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 چکیده

دهه های معاصر رصد می صرفا ریشه ها و واژه های اقتصاد مقاومتی را در  ،چنین به نظر میرسد که بیشتر اندیشمندان

ان، در واقع قواعد اما اگر فلش بکی به عقب داشته باشیم، متوجه می شویم که اجرای قواعد اقتصاد مقاومتی و عمل به .کنند

راهکار اگر در مواقعی پروسه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک موضوع نو و یک . یک پروسه و بدنبال ان یک پروژه تاریخی است

بحث تحریم ها، نظیر صرفا نقل محافل شده است، شاید به نوعی الزامات و جدید، جهت برون رفت از خطرها در کشور ما 

مباحث هسته ای و نتایج ناشی از ایران هراسی و دوری جستن شرکتها و برندهای تولیدی دنیا از معامله با ایران و چنین 

. توسعه تاریخی ایران پیمودمی توان به لحاظ تاریخی و از مسیر پرداختن به اقتصاد مقاومتی را  بلکه ،نیست مباحثی

اندیشمندان متعددی در خصوص عدم توسعه نیافتگی تاریخ ایران قلم فرسایی کرده اند، اما انچه امروز در این مقال بدان 

به زعم .در طول تاریخ ایران است توسعه مقاومتی با تاکید بر بررسی پروسه پرداخته خواهد شد، الزام و توجه به پروسه اقتصاد

ه ان الزامی که امروز ضرورت ان را پیدا کرده است که در خصوص اقتصاد مقاومتی گفتمان شود، مباحث یک شبه مطرح نگارند

شده مانند مباحث هسته ای و تحریم های صرف نیست، بلکه این ضرورت یک رشته دراز و دنباله داری است که اگر مورد 

اریخی و در قالب مسیر و پروسه پیشینه تاریخی توسعه بیشتر قابل رصد مداقه و توجه قرارگیرد، ریشه های ان در ازمنه های ت

 .است

 ،پدیده استعمارایران ، موقعیت، تاریخی اقتصاد مقاومتی ، توسعه:  کلید واژه

 

 مقدمه

ختن پرداقبل از گرچه عقب ماندگی و عقیم ماندن تاریخ ایران بخصوص در بعد اقتصاد و توسعه پیشینه ای تاریخی دارد، اما 

باید این ذهنیت برای ما روشن شود که اقتصاد مقاومتی در واقع اقتصادریاضتی نیست و شاید برای اولین بار  به علت موضوع ،

که شنونده نامی از موضوع اقتصاد مقاومتی را در ذهن خود تداعی میکند، همان مفهوم ریاضت برای او مقدم بر سایر ادراک 

در واقع بسیج کردن و اماده سازی زیر ساختهای  ،واقع هدف از اجرای پروسه اقتصاد مقاومتیباشد، اما باید بپذیریم که در 

ضرورت پرداختن به این امر چنان مهم است  .کشور برای اجرای این پروژه است ...و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی

به زعم ما . اومتی و بدنبال ان مقاومت در عمل استبحث اقتصاد مق ،که دغدغه بیشتر دولتمردان کشور ما در باالترین سطوح
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دارد، چرا که در ساختار و در بدنه کشور ما تنوع و عزم ملی داختن به این امر مهم در ساختار کشور ما نیاز جدی به تامل رپ

از اینکه در  های اقتصادی وکشور ما در حوزه  های اقتصادی زیان قومی و نژادی به لحاظ تنوع فرهنگها و همچنین سود و

برای ما سود اوری کند  برهه های زمانی واردات کاال ممکن است هزینه های هنگفتی را در قبال قیمت تمام شده تولید داخل

یا اینکه کیفیت شود می و یا اینکه بیشتر تولیدات کشور ما در کشور متکی به مواد اولیه ای باشد که در خارج تولید 

، از مولفه هایی است که در راه بستر سازی اقتصاد مقاومتی قطعا یا خیر پسند قاطبه مردم باشدمحصوالت تولیدی ما مورد 

به زعم ما فرهنگ مردم کشور ما یکی از مهم ترین مولفه هایی است که میتواند نقش بسزایی در تولیدات داخلی از . موثر است

ی اصالحی جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی درکشور یارهادر سالهای گذشته راهک. جمله حوزه اقتصاد مقاومتی داشته باشد

زودبازده با هزینه های هنگفتی صورت گرفت، اما متاسفانه به  ی نظیر کارگاههایما در قالب طرح اجرایی شدن کارگاههای

وری برای این پروژه اقتصادی به بار ننشست و نتیجه ان بدهی های سرسام ا ،لحاظ عدم نظارت کافی و فرهنگ عرفی مردم

دولت شد که نتیجه ان نه تنها ایجاد شغل و کارافرینی نشد، بلکه باعث شیوع بازارهای داللی ناشی از تزریق پول به جامعه و 

از .چرا که راه عالج برون رفت اقتصاد ما از نازایی، عوامل فوق نیست، بلکه ریشه های تاریخی دارد . شغل های کاذب گردید

اولویت های اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی، در واقع مردمی کردن اقتصاد دولتی و خروج اقتصاد ایران  به زعم ما یکی ازطرفی 

نگارنده این مقاله با تکیه . شبه اقتصاد مارکسیستی و حرکت از اقتصاد رانت نفتی به سوی اقتصاد کارافرین می باشدچرخه از 

، یکی از معضالت یت موجود و با توجه به مطالعات تاریخی در امر توسعهبر شواهد تاریخی بر این باور است که با توجه به وضع

جامعه ایران و تسری این ریشه ها در قرون معاصر و بدنبال تاریخی کشور را ابتدا در ریشه های تاریخی عدم توسعه نیافتگی 

شبه مارکسیستی است که تاریخ  اقتصاد بیمار دولتیچرخه قرون جدید می داند، سپس ضرورت دوم نگارنده معطوف به در ان 

تاریخی انقضای ان مدتهای مدیدی است که در دنیای امروزی گذشته، اما ما هنوز میراث خوار این اقتصاد بیمار و جزم گونه 

یز بر این است که باید محیطی فراهم شود که اقتصاد ایران از حالت مرض گونه اقتصاد ننگارنده این مقاله دیگر دغدغه . هستیم

به بررسی ریشه های در این مقاله . اقتصاد پویا و صاحب سبک بدل شود گفته بیساری از اقتصاددانان به ض هلندی بهمر

ایران و تسری این ریشه ها به اقتصاد معاصر ایران، به خصوص اقتصاد مقاومتی پرداخته  تاریخی توسعه نیافتگی جامعه

  . خواهدشد

ومتی کشور اقتصاد معاصر ایران به لحاظ تاریخی و بدنبال ان پروسه اقتصاد مقا چگونه و تحت چه شرایطی، -1 :طرح پرسش

  است؟   عقیم ماندهنوعی ما به 

، تحت چه عناوینی باعث عقیم ماندن اقتصاد ایران و به دنبال ان ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در تاریخی پروسه توسعه -2

 عصر حاضر گردیده است؟

 :فرضیات

میرسد مجموعه عوامل سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ ایران، مسبب عقیم شدن چرخه اقتصاد ایران به لحاظ به نظر  -

 .تاریخی  و بدنبال ان ضرورت الزام به اقتصاد مقاومتی در قرون جدید شده است

اصلی خود و تداوم این  رخهاز چ به نظر میرسد اقلیم ایران و شرایط جغرافیایی تاریخی ایران باعث برون رفت اقتصاد ایران -

 .پروسه، الزام به تحقق پروسه اقتصاد مقاومتی در قرون حاضر شده است



راه را برای طول تاریخ، به نظر میرسد تفکرات شبه مارکسیستی و قالب ریزی اقتصاد ایران در چرخه اقتصاد سوسیالیستی در  -

 .یجاد لزوم به پروسه اقتصاد مقاومتی شده استعقیم ماندن اقتصاد ایران به لحاظ تاریخی و تداوم ان در ا

به نظر میرسد تجربه پذیری پدیده استعمار و تداوم ان در طول تاریخ، مسبب تضعیف اقتصاد تاریخی ایران و الزام رویکرد به  -

 .اقتصاد مقاومتی در قرون حاضر شده است

 

 بدنه مقاله

 .[1]«و فراز و نشیب های زیادی را متحمل شده است در طول تاریخ، کشور ما به لحاظ اقتصادی کش و قوس ها»

این مصایب تاریخی در طول تاریخ و تداوم ان، باعث شرایطی شده است که نظریات گوناگونی از طرف اندیشمندان داخل و 

بر  از اینکه اختالف نظرها و اختالف سلیقه ها. را ایجاد کرده استدر حوزه توسعه باالخص بخصوص خارجی به تاریخ کشور ما 

روی تاریخ اقتصادی ایران به لحاظ تاریخی بسیار زیاد است، اما تا به امروز نظریه منسجمی برای برون رفت کشور ما از این 

به زعم نگارنده عوامل متعددی در عقب ماندگی تاریخ اقتصادی ایران دخیل می  .معضل اقتصادی به لحاظ تاریخی نشده است

می توان به نکاتی مهم اشاره  ،وری مقال و جلوگیری از اتالف وقت و بردن حداکثر بهره باشد که در حد بضاعت و حوصله این

جامعه ایران به لحاظ اقتصادی در طول تاریخ شده است که چنین مصایبی الزام توجه به و نازایی نمود که باعث عقیم ماندن 

 .اقتصاد مقاومتی در قرون حاضر شده است

 

  م تمرکز انباشت سرمایهعدم توسعه تاریخی از نگاه عد

 در و توسعه  ماندگی عقب تاریخی علل با رابطه در تحقیق و مطالعه ها سال از پس مورخ و اقتصاددان کاتوزیان، محمدعلی

 از مانع سرمایه بلندمدت انباشت عدم و سرمایه بلندمدت انباشت عدم سبب مالی امنیت نبود »، براین باور است که ایران

  [21]«شد اخیر قرن چند در اجتماعی و اقتصادی توسعه

 بود این. نبود بینی پیش قابل وجه هیچ به دور آینده مال، و جان امنیت عدم و استبداد دلیل به که بود جهت این به همه این 

 کسی چه و مرده کسی چه دیگر ماه 6 تا»: گفتند می مردم و بود کوتاه هم زندگی افق چنانکه بود، کوتاه گذاری سرمایه افق که

ایشان در خصوص قیاس جامعه ایران و . شود می او جانشین کسی چه مرگش از پس دانست نمی هم شاه خود حتی ،«زنده؟

 یا سلطنت یعنی بود زادگی نخست تغییرناپذیر سنت براساس فئودال یک حتی و شاه جانشین اروپا درغرب معتقد است که 

... و ارشد برادرزاده به نبود پسری اگر و دوم پسر به بود مرده او اگر و اول پسر به. رسید می ذکور بازمانده ترین نزدیک به ملک

. کند خود جانشین را دیگری کس نداشت حق ملک صاحب یا شاه حتی و بود بینی پیش قابل کامال جانشینی دیگر عبارت به

 بلکه گرفت درمی مرج و هرج دولت یک فروپاشی براثر تنها نه ایران در آنکه حال. داشت دوام مدت بلند در وضع نتیجه در

همچنین وقتی به  .شد می متزلزل مملکت ارکان و گرفت می در جانشینی سر بر دعوا و شد می اغتشاش سبب نیز پادشاه مردن

حکومت به شکل سیاسی یا اقتصادی و حتی اجتماعی عمق تاریخ ایران نظر میکنیم متوجه می شویم که نهادهای مستقل از 

گروهی از اندیشمندان پا را .در طول تاریخ ایران کامال هویداست "خودکامگی،هرج و مرج، خودکامگی"رخه تشکیل نشد و چ



از طرفی عدم تشکیل نهادهای مستقل از . خوانده اندکوتاه مدت  ،فراتر نهاده و تاریخ ایران و جامعه ایران را در طول تاریخ

ریشه های این خودکامگی منجر به احساس نیاز به قهرمان در طول تاریخ ایران  .خودکامگی و استبداد گردیدحکومت منجر به 

اتفاقات پی در پی و ممتد منجر به عدم توسعه این  .شدگشت که هر از چند گاهی منجر به خال قدرت سیاسی در تاریخ ایران 

زه اقتصاد، بخصوص اقتصاد مقاومتی در به زعم ما یکی از ضرورتهای پرداختن به حو .نیافتگی جامعه ایران در طول تاریخ شد

البته این نظریه فوق برگرفته از کتاب  .نیافتگی تاریخیستشرایط کنونی، توجه به پیشینه تاریخی ایران، بخصوص عدم توسعه 

نکه از ای» .کاپیتالیسم مارکس و به نوعی نزدیک به شیوه وجه تولید اسیایی یا به عبارت دیگر نظریه استبداد شرقی نام دارد

 ،[2]« عده ای معتقدند که تشکیل حکومت در ایران بر اساس نظریه اب شکل گرفته است، نیاز به تامل جدی دارد

چراکه حفر قنوات در ایران بدلیل ساختار فالت ایران و تقسیمات اب جهت مصارف کشاورزی در طول تاریخ ایران، شرایطی را  

محیطی فراهم گردید که عده ای  ،اساسبر این . ت و تشکیالت باشدایجاب می کرد که تقسیمات اب در کشور نیاز به مدیری

نمایند و این تشکیالت بهانه ای شد برای تشکیل حکومت در ایران و  نیز  حکومتداری ،به عنوان مدیر در امر تقسیمات اب

به نوعی گریبانگیر اقتصاد امروز ایران گردیده است که ضرورت ایجاد  ، این نظریات و مصایبپیامد های . نظریه استبداد شرقی

 .اقتصاد مقاومتی را مسبب شده است

 

 

 

   قلیمیا نگاه زا نایرا  تاریخی توسعه عدم

 نامیز میانگین. ستا نایرا فیاییاجغر و قلیمیا یطاشر بحث, نایرا تاریخی توسعه عدم بحث در متعدد ملاعو زمجموعها یکی

 کمربند حوزه کشورهای یعنی, ستا تفاوت سانتیمتر 66 حدود در چیزی جهان نقاط سایر با مقایسه در ما کشور جوی نزوالت

 تفاوت ینا که رنداد سال درباال یا پایین  سانتیمتر 181 تقریب به  بارندگی نامیز,  جهان نقاط سایر و شرقی سیایا و سبز

 زا یکی بسیاری از اندیشمندان ،. ستا گردیده توسعه مرا در جهان نقاط سایر به نسبت ما کشور ماندگی عقب باعث, فاحش

 نباشتا عدم مسبب,  لیتهافود رشد عدم ینا که ندراد ذعانا انان. انندمید لیتهافود رشد عدم ار نایرا تاریخی توسعه عدم ملاعو

 و نمیکند تکیه زیاد سیاییا تولید شیوه وجه بر مارکس کارل. ندامید نایرا تاریخ در عیازر محصوالت داماز و سرمایه تمرکز

 نیک گرا که لقولندا متفق کاتوزیان و زیباکالم و شرفا حمدا.  ندامید منطبق روپاا لافود یطاشر بر بیشتر ار شیوه ینا

 پتانسیل بیشتر,  ما کشور ریاناهمو بدالیل که معتقدند و ستا تر مشهود با قلت و زمین کثرت, نایرا تاریخ طول در,بنگریم

 دست پایین مناطق به دست باال مناطق زا ار با نندابتو تا ستا شده قناتها کندن صرف, تاریخ طول در نیانایرا  نیروی وقت و

 ستا شده حفر برسانیا نتقالا یابر, تاریخ طول در قنات کیلومترهزار  261 حدود چیزی میدهد نشان هداشو. برسانند رعامز و

 بوده نایرا تاریخ  زادر سالیان طول در عیازر محصوالت کمبود زا ناشی, قحطی شیوع و  جوی نزوالت کمبود زا نشان که

 چنین که بگیرد صورت  مرکزی های حکومت توسط, کشاورزی مصارف جهت با توزیع که شده باعث, تام مشکل ینا. ستا

, درنهایت و لیتهافود رشد عدم, نا حصل ما که ستا گردیده حکومت زا مستقل قتصادیا نهادهای تشکیل عدم مسبب, مریا

 کشورهای سایر به نسبت که ستا فالت نوعی به نایرا طرفی زا. ستا شده تاریخ طول در کشورمان توسعه پسرفت باعث

 بیشتری های هزینه باید, با به دسترسی یابر و میشود محسوب سیاا بام چین زا بعد نوعی به و ستا بلندتر سیاییا راهمجو



, مستمر جوی نزوالت شتناد با روپاییا کشورهای طرفی زا. ستا نبوده صرفه به مقرون ما کشور یابر, پیامدهایی چنین و شود

 ها سرزمین دیگر به کشاورزی محصوالت داماز نتقالا و سرمایه نباشتا تمرکز نستنداتو» و شد لهایشانافود رشد, نا نتیجه

 . [6]«شوند مند توسعه و کنند

 یطاشر و معاصر تاریخ طول در ماا.ستا بوده نایرا تاریخ طول در نابار قلت جهت فعیامد ،گرساز و لبرزا کوههای رشته وجود

 و خودکفایی بحث و غلط سیاستهای و تاریخی تجربه کسب عدم و کافی نشاد شتناند و  ها کاری نماند بدالیل ,مروزیا

 نیز ما طبیعت بلکه, شد نابود ما کشاورزی خرده تنها نه که شد با زیرزمینی های سفره زا مجاز غیر ستفادها, ضعیف مدیریت

 کاربری تغییر حال در یا حاره و بیابانی سمت به ریابخیزدا و یا جلگه یطاشر زا بیشتر ما کشور و شد تیاتغییر دستخوش

 .با این گفتمان قطعا ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی منطقی به نظر می رسد.ستا

 

  باستانتاریخ از نگاه  نایرا تاریخی توسعه عدم

 گذرگاه در ساسانیان که کنیم زنی گمانه گرا. .نیز قابل رصد است باستان نایرا ویهاز زا نایرا تاریخی نیافتگی توسعه مفهوم

 نانوشیروا صالحاتا  ما زعم به. یما نرفته خطا به, ندا شده نایرا تاریخ جتماعیا ساختار هویت تغییر باعث نوعی به, تاریخی

 صالحا جنبش ینا که بود نیاپهلو یا گری کیانی دوره به باستان پادشاهان هویت حیایا و تمرکز مسامحه به بازگشت, قعاو در

 در زرتشتی ناموبد عملکرد ماا, یافت رسمیت ساسانی دوره در زرتشت دین گرچه. نمود تصادم مزدکیان و مانویان قیام با گری

, جتماعیا ماهیتی بیشتر مزدکیان ماهیت و بود فاشرا طبقه علیه بر قیام قعاو در مزدک قیام. نبود تاثیر بی مزدکیان قیام

 قیام.بود مزدکیان قیام پیست کپی قعاو در, معاصر مارکسیسم نظریه, ناندیشمندا زا بسیاری گفته به. بود سوسیالیستی

 و تضعیف باعث نا نجاماسر که بود مشاع مالکیت به ناموبد و حاکمه دستگاه و فاشرا طبقه مالکیت تغییر قعاو در مزدک

 و ساناخر حوزه و تیسفون و قاعر شمال تا قلمرویی حوزه و جتماعیا گذرگاه در ساسانیان .شد ساسانیان حکومت فروپاشی

 در ساسانیان شکست.شکستند فرو خونین نبردهای در باعرا حمله با که شتنداد کامل فاشرا مناطق سایر و شرقی حیانو

 ذعانا لمبتون پروفسور خانم.گردید میانه سیایا وحشی نیمه قبایل حمله نا بدنبال و نایرا به باعرا ستیالیا باعث, قعاو

 شمالی ناحیه ترکان یابر قعیاو  بهشتی, میانه سیایا های ستپا با مقایسه در, ساناخر شمال تعامر بودن بکر گرچه که رنداد

 همسایگان حمله زا مانع, فروپاشی زا قبل ساسانیان قدرتمندی حالیکه در, شد نانا حمله و طمع مسبب, عامل همین ماا, بود

 چنین. بود مویانا زمان در بخصوص, عرب و عجم بین ختالفاتا شیوع مسبب, دیگر نگاهی زا باعرا حمله پیامد.بود شمالی

از طرفی . شد هاهمر تاریخ طول در نایرا توسعه عدم نتیجه در و ساسانیان شکست بدلیل, ما کشور یابر قعاو در پیامدهایی

 [11]«.استبداد به لحاظ تجربی وارد جامعه ایرانی شده است »نویسندگانی همچون سید جواد طباطبایی بر این باورند که

 .مجموعه این عوامل مسبب عدم توسعه تاریخی ایران و نهایتا ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی در ایران کنونی است

 

 ایران ترکان اسیای میانه به ایران و سراغاز عقب ماندگیهجوم 

اگر به پروسه های تاریخی ایران نظری بیفکنیم متوجه میشویم که حمله قبایل نیمه وحشی اسیای میانه پس ازفروپاشی 

به  به گفته اندیشمندان حمله ترکان اسیای میانه.حکومت ساسانیان و استیالی اعراب بر سرزمین ایران کامال مشهود است



سرزمین ایران فقط خرابی و کشتن و دریدن و هیاهو نبود، بلکه این طایفه از ترکان بیشتر خوی درنده خویی و فرهنگ عشیره 

ای و بیابانگردی را به فرهنگ اریایی ما تحمیل نمودند و این مجموعه عوامل باعث شد که ایرانیان به لحاظ تاریخی، دیرتربه 

این پروسه حمله ترکان اسیای میانه به ایران یک شبه نبود ، بلکه این پروسه . یابند فرهنگ واندیشه ایرانشهری دست

وحشیگری و خوی وحشیگری و ساختار عشیره ای از زمان فروپاشی ساسانیان شروع و تا اوایل تاسیس سلسله صفوی ادامه 

یدایش فرهنگ عشیره ای و ساختار مشکل این حمالت فقط و فقط خرابی صرف برای کشور ایران نبود ، بلکه با پ. داشت

گسترش داده و این میراثی را به فرهنگ ما تحمیل نمودند که ساختار ملوک الطوایفی را در بیشتر تاریخ ایران  ،بیابانگردی

از طرفی اشاعه سیستم . گردیدسیستم مرکزی با کشور ما از ساختار حکومت ساختار روند باعث دور شدن یا دیرتر شدن 

 اندیشه ایرانشهری و تشکیل الطوایفی ، نتیجه ان پیدایش نیروهای گریز از مرکز و ترویج راهزنی و دور شدن کشور ما ازملوک 

چنین شرایطی یک روز یا دو روز یا یک ماه یا دوماه یا یکسال یا دو سال نبود ،  .دولت شهر و ساختار حقوق شهروندی شد

حاکم بر حمل و نقل بیشتر در حد و اندازه راههای مال رو و اسب وضعیت . اکم بودقرن این ساختار بر ایران ح 11حدود  بلکه

و قاطر بود و اگر مازاد محصولی هم شکل می گرفت، راهی موجود نبود که این محصول مازاد به نقطه یا محل دیگر یا منطقه 

این وضعیت اسفبار در طول تاریخ . دنتایج چنین پیامدهایی چیزی جز قحطی و بدبختی نبو دیگری ارسال شود، در نتیجه

حال ببینیم در چنین فضایی، ایا اقتصاد و فضای کسب و کار محلی از اعراب . ایران، تا پایان دوره قاجارها بیشتر مشهود بود

ا بیش از هشتاد درصد از تاریخ ایران را به خود اختصاص داده است که بدارد یا خیر؟ پس این تاریخ تاریک ملوک الطوایفی 

در قرون »از طرفی  .چنین شرایطی، قطعا اثرات این نقطه تاریک بر اقتصاد امروز ما سایه افکنده است و سنگینی می کند 

معاصر بخصوص در زمان قاجارها ، ایران به سان توپ بیس بالی است که بین دو ابر قدرت روس و انگلیس در حال بازی است 

 .[1]«ه اندو کشور ما را به نوعی در چنبره خود فشرد

اگر نتوانیم نام استعمارگری را برای تسلط دو کشور روس و انگلیس نسبت به کشورمان بنامیم، بهتر است وابستگی کشور ما  

چنین شرایطی . بر هیچ کس پوشیده نیست ،در تمامی زمینه ها، بخصوص مسایل اقتصادیروس و انگلیس به این دو کشور 

 .اومتی را ایجاب کرده استه اقتصاد مققطعا نیاز امروز کشور ما ب

 

 نتیجه

و بیشتر احاد مردم و اندیشمندان ما بر این باورند که عواملی نظیر مباحث هسته ای و بحث تحریم ها و فشارهای بین المللی 

اما باید این نکته را مد نظر .در حال حاضر، ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی را سبب شده استسایر معضالت تحمیلی 

داشت که اگر به فرض پذیرفته شود که چنین عواملی مسبب ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی در ایران امروز است، این 

پذیرفت که این مجموعه عوامل به نوعی علت تام  نکته خالی از لطف نیست که در صورت قبول مجموعه عوامل باال، باید

به نظر می رسد که . استما بحث مورد ضرورت پرداخت به اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه به نحوی معلول پرداختن به ضرورت 

ادی به بیماری مبتال نشده است، بلکه این بیماری اقتصاقتصاد ایران یک شبه یا چند شبه یا یک ماهه یا چند ساله به چنین 

شکلی، یک نوع سندرم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و حتی اجتماعی به حساب می اید که در طول سالیان و قرنهای متمادی، 

به زعم نویسنده . مسبب چنین رویکردی در اقتصاد امروز ایران شده است که برون رفت ان به سادگی امکان پذیر نیست

، در امر عقب ماندگی اقتصادی خی ایران در ادوار تاریخی بر سایر موضوعات دیگراحتمال می رود که عدم توسعه نیافتگی تاری

ارجحیت دارد و به نوعی علت تام عقب ماندگی اقتصادی جامعه امروز ما بیشتر صبغه ای ناشی از توسعه نیافتگی  کشور ایران،



مهمی باشد؟ به زعم نگارنده مشکالت  مگر می شود که چنین رکودی یک شبه یا چند شبه علت تام چنین موضوع .تاریخیست

   .مسبب پرداختن به اقتصاد مقاومتی در این برهه زمانی شده است ،ناشی از عدم توسعه نیافتگی تاریخی
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