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 مقدمه. 1

که در واقع داستان توسعه  یتوسعه غرب یهاهینظر

ادعا و تالش  کیبود در  یغرب شرفتهیپ یکشورها

بر آن بود تا روند توسعه  تیکل کیو در  کیهژمون

 یهارا بدون در نظر گرفتن عوامل و مولفه یغرب

وانمود کند که  نیدهد و چن میتعم گریجوامع د

 یایدن زا یبه توسعه الگوبردار یابیتنها راه دست

 دگاهید نیاست. ا افتهیجهان توسعه ایغرب و 

 ،یطیمح یهایژگیو یبرا یگاهیجا چگونهیه

جوامع  گرید یو اجتماع یاسیس ،یخیتار ،یفرهنگ

و  شودیجهان سوم قائل نم یو از جمله کشورها

 یرویتوسعه را پ یستیدکتر دترمت یتنها روند جبر

وازات نقد ـه مـو ب دانستیم یربـغ یاز الگو

از جهات مختلف توسط  یغرب یهاوزهـآم

وسط ـت یو حت رـگـیوامع دـج شمندانیاند

جهان غرب مانند  نیشناسان و متفکرعهـجام

 دگاهیفرانکفورت از دو د یاصحاب مکتب انتقاد

 تهیاز مدرن یناش یو فرهنگ یاقتصاد یدستاوردها

 شده است. دهیبه چالش کش یغرب

 ،یستیالیماتر ینگرش فلسف دگاه،ید کی از

 یجهان غرب در نف یستیو اومان یستیویپوزت

آن بر  دیکأو ت اتیاله ک،یزیمتاف عه،یمابعدالطب

توسط  سمیو پراگمات دهیاصالت لذت و اصالت فا

 یبه نقد و چالش اساس اتیاله بر یمبتن ینیبجهان

از فالسفه،  یمیعظ لیخ گرید یشد. از سو دهیکش

نظام سلطه  نیاقتصاددانان و منتقد شناسان،عهجام

 سمیکه اتفاقاً از آبشخور اومان یدارهیو جهان سرما

انسان امروز را  گرفتند،یسرچشمه م سمیالیو ماتر

جو قلمداد سود یدارهینظام سرما ریو اس نهیال

از  افت،یاو راه نجات  یبرا یستینمودند که با

او از جمله  یهاانسان و ارزش نیمنتقد نیا دگاهید

 یایزوا گریاوقات فراغت و د ،یباشناختیهنر، ز

اهداف مال اندوزانه  مالیبشر امروز پا یانسان

 یقرار گرفته و نظام اقتصاد یجهان یدارهیسرما

انبوه به منظور مصرف انبوه  دیبر تول دیکأسلطه با ت

 قرار داده است.  دیانسان را در خدمت تول

نسبت به اقتصاد که خود  ینیبنگاه و جهان نیا

رار ـق ییوـانسان را آماج سودج« ودنـانسان ب»

 دگاهیاز د ژهیرا به و یاله انیاد دگاهیدهد از دیم

مطرود و محکوم و مخرب است،  یاسالم یهاآموزه

 یانقالب قتیکه در حق رانیا یانقالب اسالم

و  یلهو ا یمعنو یهاها و ارزشبر آموزه یفرهنگ

 هرگونه استثمار و سلطه از یانسان و نف یتعال

توسط  یاهسته یشدن تکنولوژ یدر کشور و بوم

 یداخل سمیبه زانو درآوردن ترور ،یرانیدانشمندان ا

ترامپ در انتخابات  یروزیسو و پکیاز  یاو منطقه

 یجمهور استیر یاو به کرس هیو تک کایآمر

 مانیکشور با خروج از پ نیآورد تا ا دیپد یتیوضع

رغم یبه عنوان برجام عل یاهسته یالمللنیب

حداکثر  یالمللنیو حقوق ب یالمللنیتعهدات ب

. دیوارد نما یماسال رانیخود را بر ا یفشار اقتصاد

از قبل توسط  یمتاقتصاد مقاو استیهرچند که س

و  قیعم یبا نگاه رانیا یاسالم یرهبر جمهور

با توجه به  کنیبود، ل دهیاتخاذ گرد شانهیدوراند

مبارزه و  تیو در وضع یاقتصاد دیشد یهامیتحر

 ،یجهان یهایینشدن در مقابل زورگو میلزوم تسل

است.  یاقتصاد یهااستیاعمال س نهیگز نیبهتر

ها و اهداف، شاخص بهمقاله درصدد پرداختن  نیا
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رهبر  دگاهیاز د یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس

 یاهـخامن یاهلل العظمتیآ رانیا یانقالب اسالم

 باشد.یم
 

 . مالحظات اخالقی2

و  یمراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخالق در

از منابع  قیو دق یعلم یریگاز جمله بهره یعلم

 شده است.  تیرعا یعلم

 

 ها. مواد و روش3

-روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی

اقتصاد تحلیلی و مراجعه به متون مرتبط با 

های رهبر معظم دیدگاه مقاومتی از جمله بیانات و

 انقالب اسالمی است.

 

 ها. یافته4

ها ها و شاخصه اقتصاد مقاومتی دارای ویژگینظری

های کالن و ها و سیاستها، مولفهبرنامهو 

بلندمدتی است که هدف نهایی آن تکیه بر 

های بومی و اجتناب از وابستگی خارجی توانمندی

رفت از وضعیت اقتصاد تک از یکسو و برون

ای است که باشد. و در واقع نسخهمحصولی می

های منظور چیره شدن بر تحریمه عالوه بر مبارزه ب

منظور توسعه ه ای بلندمدت بنامهاقتصادی بر

های دینی و متناسب با شرایط بومی و ارزش

 فرهنگی جامعه ایرانی است.
 

 

 

 

 

 . بحث5

پسا  يهاهی)نظر يچهارچوب نظر. 5-1

 توسعه( 

توسعه بر  کیهژمون - کیدئولوژیا یهاهیپا نقد

 یریگآن باعث شکل یکردهایو رو سمیمدرن یمبنا

و ضد توسعه شد، که از آن به عنوان  یلیتحل انیجر

 ریدر چند دهه اخ شود،یپسا توسعه نام برده م

به توسعه همراه با  یو اقتصاد یاسیس یدهجهت

 مانگفت یریگآن باعث شکل انهیگرانخبه کردیرو

پسا توسعه شده است. گفتمان پسا توسعه در شکل 

 انهیگراو مردم یاجتماع کردیبر رو دیکأت با دشیجد

و  یفلسف ،یاقتصاد ،یفرهنگ یهاهیتوسعه، پا

با  تیتوسعه را به باد انتقاد گرفته و در ضد یاسیس

از  ییهانمونه یاستحاله فرهنگ کیها به مثابه آن

توسعه  یرا برا انهیگرادمو مر یاجتماع یهاییبازنما

است، در واقع ساختار  دهیبرگز کردیرو کیبه عنوان 

گفتمان توسعه  یهاییقدرت در بازنما یروابط ذات

محض آن،  یو اقتصاد یاسیس کردیو رو یستیمدرن

 گفتمان پسا توسعه را شکل داد. 

و مشارکت توده در  یبر جامعه مدن شتریب دیکأت

گفتمان پسا  یاساس یتوسعه از محورها ندیفرآ

پسا  کردیرو نیتراز مهم یکیتوسعه بوده است، 

است که امروز از آن به عنوان  یکردیتوسعه، رو

بر  یمبتن کردیرو نیا شود،یم ادی یتوسعه مردم

 یپنج محور اساس یجهت جامعه بر مبنا رییتغ

جامعه  یکه گفتمان پسا توسعه آنها را بر مبنا تاس

و  یستیمدرن یکردهایو توده مردم و بر خالف رو

 کیبر روابط قدرت هژمون یمبتن یغرب انهیگرانخبه
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 ،یخان داهللیو ب یکل داده است )احمدهستند ش

1396، 47). 

 یکلمه بعد نیشروع مفهوم توسعه، ا یابتدا از

داشته است، همزمان با  یوجهو چند انهیگراکثرت

مفهوم به  نیانتقال ا ندیتوسعه و فرآ یسازیغرب

 یبه سمت کشورها یبعدو تک یصورت خط

بودن توسعه  یجنوب، انتقاد و حمله به مفهوم شمال

 نظرآن در  یبرا زیرا ن یانیپا دیداشته و با یآغاز

 ،یانتقادات به مفروضات فلسف شی. با افزامیریبگ

 یالگوها هیکه پا سمیمدرن یو اجتماع یفرهنگ

 طیشرا فیتوسعه به مفهوم مدرن آن بود، در توص

توسعه، ضد توسعه با  انیپا رینظ یمیحاضر از مفاه

 هیپسا توسعه در رد مفروضات نظر یگفتمان کردیرو

 استفاده شد.  یتوسعه و نوساز

توسعه بر اساس  یاساس الگوها و مبان نیهم بر

-باد انتقاد گرفته شد، پسا توسعه به زین سمیمدرن

 سم،یاز پست مدرن یابر جلوه یمبتن ییگرا

و  گریتوسعه د ل،یتوسعه بد ،یاقتصاد سمیمدرن

 نیهمچنتوسعه )پسا  هیاست، نظر داریتوسعه پا

 دیکأر تـام نی( بر اوسعه و ضد توسعهـپس از ت

از  یکند که کل مفهوم و عمل توسعه بازتابیم

جهان  یکشورها هیبق یبرا یغرب - یشمال یهژمون

 رند،یگیجا نم یغرب -شمال  رهیاست که در دا

پسا توسعه در دهه هشتاد و بعد از مطرح  شهیاند

 یهاها و طرحهیشدن انتقادات مختلف در برابر نظر

 ،یخان داهللیو ب ی)احمدتوسعه به وجود آمد 

1396، 48). 

 تیماه ،ییگرانظر مکتب پسا توسعه اساس بر

توسعه بر  اتینظر یو اقتصاد یاسیس ،یکیآکادم

بنا گذاشته شده  کیدئولوژیو ا یاسیس یمبنا کی

 یاجامعه یاجتماع طیتنها با شرا جهیاست و در نت

 کیدئولوژیو ا یخاص مرتبط است، ساخت اجتماع

توسعه باعث شده تا گفتمان پسا توسعه،  ندیفرا

 یتوسعه را منعکس کنند. الگو یستیمدرن هیرنظ

 ایدن یسازیکننده پروژه غربتیغرب و هدا یهژمون

 کیو  یولوژـدئیا کیه عنوان ـبداند، توسعه ب

 ینوساز یهادر آرمان شهیر یانداز اجتماعچشم

از  دیو تقل یرویجهان را به پ یدارد که کشورها

 کندیم قیتشو یاقتصاد و جامعه غرب یعدل جهان

 (.1997)رهنما، 

غرب در جهان، گفتمان توسعه با روابط نابرابر  نفوذ

توسعه  یجهان، دانش غرب هیغرب و بق نیقدرت ب

غرب  تیرو به جلو با هدا شرفتیپ یخط ریو س

 یستیمدرن کردیجهان از مفروضات رو هیبق یبرا

 گریو د چیلیا وانیا ریثأتوسعه بوده است، تحت ت

 ،ییو پسا استعمارگرا ییاستعمارگرا منتقدان

پردازان توسعه مانند آرتور اسکوبار هیاز نظر یتعداد

مدرن توسعه را به چالش  یو گوستا و استوا معنا

 . دندیکش

 یه ادعاـکنند کیاشاره ممنتقدان مدرنیته 

 دیجد وهیاست که ش نیپردازان توسعه اهیظرـن

 سیترومن رئ یهر یتفکر درباره توسعه با سخنران

شروع شد، او در آن  1949در سال  کایجمهور آمر

و استعمار  سمیالیامپر یمیقد وهیش»زمان گفت: 

در برنامه ما ندارد،  ییجا چیه سود، یبرا یخارج

برنامه  کی میکنیآنچه ما در ذهن خود مجسم م

 کیعادالنه و دموکرات میتوسعه بر اساس مفاه

 نیپردازان توسعه اهینظر یکه ادعا یدر حال« است
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شروع  دیسخنان دوران توسعه جد نیبود که با ا

پسا توسعه نشان دادند که  پردازانهیشده است، نظر

نبوده است،  دیعنوان جد چیمفهوم توسعه به ه نیا

نکته  نیآنها بر ا کا،یآمر یاستراتژ رییبا توجه به تغ

بر  ایدو سوم دن نکهیاذعان کردند که با توجه به ا

 فیسازمان ملل که تعر) دیجد فیاساس تعر

( در حالت از توسعه را مدنظر قرار داده بود ییکایآمر

فرار از  یراکردند و بیسر م یافتگینتوسعه

 افتند،ییخود م یابر یاراه چاره دـیبا یماندگعقب

در خارج از فرهنگ خود  دیبا زیتنها راه نجات را ن

 یغرب - ییکایآمر دیجد فیو بر اساس تعر

 یو آن همکار افتندییم یالمللنیب یهاسازمان

 بود.  کایو آمر یغرب یعادالنه با کشورها

 نیپسا توسعه ا هینظر نیادیاز مفروضات بن یکی

در سراسر جهان  ییو روستا یاست که جوامع شهر

 یهاجنبش نیشده و همچن یکمتر صنعت

 یبازتاب ای یدر حال ظهور به مثابه واکنش یاجتماع

غالب توسعه بوده است،  انیجر یینها یاز ناکام

 یراـرا در منازعه ب دیجد یهاتیهو نیبنابرا

از دولت، اقتصاد از بازار و  استیس یریگبازپس

پسا  کردیرو قیدانش از علم مدرن صرفاً از طر

پسا توسعه،  شهیتوان درک کرد، اندیتوسعه م

آن را به  ییو چرا تیو ماه یافتگیتوسعه آرمان

توسعه معتقدند که  پردازان پساهینظر د،یچالش کش

است  یبا نوساز وندیدر پ قاًیتوسعه، عم یهدف اصل

غرب بر جهان و متحدان آن را در قالب کنترل  هک

)راپلی،  بخشدیم قیدر حال توسعه تعم یجهان

2004.)  

بعد  ،یتوسعه انسان شهیبا طرح اند انیگراتوسعه پسا

توسعه را برجسته ساخته و آن را از  یفرهنگ

آن  یبر مبنا فیبه اقتصاد باز تعر یوابستگ

 طیحالت، توسعه بر اساس شرا نیدر ا دند،یرهان

 فیدر رابطه با بوم هر کشور تعر شرفتیو پ یبوم

 یهاتیقابل ییسان توسعه شکوفانیشود، بدیم

 یهاخواهد شد که افزون بر شاخص یانسان تلق

درآمد »و « دیقدرت خر یبرابر»چون  یاقتصاد

و  یوزشـآم ،یهداشتـب یهاشاخص« دارـیپا

گردد و اکنون یدر آن لحاظ م زین یطیمحستیز

به تکامل خود ادامه  یریمس نیدر چن شهیاند نیا

  (.58 ،1394 ،یبیو حب یاصفهان یعی)سم دهدیم

 ،یاقتصاد مقاومت کردیپسا توسعه و هم رو هینظر هم

 یو ناتوان خیروند تار یانگارکسانی ،یخط تیذهن

 نییو تب حیو مدرن را در توض کیکالس یهادگاهید

سوال  ریرا ز یغرب یکشورها دهیمشکالت در هم تن

 ،ییگرااثبات یژگیو کردیهر دو رو برند،یم

 شه،یموجود در اند تیو عل تینیع ،ییساختارگرا

هر دو  کشند،یرا به چالش م یستیتوسعه مدرن

 تیمدرن توسعه بر عقالن اتینظر هیکسوی دیکأت

 یاکنندهرانیکه تبعات و یکیو تکنولوژ یفن ،یابزار

داشته است را  یدر پ یعیو طب یانسان طیمح یبرا

 . برندیسوال م ریز

 

  یاقتصاد مقاومت يهاشاخص. 5-2

 داریدر د یاسالم رانیبار در ا نیاول یمقاومت اقتصاد

سال  وریدر شهر یاخامنه اهللتیبا آ نانیکارآفر

را معنا « یاقتصاد مقاومت» یو دیمطرح گرد 1389

 ازین ینمود و برا یمعرف ینیاز کارآفر یو مفهوم
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 یفشارها» لیدو دل زین ینیکشور به کارآفر یاساس

 یکشور برا یآمادگ» و« و دشمنان یاقتصاد

 ،یرهبر اناتیب) نمود یرا معرف «جهش

تحت عنوان  رانیا یاقتصاد کردی(. رو16/06/1389

که غالباً در برابر اقتصاد تحت « یاقتصاد مقاومت»

ها میتحر دیشود، پس از تشدیم دهیغرب د رهیس

 وهیش نیا ریاخ یهادر سال یاسالم رانیا هیعل

در اقتصاد  شود،یم جیترو رانیتوسط حکومت ا

در مقابل  یهدف استفاده از توان داخل یمقاومت

اهلل تیبحران است. آ نیکمتر جادیها با امیتحر

-استیس 30/11/1392 خیدر تار یاخامنه یالعظم

 یرا به مسئوالن جمهور یاقتصاد مقاومت یکل یها

 نیبه مهمتر نجایکه در ا ابالغ کرد یاسالم

 :شودیپرداخته م نآ یهاشاخصه

  

دشمن در  يهانمودن نقشه یخنث. 5-2-1

  میتحر طیشرا

 یمفهوم قابل استنباط از اقتصاد مقاومت نینخست

که  میکنیم یزندگ یاست که ما در جهان نیا

از  یکیمختلف حضور دارد،  یهادشمن در عرصه

است، به عبارت  یاقتصاد تیها، فعالعرصه نیا

قرار  یو تخاصم یتعامل ،یرقابت دانیم کیدر  گرید

فضا  نیبه اهداف، ا لیجهت ن ستیبایکه م داریم

اقتصاد  مییگویم یرو وقت نیاز ا م،یکن تیریرا مد

و  تیثیاز ح میخواهیکه م نیا یعنی ،یمقاومت

 میدفاع کن بیرق ایخودمان در مقابل دشمن  تیهو

دارد،  ازیمقاومت و دفاع ن نیرا که ا یهر الزام دیو با

با  م،یخود کن یاقتصاد یو استراتژ یزیروارد برنامه

ملت،  یبه نظام اقتصاد یمتاقتصاد مقاو فیتعر نیا

 یاشاره دارد که در راستا یمقاومت یگروه اجتماع ای

که از  یاسیاهداف س یریگیاحقاق حقوق خود با پ

 کنند. ینظر آنها بر حق است مبارزه م

 ست،ین گانهیب یبا اقتصاد اسالم یمقاومت اقتصاد

آن است  یینوع مکمل اقتضا کیگفت  توانیبلکه م

 طیو در شرا گرددیمما باز یزمان فعلکه به ضرورت 

و  یافشارضرورت آن دوچندان است ) میتحر یفعل

در  یبه خوب هیرو نی(. ا31و  30 ،1393پورغفار، 

توجه قرار  ردمو یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس

 22د ـدر بن هـنیزم نیرفته است. در همـگ

مطرح  نیچن یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس

 شده است: 

 یکل یهااستیتحقق س یدولت مکلف است برا -

 یایپو جیو بس یسازبا هماهنگ یاقتصاد مقاومت

 : را معمول دارد ریهمه امکانات کشور، اقدامات ز

 یفن ،یعلم یهاتیظرف یریو به کارگ ییشناسا -

و اقدامات  یآفندبه توان یدسترس یبرا یو اقتصاد

 مناسب. 

 یبرا نهیهز شیو افزا میتحر یهارصد برنامه -

 دشمن. 

 هیته قیاز طر یمخاطرات اقتصاد تیریمد -

و به هنگام  عیواکنش هوشمند، فعال، سر یهاطرح

 . یو خارج یداخل یهادر برابر مخاطرات و اختالل

 یبرا یاقتصاد مقاومت ،یرهبر دگاهید یمبنا بر

مطرح  میتحر طینمودن نقشه دشمن در شرا یخنث

 یخوب نیکشور به ا کیاست  نیشده است. هدف ا

همه  نیبا ا ،یعیهمه منابع، منابع طب نیبا ا

 نینگ ریبا همه امکانات، ز ،یشیسوق الج تیموقع

 د،بودن هایسیروز انگل کیبوده،  ایدر دن یقدرت کی
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بودند، در واقع نظام سلطه،  هاییکایروز آمر کی

 کی کایسلطه، حاال آمر یدستگاه سلطه، امپراطور

مسلط بودند بر  هانیاست ا یامپراتور نیگوشه از ا

را کوتاه کرده، سلطه  نهایکشور، انقالب دست ا نیا

ها تالش نیکشور، همه ا نیبرگردد به ا خواهدیم

بهانه است. آن  یاتههس یمسئله انرژ ت،یامن یبرا

 یاگر ما مسئله انرژ کنندیم الیکه خ یکسان

مشکالت حل خواهد شد،  م،یرا حل کرد یاهسته

را مطرح  یاهسته یکنند. مسئله انرژیخطا م

 کنند،یمسئله حقوق بشر را مطرح م کنند،یم

ها بهانه نیکه ا کنندیمسائل گوناگون را مطرح م

 کی خواهندیاست، مسئله، مسئله فشار است که  م

انقالب را به  خواهندیم اورند،یملت را به زانو در ب

 میتحر نیمهم هم یاز کارها یکیبزنند و  نیزم

 یواقع یاقتصاد مقاومت کی دیاست، ما با یاقتصاد

 ینیامروز کارآفر م،یاوریوجود بدر کشور به 

از  یجمع داریدر د اناتیاست )ب نیا شیمعنا

  (.16/06/1389 ،سراسر کشور نانیکارآفر

 یهامیمقابله با تحر یبرا یروش یمقاومت اقتصاد

شده  میکشور تحر کی ایمنطقه  کی هیعل یاقتصاد

به خارج از کشور در خصوص  یوابستگ  نیبا کمتر

که  یطیاست، در شرا یو راهبرد یاساس یازهاین

آن کشور مجاز  یبرا چکدامیصادرات و واردات ه

وابسته به خارج به  یهاباشد، معمواًل دولتینم

 یدارا ای یفاقد دموکراس یاسیلحاظ س

 یدارا یو از نظر اقتصاد فیضع یهایوکراسـدم

هستند، پس از  یاقتصاد وابسته و تک محصول

 میبه تحر دیو تهد یاقتصاد یهامواجهه با بحران

نظام  یسازو مقاوم یبه سمت اقتصاد مقاومت

س فار یخبرگزار) کنندیحرکت م یاقتصاد

02/04/1393.) 

 

و  ییراـگرونـب ا؛یعامل با دنـت. 5-2-2

 ییزادرون

 جادیا یِهاستهیمتقابل ناظر بر با یوابستگ هینظر

 رایاست ز یالمللنیب انهیهمگرا شیپو یبرا یبستر

 ،یمشترکِ علم یِانسان یهاهیاز سرما ییجوبهره

 رونیمربوط به درون و ب یشیپو ،یاشهیو اند یفن

رو در چارچوب نگرش  نیاست. از ا یمل یقلمروها

و  هاشتهبه دا توانیاست که م یو عملکرد تعامل

. در عرصه افتیکشورها دست  گرید یهاتجربه

دارند،  یکه رشد قابل توجه ییکشورها ت،یواقع

هستند که از روابط و مناسبات گسترده  ییکشورها

 ،یاسیگوناگون س یهادر عرصه یالمللنیب

 ،1395 ،یاند )ستارو... سود جسته یعلم ،یاقتصاد

6.) 

به  یدهبدون شکل یاقتصاد مقاومت رسدینظر م به

کمتر در دسترس  یالمللنیو ب یااقتصاد منطقه

از کشورها از  یاریکه امروز بس یاگونه است، به

اند. وابسته شده گریکدیبه  یجهات مختلف اقتصاد

متفاوت با  یاز جهت مفهوم یوابستگ نیالبته ا

. در میاست که در گذشته شاهد آن بود یوابستگ

 نیب یاز وابستگ یدینوع جد ریدو دهه اخ

ز آن با عنوان مختلف شکل گرفته که ا یکشورها

 ینوع وابستگ نی. در اشودیم ادیمتقابل  یوابستگ

 گریکدیبه  یکشورها از جهات مختلف اقتصاد

  (.24 ،1392 ،یانیاند )بخشوابسته
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و  یداخل یهانهیزم یدارا یواقع اقتصاد مقاومت در

 یبه معنا یاست. اقتصاد مقاومت یالمللنیب

بر  یمبتن ینیبلکه دُکتر ستین یمنزو یاقتصاد

 نیاست. بر هم ینگرو برون یشرویپ ،ییزادرون

اساس در نگاهِ جامع به مقوله اقتصاد، کشور در 

ون ـمص یریپذبیاز آس یتعامل متقابلِ اقتصاد

 تواندیم جانبهکی یهامیدر برابر تحر ماند،یم

مختل  اشیمقاومت کند و همزمان روند اقتصاد

 افتهیمفهوم تحول  یرو بر مبنا نینشود. از ا

 یوستگیمتقابل که همان پ یاقتصاد یوابستگ

به اقتصاد  یابیدست ریمس توانیمتقابل است م

 (.2 ،1395 ،یکرد )ستاررا هموارتر  یمقاومت

 ایگفت که تعامل با دن دیبا یاقتصاد مقاومت درباره

رسان یاری زین ایروز دن یاز تکنولوژ یریگو بهره

ه ـب دیتعامل نبا نـیاست. اما ا یاقتصاد مقاومت

را  ییزاو اصل درون یداخل دیباشد که تول یاگونه

مسأله  نیا حیسؤال ببرد. رهبر انقالب به تشر زیر

فکر کردن  روزمره»: ندیفرمایم نیپرداخته و چن

 یهااستیس رییمضر است، تغ یدر مسائل اقتصاد

ها، طور دائم مضر است، در همه بخشبه  یاقتصاد

کردن بر نظرات  هیخصوص در اقتصاد، تک به

ه ـردن بـر است، اعتماد کـمض یرکارشناسیغ

شرق و غرب  یلیتحم یاقتصادها یقیتزر یهاوهیش

 یهااستیس دیاقتصاد با یهااستیمضر است، س

 دیاقتصاد مقاوم با کی -باشد  یاقتصاد مقاومت

خود مقاوم  یباشد که در ساخت درون یاقتصاد

گوناگون  راتییکند، با تغ یستادگیباشد و بتواند ا

متالطم نشود  ایو آن گوشه دن ایگوشه دن نیدر ا

 دیکارگران و فعاالن بخش تول داریدر د اناتی)ب

  (.07/02/1392کشور 

کنند، چه  تیحما یمل دیاز تول دیمسئوالن با اوالً،

 یقانون تیجا که قانون الزم دارد، حما کی ؟یجور

الزم است انجام  ییقضا تیجا که حما کیکنند، 

کند. دوم، صاحبان  دایرونق پ دیبا یمل دیتول رد،یبگ

هستند، آنها هم  دگریکار که تول یرویو ن هیسرما

بدهند، به چه معنا؟  تیاهم یمل دیبه تول یستیبا

 یوربدهند، بهره شیرا افزا یورمعنا که بهره نیبه ا

وجود دارد حداکثر استفاده  که یاز امکانات یعنی

کار را با دقت  کند،یشود، کارگر که کار م نهیبه

 نیانجام بدهد. رحم اهلل امر، عمل عمالً فا تقنه. ا

نقل شده  غمبریاست، از قول پ یوربهره یمعنا

را که  یاست که کار ی: رحمت خدا بر آن کساست

محکم انجام بدهد، متقن انجام  دهد،یانجام م

 یکند سعیم یگذارهیکه سرما یکس آنبدهد. 

 رد،یانجام بگ هیحداکثر استفاده از آن سرما کندیم

از  یرا کاهش بدهند. بعض دیتول یهانهیهز یعنی

 نهیشود هزیها موجب میاستیسیها، بیریتدبیب

و کار کم بشود.  هیسرما یور، بهرهبرود باال دیتول

را  یدیتول تیدر کشور فعال هیسوم، صاحبان سرما

 میدیما د گر،ید یهاتیبدهند بر فعال حیترج

و  ادـیز ایکم  -د ـداشتن هـیه سرماـرا ک یکسان

 ندازندیبه کار ب ییهاراه کیرا در  نیتوانستند ایم

کسب کنند، نکردند، رفتند  یادیز یو درآمدها

 تیکشور تقو دیتول میخواهیگفتند م د،یسراغ تول

جزو  نیا ،صدقه است نیحسنه است، ا نیبشود، ا

 هیسرما یکه دارا یکارهاست، کسان نیبهتر
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افزون  یهاهیکم، چه سرما یهاهیهستند، چه سرما

 کشور بگذارند.  دیدر خدمت تول شتریآن را ب -

که  ستین نیملت فقط به ا کیشدن  یقو

داشته باشد، البته  شرفتهیپ یجنگ حاتیتسل

 چیه حاتیهم الزم است اما فقط با تسل حاتیتسل

کنم سه ینگاه م یشود. من وقتینم یقو یملت

دو  نیکه دو عنصر از آنها هم کنمیم دایعنصر را پ

سه  نیام، اعرض کرده امیاست که در پ یانقطه

 یملت قو کیتوجه قرار گرفتند  موردعنصر اگر 

 : شودیم

 علم و دانش  یفرهنگ و سوم یکیاقتصاد،  یکی

ده دوازده سال گذشته  نیدانش، در ا درباره

زده شد و به حمداهلل اثر کرد،  یادیز یهاحرف

اما در مورد  م،یرویم شیپ میامروز ما در دانش دار

از  شیاهتمام ب کیاقتصاد و در مورد فرهنگ 

اقتصاد کشور را به  میمتعارف الزم است تا بتوان

 واندنت یکس ایکه از آن طرف دن میاوریدر ب یشکل

نشست و برخاست، بر  کیبا  ،یریگمیتصم کیبا 

ملت ما اثر  شتیمع یاقتصاد کشور ما و بر رو یرو

همان  نیا م،یبکن دیدست ماست ما با نیبگذارد. ا

آن در اسفند  یهااستیاست که س یاقتصاد مقاومت

ماه ابالغ شد، مسئوالن سه قوه که خودشان هم در 

حضور داشتند  وها موثر بودند استیس نیا میتنظ

کار را انجام  نیکردند و گفتند ما ااستقبال 

 یدر حرم مطهر رضو اناتی)ب میدهیم

01/01/1393.)  

 

 

 زیو پره یزندگ يسبك و الگو رییتغ. 5-2-3

 ییگرااز مصرف

از  یآن سبک زندگ رویو پ یمقاومت اقتصاد

جامعه را از  تواندیاست که م یمباحث نیمهمتر

 یداریب شهیبرهاند و اند یمشکالت و مسائل اقتصاد

. اقتصاد دیور نمامسلمانان شعله انیرا در م یاسالم

محض مختص دانشگاه  کیبحث تئور کی یمقاومت

. تاس یاقتصاد کاربرد شتریبلکه ب ست،یو حوزه ن

 تیواقع کی ست،یشعار ن کی یاقتصاد مقاومت

در عمل  شهیآن ر یهااست که شاخص یاقتصاد

و  یاله یدارد، نه حرف. در خصوص سبک زندگ

در  یبا اقتصاد مقاومت ماًیکه مستق زین یاسالم

 میخود دار یفرارو یفراوان یارتباط است ما الگوها

 آننمودن  ییاجرا ازمندیتنها ن یفعل طیکه در شرا

 یکامل نیاسالم د نیمب نی. خوشبختانه دمیهست

به همه موارد به صورت  زین میبوده و در قرآن کر

انسان به سعادت  یابیدر جهت دست یمجمل و کل

 دیبا نیاشاره شده است. بنابرا یو اخرو یویدن

 یمسلمانان همانند و مطابق با سبک زندگ یزندگ

 کنمثال خوراک، پوشاک، مس یباشد. برا یاسالم

 بر دیهستند با یو ازدواج که چهار شاخصه اساس

. افراد ثروتمند ردیصورت پذ یاسالم عتیاساس شر

خود  شهیقناعت را پ ،یثروتمند نیدر ع دیبا زین

مصرف خود  یالگو دیآنان با گرید یسازند و از سو

از  یعدالت، قسمت یبرقرار یداده و برا رییرا تغ

 یشک اگر زندگیثروت خود را به فقرا انفاق کنند. ب

در  یمشکل چیشاهد ه ابدیدر جامعه رواج  یقرآن

 کیاز  توانندیها مانسان ینبوده و تمامجامعه 
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 برخوردار باشند. زیآممسالمت و آرام یزندگ

  (.1395 ،ی)رمضان

معظم انقالب در یکی از دیدارهای خود با  رهبر

جوانان بحث کاملی را در خصوص سبک زندگی 

 کیبه عنوان  دیبا شاتیفرما نیارائه نمودند که ا

از سوی مسئولین و چه از سوی مردم  یسند فرهنگ

رسد که ما در لحاظ گردد. با این حال به نظر می

مقطع فعلی که از سوی کشورهای غربی تحت 

ایم فشارهای اقتصادی قرار گرفته ترینشدید

در سبک  ینیازمند یک رویکرد انقالبی و جهاد

زندگی هستیم. رهبر معظم و انقالب اسالمی بارها 

ی به اقتصاد مقاومتی تأکید بر ضرورت دستیاب

نظران و اقتصاددانان اند و بسیاری از صاحبفرموده

های اقتصاد مقاومتی از دل نیز معتقدند که بن مایه

آید و ما برای اقتصادی مردم بیرون می فتارهایر

وضعیت اقتصادی خود باید ابتدا به دنبال اصالح 

تصحیح فرهنگ اقتصادی در جامعه باشیم 

در  ب،یترت نی(. بد1391 اسکندری، و ی)اسکندر

 یهاها و مؤلفهمقوله یاسالم جهت سبک زندگ

که  ییها و هنجارهاارائه شده است. ارزش یمشخص

منش و  قه،یسل گذارد،یم ساناسالم در دسترس ان

 دهدیقرار م ریتحت تأث یاو را از زندگ یهابرداشت

که به  کندیم جیو ترو میرا ترس یسبک ت،یو در نها

 یزندگ یهاوهیو ش یرفتار یالگوها یریگشکل

است که هم  یکامل نیی. اسالم آانجامدیم یخاص

توجه دارد و هم به آخرت آنان  روانشیپ یایبه دن

نه  خواهدیچنان که از مسلمانان م ورزدیم ماهتما

آنان سبب غفلتشان از آخرت شود و نه  یاخواهیدن

 یباز دارد. اسالم ایتوجه به آخرت، آنان را از دن

 نیبه ا یزندگ ۀویبودن ش یدیبودن آداب و توح

 تیبتواند بسترساز عبود یمعناست که سبک زندگ

 آداب بیترت نیباشد. به ا یانسان اتیدر ح یاله

روست که  نیاست. از ا یعمدتاً آداب بندگ یاسالم

 یاخامنه اهللتیحضرت آ ،یمقام معظم رهبر

 یو فکر یفلسف یۀنظر کیصرفاً  دی: توحندیفرمایم

هاست، ال انسان یبرا یروش زندگ کیبلکه  ستین

 غمبرانیما و همه پ غمبریپ یاصل غامیاله اال اهلل که پ

 ریو در مس یزندگ دراست که  نیا یاست، به معنا

 یهاقدرت ،یزندگ یهاانسان و در انتخاب روش

 دیدخالت کنند. اگر توح دینبا هاطانیو ش یطاغوت

بشر  یایکند، دن دایتحقق پ یجامعه بشر یدر زندگ

در خدمت تکامل و  ییایهم آباد خواهد شد، دن

 .انسان یقیحق یتعال

 یهایدر سخنران یکه مقام معظم رهبر هرچند

ها را مطرح شاخص نیاز وجوه ا یمختلف برخ

سه  شان،یا اناتیو بر اساس ب نجایاند ما در انموده

 نیو حول ا میدهیم زیشاخصه مهم را از هم تم

 داد. میرا ادامه خواه قیسه شاخصه تحق

 ،یستیز تیاساس سه شاخصه مهم ترب نیا بر

 یهاکه شاخصه یعقالن تیو ترب یاخالق تیترب

 یسبک زندگ یبرا توانیالگو هستند را م یاساس

 نیا گرید یهامطرح کرد که مؤلفه یرانیا -یاسالم

قانون،  تیمانند عدالت، رعا یسبک زندگ

 زکارانه،یپره یپوشش، زندگ یالگو ،یستیزساده

 دینظم و انضباط، تول ،یخردورز ف،مصر یالگو

 لیدر ذ یمعنو یو رستگار یافزارعلم، جنبش نرم

 تیاعتقاد به عدالت و معنو -1

 یبوم اتیانطباق با مقتض -2



 11 / رانفرجی و همکا                                             ایاهلل خامنههای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیتشاخص

 
 

 کننده استقالل کشورنیتضم -3

ها و در انطباق با سه شاخصه به انضمام مؤلفه نیا

 کنندیرا دنبال م یمذکور دو هدف کل یمحورها

 که عبارتند از:

در  بهیط اتیو ح یبه رشد و تعال یابیدست -1

 ران؛یا یجامعه اسالم

در  یجهت گسترش فرهنگ اسالم یسازنهیزم -2

 جهان. 

 یاصالح الگو یبرا  یگذاراستیمنظر، س نیا از

 رایاست ز ینقطه شروع اقتصاد مقاومت زیمصرف ن

دو در کنار  نیو ا دهدیرا جهت م دیمصرف، تول

 کنند،یرا مشخص م یگذارهیهم، جهت سرما

 هیروح یریگشکل د،یدر تول یوربهره شیافزا

 تیو حم یمل دیتول ،یفرهنگ درست اقتصاد

کردن کاالها و  عیاز اسراف و صنا یدارخود ،یرانیا

 رهیو غ یطیمحستیز یو حفظ فضا یعیطبمنابع 

زون ـرا اف یحقق اهداف اقتصاد مقاومتـامکان ت

 (.06/01/1395 )خبرگزاری تسنیم کندیم
 

 يریگجهینت. 6

خاذ ـات یمقام معظم رهبر دگاهید یمبنا بر

 یاز رو یبر اقتصاد مقاومت یمبتن یهااستیس

 یو به منظور گذر از بحران و الزام یانفعال و ناچار

 یبلکه اقتصاد مقاومت ستیمدت نبوده و نکوتاه

 یگذاراستیو س یزیربرنامه کیبرنامه فعال و 

و  یمحل ،یمل یمدت متناسب با الگوکالن بلند

که  یمعن نیاست، بد یاسالم یاریو مع هاارزش

 یاقتصاد هینظر کی یاقتصاد مقاومت هینظر

 انیتواند در میاست که م دیو جد یکاربرد

 یعلم گاهیتوسعه جا پسا یاقتصاد یهاهیظرـن

 مطرح باشد.  میپارادا کیداشته باشد و به عنوان 

مطرح شده از جانب مقام  یاقتصاد مقاومت هینظر

 یفلسف یهاانیبن یسو دارا کیاز  یمعظم رهبر

است و از  یدئولوژیو ا ینیببر جهان یاست و مبتن

متناسب با فرهنگ  یکاربرد هینظر کی گرید یسو

 انیاست، بن رانیا یو محل یمیاقل ،یبوم طیو شرا

 یمبتن ییاز سو یاقتصاد مقاومت هینظر ینیبجهان

از اقتصاد  یورغرب در بهره یفلسفه عاد یبر نف

 دگاهیبا د ریمغا تیدر ماه نیاست و همچن

آن  یستیویو علم پوزت یغرب تهیمدرن یستیاومان

 یجابیا یهاجنبه یدارا گرید ییاست و از سو

 یمتعال یهاو ارزش یاله ینیببر جهان یمبتن

در  ژهیاست، چرا که در فرهنگ غرب و به و یانسان

انبوه و مصرف انبوه  دیهدف تول یدارهینظام سرما

 است. 

گردد تا منجر به یم بیو ترغ جیانبوه ترو مصرف

انبوه  دیاز تول ییانبوه گردد و هدف نها دیتول

انسان  یواد نیاست و در ا هیانباشت و کسب سرما

 نیو در ا ردیگیو اقتصاد قرار م دیدر خدمت تول

انسان « انسان بودن»بر انتفاع و سود  یچرخه مبتن

 یدارهیرماو نظام سلطه س یپرستپول خچهیتار

است که صرفاً مورد انتقاد  یتیواقع نیگردد، ایم

 ینیباز جمله جهانو  یاله ینیبدارندگان جهان

و جامعه  شمندانیاند یبلکه حت ست،ین یاسالم

شدن انسان  یاز تک ساحت یشناسان به نام غرب

 یهادندهچرخ یشدن او در البال نهیامروز و ال

اند و آمده وهبه ست یدارهیاقتصاد نظام سرما

اند و نمونه معترضانه لب به انتقاد و اعتراض گشوده
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ورت ـرانکفـف ینقادان اصحاب مکتب انتقاد نیا

 باشند. یم

اقتصاد  هینظر یجابیاز جنبه ا گرید یسو از

و کالم و  انیبدان معنا که در ب یمقاومت

قابل کاوش است،  یمقام معظم رهبر یهااستیس

نگاه  نیبه اقتصاد و انسان دارد که ا یگرینگاه د

و تکامل انسان و  یو تعال یاله ینیببر جهان یمبتن

 و یاسالم یهادر او بر اساس آموزه لتیفض جادیا

 یاست، در مکتب اسالم نگاه به انسان دارا یقرآن

وجه  یگریو د یوجه ماد یکیدو وجه است، 

و  یسعادت مال نیو اسالم در صدد تأم یمعنو

امر اقتصاد و  دگاهید نیانسان است، از ا یمعنو

که در اسالم بر  ییاست تا جا یمعاش مهم و ضرور

اسالم  امبریو منجمله پ نیمعصوم ثیاساس احاد

او در معرض  نیکه معاش ندارد، معاد و د یکس

 یول« من ال معاش له ال معادله». ردیگیخطر قرار م

تک »نسبت به انسان  یاز آنجا که نگاه اسالم

کردن او در حلقه  بر محدود یو مبتن« یساحت

اقتصاد در  دگاهید نیدر ا نیبنابرا ست،ین اتیماد

و اقتصاد  ردیگیرار مـاو ق یخدمت انسان و تعال

است به منظور  یالهیبلکه وس ستینفسه هدف نیف

 . یو انسان یاله یهاارزش یاعتال

 ینیبجهان یدارا یآنجا که مقام معظم رهبر از

 یهیاست، بد یاسالم یهابر آموزه یمبتن یاله

از جمله اقتصاد  هادهیبه همه پد یدر نگرشست ا

 یگذاراریمع یارزش ینیبجهان نیدر چارچوب ا

ها و ولفهـدر م مینیبیم نـیراـکند، بنابیم

 شانیا یاقتصاد مقاومت هینظر یهاشاخص

و  ریاز آن جمله اجتناب از تبذ یاسالم یهاآموزه

 ه،یرویهدف و بیب ییگرااز مصرف زیاصراف، پره

و  ستیز طیمح عت،یت در قبال حفظ طبیمسئول

 یجهاد هیو پرورش روح یو خداداد یعیمنابع طب

 نیمأبر ت یکار و تالش و اهتمام به اقتصاد مبتن

بر اصل  یاقتصاد مبتن نیو همچن انیبنمراکز دانش

در اسالم را لحاظ نموده است، بر « سلطه ینف»

 تیچند نوع مسئول یاسالم انسان دارا میاساس تعال

(، دوم در برابر خالق )خداوند تیمسئول یکی است،

و سوم  یو جامعه بشر گرانیدر مقابل د تیمسئول

 یعیو منابع طب ستیز طیدر برابر مح تیهم مسئول

 . یو خداداد

مقاومت در مقابل  یصرفاً به معنا یمقاومت اقتصاد

هرچند که مقاومت در  ست،ین یغرب یهامیتحر

 نده،یآها و موارد مشابه به آن در میتحر نیمقابل ا

فراتر از آن از  کنیهست ل یدر دل اقتصاد مقاومت

 ،یاقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر دگاهید

رف ـمص ر،یدر برابر اسراف، تبذ زیمقاومت و پره

مضر  ییگراو رفاه یپرستلیتحم ه،یرویهدف و بیب

مانند  یو مخرب و تباه کردن منابع خداداد

 زین رهیو غ ینیرزمیها، منابع زها، مراتع، آبجنگل

مقام معظم  دگاهیکه از د مینیبیم نیبنابرا باشد.یم

است  یاقتصاد اسالم یالگو یاقتصاد مقاومت یرهبر

اسالم است  میاز تعال یناش یاقتصاد هینظر کیو 

 یاقتصاد همه کشورها یراهگشا تواندیکه م

 یاقتصاد مقاومت دهیباشد، در واقع طرح ا یاسالم

در چارچوب کالن آن توسط رهبر معظم انقالب 

اسالم، تجربه  یها غور در مبانسال جهینت یالماس

نظام و  یتیریدر سطوح مختلف مد ییاجرا تیفعال
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از  یاشبکه یاستفاده از نظرات کارشناس زین

 نخبگان کارشناسان کشور است. 

 یسازیبه منظور بوم یاخامنه یالعظم اهللتیآ

 نیگزیرا جا« شرفتیپ»واژه   شیپ هاسال شرفتیپ

رهبر معظم انقالب  نینمودند. بنابرا« توسعه»واژه 

تالش  شرفتیواژه پ ینیگزیبه جا هیبا توص یاسالم

را به منظور  یاسالم یبر آن داشتند که الگو

 . ندیارائه نما یتوسعه غرب ینیگزیجا

مورد نظر  شرفتیپ یاسالم - یرانیا یواقع الگو در

و  یاسالم یهابر آموزه یاست مبتن یالگوئ یرهبر

از  رانیا نیمتناسب با سرزم یازهایو ن طیشرا

. یاقتصاد طیو شرا یمیاقل ،یخیتار ،یجهات فرهنگ

 - یرانیا یالگو یاقتصاد مقاومت یالگو نیبنابرا

گرفته نشده است و  تیکه از غرب عار یاسالم

جامعه  یو فرهنگ یاقتصاد یازهایکننده ننیمأت

ها در یاز دخالت خارج گرید یاست و از سو رانیا

 آورد. یممانعت به عمل م رانیا یامور اقتصاد

 یاست که وابستگ ییاز جمله کشورها رانیا

و کاهش  شیدارد و افزا ینفت یبه درآمدها یدیشد

با  شود،یبودجه م یکسر اینفت باعث مازاد  متیق

بر  یغرب یکه از طرف کشورها ییهامیتوجه به تحر

وارد شد و مانع از ورود ارز به  رانیا یکشور اسالم

معظم  مقام اناتیبا استفاده از ب دیکشور شدند، با

ها را با استفاده از اقتصاد میتحر نیا یرهبر

کرده و از فروش نفت  لیبه فرصت تبد یمقاومت

با استفاده  دیبا نیکرد. بنابرا یخام جداً خوددار

مصرف بجا و  ،یاز منابع و امکانات خداداد نهیبه

از جمله نفت و گاز، آب،  کیدرست از منابع استراتژ

 نیرا ب یو منطق یعلم دلبرق و معادن و مراتع تعا

و  یاجتماع ،یخانوادگ ،یفرد یهاو خواسته ازهاین

فراهم آورد و از هر گونه  اریو منابع در اخت لیپتانس

 ییگرامصرف ،ییگرااسراف، تجمل ط،یافراط و تفر

بر  یکارا و اثربخش مبتن یتیریو با مد زیپره

را  یتحقق اقتصاد مقاومت نهیها، بستر و زمارزش

 فراهم آورد.
 

 و تشكر  ریتقد. 7

که به انحاء مختلف در نگارش  یکسان یتمام از

 .کنمیاند، تشکر ممقاله حاضر تالش کرده
 

 سندگانینو سهم. 8

مقاله به صورت برابر و مشترک مقاله را  سندگانینو

 اند. درآورده ریبه رشته تحر
 

 منافع  تضاد. 9

  وجود ندارد.  یمقاله تضاد منافع نیا در
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Background and Aim: From the beginning of the victory of the Revolution, 

the Islamic Republic of Iran was dominated by cultural, ideological, political, 

and economic confrontation with the liberal democratic system of the West 

and the world, and since the victory of the Revolution it placed. The theory of 

resistance economy at a time when the country is in economic and cultural 

war with the domination system and was proposed by Imam Khamenei, the 

wise leader of the Islamic Revolution, and its general policies were announced 

and communicated to the relevant institutions and organizations for 

implementation, Has characteristics that in this study, their various indicators 

are discussed. 

Materials and Methods: The method used in this study is descriptive-

analytical and referring to texts related to resistance economics, including the 

statements and views of the Supreme Leader of the Islamic Revolution. 

Ethical considerations: In writing this article, ethical principles and rules 

such as citation, accurate and scientific use of resources are on the agenda. 

Results: The emergence of resistance economy has characteristics and 

indicators and programs, components and macro and long-term policies whose 

ultimate goal is to rely on indigenous capabilities and avoid foreign 

dependence on the one hand and exit the monopoly economy. In fact, it is a 

version that, in addition to fighting to overcome economic sanctions, is a long-

term plan for development tailored to the local conditions and religious and 

cultural values of Iranian society. 

Conclusion: The theory of resistance economics proposed by the Supreme 

Leader on the one hand has philosophical foundations and is based on 

worldview and ideology, and on the other hand is a practical theory 

appropriate to the local, climatic and local culture and conditions of Iran, the 

foundation of worldview. The theory of resistance economics is based on the 

negation of ordinary Western philosophy on the productivity of economics 

and also contradicts the humanist view of Western modernity and its positivist 

nature, and on the other hand has positive aspects based on divine worldview 

and transcendent human values. Because in Western culture, and especially in 

the capitalist system, the goal is mass production and mass consumption. 
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