا کاهش آن آسییب پذیری. 

 کند پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر دشمنان ترفندهای مقابل در. 

 های اقتصاد مقاومتیکارویژه -2
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 (: 3/5/1131)است شده تصریح آنها به رهبری معظم مقام بیانات در که داشت خواهد مهمی نتایج مقاومتی اقتصاد شکل گیری

 دشمن اقتصادی فشار برابر در اقتصادی مقاومت ایجاد 

 دشمن اقتصادی جنگ شرایط در اقتصادی رشد تضمین 

 کامل اشتغال شرایط ایجاد و تولید عوامل بیکاری از جلوگیری 

 عمومی رفاه در اختالل ایجاد از ممانعت 

 مشکالت مردم حل 

 دلگرمی مردم به نظام اسالمی 

 

 الزامات اقتصاد مقاومتیشرایط و  -1

 (:1/5/1131بیانات )دارد الزاماتی و شرایط رهبری، معظم مقام نظر از مقاومتی اقتصاد

 های دولتی و مردمیاستفاده از همه ظرفیت 

 مردمی کردن اقتصاد 

 44های اصل تحول در شرایط اقتصاد از طریق اجرای سیاست 

 توانمندسازی بخش خصوصی 

 کاهش وابستگی به نفت 

 جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای غیرنفتی 

 کشور اقتصاد غالب وجه به دانش بنیان اقتصاد شدن تبدیل و دانش پایه بر اقتصادی کارهای گذاریبنیان 

 حمایت از تولید ملی 

 فعال کردن واحدهای تولید کوچک و متوسط 

 خارجی کاالهای با داخلی تولیدات ترجیح و جایگزینی با مصرف مدیریت و مصرف در تعادل 

 مبارزه با مفاسد اقتصادی 

 مدیریت درست منابع ارزی 

 مدیریت مصرف و فرهنگ سازی برای جلوگیری از اسراف 

 استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات 

 مقررات تغییر و خلق الساعه هایتصمیم از پرهیز و برنامه اساس بر حرکت 

 صیانت از وحدت و همبستگی 

 

 جود کشور براي اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبريهاي موظرفيت

 :(24/1/1131بیانات در )فرمایندمی معرفی مقاومتی اقتصاد برای را زیر هایظرفیت انقالب معظم رهبر

 وجود امکانات و ثروت داخلی 

 مردم خوب 

 منابع مالی موجود 

 منابع انسانی موجود و ملت جوان 

 عدم بدهکاری جهانی 

 کشور حرکت در اسالمی و دینی جهت گیری و دینی تفکر محوریت 

 انقالب و اسالم مبانی به معتقد مسئوالن وجود 

 چهارم دهه در چشمگیر عدالت و محسوس پیشرفت به دستیابی برای الهی توفیق به امید 

 به را ایران اسالمی جمهوری مقاومتی اقتصاد الگوی توانمی شد، استخراج رهبری معظم مقام بیانات از که هاییمؤلفه براساس

 :کرد پیشنهاد زیر صورت



   549 -514، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 
 

 
 (.11: 1131سيف، )الگوي پيشنهادي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران براساس بيانات رهبري

 

 ذهن به مقاومتی اقتصاد از آنچه. کند می متمایز نگرشها سایر از را آن که است مقاومتی اقتصاد به ویژه نگرشی بیانگر الگو این

 برطرف از پس الگویی، چنین اما. است اقتصادی تحریم یا بحران و جنگ شرایط مانند غیرعادی شرایط برای الگویی شودمی متبادر

 شرایط هم حاضر الگوی که حالی در است، اقتضایی و موقتی الگویی لذا داد؛ خواهد دست از را خود موضوعیت خاص، شرایط شدن

 . گیرددربرمی را عادی شرایط هم و بحران

 ایجاد در اقتصادی ثبات شرایط برقراری به توجه با و عدالت و رشد هایمؤلفه کردن برجسته با حاضر الگوی عادی، شرایط در

 فنریت مؤلفه برجسته سازی با نیز بحران شرایط در. کند می دنبال را خود اساسی اهداف عدالت همراه رفاه ایجاد و شکوفایی

 .کرد خواهد فراهم را اساسی اهداف تعقیب امکان اقتصادی

 اقتصاد مقاومتی محصول اقتصاد اسالمی

ها و استقامت در مسیر مقاومت، عمل یا عکس العمل مناسب مقابله در شرایط بروز نامالیمات، حوادث، بحران یا تحمل سختی

ها یا در مسیر اهداف، پویا و ت، حوادث و بحراناقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط بروز نامالیما .رسیدن به اهداف است

 . بدهد منابعپایدار تخصیص بهینه 

های مادی معیشت و معنویت کنیم، تصور ما از اقتصاد، ریشه در جهان بینی توحیدی دارد و مقولهوقتی بحث از اقتصاد مقاومتی می

ار طرفی اقتصاد در یک نظام اسالمی . اقتصاد مقاومتی هم هستاقتصاد اسالمی لزوما . کندرا در تفسیر و الگوی خاصی دنبال می

 . های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواما داردها و قابلیتظرفیت

ها هم بوده است و با تغییر شرایط به علم اقتصاد حاصل مطالعات بشر و تجربیات او طی تاریخ است که شامل حوادث و بحران

تواند تغییر روش داده یا برنامه ریزی می... ها و ها قابلیت انعطاف دارد و با تغییر الگوها، سیاستختیها و سخصوص در زمان بحران

 (. 11: 1131اسدی، )جدید کند

گاهی بخشی از این . در علم اقتصاد و برنامه ریزی اقتصادی مفهوم و عمل مقاومت به معنای بهینه یابی در هر شرایطی نهفته است

به این (. Mcinroy and Longglands, 2010و  Ficence, 2010و  1131سیف، )اندرا فنریت اقتصادی گفتهقابلیت انعطاف 

ها را ترمیم و تاحدودی به حالت قبل های وارده بر اقتصاد ناشی از شوکمعنا که در اقتصادها این قابلیت وجود دارد تا آسیب

 . برگرداند

بخشی از این قابلیت و ظرفیت (. Briguglio et al, 2008)اندداده و اندازگیری کردهحتی برخی این قابلیت را مورد سنجش قرار 

توانند اثار شرایط خاص را شود که با برنامه ریزی و اصالحات مداوم در آنها، میبه اقدام و عمل برنامه ریزان و مدیران مربوط می

های آن است اقتصادی است که خود برگرفته از مکتب الهی و ویژگیاز طرفی هم نظام اقتصاد اسالمی مبتنی بر مکتب . تعدیل کنند

 . های موکد مکتبی استها از دستورات و توصیهها و بحرانکه مقاومت و استقامت برای دستیابی به اهداف به ویژه در سختی

مکتب اخالق هم، سیاست، فقه و در . هست... شود در مکتب اقتصاد اسالم، بحث از فلسفه خلقت، فلسفه حیات و آخرت و گفته می

 .فرهنگ وجود دارد و در یک کالم دین به عنوان برنامه زندگی از جانب خداوند است
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اگرچه واژه اقتصاد مقاومتی اصطالح جدیدی است و بار ارزشی در فرهنگ دینی دارد، اما مفاهیم در این زمینه و اعمال و اقداماتی 

در ادبیات اقتصادی مفاهیمی مثل اقتصاد . ویژه در حوزه اقتصاد در دنیا بی سابقه نیستهای گوناگون به برای مقاومت در حوزه

های سیاسی، اجتماعی و در واقع همه کشورهایی که به نوعی جنگ یا بحران. مقاومت و یا قدرت اقتصادی فراوان وجود دارد

 .اندقتصاد خود را بر مبنای مقاومت برنامه ریزی کردهاند ااند و برای توسعه، شرایط سختی را گذراندهاقتصادی را تجربه کرده

در . های جهانی اول و دوم اقتصادهای مقاومتی بوده استدر دروان جنگ... برنامه ریزی اقتصادی آلمان، روسیه، انگلستان، ژاپن و  

های درگیری کل توانمندیدوران جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه جهموری اسالمی ایران، با تمام اشکاالت موجود و عدم 

 .شدهای اقتصادی جمهوری اسالمی برای مقاومت تنظیم میهای برنامهاقتصادی و غیراقتصادی، اولویت بندی

اقتصاد مادی نگر . ها و اهداف آنهاستها و فرهنگبنابراین تفاوت اقتصاد مقاومتی در کشورهای مختلف در شکل مقاومت، در مکتب 

در مکاتب الهی و توحیدی . کندرا طراحی میهای اقتصادی برنامه مقاومت ادی و تدابیری مانند تغییر الویتفقط با ابزارهای اقتص

های تخصصی را های اعتقادی و ارزشی، نواقص برنامه ریزیعالوه بر استفاده از ابزارهای علمی برنامه ریزی اقتصادی، از ظرفیت

 .دهدپوشش می

 . دهدفرایند نموداری از چارچوب مفهومی نظام اقتصادی اسالمی و مفهوم اقتصاد مقاومتی را در نظام اسالمی نشان می 2شکل  

 
 (11: 1131اسدي، )چارچوب مفهومی نظام اقتصاد اسالمی و مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظام اسالمی(: 2)شکل

 

 دیپلماسی اقتصادي جمهوري اسالمی ایران

 اقتصادی دیپلماسی خاص طـور بـه. باشـدمی خارجی سیاست ابزار عنوان به اقتصادی موضوعات با مرتبط اقتصادی دیپلماسی

 قبیل از اقتصادی ابعاد با سیاسی مسائل درمورد مـذاکرات و پول و تکنولوژی جمله از مادی هایتوانایی بردن کار به با مرتبط

 (. Kumar, 2008: 5)است ملی منافع تعقیب در چندجانبه و دوجانبه تجاری توافقات

 منظور به دیگر عبارت به. است اقتصادی اهداف بـرای دیپلماسی از استفاده معنی به کلی برداشت یک در اقتصادی دیپلماسی

 کشورهای واقع در. است اهمیت حائز دیپلماسی جمله اقتصادی در صحنه رقابت جهانی استفاده از تمامی ابزارها از اهداف پیشبرد

 اقتصادی هایفرصت از تری مناسب سهم و کرده تأمین بین المللی صحنه در را خود اقتصادی منـافع بتوانند آنکه برای جهان

 .کنندمی استفاده خود سیاسی هایاهرم و سیاسی روابط از بگیرند،

 کـه آنجـا از. شـود تـأمین آن اقتصـادی منـافع جمله از کشور یک منافع که است ایـن سیاسـی روابط هدف راستا این در بنابراین 

 از بایـد گـاه ملـی منـافع تـأمین بـرای هستند، متقابلی روابط دارای خارجی روابط چارچوب در اقتصادی و سیاسـی ابزارهـای

 (. 54: 1132عادلی، )کرد استفاده اقتصادی ابزارهای
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با  سیاسی روابط تعمیق و توسعه برای الزم هایاستراتژی تعیین باید کشورها، خـارجی سیاسـت دسـتگاه هـدف مهمترین بنابراین

 در. داشـت انتظـار را ایگسـترده اقتصـادی روابط وجود تواننمی دیگران با مناسب سیاسی روابط بدون زیرا کـه باشد کشورها سایر

 بالفعل و بالقوه هایتوانایی کـارگیری بـه و اقتصـادی عرصـه در دیپلماسـی کـردن کـارکردی مفهوم به اقتصادی دیپلماسی واقع،

 (. 12: 1133امینی و علمداری، )کشورهاسـت اقتصـادی اهـداف تحقق برای دیپلماسی

 پدیدار کشور برای جهان و منطقـه در جدیـدی منافع ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست در اقتصادی منطق شدن حاکم

 اسالمی جمهوری خارجی سیاست اساس همین بـر(. 71: 1132جوادی ارجمندی، )کنـدمـی ایجاد را نوینی هایفرصت و ساخته

 اشـتراکات از بستری بر اقتصادی سمت گیری بیشتر اقتصادی دیپلماسی در موجـود هـایشـاخص مبنـای بـر منطقـه در ایـران

 . اسـت بـوده فرهنگـی

 توسعه اقتصادی، توسعه هایبرنامه شامل اقتصادی، دیپلماسی کار دستور اصلی مسائل و ایران اقتصادی وضعیت چارچوب ایـن در

 رو، پیش مشکالت و خارجی گذاریسرمایه جـذب جهـت تالش صادراتی، بازارهای به دستیابی و کشورها دیگر با اقتصادی روابط

 دیپلماسـی هـایمسـئولیت و الزامـات گاز، و نفت ذخایر وضعیت ایران، اسـالمی جمهـوری انـرژی دیپلماسـی ای،منطقه همکاری

 . است بررسی قابل منطقه و ایران ژئوپلتیک هـایویژگـی ایـران، اقتصـادی

کیانی، )شود تبدیل منطقه در مسافر و خدمات کاال، ترانزیت محور به که است آن مترصد خود ممتاز هایویژگی به اتکا با ایران

 ملی، امنیت ارتقای و خارجی روابط در تنش فضای از کاستن جهت در ایران اسالمی های جمهورییکی از اهداف و اولویت(. 1133

 منافع حیث از مشـروط وضـعیت در را کشورها جانبه، چند و پیچیده متقابل وابستگی. است بوده منطقه کشورهای با همکاری

 .دهدمی قرار دارند، چندجانبه و دوجانبه روابط تداوم جهت به که آشکاری

 تداوم در را کشـورها از هرکـدام شـود،مـی برآورده داخلی ثبات وجود طریق از همواره که ایشده تصریح منـافع ملی بـا بنابراین 

-می تسهیل را ملی امنیت تأمین ایجابی جنبه از و سازدمی انکارناپذیر منافع از برخوردار دیگر کشور در داخلی ثبات و آرامش

 (.22: 1133پوراحمدی، و ذوالفقاری،)کند

 بـه دولتهـا، حاکمیت، از برخوردار بازیگران به گذاران سیاست غالب نگاه واسطه به ایران خـارجی رویکرد که است حالی در این 

 عنوان به ایران کـه دهـدمـی نشان موضوع این. است مطرح برتر گفتمان عنوان به که است تقابل بر مبتنی بازدارندگی آشـکار طـور

 به منفعالنه شود،می مبارزه آن ماهیت بـا...و تحـریم تهدیـد، واسطه به جهانی هایقدرت جانب از غالباً که ایدئولوژیک کشوری

 (.1137ذوالفقاری، )است انزوا شده از جلوگیری و هـاتحـریم بـا مقابلـه هـایراه جـذب اشخارجی سیاست ناچار

 عدم به منجر امر همین و نیست تعامل گفتمانی فضای با متناسب ایـران خـارجی سیاست بر حاکم گفتمانی فضای نتیجه در 

 ایران اسالمی جمهوری راهبردی هایسیاستگذاری مناسب جایگاه در المللی بین و کالن اقتصـادی نگـاه حضـور عدم تناسب،

 را مناسب تواند الزام اتخاذ دیپلماسی اقتصادیایران در عرصه اقتصاد جهانی مینگاهی به وضعیت (. 5: 1137گزارش جمهور، )است

 . سازد نمایان

 جـز بـه ایـران اینکه جمله از. روبروست سایرین با اقتصادی بهینـه روابط برقراری با ارتباط در مشکالتی با ایران موجود وضعیت در

 خلیج منطقه در باشد، موفق چنان آن نتوانسته نیز اکو و نیست عضو دیگر اقتصادی ایمنطقـه سـازمان هـیچ در اکـو سـازمان

 از بیش در گذاریسرمایه وجود با یابد، دست ایمنطقه هایهمکاری از مکانیسمی هیچ به نتوانسته منطقه عرب کشـورهای با فارس

 زمینه در جامعی نامه موافقت به نـداده، اختصـاص خود به دوکشور این بازسازی از ایشایسته سهم افغانستان و عراق در دهه دو

 به شدن و تبدیل خود همتای بی ژئوپلتیک شرایط از استفاده عدم است، نرسیده اروپا یعنی اش تجاری شریک مهمترین با اقتصادی

  .باشدمـی عمـان و دریای فارس خلیج به مرکزی آسیای و قفقاز منطقه از انـرژی ترانزیت و اروپا به گاز صدور مرکز

 کانون در ایران گرفتن قرار برای را شرایط و بخشیده را المللیبین و ملی منابع استخراج توانایی ایـران بـه اقتصـادی دیپلماسـی

 تواندمی دیپلماسـی اقتصادی زمینـه در شـرط پـیش چهـار داشتن با ایران اساس این بر. سازدمی فراهم منطقه اقتصادی تحوالت

 میان نظر اجماع المللی،بین و ملی سطح در موجـود وضعیت دقیق شناخت: شامل شرط پیش چهار این. یابد دست مهم این به

 . مطلوب، شناخت عمیق قواعد بازی در سطح ملی و بین المللی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار است وضعیت پیرامون نخبگان

 سـطح در اقـدام. نمایـد فـراهم کارآمد اقتصادی دیپلماسی به را آن دستیابی که است اقداماتیبنابراین ایران نیازمند انجام مجموعه 

 هایدستگاه میـان همـاهنگی ایجـاد( 1 هـا،دیپلمـات و دیپلماسی دستگاه وظایف بازتعریف( 2 دیپلماسی، بازتعریف ( 1: ملـی

 .خصوصی بخش به توجه( 4 اقتصادی، و سیاسی
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 و هاسازمان با شایسته ارتباط )1 ایـران، همتـای بـی ژئوپلتیـک به توجه( 2 مناسب، استراتژی اتخاذ( 1: بین المللی سطح در اقدام

 توجه( 2خارجی و  گذاری سرمایه جذب( 5 آن، برای ریـزی برنامـه و هـدف بازارهای شناخت( 4 اقتصادی، المللیبین نهادهای

 اقـدامات مجموعـه از گیـری بهـره با ایران مطروحه، موضوعات به توجه با(. 111: 1133طباطبایی، )کشور از خارج ایرانیان به ویژه

 واقـع در. کندمی عمل خود سیاسی و اقتصادی شرایط بهبود نتیجه در و اقتصادی دیپلماسی به دسترسی نیـل جهـت در یادشـده

 . باشد قوی اقتصادی دیپلماسی دارای باید مقاومتی، اقتصاد داشتن برای ایران

 اقتصاد مقاومتی ایران در شرایط اقتصاد سياسی جهان

 تجارت گسترش. گیردمی بر در را گذاریسرمایه و مالی تجاری، های حوزه دوم جهانی جنگ پایان از پس جهانی سیاسی اقتصاد

 عوامـل حذف و کشورها اقتصادی ادغام در تجارت نقش .اسـت بـوده محسـوس بسـیار کشـورها بین دوم جهانی جنگ از پس

 سیاست شود، بنابراینمی و بین المللی ملی سطح در منابع بهینه تخصیص بـه منجـر جهـانی سـطح در هـاقیمت کننـده مختـل

 فرآیند کشورها متقابل اقتصادی وابستگی طریق از و است داشته قرار خودکفایی و درونگر هایسیاسـت مقابـل در آزاد تجـارت

 . کندمی تسهیل را( شدن جهانی)اقتصادی ادغام

 و بزرگتـر بازارهای به دستیابی بهتر، اشتغال زمینه آمدن فراهم به توان می عصر این در آزاد تجارت از حاصل منافع جمله از

 جهانی هایویژگی از یکی(. 252-257: 1173بهکیش، )کرد اشاره باالتر سود به دستیابی و هـاهزینـه کـردن بهینـه و کارآمـدتر

  .است بین المللی هایفعالیت دیگـر گسترش و ملی مالی بازارهای گسترده کنونی، ادغام دوران در شدن

 کاهش بین المللی پولی و مالی عوامل تاثیر تحت شـدت به شدن جهانی عصر در ملی مالی بازارهای کارکرد و استقالل واقع در

 مساله این .گرددمی هویدا دنیا مختلف مالی بازارهای در نسبت به آن آثار بزرگ مالی بازارهای در تغییر یا نوسان کمترین و یافته

رود، فعالیت و سازگاری در این می شمار به آنها پولی و مالی ساختار مدیریت در هادولت ملی حاکمیت چـالش هـایزمینـه از یکـی

 (.115: 1132معاونت سیاست خارجی و روابط بین الملل، )هانی شدن اقتصاد استفضا از الزامات ج

 بسیار خارجی گذاری سرمایه رشـد هفتـاد دهـه از پس است، اقتصادی توسعه اقتصادی محرک موتور پولی و مالی از اعم سرمایه 

 ارتقاءیافته خدمات و کاال صادرات و رشد برابر دو از بیش مـرز تـا و گرفتـه پیشی تجارت رشد از که ایگونه به است بوده چشمگیر

 کـارایی جهـت فناوری انتقال سرمایه، انتقال با خارجی گذاری سرمایه طریق از گـذاری سرمایه و المللیبین های شرکت، است

 از بهینـه اسـتفاده جهـت را الزم زمینـه اقتصادی مهارت و فنون انتقال و خارجی هایبازار به دسترسی کـردن مهیـا اقتصـادی،

 (. 21-21: 1132پوراحمدی، )آورند می فراهم ادغام و توسعه برای خارجی سرمایه

 را هاحوزه این از هیچکدام ایران اقتصـاد کـه شود اشاره نکته این به باید جهانی، سیاسی اقتصاد در شده مطرح هایحوزه به توجه با

 اقتصاد با ارتباط خواهان سیاست این واقع در کشور، اقتصاد بازسـازی لزوم و ایران در مقاومتی اقتصاد شدن مطرح با.گیردنمی بر در

 خودکفایی برای تالش ضمن راهبردی ریزیبرنامه یک با و داشته توجه مرزها از خارج به فعال، و پویا مقاومتی، اقتصاد. است جهانی

 . است داشته خود هایبرنامه افق در هم را جهانی بازارهای در رقابت و صادرات کشور

 افزایش و یکجانبه هایتحریم با مقابله برای مقاومتی اقتصاد رویکرد جهانی تجارت از ایران اسالمی جمهوری اندک سهم به توجه با

-نمی مقاومتی اقتصاد. گیردمی قرار وابسته اقتصاد با تقابل و رویـارویی در مقـاومتی اقتصاد. شودمی توصیه کشور سیاسی امنیت

 به فعال رویکردی دارد با تالش مقابل جریان برابر در ایستادگی برای و نیست منفعـل باشـد، مصـرف کننـده صـرفاً که پذیرد

 .دهد کاهش را هاپذیری آسیب میزان خود با کشورها سایر اقتصاد تنیـدیگی درهـم و ادغـام

 یک بلکه نیست، منزوی اقتصـاد معنای به مقاومتی اقتصاد. است المللی بین بعد یک و داخلی بعد یک دارای مقاومتی اقتصاد 

 به نیز مقاومتی اقتصاد بین المللی بعد کشورها منـافع تنیدگی هم در و پیچیده متقابل وابستگی در شرایط. است مستقل اقتصاد

از اینرو جمهوری  .کشورها سایر اقتصاد با کشور اقتصاد بین متقابل وابستگی ایجـاد کـه معنـا بدین کند،می اشاره مساله این

اسالمی ایران باید به منظور حفظ رونق اقتصادی کشور و همچنین باال بردن ضریب امنیت سیاسی کشور به اتخاز مواضعی که 

بین المللی های در این راستا بهره گیری مناسب از دیپلماسی اقتصادی در چانه زنی. مبتنی بر همکاری بین المللی است اقدام کند

 .شودضمن پرهیز از در معرض قرار دادن نقاط ضعف کشور توصیه می
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 نتيجه گيري          
ای را نیز به دنبال داشته است، های فراوان و ویژهها و دشواریعصر پرچالش کنونی که برای جمهوری اسالمی ایران، تحریم        

در واقع حیات . خواندهای خاص فرا میمتناسب با این تحوالت و چالشنظام اقتصادی کشور را الجرم به اتخاذ یک نظام اقتصاد 

نظام اقتصادی کشور در گرو مقاومتی علیه آماج حمالت اقتصادی و سیاسی است که عالوه بر کارآمدی در اداره معیشت جامعه، 

اقتصاد مقاومتی حرکتی . یسر سازدبتواند حضور فعال جمهوری اسالمی ایران را به عنوان الگو و الهام بخش در تحوالت جهان م

اقتصاد مقاومتی به معنای آمادگی روحی و عملی برای مقاومت در برابر حمالت . انفعالی نیست، بلکه سلب و ایجاب را با هم دارد

-اقتصادی دشمن و پاسخ به آن در کوتاه مدت و حرکت به سمت طراحی الگوی اقتصادی اسالمی در چهارچوب الگوی اسالمی

اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست، بلکه یک چشم انداز بلندمدت پیش روی . ی پیشرفت در دراز مدت استایران

اقتصاد . اقتصاد ایران است، زیرا اقتصاد ایران در سایه تفکر جمهوری اسالمی ایران همیشه آماج حمالت دشمنان خواهد بود

های اقتصادی برای مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکالت موجود در زیر بخشمقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، بلکه 

های بدیهی است که در این راه که بسیار جدی و با چالش. و بهبود سطح رفاع عموم مردم استجلوگیری از امتیازدهی به دشمنان 

ولی ایران اسالمی با داشتن رهبری اندیشمند و های فراوانی خواهند کرد اندازیزیاد همراه خواهد بود کشورهای امپریالیسم سنگ

های پر پیچ و خم عبور نموده و ای خواهد توانست از این داالناهلل امام خامنهگذشته، حال و آینده حضرت آیتفرزانه و آگاه به امور 

 به روشنایی و آینده درخشان دست پیدا کند
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 و مراجع منابع

 
های راهبردی و کالن، سـال دوم،  سیاست فصلنامه مقاومتی، اقتصاد برای کامل الگویی اسالمی اقتصاد نظام ،.علی اسدی، [1]

 .1131، 25-13شماره پنجم، صفحات 

-213بیست و یکـم، شـماره سـوم،     های اجتماعی اسالمی، سال، موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، پژوهش.ارجمندی، جواد [2]

135 ،1132. 

 اتحادیـه  و ایـران  اسالمی جمهـوری مناسـب الگـوی اقتصـاد، و دیپلماسـی  ،. ـداریعلم انعامی سهراب و آرمین امینی، [1]

 .1134، ،پاییز 3 شماره سیاسی، علوم تخصصی فصلنامه»، 1172-1134 اروپا

 .1133، نی نشر: تهران شدن، جهانی بستر در ایران اقتصاد، . محمد بهکیش، [4]

 اقتصادی اصالحات ضرورت و توسـعه: جهـانی اقتصـادی نظـام بـا تعامل و ایران اسالمی جمهوری، . حسین پوراحمدی، [5]

 .1132، زمستان دوم، شماره اول، سال دفاعی، راهبرد فصلنامه ،«سیاسی

 .1131مقاومتی، اقتصاد دفاعی یا ترمیمی، ، اقتصاد .پیغامی، عادل [2]

هـای اقتصـاد   ابعـاد و مولفـه  ، بررسـی  .تراب زاده جهرمی، محمدصادق، سجادیه، سید علیرضا و سمیعی نصب، مصـطفی  [7]

پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، -ای، فصلنامه علمیمقاومتی جمهوری اسالمی ایران در اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه

 .1132، 11-12، صفحات 12سال دهم، شماره 
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