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 کیده  چ
قـانون اساسـی ایـران دارد،    اقتصادي رهبران انقالب اسـالمی و   هاي ریشه در اندیشهکه » اقتصاد سیاسی مقاومتی«

 :پرسش اسـت دو به  گویین پژوهش پاسخیکی از اهداف ایتوجه تحلیلگران اقتصاد سیاسی را جلب کرده است. 
در چارچوب نظریه اقتصـاد ملـی فردریـک لیسـت     هاي اقتصاد سیاسی مقاومتی ایران  و ویژگی مؤلفه ینتر مهم .1

در خواهـد بـود؟    یرگـذار . چگونه توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر قدرت ملی و رفاه عمومی تأث2کدام است؟ 
مهم اقتصاد مقاومتی شامل آداب و رسوم اجتماعی، شرایط خاص تاریخی  يها مؤلفه چارچوب نظریه اقتصاد ملی،

کـه   شـود  یمفرضیه استدالل  . دراند اجتماعی و اقتصادي، سیاسی ينهادهارکرد و تکامل کشور و ملت، قوانین، کا
مهـم   هـدف دو  عنـوان  بـه  ارتقاي بنیه تولید ملی براي افزایش کیفیـت زنـدگی مـردم، و تـوان رقابـت اقتصـادي      

ـ اشـود.   به افزایش رفاه عمومی و قدرت ملـی منجـر مـی   توسعه مبتنی بر اقتصاد سیاسی مقاومتی  هاي سیاست ن ی
ـ و بـا اسـتفاده از ارز   ،سـت یل ه اقتصـاد یدر چارچوب نظربا رویکردي نهادي  یفیمطالعه ک ر یسـا  يهـا  افتـه ی یابی

ـ توسـعه پا آوري اقتصـادي،   تحلیـل مفهـومی پایـداري اقتصـاد، تـاب      نهیپژوهشگران در زم  يامـدها یپنیـز  دار و ی
ایـن   هاي اقتصادي رهبران ایرانی بهضع و دیدگاهتحلیل کیفی موا، و ر کشورهایدر سا موفق ياقتصاد يها استیس

و خوداتکـایی   یـی زا دروندو سیاسـت (الـف،   بـر   یـد تأکاقتصاد مقـاومتی،   ينهادسازند یاررسد که در ف نتیجه می
 ومی، فرهنـگ اقتصـادي اسـال    ، به مـوازات توجـه بـه   تولیدبراي هاي بومی و ملی  اقتصادي با استفاده از ظرفیت

و افزایش رفـاه ملـی    )، بهصادرات تولید داخلیبراي رونق تجارت و اقتصادي ملی همگرایانه تعاگرایی  برون ،ب
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 . مقدمه1
ب اسالمی این اندیشه در اذهان شکل گرفت که انقالب ایران به در ایران همزمان با وقوع انقال

ا یغرب  داري یهسرماخط  ،لحاظ اقتصاد سیاسی ازکدام جریان جهانی وابسته خواهد بود؟ آیا 
مسائل  .)10: 1382احمدي امویی، ( ؟شود یمانتخاب  و سوسیالیستی شرق داري یرسرمایهغخط 

و  يا منطقهتحوالت داخلی، بر اثر انقالب اسالمی از  پس دوره نخست اجتماعی در-اقتصادي
 اقتصادي براي دولت و یزير برنامهگرفت و در عین حال فرصت  به خودجهانی ابعاد پیچیده 

    انداخت. یکی از  یقتعو اقتصاد ملی بهرشد  تولید وافزایش براي را  بخش خصوصی
 ید ملی صنعتی و بومی،، رسیدگی به وضعیت تولپساانقالب يهاهمه دولت هايدغدغه

وسیعی از امکانات و  دامنهبوده است. تولیدمحوري مستلزم  ییزا اشتغالو  گذاريسرمایه 
در جهان ترجیح  ها دولتتمهیدات نهادي است که به گواه شواهد تاریخی، تنها بخش اندکی از 

دور باطل که از کانال تولیدمحوري منافع خود را افزایش دهند. براي عبور از  اند داده
 و وارد شدن به مدار توسعه، ساختار نهادي کشور باید تولیدمحور شود. یافتگین توسعه

که  کند یماقتصادي انقالب اسالمی حکم  هاي واکاوي ریشه هاي از سوي دیگر، ضرورت
براي سه رویکرد مهم . در قلمرو مطالعات اقتصادي، شوداهمیت تاریخ و معرفت تاریخی درك 

به علم اقتصاد که تنها عمومی . رویکردي 1ها وجود دارد: این پژوهشیخی تاربررسی سیر 
     ؛استو جوامع  ها دولتمورد توجه و چراغ راه آینده  ،به تاریخو نگرش  داردن اختصاص

شد. وي در اقتصاددان مطرح ، که از سوي جوزف شومپیتر به اقتصاد ١»تريیومپش«. رویکرد 2
انجام کار علمی  يا حوزهدر چه  يدار ن عصر جدید، عالقهدر ای«پاسخ به این پرسش که 

 و گسترهتاریخ، عمق توجه خواهد کرد، زیرا  تاریخ اقتصادي بیان کرد که بهقاطعانه  ،»دهی؟
که باالترین بیان نهادگرایی رویکرد . 3 دهد؛ یمافزایش  ها یتواقعرا براي شناخت  انساندانایی 

در  یافتگین توسعهتداوم  هاي یشهو به تبیین راست  صادداناناقتاهمیت تاریخ در میان  منزلت و
 .)236-237: 1394، ی(مؤمن دپردازجوامع گوناگون می

 ٢از چارچوب مفهومی اقتصاد ملی مکتب تاریخی، نهاديدر این پژوهش با رویکردي 
لید ملی نظریه بر پایه بنیه تواین شود. میبراي تبیین اقتصاد مقاومتی استفاده  ٣فردریک لیست

توانمندسازي و  ،و در پی کاهش فشار خارجی بر اقتصاد داخلزا ، داراي بعد دروناست
و  در تبیین و تحلیل اقتصاد سیاسی مقاومتی بسیار مفید تواند یم در نتیجه ،استاستقالل ملی 

         هاي زیر پاسخ داده شود؟تا به پرسش است تالش شدهباشد. در این پژوهش،  کارگشا
هاي اقتصاد سیاسی مقاومتی ایران در چارچوب نظریه اقتصاد ملی و ویژگی مؤلفه ینتر مهم .1

1. Joseph Alois Schumpeter 
2. National Economy of Historical School  
3. Friedrich List  
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براي رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی  يمؤثر. چه راهکارهاي 2 فردریک لیست کدام است؟
. چگونه توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر قدرت ملی و رفاه عمومی 3 در ایران وجود دارد؟

سپس ، شود یماقتصاد ملی از منظر لیست اشاره  هاياهد بود؟ در آغاز، به ویژگیخو یرگذارتأث
و در ادامه اصول شود، بررسی می اقتصاد سیاسی مدنظر رهبران انقالب اسالمی و قانون اساسی

 شود. تحلیل میو ارکان اقتصاد مقاومتی در چارچوب اقتصاد ملی 
 

  پیشینه پژوهش. 2
لیست، تاکنون مطلبی  فردریک با رویکردشده در ایران  مطرحمقاومتی اقتصاد سیاسی  در زمینه

 ییها پژوهشاقتصاد مقاومتی  عملکرد ابعاد مفهومی، ساختاري و ، اما در موردمنتشر نشده
» به آن یابیدست يها و راهاقتصاد مقاومتی «اي با عنوان لهطور نمونه، در مقا . بهانجام شده است

 يآور تاباز  یشپاقدام  مجموعه، و دو شدهپایداري اقتصادي اشاره  و يآور تاببه دو مفهوم 
. دو )1395(نوفرستی،  شودمیاقتصاد مقاومتی مطرح  شدن در راستاي نهادینهو مرحله پس از آن 

بررسی اقتصاد مقاومتی را در چارچوب یک نظام رفتاري و در سه بعد مفهومی  پژوهشگر،
ابعاد ضرورت و راهکارها، و ، فاهداز راه مطالعه ا اومتیاقتصاد مقشناخت که شامل  کنند یم

بستر فرهنگ، و بعد  راهبردي، طرح سازمانی و یريگ جهتبعد ساختاري شامل مختلف (
 شود یم )عملکرديهاي لهساز و مداخزمینه هايهاي اصلی، اقدامعملکردي شامل فعالیت

بنیه تولید ملی که با با اتکا بر مفهوم  کی دیگر از تحلیلگرانی. )1397زاده و عبدشریفی،  (ترك
 پردازد می ادبیات توسعه به بررسیرویکردي نهادي، دارد، و استفاده از همسویی  اندیشه لیست

(ارتقاي بنیه تولید  کننده یینتعتوسعه و دو متغیر مهم بین  در مورد رابطهتوافق عمومی و به 
. در )1395، ی(مؤمنکند میاشاره اقتصادي) ت افزایش کیفیت زندگی مردم و توان رقاببراي ملی 

، ترحمی و بزازان به اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل) با عنوان 1395نقد کتاب داوودي (
شش مدل و  پردازند می اقتصاد مقاومتی يو ساختاربررسی و نقد ابعاد شکلی، محتوایی 

، ها یرساختزوسعه مدیریت، کاهش وابستگی، اصالح ساختاري، ت مدیریتی (رهبري و
را ساختار کتاب ؛ اما نقطه ضعف کنند یرا مطرح م ارتباطات و تعامل جهانی) محوري و مردم

 بدون تحلیل اقتصادياست و  يا داراي حالت خبري و خطابهطور عمده بهکه  کنند یآشکار م
ی و کسب اطالعات کلی از اقتصاد مقاومت منظور به مطالبی ارائه شده است. با وجود این،

  ).1397(ترحمی و بزازان، معرفی شده است  يمفید منبععنوان بهمشکالت اقتصادي ایران 
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 . تعاریف مفاهیم اصلی1جدول 
 تعریف (منبع) مفهوم

 1پذیري اقتصاديانعطاف
 

 2اقتصاديآوري تاب
 

پذیري اقتصادي مترادف با اقتصاد مقاومتی ترجمه شده، اما مفهوم مفهوم انعطاف
تر و که امروزه به گفتمانی رایج و همگانی تبدیل شده، مناسب »اقتصادي يآور تاب«

  . )(Briguglio et al., 2006: 5گویاتر است 
. ظرفیت جامعه براي بازگشت به شرایط 1اند از: آوري عبارتتاب مؤلفهچهار 

شده و اقتصادي پیش از بحران و براي کاهش خطرپذیري در واکنش به بحران تجربه
هاي پذیري اقتصاد در برابر بحران. حساسیت2هاي آینده؛ بینی وقوع بحرانیشپ

         ؛ بحرانه با هدر بهبودبخشی پس از مواج عملسرعت  .3اقتصادي مانند رکود؛ 
و  سمیعی نسب(  بحرانبازگشت دوباره به مسیر رشد اقتصادي پس از  یا . بازسازي4

 .)30: 1395، همکاران
 3قتصاديپذیري اآسیب

 
از جانب فشارهاي اقتصادي خارجی  معنا که این کشور در معرض آسیب و زیان بدین

 .(.Merriam, n.d)است  تزلزل و ناپایداري آن بیانگرکه  قرار دارد
 4ضد شکنندگی اقتصادي

 
طوري تنظیم و جایابی شوند که احتمال ضربه به آن به  ها یتظرفمعنا که منابع و  بدان

  .(.Merriam, n.d)دست آورد  بتوان عواید مثبتی نیز به ییسواز  حداقل برسد و
 5همبستگی اقتصادي

 
هاي محکم، هاي اقتصادي با ایجاد پایهکردن فعالیت دار یشهردنبال  مفهومی است که به

مشارکت و تعاون و اقدام متقابل است که مقابل شاخصه فردگرایی رقابتی پارادایم 
افته ی است.... اقتصاد همبستگی بیشتر از اینکه مدل سازمان جریان اصلی داري یهسرما

 .(Miller, 2010: 3)است  یسازماندهیند اباشد، نوعی فر
 6پایداري اقتصادي

 
 .)Paehlke, 2005: 36( شودمیي اقتصاد وري بهره و کارایی بازتعریف شامل

 7توسعه پایدار
 

زیست را بدون آسیب رساندن  از محیط نسل کنونی انساناین نوع توسعه احتیاجات 
 .(WCED, 1987) کند یم نسل آینده برآوردهنیازهاي  ینتأم به توانایی

 8استحکام اقتصادي
 

هاي اقتصاد سیاسی به توانایی تمهیدات در نظام اقتصادياستحکام  مفهوماین  ردکارب
ه اشار نامطلوبسیاسی گوناگون براي ایجاد رونق در مواجهه با شرایط  -اقتصادي

د پردازاز شرایط ایده آل می ها انحرافدارد. اقتصاد سیاسی مستحکم به بررسی 
(Leeson & Subrick, 2006) . 

 منبع: نگارندگان.
  World Commission on Environmental and Development (WCED)ادداشت: کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ی

 
در  طوالنیاي پیشینهداراي  آید،شمار می هایران ب در نوکه اقتصاد مقاومتی مفهومی  با این

به ایران نیست؛ امروز در بسیاري از  ختصا متنهگرایش به اقتصاد مقاومتی . سایر کشورهاست

1. Economic Flexibility 
2. Economic Resilience 
3. Economic Vulnerability 
4. Economic Anti-Fragility 
5. Economic Solidarity 
6. Economic Sustainability 
7. Sustainable Development 
8. Economic Robustness 
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، است آمده وجود بهشدید اقتصادي که در دنیا  هايبا تکانه، اخیر يهادر سال یژهو کشورها به
البته هر کشوري شرایط خاص  ،د خودشان برآمدنداقتصا سازيمقاوم در پیکشورهاي متعددي 

باره شده براي برخی مفاهیم اصلی و مهم در ، تعاریف متعارف ارائه1در جدول  .داردخود را 
شوند. هر مفهوم داراي تاریخچه، اختصار معرفی می این نوع نظام اقتصادي مرتبط مهم به

 متأخرهاي  بحث؛ حتی در سیاسی است-هاي اقتصادهاي مشخص در پژوهشتعریف و مدل
 اند.ارائه شده يتر جامعهم تلفیق شده و مدل  هایی بابرخی از این مفاهیم در قالب مدل

 
 . اقتصاد ملی (مکتب تاریخی) لیست3

نوزدهم که نظریه اقتصادي  سده) چهره اندیشمند اقتصاد سیاسی 1789-1846فردریک لیست (
از  ،ز کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران داردوضعیت امروز بسیاري ا اوي قرابت زیادي ب

که بر اقتصاد دنیا سایه انداخته  است الفان نظریه اقتصادي آدام اسمیت در عصرينخستین مخ
بنیانگذار مکتب تاریخی (مکتب  واي آلمان گراقتصاددانان ملی ینتر معروفاز  وي .بود
 در علم اقتصاد است ها یککالسجدي مکتب . او در واقع از منتقدان بسیار استایی) نام گر ملی

هماهنگی این دو بیان ناا ی. وي در خصوص منافع فردي و جمعی و هماهنگی )49: 1383دادگر، (
نیست و این  المللی ینبکه اقتصاد فرد، اقتصاد اجتماع نیست و اقتصاد اجتماع، اقتصاد  کند یم

نظریه  ینتر مهمد. را دارنخود هر کدام خصوصیات خاص  زیرا ،است ناپذیرحقیقتی انکار
و به مخالفت  نگرد میمستقل اقتصادي  يواحد صورت بهدیدگاهی است که ملت را لیست، 

را  1»بنیه تولیدي«ه ی. لیست نظرخیزد برمیوطنی ایشان جهان و یککالس اقتصاددانانصریح با 
دانان اداقتص محور رفنگرانه و مصکوته هايبرابر رویه که در کندمیثابه رویکردي مطرح مبه

که رویکرد کالسیک به امر اقتصادي که آن جنبه از  کندمیکالسیک عرضه شد. وي تصریح 
را از تاریخ، فرهنگ، محیط طبیعی و محیط اجتماعی یک کشور خاص منتزع  هاانسانزندگی 

ه نیکشورهاي داراي قابلیت ارتقاي ب کردن گیر ینزممدت و  ، اصالت دادن به کوتاهکندمی
 ٢»ه ارزشینظر«بر این باور است که رویکرد نظري مزبور که  ويدارد.  همراه تولیدي را به

، بیش از هر چیز منافع خصوصی شودمیتلقی  »بنیه تولیدي«نظریه نامگذاري شده و رقیب 
 .)155-156: 1378لیست، ( کندمیتجار را تأمین 

 
 فردریک لیست و اقتصاد ملی آلمان.  3. 1

 چند مسلک، اگرچه قرار داد الشعاع تحتمکتب اسمیت کل اروپا را  ده نوزدهمساز اوایل 
 سويحتی از  شد، رو هروبفراوان  ياظهارنظرهاو  هااسمیت در جریان پیشرفت با انتقاد

1. Productive Power 
2. Value Theory 
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 ینتر مهمکی از ی با این حال،. گرفتانجام آن  درپیروانش مانند مالتوس و ریکاردو اصالحات 
همه کشورها، آزادي  اقتصاددانانکه  يطور به ،باقی مانده بود وردهنخ دستآنها باورهاي اصول 

در آلمان و  يتا حددانستند. مسلم، انکارنکردنی و تغییرناپذیر می یرا اصل المللی ینبتجارت 
اما اوضاع و احوال آلمان در آن  ،فرانسه و انگلستان و روسیه توافق بین مراجع علمی کامل بود

مناسب براي ایجاد  کامالًمحیطی  نوزدهم سدهدي خاص در آغاز شرایط تاریخی و اقتصا
 کننده یرهخ. این تعارض درخشان و آورد یموجود تعارض نسبت به اصل آزادي مبادالت به

پیوست و لیست  وقوع به 1841 در اسلوب ملی اقتصاد سیاسیتوسط فردریک لیست با کتاب 
که  گوید یمرفت. وي در دیباچه کتابش قرار گطلبی جدید حمایت پردازدر موقعیت نظریه

این کتاب، تاریخ نیمی از زندگی من است و شاید درستش این باشد که تاریخ مملکت و  تاریخ
 که نخستین بار اقتصادشک محض تصادف و اتفاق نبود ست. بیا 1840تا  1820مردم آلمان از 

 سده نوزدهمی آن در تمام فکر سیاس ترینکه عمده شدمبتنی بر اصل ملیت، در کشوري ظاهر 
  .)86: 1380(ژید و ریست،  تحقق بخشیدن به وحدت ملی و تحکیم مبانی آن بود

 شد یممحلی مختلف از حیث اهمیت و اعتبار تقسیم  هايهنوز به دولت 1851 آلمان در
. هر دولت محلی آلمان تعداد زیادي خط گمرکی شدند یموسیله گمرك از هم جدا که به

دولتی هم در آن حاکم بود.  خط گمرکی بین 38بر آن حدود  افزونار کرده بود که داخلی برقر
آن موجبات رونق  از طریقو  دادند یمدیگر علوم و هنرها را پرورش  هايکه ملت در زمانی

، تاجر صنعتگر آلمانی باید قسمت بزرگی از وقت آورند یمصنعت و بازرگانی خود را فراهم 
. از کرد یممختلف گمرکی و عوارض گوناگون راهداري  هايفهخود را صرف شناختن تعر

انگلستان بدون هیچ محدودیتی  یدشدهتولدر نبود گمرك مرکزي قوي کاالهاي  ،دیگر يسو
آلمان  هايدولت به همه و این آشفتگی اقتصادي خاصی را شد یمآلمان  هايوارد دولت

 کامالًلحاظ اقتصادي  ازنوزدهم  سدهآلمان در  .)27: 1380 ،ژید و ریست(ده بود کرتحمیل 
 کامالًلحاظ صنعتی دچار قیود صنفی و با نظام  ازو  ،لحاظ سیاسی دچار تجزیه از ،کشاورزي

شد آزاد  ذکرشدهناگهان در ظرف مدت چند سال از بند موانع  ، اماشد یماداره  یفیالطوا ملوك
کی از برترین یخر قرن به و در اوا ؛کرد گذاريو وحدت اقتصادي و سیاسی خود را بنیان

ابد. برخی بر این اعتقادند که فردریک لیست با ارائه نظریه اقتصاد یکشورهاي صنعتی ارتقا می
ملی خویش زمینه را براي توسعه آمریکا و آلمان فراهم آورد. وي اعتالي نیروي ملی را هدف 

ل کشور به باالترین اقتصادي معرفی و وظیفه علم اقتصاد را بررسی چگونگی نی هايفعالیت
 دانست.قدرت و توانایی اقتصادي می

 
 طرح اندیشه ملیت مقابل مکتب اسمیت. 3. 2

اي سهرویکرد مقای یلدل به. گیرد یماي وي سرچشمه اساسی لیست از ایده مقایسه هايدیدگاه
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 براي اتکا به اقتصاد ملی، پژوهش وي توسعه اقتصادي سه کشور انگلستان، آمریکا و آلمان
کلی نسبت  که به کند یمبسیار راهگشاست. لیست دو فکر جدید را وارد مباحث علمی  زادرون

و اندیشه نیروي مولد  المللی ینبعنی اندیشه ملیت در مقابل اندیشه یبه عقاید جاري بیگانه بود؛ 
 . وي با طرح اندیشه ملیت به انتقاد از مکتب و عقاید اسمیت بریشدن مبادلهدر مقابل ارزش 

پندارند که آدمیان از که آنها چنین می کند یمو بیان  پردازد میظاهر  1يشهر جهانمبناي فرضیه 
کلی تحریم شده است، که جنگ در آن به اند دادهتشکیل  را ک اجتماع واحد جهانیی اکنون هم

در این فرضیه بشریت که از افراد مجزا تشکیل شده، اصل و اساس همان منافع فردي است و 
 ینماباما تاریخ  ،نیستشدنی محظور و محدودیتی در برابر آزادي عمل افراد توجیه گونه یچه

اي است که مکتب آدام این نکته ؛آورده است وجود بهرا  ها ملتفرد انسانی و جامعه بشریت، 
ک ملت است، یاسمیت به آن توجه نکرده است. این در حالی است که هر فرد عضوي از 

و رفاه او در درجه اول تابع قدرت سیاسی آن ملت است. لیست معتقد است بنابراین زندگانی 
اکنون پیوندد، اما وقوع میبهآرمان شریفی است و روزي هم بشر شک اتحاد جهانی نوع که بی
منافع فعلی و اوضاع و  امروزهاست.  برابرآنها نا هايمنافع مختلف دارند و قدرت ها ملت

درجه رشد اقتصادي خود  تواند یمکه هر ملت به چه ترتیب  کند یممعین  ها ملتاحوال خاص 
پیشرفته در نتیجه آن تجارت آزاد براي او ممکن و  هايتا اتحاد با سایر ملت ،را باال ببرد

 سودمند باشد.
 

 ابعاد نظري اقتصاد ملی فردریک لیست .3. 3
ایط مساعد پیشرفته پنج داراي شر يکشورهاشواهد تاریخی بیانگر این است که ، لیستبه باور 

و  کشاورزي و صنعتی .4کشاورزي،  .3شبانی،  .2توحش، . 1اند: دهکرمرحله از تکامل را طی 
، از پیشینبر دارا بودن شرایط مراحل  افزونکشاورزي و صنعتی و بازرگانی. مرحله آخر . 5

 د جامع است.مهم تجاري و بازرگانی برخوردار است که همان مرحله اقتصا هايمزیت فعالیت
براي اینکه از مرحله  امااز نظر لیست سیستم مبادله آزاد در سه مرحله اول تمدن کافی است، 

از قدرت  پسو  استاستقرار سیاست حمایتی الزم  ،دکنسوم بتواند به مرحله چهارم عبور 
گرفتن اقتصادي و کسب توانایی رقابت، بازگشت به آزادي مبادله جهت توسعه تجارت و 

دید الزم است. لیست آلمان را در شرایط گذار از مرحله سوم به چهارم می المللی ینبالت مباد
ک سیستم حمایتی در رقابت با کاالهاي انگلیسی یصنعت خود را بدون دارا بودن  تواندنمیکه 

 تنهاو این سیاست  ،سیاست موقتی و محدود است ،سیاست حمایتی ،توسعه بخشد. از نظر وي
 .)28: 1368، (قدیري اصل است یشدن استفاده شدن یتصنعدر دوره 

1. Cosmopolitan 
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و اگر اساس فعالیت اقتصادي  داردلیست، بسط و توسعه صنایع مزایا و محاسنی  باوربه 
و با افزایش  ،خواهد بود یدستیتههمواره در معرض رکود و  ،کشاورزي باشد ،کشوري

 ،و تهیدستی ؛ی نخواهد بوداشتغال براي جمعیت اضاف ینتأمجمعیت فعالیت کشاورزي قادر به 
 ،فقر و انحطاط در انتظار این کشورهاست. توسعه صنایع بیش از همه به نفع کشاورزان است

کسب درآمد بیشتر سبب افزایش تولید کشاورزي و در نتیجه ارتقاي سطح زندگی و رونق  زیرا
بود، حمایت از محصوالت ملی جدي سیاست  طرفدارکار کشاورزان خواهد شد. لیست که 

 .)56: 1368(قدیري اصل، دانست کاربرد همین شیوه را در خصوص کشاورزي به مصلحت نمی
که  باور داشت امادر کنار اقتصاد ملی نظریه اقتصاد جامع نیز مورد توجه لیست واقع شد، 

و اقتصاد  المللی ینببه رشد و توسعه حداکثر برسد که در عرصه  تواند یماقتصاد ملی زمانی 
ثروت و قدرت  براساس تنهانباید  ،خود اختصاص دهد. بنابراین هبرا ایگاه بهتري جهانی ج

بلکه باید امکانات رشد و توسعه آینده را نیز در  ،فعلی اوضاع اقتصادي کشور را تحلیل کرد
و میزان پیشرفت  ،نظر گرفت. کشورهاي مختلف در مراحل متفاوت تحول و تکامل هستند

 تیو کیف تیتحوالت آینده بستگی دارد. اساس اقتصاد ملی بر کمآنان به چگونگی و کیفیت 
انداز و منابع طبیعی و امکانات و فعالیت و به پس تنهاو این نیروها  ،نیروهاي تولیدي قرار دارد

و قواعد اجتماعی، سیاسی و مدنی و میزان استقالل و  ها نقشسرمایه بستگی ندارند، بلکه 
حائز اهمیت است. نکته جالب توجه آنکه حتی گروهی از  هزمیننیروهاي ملی نیز در این 

بنیه تولید صنعتی در  کننده یینتعسوم، همچنان بر نقش هزاره  توسعه، در آستانه اقتصاددانان
محوري وي مبنی بر  آوازند و از این زاویه، با ایدهتحکیم امنیت ملی با فردریک لیست هم

براي مثال، گیلیس و  کنند. یمایع نوپا همدلی حاکمان و حمایت از صن ییگرا درونضرورت 
هاي عمده اروپایی از جمله روسیه، چه دارند که تمامی قدرتصراحت اظهار می همکاران به

آنکه معلوم شد قدرت  به محضطور ژاپن، از انقالب کمونیستی و همین پسو چه  پیش از
کردند. حتی کشورهایی مانند نظامی به قدرت صنعتی وابسته است، از تولیدات صنعتی حمایت 

از جنگ، در راستاي حمایت از صنایع  رهایی به محضآرژانتین، برزیل، کلمبیا و مکزیک 
 ،ی(مؤمنواردات از ایاالت متحده پرداختند  در برابرمنظم به ایجاد موانعی  طور بهنوپاي خود، 

ه تولیدي یه تولید و بننیز به مسئل ایراناخیر، در داخل  يهاسالخوشبختانه در  .)154: 1395
توجه  -توصیفیبیشتر صورت غیرروشمند و اگرچه هنوز به -مثابه نظام حیات جمعی به

 ها دقتکه این  یابد یم. اهمیت این توجه در ایران و ارزشمندي آن، هنگامی افزایش شود می
 انعنو بههاي زیر را . عبارتشودمیتخصصی اقتصاد نیز مالحظه  هحتی در بیرون از حوز

 .گرفت در نظرتوان می یهایاي از چنین توجه نمونه
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) 1382در زمینه صنعتی شدن، کار ارزشمند مانوئل کاستلز ( ها نمونهترین کی از درخشانی
توسعه جهان در کل  در حالو  مانده عقباست. وي در این زمینه، با یادآوري تجربه کشورهاي 

، شودمیزي حدود دویست سال را شامل اول و دوم انقالب صنعتی که چی هايدوره موج
شدن با دستاوردهاي انقالب دانایی یا موج  رونحوه روبه در موردرا اي تذکرهاي بسیار ارزنده

توسعه، مسئله صنعتی شدن را  در حال. از دیدگاه وي، کشورهاي کندمیسوم انقالب عرضه 
ی بخش صنعت، به مفهوم هاي اقتصادي یعندر یکی از بخش یهایایجاد تحول در حدتنها 

مثابه ارتقاي بنیه تولید ملی که و از مسئله صنعتی شدن به ،گرفتند در نظر »ساخت«اصطالحی 
، غفلت ورزیدند؛ ضمن آنکه نظام حیات جمعی بودک یمثابه مستلزم نگاه به صنعتی شدن به

ت صنعتی آالدر همان سطح توجه نیز کل ماجراي صنعتی شدن را در انتقال مکانیکی ماشین
نگر و انتزاعی به پدیده کردند. طبیعی است که دستاورد چنین نگاه سطحی وجو جستوارداتی 

، شدنیتصور هايمرتبط به کل نظام حیات جمعی، وابسته شدن به دنیاي خارج در همه عرصه
ماندگی است. از این زاویه، نابرابري و عقب هايهمراه با گسترش و تعمیق همه عوامل پدیده

مثابه نظام حیات جمعی انقالب دانایی به مسئلهکه محور آن،  دهد یمبراي آینده هشداري  وي
درست مانند که مبادا این پدیده پیچیده و چندوجهی،  کندمیجدید است. وي گوشزد 

و محصوالت شود ، محاسبه آالت ینماشهاي اول و دوم انقالب صنعتی به واردات  موج
 .)155-156: 1395، ی(مؤمن دیجیتال تنزل یابد

در عرصه انقالب دانایی، اندیشمندان و اقتصاددانان بزرگی در زمینه  یهایبا پیشرفت
. به این اند یدهرس یمهم و به نتیجه بسیار هساختار ذخیره دانایی بشر کارهاي ارزنده انجام داد

زان را دانش واحد از این می 90واحد تقسیم شود،  100به  ترتیب که اگر کل ذخیره دانایی بشر
دانش فقط  گونه ینا و ،شود یمانجام دادن کار حاصل  بایعنی دانشی که  دهد؛ یمضمنی تشکیل 

تاریخ  .)260: 1394، ی(مؤمنکند  یموار پیدا در چارچوب نهادي تولید محور امکان انباشت نظام
ازه تولید، تاریخ پیشرفت آسیا، معرف این واقعیت است که هیچ عاملی به اند یتازگ بهغرب و 

. تولید به فرد، ملت و کشور کندنمیعقالنیت اجتماعی و سیاسی را فراهم  هايزمینه
و مبناي حفظ هویت، حفظ استقالل و حفظ فرهنگ بومی و مظهر قدرت  دهد یم نفس اعتمادبه

را گسترش  ها یدهپدنیروي محرکه تغییرهاست و دامنه فکر و مرزهاي فهم  ،است. تولید
نظم رفتاري،  که رقابت وجود داشته باشد. تولید زمینه شودمیمقوله، زمانی جدي این . دهد یم

و افزایش کمیت و کیفیت آن، جامعه  ؛آورد یم وجود بهشدن زندگی را  مند قاعدهنظم فکري و 
که شرایط تأمین امنیت داخلی، امنیت ملی و  دهد یمسوي پیشرفت و ثبات سوق  را تا آنجا به
که  شود یمترتیب مالحظه  بدین .)1390القلم، (سریع نی و سیاسی تسهیل شودهاي مدحتی آزادي
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 استبخشیدن به بنیه تولید ملی در کشور  استحکامتقویت و  مبناي نظریه اقتصاد ملی لیست،
 . شود میتحقق آن در اقتصاد سیاسی مقاومتی در ج.ا.ایران بررسی  هايکه راه
 

 قاومتیایران و اقتصاد مجمهوري اسالمی . 4
در دیدار با جمعی از  1389 بار مقام معظم رهبري در یننخستاقتصاد مقاومتی را  اصطالح

، یادآور شدند اقتصاد در دیدار با جمعی از دانشجویان 1391 دند. سپس درکرکارآفرینان مطرح 
زاده،  (امیري طهرانی آن بکوشند یصو تشخ یینتبمقاومتی یک مطالبه عمومی است که باید در 

دند، کر یدتأکهاي کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ و سیاست 1392در سال  ایشان .)34: 1394
به  نچنانچه ما روي توان خودمان تکیه کنیم، استقامت آنها در هم خواهد شکست. مسئوال

نشدنی را در داخل، خروشان و فروزان سعی کنند این سرچشمه فیاض تماممردم اعتماد کنند، 
اقتصاد سیاسی مقاومتی رویکرد اقتصادي نظام جمهوري  .)49: 1395وسفی، ی(و جوشان کنند 

اسالم و قانون اساسی دارد. براي فهم دقیق آن  در اندیشه اقتصادي اسالمی ایران است که ریشه
امام خمینی(ره) در نقش  یژهو هاي اقتصادي رهبران انقالب اسالمی بهمواضع و دیدگاه باید

از  متأثر(قانون اساسی) که باز  سند حقوقی کشور ترینکشور و محوريار نظام سیاسی بنیانگذ
در  منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مقاومتی باشد. است، اندیشه رهبران انقالب تنظیم شده

قرار گرفته و سپس اصول و  مورد توجه اقتصاد سیاسی مدنظر رهبران انقالب اهداف ابتدا اینجا
 شده است.تحلیل چارچوب نظریه اقتصاد ملی ارکان اقتصاد مقاومتی در 

 
 و قانون اساسی خمینی(ره) اقتصاد سیاسی مقاومتی از نگاه امام. 4.  1

، 1378(خمینی، دانند  یم(ره) هدف غایی نظام اسالمی را تهذیب نفس، معنویات و اخالق  امام

عنی یو باالتر  اي است براي نیل به هدفی واالتربلکه وسیله ،. اقتصاد هدف نیست)15: 7ج
(ره) نظام اقتصادي باید در راستاي نظام  از نظر امام .)72: 7، ج1378خمینی، ( فرهنگ اسالمی

کارکرد بهینه نظام  ساز ینهزمباشد که دستیابی به آنها  يا گونه بهو اهداف آن  فرهنگی باشد
براي اعتالي معنوي مادي، راه را  هايفرهنگی اسالم شود. اسالم دینی است که با تنظیم فعالیت

 شدمادي  هايگشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان، هدف فعالیتو انسانی می
 . )167: 9، ج1378(خمینی،  و اسالم دین این ترقی است

استقالل اقتصادي و  )ند از: الفاامام (ره) عبارت مدنظراهداف اقتصاد سیاسی  ،کلی طور به
م نظام اقتصاد در اسالم استقالل اقتصادي و نفی وابستگی به نفی وابستگی: از اهداف مه

فرهنگی،  هايهمه وابستگی منشأ. وابستگی اقتصادي )218: 17، ج1378(خمینی،  بیگانگان است
کن کردن فقر در جامعه: ریشه )ب ؛)40: 10، ج1378(خمینی،  سیاسی، اجتماعی و... خواهد بود
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کی دیگر از اهداف اقتصادي اسالم یرفاه عمومی هم  کن کردن فقر در جامعه و ایجادریشه
: 6، ج1378(خمینی،  خداوند متعال به حمایت از فقرا و پابرهنگان دستور داده است زیرا ،است

اهداف نظام  ینتر مهمعدالت اجتماعی با همه ابعادش هم از  عدالت اجتماعی: )ج ؛)234
نه جلو سرمایه  ،دنبال تعدیل است. اسالم به)81: 8، ج 1378(خمینی،  اسالمی و هم بعثت انبیاست

: 10، ج1378(خمینی،  اي محدود جمع شودگذارد که سرمایه در دست عدهگیرد و نه میرا می

36( . 
اهداف اصولی در مقدمه قانون اساسی و  عنوان هتوان از آنها بمحوري که می یکردهايرو
وسیله تعالی دانستن اند از:  ، عبارتبرد نام یاساسقانون  3اصل  12و  9 يبندهاطبق  ینهمچن

اقتصادي صحیح و عادالنه طبق ضوابط اسالمی جهت  ریزيپی ،(مقدمه قانون اساسی) اقتصاد
تغذیه و مسکن و کار و  هايبرطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه ،ایجاد رفاه و رفع فقر

 .)14: 1384، یاشرف ی(حجت براي همهامکانات رفع تبعیض ناروا و ایجاد  و بهداشت و تعمیم بیمه
که اهداف اقتصاد سیاسی مدنظر امام از جمله هدف نبودن  دهد یمبررسی این موضوع نشان 

، برقراري عدالت و... در پابرهنگاناقتصاد و محوریت معنویت و اخالق، حمایت از فقرا و 
 شده است. بیاناصول متعدد قانون اساسی 

 
 ی در چارچوب اقتصاد ملیاقتصاد سیاسی مقاومت. 4. 2

که اهداف اقتصاد ملی لیست در اقتصاد  دهد یمبررسی مفاهیم مشابه در اقتصاد ملی نشان 
تا  شود یم تالشدر این بخش  بنابراین،. است مورد توجه واقع شدهمقاومتی جمهوري اسالمی 

رسی و اصول و ارکان حاکم بر اقتصاد سیاسی مقاومتی در چارچوب نظریه اقتصاد ملی بر
 . شودتحلیل 

 
 گري دولت اصل مردم بنیادي اقتصاد و نبود تصدي. 4. 2. 1

دخالت ، داندبه مردم می خدمات و امکانات ارائهبر اینکه دولت را ملزم به  افزونامام(ره) 
غیرضروري و حتی  ،دارند آن را که مردم توان و اراده انجام را اموريمستقیم دولت در تمامی 

ند. منظور از دخالت مستقیم دولت در اقتصاد همان در دست داشتن مالکیت و دامی نامشروع
هاي کاره فعالیتکه دولت از لحاظ عملیاتی، همه ينحو به ،اقتصادي است يها بنگاهمدیریت 

عنی مشروع هم نیست، یجلویش را نگیرید،  آید یبرماقتصادي باشد؛ کارهایی که از بازار 
 ،شود یم . از فرمایش امام راحل استنباط)34: 19، ج1378(خمینی،  آزادي مردم نباید سلب شود

چنانچه بازار و بخش خصوصی توان و انگیزه فعالیت اقتصادي را داشته باشد، اصل به مداخله 
اصل دخالت حداقلی دولت  ،در حقیقت .مانع آزادي آنان شد دیدولت در آنهاست و نبانکردن 
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 تیالبته مصالح نظام مالك تعیین کم ،قرار گرفته است ییدتأو  یدتأکدر بخش خصوصی مورد 
 این دخالت است. تیو کیف

اقتصادي که  ،اکنون هم یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی اصل مردم بنیادي است
و اقتصاد  بودهبنیاد است؛ یعنی بر محور دولت ن ، مردمشود یماقتصاد مقاومتی مطرح  عنوان هب

. کند یممردمی است، با اراده و سرمایه و حضور مردم تحقق پیدا اقتصاد بلکه دولتی نیست؛ 
هدایت و ، مسئول عمومی نظارت عنوان بهو دولت  ،فعالیت و کار اقتصادي دست مردم است

ثر آحاد ؤشرایط وظیفه دولت است. الزمه حضور م يساز آمادهبنابراین تسهیل و  ؛کند یمکمک 
آنان براي این عرصه است. حضور مردم باید در ن ساختتوانمند  ،مردم در عرصه اقتصادي

سایر امکانات  ینتأم و دولت باید با وضع قوانین و ،اسالمی باشد پذیرشچارچوب مدل مورد 
مقاومتی وظیفه  در واقع، در اقتصاد .)51: 1395(یوسفی، کمک کند در اختیار، به حضور مردم 

 ران عرصه اقتصاد تولیدکنندگان واست نه بازیگري، بازیگ نظارتیدولت در صحنه اقتصاد 
کنند می متعادل بازار را، تعامل با یکدیگر از طریقکنندگان کاالها و خدمات هستند که مصرف

 نحو و نظارت به ریزي. این تعامالت بدون برنامهآورند یدرم به گردشو چرخ اقتصاد را 
بازیگران باشد و قدرت  ییدتأحضور نظارتی که مورد  رو ازاین، گرفتمطلوب انجام نخواهد 

تعامالت را داشته باشد، در این صحنه ضروري است و این  زنندگان برخورد با برهم برايکافی 
کند،  يدار بنگاهگر که توان خود را صرف وظیفه به دولت سپرده شده است. دولت تصدي

  قدرت و انگیزه کافی براي انجام صحیح وظیفه نظارتی نخواهد داشت. ،توان
 

 اصل اعمال نقش حاکمیتی . 4. 2. 2
اقتصاد باز و تجارت آزاد رشد و امنیت اقتصادي کشورهاي  هرچندنظریه اقتصاد ملی،  براساس
اما این روند برخالف منافع کشورهاي ضعیف است. لیست این  کند، یم ینتأمرا  یافته توسعه

دیدگاه طرفداران  ،به نظر او. کند یمدیدگاه را با تفکیک بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی تبیین 
ملی منافع  ياقتصادهادر جهانی که در آن  امااست؛  درستک اقتصاد جهانی یاقتصاد باز در 
 ،لیست معتقد است که در کشورهاي ثروتمند .)24: 1378(لیست،  ستنادرست ا ،متضادي دارند

کنند که سهم یموعظه م تنگدستبازار آزاد و تجارت خارجی آزاد با این هدف به کشورهاي 
پیشگیري  رقباي احتمالی پیدایشو از  ،آورند به چنگبیشتري از بازارهاي کشورهاي مذبور را 

. لیست، کردیم یم یشترپگویم نه همان کاري که ما گویند آن کاري را بکنید که میکنند. اینها می
؛ کند یمبه انداختن نردبان متهم  سده نوزدهماي از قدرت اقتصادي نمونه عنوان بهبریتانیا را 

  .)410: 1379(لیست، کردند آن به توسعه دست پیدا  یلهوس هنردبانی که کشورهاي ثروتمند ب
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کالن و سیاستگذاري راهبردي، تنظیم و نظارت بر  یزير برنامهدر اقتصاد مقاومتی هم 
دولت و  سوياز اعمال نقش حاکمیتی  است.موارد نقش حاکمیتی  ءمناسبات اقتصادي جز

دولت باید نظارت بکند « ؛استمدیریت عملکرد بخش خصوصی از اقتضائات منافع اقتصادي 
در اینکه کاالهایی که برخالف مصلحت جمهوري اسالمی است، برخالف شرع است آنها را 
نیاورند، این نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن 

ک نظارتی بکنید که مبادا یآن بساطی که در سابق بود... جلو مردم را نگیرید فقط  و از ها لوکس
 ،ندا اقتصادي که داراي اهداف ارزشی هاي. در نظام)34: 19، ج1378خمینی، ( »انحراف پیدا بشود...

حداکثري بودن نظارت و اعمال نقش حاکمیتی براي نیل حداکثري به اهداف به نظر ضروري 
 . آید یم

 
 سازي و استقالل اقتصادي مقاوم. 4. 2. 3

با مطرح شدن اقتصاد بازار آزاد از سوي آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی، فردریک لیست 
اقتصاد بازار آزاد  در خصوص 1819 در نامه معروفش در ،پرداز آلمانی نظریه اقتصاد ملی نظریه

: این آزادي اقتصادي نیست، دهد یمگونه واکنش نشان به اقتصاد ملی، این دولت یتوجهبیو 
بر  ،خطر واقعی این است که کشورهاي بسیار قوي شعار تجارت آزاد را بهانه قرار دهند

ابند و آنها را به بردگی بکشانند. تجارت آزاد یصنعت و تجارت کشورهاي ضعیف تسلط 
تولیدکنندگان  اما براي ،گذارد که صنعت بومی را ویران کنندکجانبه، دست رقیبان را باز میی

که در بازارهاي خارجی با شرایط برابر رقابت کنند. این نوع  شودمیداخلی این حق را قائل ن
. صنعت و تجارت ما به قوانین آنها کند یموابستگی ما را به رحم و شفقت بیگانگان وابسته 

 .)83: 1380 ،ژید وریست( شود یموابسته 
ت اقتصادي زمانی به بهبود رشد و امنیت نظریه اقتصاد ملی افزایش تعامال براساس

استحکام داخلی رسیده باشد و موقعیت  ینوع بهند که اقتصاد کک کشور کمک مییاقتصادي 
 یدتأکاستقالل اقتصادي مورد آن در جهان تثبیت شده باشد. در اقتصاد سیاسی مقاومتی هم 

و به دیگري احتیاج نداشته  یستدباقرار گرفته است، استقالل یعنی اینکه کشور روي پاي خود 
 ینتأمست که در ، بلکه به این معنااین به معناي قطع رابطه و تجارت با دنیا نیست ؛باشد

نیازهاي اولیه توانمندي داشته و وابسته نباشد. رکن مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی، مقاوم بودن 
ن است در معرض توطئه ممک آنچهاقتصاد است؛ اقتصاد باید مقاوم باشد و بتواند در مقابل 

اي مقاومت کند. براي نیل به اقتصاد مقاومتی که از ارکان نیاز به جامعه ،دشمن قرار بگیرد
اجتماعی و فرهنگی  -اي با سایر عوامل سیاسیآور است، اقتصاد باید در منظومه و تابمقاوم 

 ارتباطی،-اتیهاي فیزیکی و اطالعساختزیر .1باشند:  زیرقرار گیرد که داراي مشخصات 
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توسعه . 5تقنینی،  -مبحث اجرایی .4اجتماعی، -مسائل و امور فرهنگی .3مباحث جمعیتی،  .2
و  سمیعی نسب(و اکولوژیک  ،محیطی یستزمنابع طبیعی،  .6 و تحول آموزش، علم و فناوري، و

 .)96: 1395، همکاران
 

 زااقتصاد مولد و درون. 4.  2. 4
ردن شرایط رشد اجتماعی، سیاسی و مذهبی، معرفت و آگاهی ملی لیست بر لزوم فراهم آو

ویژگی نظام اقتصادي پیشنهادي او ملیت نام دارد؛ و این نظام بر مبناي . دارد یدتأککشورها 
 يسوو نسل بشر از  سوک یک حلقه واسط (در مقابل عالیق فردي از ی عنوان بهطبیعت ملیت، 

حلقه واسط بین  عنوان بهد مقاومتی هم طبیعت ملیت گذاري شده است. در اقتصادیگر) پایه
و تولید و استقالل ملی آن  ییزاقرار گرفته و بر بعد درون یدتأکاقتصاد خرد و جهانی مورد 

با تسلیم در مقابل  در عملایران که اقتصاد کشور  پیشیندرست برخالف روند  ،شد یم یدتأک
 مشخص در دوران پهلوي پس از سرکوب طور هباقتصاد آزاد و ادغام در نظام جهانی اقتصاد 

 همراه بود. 1342
و متکی به استعداد درونی یک  زا درونکه زمانی پایدار خواهد بود پیشرفت داخلی آن 

است. اگر  ییزاواسطه همین درون هم به ها دولتو  ها ملت کشورها،ملت باشد. وزن و اعتبار 
 اعتبار، ،به یک ملت وزن ، وه یک کشورآمد، ب وجود بهرشدي  و از درون حرکتی، جهشی

هاي کشور و امکانات مردم توجه عنی به ظرفیتیست، زا. مولد و دروندهد یمابهت و  ارزش
، کندنمیداخل کشور  گرا نیست، یعنی اقتصاد را محصور و محدود بهدروندر عین حال ؛ دارد

تعاملی که از  .هانی تعامل داردج ياقتصادهاو با  ،گرا هم استبرون ،ییزادرونبلکه در عین 
سایر  کشاورزي و ،حمایت از تولید ملی در صنعت ،گیرد یمموضع برابر و قدرت صورت 

اقتصاد  ییزا یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. حمایت از تولید ملی آن بخش درون ها،بخش
 .)33: 1395(یوسفی،  باشد یدمورد تأک دیو باآید شمار میکشور به

 
 مدیریت مصرف.  4. 2.  5

 نخستبحث مدیریت مصرف یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی است که دو بعد دارد: 
کلی برنامه ششم  هاي یاستسدوم پرهیز از اسراف و تبذیر. قانون و مصرف کاالي داخلی، 

 دارد. اصالح یدتأک یادشدهبر هر دو بعد ، به دولت آقاي روحانی ابالغ شد 1394 توسعه که در
ترویج  و آموزش همگانی الگوي مصرف، توسعه ،اجتماعی و سازمانی فرهنگ مصرف فردي و

 يها شرکتموفق در این زمینه، پیشگامی دولت، و تشویق الگوهاي  ئهبرداري با ارافرهنگ بهره
، صرفهییمصرگرادولتی و نهادهاي عمومی در رعایت الگوي مصرف، مقابله با ترویج فرهنگ 
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 يقیمتی و غیرقیمتی، و ارتقا هاي اي متعادل از اقدامنرژي با اعمال مجموعهجویی در مصرف ا
بخش کشاورزي در  یژهو به ها بخششدن مصرف بهینه آب در تمام و نهادینه يور بهره

 يها طرحهاي تشویقی و حمایتی از هاي مصرف آب، اعمال سیاستچارچوب سیاست
هاي مهم مدیریت مصرف برنامه ششم برنامه ، استحصال، نگهداري و مصرف آب ازسازي ینهبه

 .)114-115 :1395، و همکاران (سمیعی نسب توسعه بوده است
 

 محور اقتصاد عدالت. 4. 2. 6
محوري از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است که در نظریه اقتصاد ملی کمتر مورد توجه عدالت
هاي اقتصاد ها به شاخصاست، یعنی تن محور است. اقتصاد مقاومتی عدالت گرفتهقرار 
. ممکن است تولید ناخالص ملی کند ینممثل رشد ملی، تولید ناخالص ملی اکتفا  داري یهسرما

 ،اما کسانی هم در آن کشور از گرسنگی بمیرند. بنابراین افزایش پیدا کند،کشوري خیلی 
اد هاي مهم در اقتصاز شاخص که ،شاخص عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعی در جامعه

اعتنایی شود، بلکه به هاي علمی موجود دنیا بینیست که به شاخص ابه این معن ،مقاومتی است
 ینتر مهم. شود یمعدالت هم کار براي رعایت اما  شود، یمهم توجه  ها شاخص نآ

درصد افراد زیر خط فقر  .1: ند ازامحوري در اقتصاد مقاومتی عبارتعدالت هاي شاخص
پایین با  يها دهکنسبت شکاف درآمدي  .3 راد زیر خط فقر نسبی،درصد اف .2مطلق، 

 ،ند نسبت به کل افراد جامعهردسترسی دا ها فرصتافرادي که به  .4 باالي جامعه، يها دهک
: 1395(یوسفی، دسترسی دارند نسبت به کل فعاالن اقتصادي  ها فرصتفعاالن اقتصادي که به  .5

30(.  
 

 . نتیجه 5
ب مختلف اقتصاد سیاسی که کم و بیش در دوران معاصر مورد توجه قرار گرفتـه  در میان مکات

 ،افـت یتـوان  اقتصاد مقاومتی نمی نظريبراي تبیین کامل پسندي جامع نظریه، ندا هو اثرگذار بود
زا و در نظریه اقتصاد ملی فردریک لیست برخی وجوه مهم اقتصاد مقـاومتی کـه بعـد درون   اما 

وجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی در موقعیـت کنـونی اقتصـاد ایـران از     مورد ت ،ملی داشته
ـ از منافع تقسیم کار  يمند بهرهتوجه به تفاوت وضعیت کشور در  حیث و تجـارت   المللـی  ینب

اما  ،دهد یماي مشابه رویکرد نظریه اقتصاد ملی ارائه آزاد در مواجهه با نظام اقتصادي دنیا، ایده
در  هرچنـد  ،در چارچوب اقتصاد ملی نیسـت  شدنیمحصور ؛اسالمی دارد هايریشه در ارزش

 هـاي که در بحث ویژگـی  گونههمان .اسالم توجه به وطن و ملیت مورد توجه قرار گرفته است
(سعی  اقتصادي ییزادرونبر  یدتأک مسئلهاقتصاد سیاسی مقاومتی بیان شد، اقتصاد مقاومتی در 
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(سـعی در   گرایـی اقتصـادي  بومی و ملی در تولید ملی) و برون هايدر استفاده کامل از ظرفیت
اما  ،استحکام اقتصادي و تعامل فعال جهت صادرات تولید داخلی) با اقتصاد ملی مشابهت دارد

نمایـد.  اتکاي اقتصاد مقاومتی بر فرهنگ جهادي اسالم الگوي آن را متمایز از رویکرد ملی مـی 
منـد  همه اقشار جامعـه از آن بهـره   ،همراه عدالت باشدگوید اقتصاد است که می همین فرهنگ

شوند و در توزیع و تولید و مصرف، اصل عدالت و اعتدال مراعات شود. در اقتصاد ملی توجه 
رویکـرد اقتصـاد    ،رفتاري امنیت اقتصـادي نشـده اسـت. بنـابراین     هايپذیريچندانی به آسیب

 رویکردها متمایز اسـت؛ دیگر صادي هم از امنیت اقت هايپذیريتحلیل آسیب حیثمقاومتی از 
امنیـت اقتصـادي جامعـه را در     توانـد  یمـ طلوب مزندگی اقتصادي نـا  يها سبکشک رواج بی

 معرض آسیب و شکنندگی قرار دهد.
 

 بیانیه نبود تعارض منافع
از  زیل پرهکه تعارض منافع وجود ندارد؛ و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شام ندنک یاعالم مگان سندینو

 يساز ها، منبع جعل داده ای يساز داده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز   شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب يدزد
 تیکامل رعا طور به شوند، یم رهیرفتار و غشونده، سوء پژوهش ایسوژه  ي انهناآگاه تیو جعل منابع، رضا

 .اند کرده
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Abstract 
“Resistance Political Economy” (RPE) which is rooted in economic thoughts 
of the Islamic Revolution leaders as well as the Constitution of the Islamic 
Republic of Iran has attracted the attention of political economy analysts as 
an approach officially announced to be the national economic strategy of the 
Islamic Republic of Iran. Taking a different look at this issue, the present 
study intends to explore the features and components of RPE within the 
framework of Friedrich List’s theory. Based on the theory of national 
economy, a host of factors such as social customs, specific historical 
conditions as well as the functions and evolution of its economic, political 
and social institutions of a country or a nation influence its economic 
policymaking. Thus, the political and socio-economic characteristics as well 
as the religious tendency and historical experiences of Iran, have directed its 
economic system toward a particular justice-centered national economy 
known as RPE. It is argued that an emphasis on RPE using Iran’s national 
production capacities leads to the strengthening of national power and 
improvement of welfare. For the theoretical framework to explain the 
arguments set forth by the advocates of RPE, the authors use Frederick List’s  
theory of national economics which is based on national production and has 
an indigenous dimension. The domestic economy is viewed as an instrument 
of national empowerment and independence. List’s conceptual analysis can 
be very useful in explaining and analyzing the concept of RPE. This is a 
broad concept concerned with development at all levels, and focuses on 
increasing  economic resilience, robustness and sustainability, while 
reducing economic vulnerability, dependence and fragility. The research 
questions include: 1. How can Iranian policymakers build resilience as Iran 
confronts the internal and domestic pressures for change? 2. What  
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is the most important component and characteristics of resistance political 
economy (RPE) within the framework of List’s theory of national economy? 
3. How will development based on RPE affect Iran’s national power and 
public welfare? 

First, the characteristics of the national economy from Frederick List's 
point of view are discussed, and then the principles and pillars of RPE as 
understood by Iranian top decision-makers and contained in national legal 
documents such the constitution are examined. Finally, the policy proposals 
that can help the achievement of the objectives of RPE within the country’s 
economic structure are presented. The authors suggest the following policies 
for economic stability and resilience in the period before and after the 
occurrence of economic shocks. The policies recommended for the pre-
economic shocks period include: 1. Pursuing the strategy of comparative 
advantage by increasing investment in industries in which Iran has superior 
capacities and the required resources to strive for access to regional and 
international markets and prevail over its competitors. 2. Diversifying export 
commodities and reduce its dependency on the export of raw material and 
natural resources such as oil and gas by investing in the development of 
refineries, petrochemical industries, and lucrative extractive industries. 3. 
Supporting knowledge-based and innovative enterprises, and investing more 
in new R&D projects in order to strengthen production capacity based on 
local knowledge. 4. Investing in education in order to improve human capital 
for sustainable economic growth. 5. Strengthening infrastructures against 
natural disasters, and addressing the issue of overpopulation of large cities as 
a result of internal migration through investment in projects in towns and 
rural areas for more balanced economic development. 6. Diversification of 
economic activities in all sectors particularly in agriculture in different parts 
of the country. Measures recommended for post-economic shocks period 
include: 1. Designing policies that lead to more resilience, e.g., encouraging 
people to participate more in the community and support measures to reduce 
poverty, improve the distribution of income and wealth, fight corruption, 
encourage privatization by increasing the share of the private sector in 
economic activities. 5. Planning for economic recovery projects in advance 
to be implemented immediately after the crisis. The findings indicate that the 
institutionalization of RPE with its emphasis on maximizing the use of 
indigenous and national capacities to strive for sustainable economic 
development will lead to the strengthening of national power and 
improvement of welfare. 
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