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 چکیده 
ای، رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح اهلل خامنهای سوی حضرت آیتاقتصاد مقاومتی به عنوان ایده

که نقش بسیار مهمی در تدوین الگوی اقتصادی نظام اسالمی در شرایط مختلف از   شده است
های اصلی اقتصاد مقاومتی می تواند کند. از این منظر، توجه به مؤلفهجمله شرایط تحریم ایفا می

ساز تبدیل شدن ی شود و عالوه بر آن، زمینهبه عنوان راهکاری برای رفع مشکالت داخلی تلق
های سیاسی منطقه و مسلمانان جهان جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک الگوی مطلوب برای نظام

باشد. حال دغدغه اصلی پژوهش حاضر، پاسخگویی به این سؤال است که: اقتصاد مقاومتی به 
تواند به عنوان دیپلماسی در چه صورتی می عنوان الگوی اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقالب اسالمی

های پژوهش حاضر این ترین یافتهفرهنگی جمهوری اسالمی ایران مورد استفاده قرار گیرد؟ مهم
ایرانی، توجه به توان داخلی -است که اقتصاد اسالمی با مدنظر قرار دادن سبک زندگی اسالمی

بخشی از   تواندمحور میین اقتصاد عدالتها در برابر شرایط تحریم، نفی وابستگی و همچنملت
های اقتصاد مقاومتی ترتیب، شاخصه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نیز تلقی شود. بدین

توانند جمهوری اسالمی ایران را به عنوان یک مدل و الگو مطرح سازند و در صورت تحقق می
ی ایران را به عنوان یک نظام سیاسی مستقل در ای جمهوری اسالمالمللی و منطقهنفوذ و اعتبار بین

آوری تحلیلی و جمع-شرایط تحریم نیز افزایش دهند. با توجه به رویکرد مقاله، روش توصیفی
های رهبری معظم انقالب اسالمی به عنوان روش اطالعات از اسناد، کتب، مقاالت و سخنرانی

 پژوهش انتخاب شده است.
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 مقدمه

رود که از های سیاسی معاصر به شمار میدیپلماسی فرهنگی یکی از نیازهای اصلی نظام   

های فرهنگی، بلکه شود. بدین معنا که نه تنها عرصههای متفاوتی نیز حاصل میراه

توانند به عنوان راهکاری برای های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، دینی و مذهبی میعرصه

تحقق دیپلماسی فرهنگی یک کشور تلقی شوند. به عنوان مثال، هنگامی که دولتمردان 

مصری از اهرام ثالثه به عنوان نمادی برای معرفی تاریخ و فرهنگ تمدنی خویش به سایر 

یپلماسی ای تاریخی برای تحقق دبرند، در واقع درصدد به کارگیری پدیدهکشورها بهره می

تواند برای چین، کره جنوبی و کشورهای فرهنگی به نفع خویش هستند. این موضوع می

های شگرف صنعتی نیز پدیدار شود. حوزه شرق آسیا در قالب الگوی اقتصادی و پیشرفت

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توان گفت برخی از پیشرفتدر هر صورت می

ر صورت پذیرش از سوی دیگران به عنوان چارچوبی برای بسط توانند ددر یک کشور می

 و اشاعه دیپلماسی فرهنگی به کار گرفته شوند. 

های اخیر از سوی در همین راستا، اقتصاد مقاومتی به عنوان طرحی اقتصادی که طی سال   

های متفاوتی است که البته ها و شاخصهمقام معظم رهبری مطرح شده است، دارای مؤلفه

های داخلی در عرصه اقتصاد از سوی ایشان های ظالمانه و همچنین کاستیدر شرایط تحریم

های مهم و قابل توجهی است که تبیین شده است. با این حال، اقتصاد مقاومتی دارای مؤلفه

تواند به عنوان ابزارهایی برای تحقق دیپلماسی فرهنگی در صورت توجه به آنان می

نیز در نظر گرفته شوند. از این منظر، دیپلماسی فرهنگی از یک  جمهوری اسالمی ایران

های اقتصادی نیز حاصل شود. بدین معنا که کشورها تواند توسط ابزارها و روشجهت می

ریزی و مدیریت اقتصادی و کنند تا با ارائه الگوهای اقتصادی خویش، برنامهتالش می

ها و ود وجهه و اعتباری در نزد سایر ملتهمچنین ارائه الگوی مدیریت اقتصادی مدنظر خ

 ها پیدا کنند و بر میزان نفوذ و اعتبار بین المللی خود بیفزایند. دولت

موضوع اقتصاد مقاومتی، مخصوصاً در شرایط ناشی از تنگناهای اقتصادی از جمله تحریم    

ها و مشکالت مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و در صورت برطرف کردن دغدغه
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ای و تواند به عنوان راهکاری برای رفع مشکالت و افزایش اعتبار منطقهاقتصادی می

های مطلوبی برای ترتیب، از ظرفیتالمللی جمهوری اسالمی ایران تلقی شود. بدینبین

تبدیل شدن به الگویی برای تحقق دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دارا خواهد 

دلیل پژوهش حاضر با درک این مسأله که اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم  بود. به همین

تواند در شرایط تحریم به عنوان الگویی برای دیپلماسی فرهنگی در نظر رهبری چگونه می

ترتیب این موضوع های اقتصاد مقاومتی پرداخته است. بدینگرفته شود، به بازخوانی مؤلفه

تواند به عنوان ابزاری برای معرفی جمهوری تحقق چگونه میکه اقتصاد مقاومتی در صورت 

اسالمی ایران به کار گرفته شود و حتی در خدمت دیپلماسی فرهنگی نیز قرار گیرد، به 

عنوان محور پژوهش حاضر قرار گرفته است. از این منظر، بررسی آثار ایده اقتصاد مقاومتی 

شرایط تحریم به عنوان هدف پژوهش بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 

 حاضر انتخاب شده است.  

 

 . چارچوب نظري؛ چیستي ديپلماسي فرهنگي 1

ها در طول تاریخ، همواره اشکال ها و ملتدیپلماسی به عنوان ابزار مورد استفاده دولت

 ای در زمینه بههای تازهها، ابزارها، رویکردها و شیوهگیرد و روشای به خود میتازه

شود. با این حال، عصر ارتباطات، وجه خاصی به دیپلماسی فرهنگی کارگیری آن دیده می

 اخیر، دیپلماسی هایدهه عنوان یکی از شیوه های دیپلماسی بخشیده است. همچنان که دربه

 است شده متمرکز مدیریتی هایفعالیت از ایمجموعه و اختالفات فصل و حل و تقویت به

-صلح هایفعالیت و اقتصادی هایکمک مانند کشور توسعه و قتصادیا توسعه جهت در که

به عالوه اینکه، شرایط ناشی از تحوالت . (Stempel, 1995, 11)کند آمیز حرکت می

توجه نباشند و از سازد که نسبت به دیپلماسی فرهنگی بیها را ملزم میجهانی شدن دولت

 یابی خود بهره ببرند. ای برای قدرتاین ابزار به عنوان شیوه
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بدین ترتیب می توان گفت شاید بهتر باشد تحوالت حادث شده در تاریخ دیپلماسی را از  

-الملل دانست و این پوستارتباطات سیاسی نظام بین« سهولت، سرعت و دقت»سرِ نیاز به 

گرفت الملل جهت پاسخگویی مناسب به این سه نیاز در نظر ها را تالش نظام بیناندازی

های (. ضمن اینکه به کارگیری دیپلماسی فرهنگی به معنای شیوه5: 1393)ایزدی و تکبیری، 

توانند با افزایش توان نظامی، ها مییابی پیشین و سنتی است، بلکه حتی دولتقدرت

ها گیری از رسانهای برای خود دست و پا کنند و با بهرهاقتصادی و سیاسی خویش، وجهه

اشاعه آنان در عرصه نظام بین الملل اقدام نمایند. به عبارتی دیگر، در کنار نسبت به 

دیپلماسی، ابزارهای قدرتمند دیگری از قبیل اقتصاد، قدرت نظامی، فرهنگ و نیز رسانه به 

پردازند. این ابزارها با همپوشانی یکدیگر، کمک شایانی برای نقش آفرینی ایفای نقش می

به این شکل که داشتن اقتصاد قوی سبب تقویت دیپلماسی آن و بهتر دیپلماسی دارند. 

شود. تبلیغات به وابستگی آن سبب تضعیف شرایط یک کشور در مذاکرات دیپلماتیک می

آورد و تبلیغات ضعیف های الزم را برای ارتباط دیپلماتیک فراهم میجا و حساب شده زمینه

پیش از مذاکره دچار شکست کند. نیروی گیری نادرست از آن ممکن است کشور را یا بهره

نظامی کشوری با اقتصاد نیرومند و تبلیغات مناسب در بسیاری از مذاکرات زمینه اطمینان و 

آورد. فرهنگ و ایدئولوژی ثبات را برای آن و شرایط ترس و تسلیم را برای دیگران فراهم می

ها در این راستا لیغات و رسانهکه به گونه درستی گسترش یافته باشد و از تبنیز در صورتی

: 1384برد )بیژنی، گیری شده باشد، دیپلماسی کشور را به سوی توفیق پیش میبه خوبی بهره

119 .) 

های نوین ارتباطی پیوند وثیقی با یکدیگر بدین ترتیب باید گفت، دیپلماسی فرهنگی و رسانه

منظر،  دانست. از این« طالعاتا»توان شالوده دیپلماسی فرهنگی را اند و میپیدا کرده

تواند خصوصیاتی نظیر دیپلماسی عمومی داشته باشد. بدین معنا که دیپلماسی فرهنگی می

را به عنوان شیوه تعامل « ملت-ملت»پیشین، رویکرد « دولت-دولت»با گذر از رویکرد 

 خویش برگزیند. از این منظر، خصوصیات زیر نیز برای دیپلماسی فرهنگی قابل تصور است: 
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ها دارند. این امر فقط مربوط به حکومتها به اطالعات بیشتری دسترسی نخست، حکومت

شود، بلکه شهروندان نیز در معرض افکار و نظرات دیگران قرار دارند. بنابراین مرزهای نمی

 امنیتی به شدت نفوذپذیر شده است.

 توانند متمرکز یا غیرمتمرکز کنند.گیری را میهای جهانی فرایند تصمیمدوم، شبکه

 رود. العات و وسایل ارتباطی راهبردی از بین میها بر اطسوم، انحصار حکومت

 شوند. های جهانی سبب شفافیت برای همه میچهارم، شبکه

 شوند. پنجم، قدرت نرم و فراتر از آن قدرت هوشمند بیش از پیش واجد اهمیت می

یابد محور میافزاری و فرهنگگردد و بُعدی نرمششم، امنیت دچار تحول مفهومی می

 (.31: 1390فرد، زاده و میرزایی)کبریایی

های های مهم قدرت نرم مورد استفاده دولتعنوان یکی از شیوهامروزه دیپلماسی فرهنگی به

های بزرگ نیز این توان گفت بخش اعظمی از تالش دولتگیرد. حتی میمختلف قرار می

های را در عرصه های نرم و اقناعی، تصمیمات و رفتارهای خوداست که با بتوانند با شیوه

ها پیدا کنند. به عالوه مختلف مشروع جلوه دهند و یا اینکه مقبولیتی در نزد سایر ملت

اینکه، دیپلماسی فرهنگی به عنوان تعامالت فرهنگی میان ملت ها، هم در عرصه های صلح 

و همکاری و هم در شرایط جنگ و منازعه نیز کاربرد پیدا می کند. در حقیقت، در گذشته 

ها، تهدیدها و منازعات این گونه حوه به کارگیری انواع قدرت)سخت و نرم( در چالشن

بود که کاربرد قدرت سخت را منحصر به شرایط جنگی و کاربرد قدرت نرم را بیشتر در  

ها، منازعات و تهدیدات آینده نه تنها دانستند. در حالی که چالششرایط صلح و آرامش می

اند. شوند، بلکه ابعاد سخت قدرت را نیز تحت سیطره خود قرار دادهابعاد نرم را شامل می

امروزه به کارگیری این ابعاد قدرت به طور همزمان و در شرایط جنگ و صلح مرسوم است. 

های متنوع و گوناگون تهدیدهای مهلکی به وجود آورده به کارگیری همزمان این قدرت

(. حتی ابداع و به 374: 1391اند )حسنلو، است که آن را تهدیدهای هوشمند نام نهاده

کارگیری عباراتی نظیر جنگ نرم، تهدید نرم، جنگ رسانه ای، قدرت نرم و ... حاکی از 

 نقش آفرینی فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در دوره معاصر است. 
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ها ها در دوره فراگیری رسانهیابی دولتتوضیح اینکه، دیپلماسی فرهنگی از لوزامات قدرت

رود. چنان چه به تدریج و با تغییر شرایط داخلی کشورها، گسترش و انقالب ه شمار میب

های مکتوب، دیداری و ها، اهمیت یافتن رسانهها و مهاجرتتکنولوژیکی، افزایش مسافرت

توان از شنیداری و نیز ظهور اینترنت و فضای مجازی نوعی دیپلماسی به وجود آمد که می

تفسیر کرد. در این نوع از دیپلماسی شاهد برقرای ارتباط علمی، « دیپلماسی باز»آن به عنوان 

ورزشی، تجاری، فرهنگی، درمانی هستیم که با عناوینی مانند دیپلماسی علم، دیپلماسی 

فوتبال، دیپلماسی رسانه، دیپلماسی محیط زیست، دیپلماسی آب، دیپلماسی انرژی مورد 

بسیار حائز اهمیت است « افکار عمومی»وع دیپلماسی، نقش گیرد. در این نخطاب قرار می

(. بنابراین به کارگیری دیپلماسی فرهنگی، ادبیات حاکم بر 40: 1393)ایزدی و تکبیری،

چه در این باره ای نموده است. چنانالملل را نیز دچار تغییرات گستردهصحنه روابط بین

را گرفته « دولت-دولت»ای دیپلماسی ج« ملت-ملت»توان استدالل کرد که دیپلماسی می

شود. نیز نام برده می« دیپلماسی باز»ای که از این نوع دیپلماسی با عنوان است. به گونه

شود که در آن نقش محوری ای و ارتباطاتی معطوف میدیپلماسی باز به تحوالت اخیر رسانه

ها به عنوان حتی ملت عنوان تصمیم گیرندگان دیپلماسی از بین رفته است وها بهدولت

های اجتماعی و ابزارهای متعدد گیری از شبکهالملل در قالب بهرهعناصر اصلی نظام بین

 اند. ارتباطی، عرصه سیاست را به تسخیر خود درآورده

دیپلماسی فرهنگی محیط سیاسی و ارتباطات میان دولت ها را دچار تغییرات متعددی کرده 

ه نقش آفرینی رسانه ها و دیپلماسی فرهنگی در دوره معاصر، است. از این جهت با توجه ب

 المللی جدید دارای مشخصات زیر است: محیط بین

ها با اقتدار کمتر به استثنای چند قدرت بزرگ، اگرچه آنها نیز نیازمند ملت -وجود کشور-

کشورها، باشند. افزون بر المللی خود میتوجیه افکار عمومی برای رفتارهای داخلی و بین

های غیر دولتی، المللی وجود دارند. از جمله سازمانبازیگران دیگری نیز در صحنه بین

 ای.های مجازی با هویت شبکهقدرت
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قدرت سخت و نرم هر دو اساس بقای کشورها و اهرم تعیین کننده در تعامالت میان آنها -

 خواهند بود.

قراری و تنظیم روابط با یکدیگر سیاست واقعی همچنان اساس محاسبات کشورها در بر-

نماید که خواهند بود ولی تعیین کنندگی دانش و اطالعات در هزاره سوم آنان را ناگزیر می

 را مکمل سیاست واقعی نمایند. "مدارسیاست دانش"

دیپلماسی سنتی کماکان مجرا و مدار ارتباطات میان کشورها است، ولی ضرورت ارتباط -

 (.23: 1385زمینه اتخاذ دیپلماسی دیجیتال را فراهم می آورد )بیات،با بازیگران نامحدود 

 

 . انقالب اسالمي و ديپلماسي فرهنگي 2

در شــکل  یقدرت نرم، نقش اساس یهااز مولفه یکیبه عنوان  فرهنگی یپلماسیامروزه د

 نیدارد. اکشورها از جمله جمهوری اسالمی ایران  یخارج استیبه س یو جهت ده یده

دهد و شکل دادن به افکار یبه واسطه آن که مخاطب خود را مردم قرار م یپلماسینوع از د

ها در تالش و دولت استها قرار گرفته مورد توجه دولت رایرا مد نظر دارد، اخ یعموم

ها و اقدامات یریگها و جهتاستینظر آنان را به س یو نفوذ بر افکار عموم ریهستند با تاث

ضمن اینکه روش های کنند.  نیخود را تام یمنافع مل قیطر نیند و از اخود جلب کن

مختلفی برای بهره گیری از دیپلماسی فرهنگی در نزد دولت ها وجود دارد. به عنوان مثال، 

برخی هویت و تاریخ دیرینه خود را به عنوان ابزاری برای ترویج دیپلماسی فرهنگی مدنظر 

رویکردهای علمی و پیشرفت خویش را به عنوان ابزاری قرار می دهند و برخی دیگر نیز 

برای قدرت دیپلماسی فرهنگی خود به کار می گیرند. به نظر می رسد، اقتصاد مقاومتی 

مدنظر رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان الگویی برای اقتصاد در شرایط تحریم به خوبی 

 ان پیدا کند. می تواند جایگاه مناسبی در دیپلماسی فرهنگی ج.ا. ایر

های بنیادی با جوامع دیگر منطقه و به طور انقالب اسالمی ایران از نظر ماهوی و ارزش

های مشترک کلی با جهان اسالم اشتراکات فرهنگی و مذهبی زیادی دارد. تکیه بر ارزش

گیری مردمی و ارزشی حکومت تاسیسی ناشی دهد و جهتاسالمی ویژگی فراملی به آن می
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ها تر بوده، که در قانون اساسی بر آن تأکید شده و در جهت گیریع حرکت نمایاناز این نو

های و عملکرد بعدی حکومت آشکارتر نیز شده است. در چنین حکومتی مردم و ارزش

های گیریها و جهتمردمی چه در داخل و چه در خارج جایگاه واالیی در تعیین سیاست

اهمیت زیادی به برداشت مردم سایر کشورهای اسالمی آن دارند. جمهور اسالمی ایران 

دهد و این مسئله را در تعیین سیاست خارجی کشور نسبت به ایران و جمهوری اسالمی می

های (. بنابراین سیاست برقراری ارتباط مستقیم با ملت90: 1394فام، کند)یزدانمهم تلقی می

شود. ای ناشی مینوع نگرش و پیشینه مسلمان منطقه خاورمیانه و مستضعفان جهان از این

توانسته از  یبه خوب یانقالب اسالم یروزیپ یدر ابتدا رانیا یاسالم یجمهوربه طور کلی، 

با شعارها و  اسالمی انقالب اینکه ژهیبه و .قدرت نرم خود در منطقه و جهان بهره ببرد

از مردم  یاریبس انیشد و توانست در م یمشخص در منطقه و جهان معرف یهارسالت

آنها  نیترداشته باشد که مهم یدارانطرف یاسالم یمختلف از جمله کشورها یکشورها

 یرهبر یدر چهارچوب فکر ینید یو مردم ساالر ینید یباورها یحکومت بر مبنا لیتشک

 .)ره( است ینیانقالب، امام خم

انقالبی، تضادهای های جمهوری اسالمی ایران در سه دهه اخیر به دلیل تعقیب آرمان

ایدئولوژیک با شرق و غرب و نیز تفاوت های رفتاری در حوزه سیاست خارجی، همواره 

های المللی بوده است )پروژهای و تبلیغاتی در افکارعمومی بینرسانه تآماج بیشترین حمال

ا این نقشه راه مناسبی برای مقابله ب غالباًهراسی(، اما هراسی و ایرانهراسی، شیعهاسالم

ها نداشته و این در حالی است که کم کاری در این زمینه و عدم انعکاس سیاست هجمه

های داخلی و خارجی کشورمان به ملل جهان با استفاده از ابزارهای مناسب باعث شده 

های جهانی های توجیه شده کشورها و سازمانزمینه برای سوء استفاده بسیاری از رسانه

عمومی جهان علیه ما وارد عمل  شکلی که مایل باشند در ساختن افکارفراهم شود که به هر 

(. در همین راستا، جمهوری اسالمی ایران نیز با 181: 1392فر و خانزاده، )سلطانی گردند

گیری کند تا با بهرههای فرهنگی، تاریخی و تمدنی خاص خود تالش میتوجه به ظرفیت

نطقه، برقراری ارتباطات سیاسی، فرهنگی و ها، جذب نیروهای سیاسی در ماز رسانه
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خواه در منطقه، توسعه روابط های آزادیهای مادی و معنوی به برخی گروهآموزشی، کمک

دیپلماتیک با برخی کشورهای همسایه در منطقه و ... به مقابله با تهدیدهای فراروی خود 

 بپردازد.

و هویت بخش را در خود جای داده  از طرفی دیگر، انقالب اسالمی ایران، ماهیتی فرهنگی

است. همچنان که ریشه اصلی انقالب در فرهنگ انقالبی شیعی قرار دارد. بدین ترتیب، 

 را مستکبرین با مقابله و از مستضعفین حمایت خود اعتقادی اسناد برطبق شیعه گفتمان

 افتادن و موجود وضع تغییر ممکن خواهان نحو هر به و است داده قرار خود کار سرلوحه

(. به عالوه 163: 1394باشد )عباسی و گلی، می منطقه سطح در مردم دست به هاحکومت

های داخلی و اینکه، انقالب اسالمی ایران با دفاع از رویکردهای مستقل خود در عرصه

ها به عنوان ابزاری برای تحقق دیپلماسی فرهنگی در خارجی درصدد است تا از این رویه

سطح  در اسالمی المللی بهره ببرد. در همین راستا، جمهوریای و بینمنطقهسطوح مختلف 

کند و چهارچوب گفتمانی خود را بر ضدیت دنبال می را تغییر سیاست همان نیز ایمنطقه

 است. جمهوری داده قرار غیرعادالنه ای این شرایطبا نظام سلطه و حامیان و پیروان منطقه

 متهم ایو منطقه جهانی سلطه مقابل در ارادگی بی به را قهمنط خودکامه حاکمان اسالمی

 را منطقه سایر کشورهای به خود انقالبی هایآموزه صدور اسالمی انقالب کند. گفتمانمی

 (.165: 1394کند )عباسی و گلی، می دنبال

تواند انقالب اسالمی هایی است که میبا این اوصاف، دیپلماسی فرهنگی از جمله شیوه

ایران را روح تازه ای ببخشد و باعث تحقق اهداف و آرمان های انقالب در دوره کنونی 

گردد. بنابراین با توجه به نیازهای جامعه، باید توجه به فرهنگ در دستور کار مسؤولین قرار 

ها و سپس سازند، گام اول را باید از طریق رسانهگیرد و از آنجایی که فرهنگ را همگان می

ها به فکر نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی باشند. بنابراین برای دستیابی به اقتصاد همه بخش

سازی برای ایجاد تغییرات متناسب و الزم انجام گیرد تا مقاومتی، اول باید مدیریت فرهنگ

جامعه در مسیری قرار گیرد که به دو اصل توانستن و مقاومت در برابر تهدیدات برسد و 

(. همچنین، 6: 1395اد و تولید را سامان دهد )اسماعیلی خوشمردان، شکل جدیدی از اقتص
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به آن معناست  یمندکم کنشگر باشد. کنشمند و دستکنش دیبا یرانیا یفرهنگ یپلماسید

در  یفرهنگ یسازگفتمان قیاز طر یفرهنگ یسازقادر به فرصت دیبا یفرهنگ یپلماسیکه د

 یکشورها در چارچوب گفتمان فرهنگ گریکه د یاباشد. به گونه یو جهان یاسطح منطقه

کرده، به  یو کارگردان دهیو تدارک د هیته یاسالم یکه جمهور یایو صحنه فرهنگ

کم از بتواند دست یفرهنگ یپلماسیمعناست که د نیبه ا زین یبپردازند. کنشگر ینیآفرنقش

کشور حداکثر استفاده  یاهداف و منافع مل نیتأم یموجود برا یفرهنگ یها و بسترهافرصت

 را ببرد.

عالوه بر این مسائل، شرایط خاص ناشی از تحریم های بین المللی بر علیه ج.ا. ایران باعث 

شده تا دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزاری مؤثر در برنامه سیاستمداران کشور قرار گیرد. به 

لیه ج. ا. ایران تصویب طوری که می توان گفت تحریم های هسته ای و غیرهسته ای که بر ع

شده است، هم چالش های تازه ای را ایجاد کرده اند و هم باعث خلق فرصت های تازه 

ای شده اند. به عنوان مثال، در دوره ای از حیات ج.ا. ایران، تحریم ها و فشارهای زیادی 

ا نهادهای ب ه ایهای داوطلبانه هستتعلیق کلیه همکاری بر علیه کشور اِعمال شده بود. مانند

علیه جمهوری  قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحدو تصویب شش  المللی و غربیبین

(. هرچند 2: 1393)شهرابی،  ا برای کشور به دنبال داشتفزاینده ر هایتحریماسالمی ایران، 

ها کمابیش تعدیل و یا کنار گذاشته شدند، اما با این حال، بر اثر برخی تحوالت، این تحریم

ها  و تهدیدها بر سر نظام جمهوری بروز برخی مسائل باعث شد تا دوباره سایه تحریم

اسالمی ایران سنگینی کند. به هر حال، شرایط مذکور باعث شده تا برخی الگوهای اقتصادی 

در شرایط تحریم به عنوان ابزارهایی در راستای تحقق دیپلماسی فرهنگی به کار گرفته شوند 

 شود. های مهم آن اشاره میلوهکه به برخی از ج

 

 . نقش اقتصاد مقاومتي در تحقق ديپلماسي فرهنگي در شرايط تحريم3

بند، توسط  24و در  1392بهمن  29های کلی در تاریخ اقتصاد مقاومتی در قالب سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابالغ شد. در سیاست
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های گوناگون و دستیابی به اهداف اساسی کشور، رشد پویای جامعه در عرصه نیازهای

شوند که نیازمند رویکردی جهادی، مولد، ترین اهداف محسوب میچشم انداز از مهم

های مختلف است. بنابراین اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی گرا در عرصهزا و بروندرون

اهداف تعیین شده برای آن، خواهد توانست الگوی  مقام معظم رهبری در صورت دستیابی به

اقتصاد اسالمی را به نحو مطلوبی به جهانیان عرضه نماید. از این جهت، اقتصاد مقاومتی 

ای و جهانی گردد. در های منطقهتواند باعث افزایش اعتبار نظام اسالمی در عرصهحتی می

-نگی را کسب نفوذ و اعتبار بینچنین رویکردی، اگر بتوان هدف اصلی از دیپلماسی فره

-ها و مؤلفهالمللی از منظر سایر بازیگران سیاسی تلقی کرد، اقتصاد مقاومتی دارای شاخصه

المللی جمهوری اسالمی ایران توانند بر نفوذ و اعتبار بینهایی است که در صورت تحقق می

توانند به عنوان تحقق می های مهم اقتصاد مقاومتی که در صورتنیز بیفزایند.در اینجا مؤلفه

 گیرند. حامی دیپلماسی فرهنگی در شرایط تحریم تلقی شوند، مورد بحث و بررسی قرار می

 . اقتصاد مقاومتي؛ الگويي فرهنگي 3-1

اقتصاد مقاومتی صرفاً یک دیدگاه اقتصادی مجزا از سایر ابعاد جامعه نیست. بدین معنا که 

-یک الگوی اقتصادی مجزا دانست که نسبتی با سایر مؤلفهتوان اقتصاد مقاومتی را تنها نمی

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جامعه نداشته باشد. این موضوع مخصوصاً در آراء 

رهبری معظم انقالب اسالمی نیز بیان شده است که بر ضرورت تلقی فرهنگ گونه از اقتصاد 

الگوی فرهنگی و ارزشی برای اصالح مقاومتی تأکید دارند. بدین معنا، اقتصاد مقاومتی یک 

ای و تواند بر اعتبار منطقهرفتارهای اقتصادی جامعه اسالمی است که تحقق این مسأله می

المللی جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریم بیفزاید. به تعبیر مقام معظم رهبری که بین

 کنند: در این باره چنین بیان می

های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است. ارزشفرهنگ، هویت یک ملت است. »

همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ، حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل 

سیاست نیست، اقتصاد و سیاست، حاشیه و ذیل فرهنگ هستند. به این باید توجه کرد. 
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ر دیدار رئیس )بیانات رهبری د« توانیم فرهنگ را از عرصه های دیگر منفک کنیمنمی

 (. 19/9/1392جمهوری و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 

به طور کلی باید گفت اقتصاد مقاومتی به نوبه خود و قبل از اینکه یک تز اقتصادی باشد، 

های مختلف از جمله سبک زندگی اسالمی است. به طوری که ای فرهنگی در حوزهبرنامه

و فرهنگ حاکم بر جامعه، براساس اخالقیات، ارجحیت در مقوله اقتصاد مقاومتی، روحیه 

داشتن منافع ملی و جمعی بر فردی، مقاومت در مقابل دشمن، کار و همت مضاعف، ایثار 

و فداکاری، تولید حداکثری و مصرف به میزان نیاز و در یک کالم حاکمیت دین و معنویات 

اد مقاومتی یک برنامه از این جهت، اقتص (.2: 1392بر سبک زندگی است )سرخدهی، 

شدن های فرهنگی است که گسترش دادن و جهانیها و نُرمفرهنگی مبتنی بر توجه به سبک

ای و تواند مشروعیت و مقبولیتی نیز پدید آورد و اعتباری مضاعف برای نفوذ منطقهآن می

قاومتی بین المللی جمهوری اسالمی ایران پدید آورد. بنابراین فرهنگی نگریستن اقتصاد م

های آن به سایر کشورها و همچنین پذیرش آن توسط به نوبه خود بیانگر اشاعه ابعاد و مؤلفه

 کشورهای همگرا دارد. 

زا های اساسی اقتصاد مقاومتی است که در رویکرد درونحمایت از تولید ملی یکی از مؤلفه

دی مطلوب برای گیرد. از این جهت، الگوی اقتصانگر اقتصاد مقاومتی جای میو برون

زا با نگاه به بیرون است که به خوبی در دستیابی به اهداف نظام اسالمی، رویکرد درون

اینکه ما از بیگانه طلب بکنیم »فرمایند: بیانات رهبر انقالب اسالمی مشهود است. ایشان می

. البتّه زا باشدو متعهّدِ در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است؛ باید اقتصاد درون

زا و درون»ایم زا بودنِ اقتصاد این نیست که درهای کشور را ببندیم؛ نه، ما گفتهمعنای درون

 (.1397فروردین  1)بیانات رهبری در حرم رضوی، « اگربرون

تواند به صورت یک الگوی مطلوب اقتصادی، نگر در نهایت میزا و برونرویکرد درون

های مقاومت در برابر تهدیدات اقتصادی باشد که آثار و نشانهمعرِّف نظام اسالمی در ابعاد 

دهد. در این زمینه، جمهوری اسالمی ایران به دلیل جایگاه و فشارهای دشمنان را نشان می

ای و های منطقهخاصی که در منطقه و جهان دارد، از همان ابتدا با تهدیدات و چالش
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ها، معرفی جمهوری اسالمی ایران این چالش المللی متعددی روبرو بوده است. یکی ازبین

به عنوان نظامی فاقد الگو و برنامه و ضعیف نشان دادن آن به عنوان الگویی برای کشورهای 

عالوه بر این، به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، خود مسلمان است. 

ایر کشورها نیز تلقی شود. تواند الگویی برای سنشانگر نوعی فرهنگ مقاومت است که می

 شود: چه در بیانات رهبری نیز به این مسأله اشاره میچنان

زیرا از یک طرف کشور ما  ،البته نیاز ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است»

همچون کشورهای دیگر مرتبط با اقتصاد جهانی و مصمم به ادامه این ارتباط است و طبیعتاً 

صادی جهان متأثر خواهد بود و از طرف دیگر نظام اسالمی، به دلیل استقالل از مسائل اقت

های جهانی، های قدرتخواهی و عزت مداری و تأکید بر تحت تأثیر قرار نگرفتن از سیاست

 20)بیانات رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، « تگری اسمورد تهاجم، سوء نیت و اخالل

 .(1392اسفند 

اساس، به اعتقاد برخی از پژوهشگران که اقتصاد مقاومتی را الگویی برای جهان بر همین 

کنند و بر این عقیده هستند که به کارگیری ملزومات اقتصاد مقاومتی در اسالم معرفی می

تواند باعث افزایش اعتبار جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریم گردد که درازمدت می

ازی برای تحقق دیپلماسی فرهنگی است. به این دلیل که موفقیت سبه نوبه خود نوعی زمینه

پرداز و اجراکننده آن است. این موضوع نیز اقتصاد مقاومتی به معنای کسب اعتبار برای ایده

به خوبی در قالب ترسیم اهداف بلندمدت اقتصاد مقاومتی در آراء رهبر انقالب اسالمی 

 فرمایند: نمایان است که می

اندازی کالن به اقتصاد جمهوری اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت رد، چشماین رویک»

شود. در این رویکرد، ما در پی اقتصاد ایده آلی هستیم که هم اسالمی باشد و را شامل می

هم ما را به جایگاه نخست اقتصاد منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسالم الهام بخش 

: 1393)فشاری و پورغفاری، « ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی باشدینهو کارآمد بوده و زم

35 .) 
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 هاي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در شرايط تحريماقتصاد مقاومتي به مثابه يكي از مؤلفه

 . اقتصاد مقاومتي و الگويي در برابر تهديدات خارجي در شرايط تحريم2-3

تواند از رسد به کارگیری اصول اقتصاد مقاومتی و تحقق آن میبا این اواصاف، به نظر می

مناسب برای مقابله با تهدیدات دشمنان و خنثی جمهوری اسالمی ایران به عنوان الگویی 

های دشمنان بسازد که در این صورت می تواند دو اثر مهم در پی داشته باشد: کردن نقشه

های برتر اقتصاد مقاومتی در برابر شرایط ناشی از تحریم و مشکالت داخلی؛ . معرفی مؤلفه1

برنامه اقتصادی منسجم از سوی های دشمن مبنی بر نداشتن تئوری و . خنثی شدن نقشه2

های جمهوری اسالمی ایران. از این منظر، تحقق این دو مسأله در سایه به کارگیری مؤلفه

المللی جمهوری اسالمی ایران ای و بینتواند نفوذ و اعتبار منطقهاساسی اقتصاد مقاومتی می

المی ایران به ها به سمت جمهوری اسرا افزایش دهد و باعث معطوف شدن بیشتر نگاه

 عنوان یک نظام سیاسی ایده آل در ابعاد سیاسی و اقتصادی شود. 

های اساسی دیپلماسی سازی و تالش برای تبدیل شدن به یک الگوی مناسب از مؤلفه«الگو»

ترین هدف برای نظام های سیاسی جهت کسب اعتبار فرهنگی است که حتی می تواند مهم

شود. از این منظر، اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی که المللی نیز تلقی و پرستیز بین

تواند به عنوان الگویی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیستی است، میدربرگیرنده مؤلفه

ای جمهوری اسالمی ایران به کار گرفته المللی و منطقهبرای سامان بخشیدن به اعتبار بین

ظام اقتصادی ملت، یا گروه اجتماعی مقاومتی شود. در این رویکرد، اقتصاد مقاومتی به ن

اشاره دارد که در راستای احقاق حقوق خود یا پیگیری اهداف سیاسی که از نظر آنها برحق 

تر باشد، به آنها در کنند. هرچقدر اقتصاد ملت یا گروه اجتماعی مقاوماست، مبارزه می

: 1393شاری و پورغفار، رساند )فراستای تحقق اهداف مقاومتی خویش بیشتر یاری می

های دشمن و تالش برای افزایش (. بدین ترتیب مقاوم بودن اقتصاد در مقابل توطئه31

تواند بر نفوذ های اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق میمصونیت آن از دیگر مؤلفه

لیه ایران ها عای جمهوری اسالمی ایران نیز بیفزاید. بدین معنا که پس از تشدید تحریممنطقه
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شود و هدف از های اخیر، این شیوه توسط جمهوری اسالمی ایران نیز ترویج میدر سال

آن، استفاده از توان تولید داخلی و مقاومت در برابر تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است. 

های فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و بی اثر اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه

آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است )ساالر و خراسانی،  کردن

های یکجانبه رسد موفقیت اقتصاد مقاومتی و ایستادگی در برابر تحریم(. به نظر می83: 1396

دشمنان علیه نظام اسالمی و ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی از جمله خصائصی است که 

ای مطلوب برای جهان اسالم اسالمی ایران به عنوان یک الگو، چهرهتواند از جمهوری می

بسازد. بدیهی است افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی در شرایط تحریم بر مطلوب بودن 

افزاید که خود ضامنی برای تحقق اهداف دیپلماسی فرهنگی این الگو و افزایش اعتبار می

 رود. به شمار می

کار و سازندگی و بهبود شرایط مادی و معنوی در اقتصاد مقاومتی عالوه بر این، تالش برای 

های ای از توجه به فرهنگ کار و تالش در اسالم است که همواره مورد توجه آموزهنشانه

ها که ابعاد مخلف اقتصاد مقاومتی شکوفا شوند، زمینهاسالمی نیز قرار داشته است. هنگامی

تواند به مانند یک شود. از این جهت، اقتصاد مقاومتی میبرای تبدیل آن به الگو نیز پیدا می

ها را برای پذیرش شعارها و اهداف انقالب اسالمی مهیا سازد. از دیپلماسی فرهنگی، زمینه

دهد و یک اندازی کالن به اقتصاد جمهوری اسالمی ایران میاین منظر، رویکرد اخیر، چشم

های رهبر رسد دور از دیدگاهیف هم که به نظر میشود. این تعراقدام بلندمدت را  شامل می

معظم انقالب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی اقتصاد 

ایده آلی هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اول منطقه برساند؛ اقتصادی که 

مینه ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی باشد. برای جهان اسالم الهام بخش و کارآمد بوده و ز



 
 
 
 
 
 
 

48 
 

 هاي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در شرايط تحريماقتصاد مقاومتي به مثابه يكي از مؤلفه

های مهم الگو باید متضمن بدین معنا اساساً در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، یکی از مؤلفه

 (. 12: 1394مقاومت و تحقق آن باشد )میالنی، 

تواند در حوزه دیپلماسی فرهنگی و عالوه بر این، یکی دیگر از آثار اقتصاد مقاومتی که می

فرهنگ اقتصاد مقاومتی به سایر کشورها به کار گرفته شود، تأکید بر شکوفا شدن اشاعه 

اقتصاد اسالمی به عنوان یک مکتب و گفتمان اقتصادی مستقل است. از این جهت، اقتصاد 

داری مبتنی بر منافع فردی، به دنبال راهی برای مقاومتی به طرد الگوی اقتصادی سرمایه

عمومی است. از این جهت، تبلیغ و اشاعه آن به خوبی می  تحقق اهداف اجتماعی و خیر

یکی از ثمرات لیبرالیسم، تواند الگویی برای کشورهای مسلمان تلقی شود. توضیح اینکه، 

داری است که به عنوان علم اقتصاد در ایران به تقلید از غرب پذیرفته و اقتصاد سرمایه

فکری و نظام انگیزشی حاکم اجرا شد که های فرامین آن به سرعت بدون توجه به بنیان

نتیجه آن تغییرات در فرهنگ و سبک زندگی و اخالقیات جامعه به سمت سبک زندگی و 

اساس منافع شخصی و سودمحوری طراحی فرهنگ غربی بوده است لذا چون این فرهنگ بر

، شود )سرخدهیشده به عنوان مانع مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می

1392 :3.) 

ها و از همچنین اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت روحیه مقاومت و ایثار در میان ملت

های ستمدیده دارد. از های مسلمان، رویکرد مؤثری در دفاع و پیگیری از ملتجمله ملت

اقتصاد مقاومتی، به نظام اقتصادی ملت، یا گروه اجتماعی مقاومی اشاره دارد که این منظر، 

ها بر حق است، ای که از نظر آنراستای احقاق حقوق خود، یا پیگیری اهداف سیاسی در

ها در راستای تحقق کنند. هر چقدر اقتصاد ملت یا گروه اجتماعی مقاوم، به آنمبارزه می

(. این موضوع در 27: 1391)خلیلی،  تر استاهداف مقاومت یاری بیشتری رساند، مقاومتی
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تواند به پیوند اقتصاد و رویکرد مدیریت جهادی نیز پیوند ی میحوزه دیپلماسی فرهنگ

در میان ملل مسلمان « جهاد اقتصادی»بخورد. چنان چه، اقتصاد مقاومتی با ترویج فرهنگ 

راهی برای باز شدن دیپلماسی فرهنگی در سطوح مختلف است. بدین ترتیب روشن است 

یه جهادی توجه داشته باشیم. روحیه که در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی باید به روح

های اسالمی. های غربی و روی آوردن هرچه بیشتر به ارزشجهادی با مظاهر فریبنده ارزش

داری کنونی غرب با توجه به حجم تولیدات انبوه و برای رهایی از آنجایی که نظام سرمایه

االهای خود است، از دام بحران اقتصادی خود مدام در پی بازارهای مصرف برای فروش ک

بیند که مردم جهان را به سمت الگوبرداری در مصرف به سبک غربی تشویق و الزم می

(. در این صورت، اقتصاد مقاومتی 136: 1395پور و محمدی سیاهبومی، حمایت کند )حسین

گیری جامعه تواند به مثابه دیپلماسی فرهنگی، مروج فرهنگ اسالمی در زمینه شکلمی

 راری روابط عادالنه اقتصادی و اجتماعی باشد.  مطلوب، برق

بدین ترتیب، دیپلماسی فرهنگی در صورت برآورده شدن اهداف اقتصاد مقاومتی و نشر و 

ای و جهانی برای تواند به کسب اعتبار و وجهه منطقهتبلیغ آن برای سایر کشورها می

دیپلماسی فرهنگی به شمار جمهوری اسالمی ایران منجر شود که در نهایت از اهداف اصلی 

رود. در همین راستا، اقتصاد مقاومتی برای تبدیل شدن به یک الگوی اقتصادی مناسب می

های در شرایط تحریم می تواند از ابزارهای مختلف جهت گفتمان سازی و معرفی مؤلفه

ه به خود بهره ببرد. بدین معنا که در کنار نهادهای رسمی و دولتی، صنعت تبلیغات با توج

تواند با درک مسؤولیت های تبلیغی میدر اختیار داشتن ابزارهای متعدد ارتباطی و رسانه

های متعارف مسؤولیت اجتماعی، زمینه نگرش مثبت به اقتصاد اجتماعی، در قالب تاکتیک

سازی، عوامل دیگری (. در کنار امر گفتمان203: 1396فر، مقاومتی را فراهم سازد )سلطانی
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گیری از توانند شامل اصالح الگوی مصرف و بهرهین زمینه وجود دارند که مینیز در ا

ایرانی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی شوند. بنابراین -های سبک زندگی اسالمیشیوه

ای اقتصاد مقاومتی با ترویج الگوی مطلوب نظام اقتصاد اسالمی در شرایط تحریم، وجهه

های مقاوم تواند الگویی برای ملتنماید که مین ایجاد میخاص برای جمهوری اسالمی ایرا

در برابر تهدیدات خارجی محسوب شود. بدیهی است مطلوب بودن اقتصاد مقاومتی نیازمند 

راهکارهای داخلی متعددی است که ثمره آن به طور محسوس بر زندگی واقعی مردم نشان 

فا شدن اقتصاد مقاومتی را نوعی رهبر انقالب اسالمی که شکوداده شود. در هر صورت، 

 کنند: کنند. ایشان در این زمینه بیان میالگوی فرهنگی برای سایر کشورها نیز تلقی می

ای انجام بدهد، ی مسائل اقتصادی، یک حرکت جهادگونهاگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه»

ند، بالشک برای کشور و های بلند بعدی همراه کاین گام بلندی را که برداشته است، با گام

پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت. ما باید بتوانیم قدرت 

ی دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر ی حل مشکالت اقتصادی به همهنظام اسالمی را در زمینه

یم اسالم چگونه اسالم و با تعال ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایهدست بگیریم تا ملت

 (. 1/1/1390)بیانات رهبری در حرم رضوی، « دتواند پیشرفت کنمی

ها و کشورهای فقره فوق به خوبی نشانگر آن است که به دست گرفتن الگو برای سایر ملت

تواند از دروازه اقتصاد و شکوفایی اقتصادی عبور منطقه و جهان، مخصوصاً جهان اسالم می

ای و بین المللی جمهوری اسالمی ایران کسب اعتبار و وجهه منطقهکند و زمینه را برای 

 فراهم سازد. 
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 گیري نتیجه

اقتصاد مقاومتی الگویی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که برای بهبود سبک 

-ای و بینزندگی جامعه اسالمی، رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به اهداف متعدد منطقه

همچنین مقاوم ساختن اقتصاد در شرایط تحریم توسط رهبر انقالب اسالمی ایران المللی و 

ش. بیان شده است. اقتصاد مقاومتی هرچند برای 1392ای در سال اهلل خامنهحضرت آیت

های اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران طراحی شده است، اما از بهبود و اصالح شیوه

همان ابتدا داعیه ارائه الگویی مطلوب برای اداره جوامع  آنجایی که جمهوری اسالمی ایران از

اسالمی را در سر داشته است، مورد توجه سایر کشورهای مسلمان نیز قرار گرفته است. از 

این منظر، موفقیت اقتصاد مقاومتی به نوبه خود نوعی موفقیت برای جمهوری اسالمی و 

شود. این موضوع مخصوصاً در ب میالمللی برای آن محسوای و بینکسب اعتبار منطقه

شرایط تحریم و هنگامی که همگان برای اعتبارسنجی مقاوم بودن اقتصاد مقاومتی به 

کنند، از اهمیت خاصی های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران نگاه میشاخصه

نوبه خود توان گفت عدم دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به برخوردار است. بنابراین می

ترتیب بهبود رفتارها و تواند اعتبار جمهوری اسالمی ایران را نیز مخدوش سازد. بدینمی

های اقتصادی و از بین بردن فساد، کاستن از وابستگی به نفت در اقتصاد، به کارگیری شیوه

سبک زندگی اسالمی در برنامه اقتصادی و همچنین تزریق فرهنگ مقاومت در برابر 

ف اقتصاد مقاومتی کمک تواند به تحقق اهداشمنان از جمله مواردی است که میترفندهای د

نماید و در نهایت اعتبار و وجهه جمهوری اسالمی ایران را در نزد سایر ملل افزایش دهد. 

رسد موفقیت در عرصه عمل و مقابله با تهدیدات دشمنان در شرایط دشوار به نظر می

ها گویی مطلوب از جمهوری اسالمی ایران در اذهان سایر ملتتواند الها به خوبی میتحریم

 بسازد. 

ها و هنجارهای درونی در نهایت اینکه، اگر هدف اساسی دیپلماسی فرهنگی تکیه بر ارزش

تواند نمایانگر بخش مهمی از یک جامعه است، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگو می
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اسالمی باشد. اقتصاد مقاومتی در محورهای  های دینی وفرهنگ مقاومت منبعث از آموزه

ناپذیر، تکیه بر توان مختلفی از جمله توجه به فرهنگ مقاومت و ایثار، کار و تالش خستگی

المللی و داخلی، رهایی از وابستگی به مواد ها در شرایط تحریم و فشارهای بینداخلی ملت

داری و ی مسلط و سرمایهخام و اقتصاد تک محصولی، عدم پیروی از رویکرد اقتصاد

تواند معیارهایی های بومی در ترویج عدالت اجتماعی و اقتصادی میهمچنین توجه به مؤلفه

گیری از های فوق با بهرهبرای دیپلماسی فرهنگی فراهم آورد. از این جهت، ترویج رویه

ج این ایده به های دینی و انقالبی و تکیه بر آراء رهبر انقالب اسالمی به عنوان مروآموزه

ها باشد و از سوی دیگر تواند راهکاری برای رفع مشکالت داخلی ناشی از تحریمخوبی می

های اقتصاد مقاومتی الگویی برای سایر کشورهای جهان نیز تلقی شود. بنابراین ترویج مؤلفه

به وضوح نمایانگر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است که به شکل قابل توجهی 

المللی به دنبال پیدا کردن مسیر مستقل خویش ای و بینهای منطقهدر میان انبوهی از چالش

 های مختلف است.در عرصه

  



 
 
 
 
 
 
 

 مهري توتونچیتان، ايرج افشاراحمدي 53

 منابع

 ( 1395اسماعیلی خوشمردان، علی ،)«های فرهنگی و اجتماعی الزم برای دستیابی به زیرساخت

 . 95های تولیدی، آبان های بخش، دفتر تحقیقات و سیاست«اهداف اقتصاد مقاومتی

 تأثیر دیپلماسی هوشمند در ارتباطات سیاسی »(، 1393) مجتبیجهانبخش و تکبیری، و  ایزدی

 .26، شماره 7، پژوهش نامه روابط بین الملل)مطالعات روابط بین الملل(، دوره «المل نظام بین

 تهران، وزارت امورخارجه.«دیپلماسی دیجیتالی» (،1385) بیات، محمود ، 

 221-222اقتصادی، شماره -، اطالعات سیاسی«دیپلماسی در گذر زمان»(، 1384) یژنی، مریمب. 

 ،مجموعه مقاالت امنیت پایدار، تهران، «امنیت پایدار و جهان آینده» (،1391) خسرو حسنلو ،

 انتشارات دانشگاه امام حسین)ع(.

 کلی اقتصاد مقاومتی های سیاست»(، 1395پور، داوود، محمدی سیاهبومی، حمیدرضا )حسین

، صص 16های مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره ، فصلنامه سیاست«برای برون رفت از بحران

150-121 . 

 فصلنامه کارآگاه، دوره «. مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی»(، 1391الدین )خلیلی، حسام

 .24 -43دوم، سال پنجم، 

 (، بررسی راهبردها و راهکارهای مناسب جهت تحقق 1395اهلل، خراسانی، فاطمه )ساالر، حبیب

 . 79-106، صص 4و3اقتصاد مقاومتی با رویکرد سبک زندگی، مجله اقتصادیی، شماره های 

 ( راهکارها و چالش1392سرخدهی، فاطمه ،) های تحقق سبک زندگی اسالمی؛ به مثابه تحقق

-18، ص 5، شماره 1لی سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، دوره بستر اقتصاد مقاومتی، همایش م

1 . 

 ای اقتصاد مقاومتی، فصلنامه راهبرد اجتماعی سازی رسانه(، گفتمان1396فر، محمد )سلطانی

 . 201-221فرهنگی، سال ششم، شماره بیست و سوم، صص 

 ها، اسالمی ایران )فرصتای جمهوری دیپلماسی رسانه» ،(1394) لیال ،زادهخان ،فر محمدسلطانی

 ،22شماره  ، 14دوره ، ، نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات«ها، آسیب شناسی و راهبردهاچالش

 .54ل مسلس



 
 
 
 
 
 
 

54 
 

 هاي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در شرايط تحريماقتصاد مقاومتي به مثابه يكي از مؤلفه

 ( 1394عباسی و گلی، ابراهیم و محمد ،)«های ناسازواری ایران و عربستان براساس واکاوی زمینه

، سال ششم، شماره بیست و پنجم، پژوهش های سیاسی و بین المللی، «رویکرد تحلیل گفتمان

 . 94زمستان 

 ( بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، 1393فشاری، مجید و پورغفار، جواد ،)

 . 29-40، صص 5و6های مجله اقتصادی، شماره

 سازی از امنیت لویاتانی تا امنیت نرم، مفهوم »(، 1390زاده، حسین، میرزایی فرد، راضیه )کبریایی

 . 90، دی ماه4، ماهنامه روابط فرهنگی، سال نخست، شماره «امنیت نرم در عصر قدرت هوشمند

 ( اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت1394میالنی، جمیل ،)های تحقق آن، ها و چالش

 . 5-22، صص 8و 7مجله اقتصادی، شماره 

 انتشارات  ، تهران:«اسالمی ایراندیپلماسی عمومی جمهوری »(، 1393) محمود فام،یزدان

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ها:آدرس سايت 

  ،؛ 19/9/1392بیانات رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 

 http://farsi.khamenei.irقابل بازیابی در سایت: 

  ؛ قابل بازیابی در سایت: 1392اسفند  20دیدار با کارگزاران نظام، بیانات رهبری در 

www.leader.ir 

  ،؛ قابل بازیابی در سایت: 1397فروردین  1بیانات رهبری در حرم رضوی 

http://farsi.khamenei.ir  

  ،قابل بازیابی در سایت: ؛ 1/1/1390بیانات رهبری در حرم رضوی 

http://farsi.khamenei.ir  

  

 منابع انگلیسي: 

 Stempel, John (1995), Patterson School of DiplomacyRev. The 

Patterson School of  Diplomacy and International Commerce 

University of Kentucky. 
 

http://farsi.khamenei.ir/
http://farsi.khamenei.ir/
http://farsi.khamenei.ir/

