
 

 تعاون و تحقق اقتصاد مقاومتي

   تهيه و تنظيم : سعيد زرگراني- افسانه حاجي نژاد

 

  :چكيده

 در مسيري كه براي مسووالن و مردم ومي باشد. لكشور  چالش اقتصادي كشور مهمترين توسعه معيشت مردم و در سالهاي اخير
 كليد واژه هايي مانند اصالح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و حمايت از توليد، كاروسرمايه شدهترسيم 
پله هاي نردبان پيشرفت و تعالي كشور را تشكيل مي دهد. اگر در ماهيت كلمات فوق بيشتر تعمق كنيم  اقتصاد مقاومتي ايراني، 
ابيم كه علي رغم اين كه جهت اصلي اين كلمات، اهداف اقتصادي كشور را نشان مي دهد اما الزمه تحقق هركدام از آن ها  يدرمي

ايجاد بسترهاي اجتماعي و فرهنگي متناسب با هركدام است و همين عامل باعث شده است كه سياستگذاري كالن فرهنگي ـ 
 در ابعادي بزرگتر، ماهيت رفتاري اجتماعي به خود سوق پيدا مي كند و  مردم معيشت اجتماعي كشور به سمت بررسي و اصالح 

مي گيرد و به عنوان شاخصه اي اجتماعي ظهور مي بايد. 

  اجتماعي ، فرهنگ ، مقاومتي ، اقتصاد، : تعاونواژه هاي كليدي

 بيان مسئله :

 كه در آن مقاومت براي دفع موانع پيشرفت  خاص و پويا می باشد  كه اقتصاد مقاومتي واقعي، پديده ايهستنداقتصاددانان بر اين باور
و كوشش در مسير حركت و ترقي ملحوظ  باشد. حال بايد ديد در جامعه كنوني ما كه از يك سو وضع تحريم هاي مختلف اقتصادي، و 

از سوي ديگر تكيه صرف بر درآمدهاي ناشي از فروش نفت، موقعيت كشور را در شرايطي خاص قرار داده، چگونه مي توان از اين 
 با تحريم هاي متعدد بين المللي رو به رو هستيم كه اقتصاد كشور را متاثر ساخته است هر هم اکنون الگوي اقتصادي استفاده كرد. ما 

چند كه اين تاثير اگر به درستي مديريت شود، مي تواند به ايجاد فرصت هاي عظيم تبديل گردد. اما نگاهي گذرا به وضعيت اقتصاد 
متكي به نفت نشان مي دهد كه طي دهه گذشته، وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي افزايش معناداري پيدا كرده كه عمًال اقتصاد كشور 

 رو به رو عديده ایرا به اقتصادي تك محصولي مبدل كرده و اگر در آينده نتوانيم بر اين مشكل فايق آييم، به طور قطع با مشكالت 
خواهيم شد.  

 

 تحقيق : روش

 از روش توصيفي استفاده شده است، در مطالعه اخير به بيان ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي پرداخته و فرآيند كارآفريني تحقيق  ايندر
به واسطه تعاوني ها در شرايط اقتصاد مقاومتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است تا با تكيه بر پايگاه اقتصاد بخش تعاوني در 
 شرايط تحريم و مسائل و مشكالت مربوط به شرايط تحريم ، اقتصاد مقاومتي، الگوي توسعه پايدار منطقه اي را تبيين و ترسيم نمايد.
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:  اقتصاد مقاومتيمفهوم

 اقتصاد مقاومتي يك نظام  روشي است كه يك كشور تحريم شده براي مقابله تحريم ها و فشارها اجرا مي كند.اقتصاد مقاومتي 
 مي مقاومت در برابر اقدامات تخريبي شكل مقابله و اقتصادي است كه هماهنگ با سياست هاي كالن سياسي و امنيتي نظام و براي 

. حال بايد ديد در جامعه كنوني ما كه  استضربات اقتصادي تحريم ها و توطئه  هاي گوناگون اقتصاديفشار و گيرد تا بتواند در برابر 

از يك سو وضع تحريم هاي مختلف اقتصادي، و از سوي ديگر تكيه صرف بر درآمدهاي ناشي از فروش نفت، موقعيت كشور را در 
شرايطي خاص قرار داده، چگونه مي توان از اين الگوي اقتصادي استفاده كرد. ما در حال حاضر با تحريم هاي متعدد بين المللي رو به 

رو هستيم كه اقتصاد كشور را متاثر ساخته است هر چند كه اين تاثير اگر به درستي مديريت شود، مي تواند به ايجاد فرصت هاي 
عظيم تبديل گردد. اما نگاهي گذرا به وضعيت اقتصاد متكي به نفت نشان مي دهد كه طي دهه گذشته، وابستگي كشور به درآمدهاي 

نفتي افزايش معناداري پيدا كرده كه عمًال اقتصاد كشور را به اقتصادي تك محصولي مبدل كرده و اگر در آينده نتوانيم بر اين مشكل 
فايق آييم، به طور قطع با مشكالت متعددي رو به رو خواهيم شد. از اين رو در سايه اقتصاد مقاومتي و تالش در جهت كاهش 

بار مقاومت كرده و توسعه و پيشرفت خود را ادامه وابستگي ها به نفت، مي توانيم در جهت رسيدن به اهداف مورد انتظار گام برداريم. 
دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملي، منطقه اي و جهاني حفظ كند. اقتصاد مقاومتي رابطه نزديكي با انسجام ملي 
دارد. منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يك اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يك اقتصاد منفعل و بسته به طوري كه كشور ضمن 

 ضمن اينكه اقتصاد مقاومتي با اقتصاد مقاومت در مقابل موانع و ناماليمات مسير خود، روند پيشرفت پايدار خود را حفظ كند.
 رياضتي تفاوت اساسي دارد.

  مقاومتي بعنوان يك راهبرد اقتصادياقتصاد
به نسبت تعامل نظام اسالمي با «نظام اقتصادي جهاني» از سويي و تقابل و رويارويي يا  يك راهبرد اقتصادي به نام اقتصاد مقاومتي

 استكبار جهاني و عدم پذيرش سلطه آنان، مرتبط است. و زياده خواهي هايبه عبارت بهتر مقاومت در برابر خواسته ها

اقتصاد كشوري كه داراي جهان بيني خاصي است و اين جهان بيني با منافع ابرقدرت هاي روز دنيا در تضاد است، اقتصاد خاصي 
 با چنين كشوري پايدار بوده و در هر دوره اي به شكلي بروز مي يابد. خصومتخواهد بود، چرا كه 

از اين روي بايد همه راهبردها و سياست هاي كشوري مثل ايران به گونه اي طراحي شود كه از آن در برابر تهديدها حفاظت كند و 
مسير رسيدن به اهداف كشور را هموار سازد. 

: به شرح ذيل مي باشد  كه  اهداف «اقتصاد مقاومتي» تحققجهت ي راهكارهاي

ـ تبديل «تهديدها» به «فرصت ها» در روند تأمين كاالها به اين معنا كه به محض اعمال تحريم در برخي از كاالها، شكل دهي به 1
عزم ملي در حوزه فناوري و صنعت و تجارت براي ايجاد «خودكفايي» كامل يا حداقل «خود اتكايي» در توليد و تأمين اين اقالم 

الزمه اقتصاد مقاومتي است. نبايد اجازه داد در مورد فشارها و تهديدهاي اقتصادي، بزرگنمايي شود. ضمن آن كه تحريم «كاغذ 
پاره» نيست و نبايد از آن استقبال كرد. 

 بهره وري در توليد، كاهش قيمت تمام شده توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با توليدات خارجي و كاهش ارتقاـ 2 
واردات، حمايت از توليد ملي به ويژه توليدات استراتژيك 
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مديريت و تنظيم واردات براي به حداقل رساندن نياز كشور به ارز و حمايت از توليدات داخل هدايت سيل نقدينگي موجود به 
سمت اقتصاد مولد و حذف ريشه هاي سوداگري در اقتصاد نظارت بر نحوه توزيع كاالها به ويژه كاالهاي اساسي و ضروري اتخاذ 
راهبرد انقباض بودجه و مديريت هزينه در كشور با اولويت گذاري ها، كاهش مصرف گرايي و به تعويق انداختن پروژه هاي ناتمام با 

اولويت هاي پايين داشتن بينش و نگرش مثبت به كسب و كار، ترجيحا كسب و كارهاي مولد نوآورانه جهت بهبود فضاي كسب و 
كار و ايجاد محيط رقابتي با جلب مشاركت هاي مردمي و انحصار زدايي 

كاهش آمار بيكاري و خشكاندن ريشه هاي فقر و آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيكاري در جامعه راهكارهايي جهت ـ 3

ـ فعال سازي سيستم هاي حمايتي پولي و مالي و بيمه اي بخش توليد براي تحرك در اقتصاد داخلي و نيز حمايت از صادرات 4
كاالهاي غيرنفتي 

 معضل تورم و برقراري يك نظام قابل پيش بيني و قابل مديريت در قبال شاخص تورم و تطبيق آن با سطح حقوق و مهار- 5
دستمزدها و نيز قيمت ارز در پيشگيري سياست هاي بهينه در اين فرآيند 

 اقتصاد مقاومتي، سياستگذاري براي اصالح الگوي مصرف است. مصرف، توليد را جهت مي دهد و اين دو در كنار  اولين حركت درـ6
هم، جهت سرمايه گذاري را مشخص مي كنند. رونق توليد داخلي و كاستن از وارداتي كه مي تواند به افول و كم رونقي و توقف 

واحدهاي توليدي داخلي منجر شود، استقالل اقتصادي، قطع وابستگي به خارج، ارتقاي تكنولوژي در سطح كالن تر شكل مي گيرد 
البته بايد به گونه اي عمل كرد كه اقتصاد مقاومتي به معناي تحميل فشار به مردم نباشد. 

كاهش اتكا به نفت از طريق «كاهش واردات» و «افزايش صادرات غيرنفتي» يا كاالهاي استراتژيك متكي بر اقدامات موثر جهتـ 7 
نفت مانند پتروشيمي 

 جلوگيري از ايجاد اجماع و تحريم بانكي و وجود تحرك براي ارتباطات مؤثر بانكي و بيمه و حمل و اتخاذ استراتژي همه جانبهـ 8
نقل با استفاده از امكانات خارج از سلطه قدرت هاي مخالف 

 توانمندي حمل و نقل كشور و جلوگيري از ايجاد انسداد و محدوديت توسط استكبار در قبال حمل و نقل بويژه حمل و ارتقاـ 9
نقل دريايي و واكنش مناسب در صورت نزديك شدن دشمن به اين عرصه. 

 روحيه «جهاد اقتصادي»، «توليد ملي» ضمن آن كه براي تقويت اقتصادي ملي «ديپلماسي اقتصاد مقاومتي» ترويج و توسعهـ 10
نيز الزم است. هدف از اين نوع ديپلماسي تبيين دستاوردهاي اقتصاد مقاومتي در مقابل فشارهاي وارده است. فشارها در مورد 

كاالي مصرفي و شاخص هاي روزمره اقتصادي وارد مي شود، ولي دستاوردهاي مقاومت كشور، دستاوردهايي استراتژيك و بلندمدت 
هستند، همچون خودكفايي در تكنولوژي ها و فناوري هاي برتر (هسته اي) استقالل در سياست خارجي و ... 

 
مردم اصلي ترين سرمايه ي نظام اسالمي بوده و هستند. نظام در طول سال هاي گذشته در عرصه هاي سياسي توانسته است با 

استفاده از اين ظرفيت، بسياري از مسائل و مشكالت را حل كند. اما در عرصه ي اقتصاد هنوز آن گونه كه بايد، از ظرفيت مردم براي 
 توليد و رشد كشور استفاده نشده است.



نقش مردم در اقتصاد كشور را مي توان در دو مولفه توليد و مصرف گنجاند. در مقوله مصرف، متاسفانه الگوي مصرف در دهه اخير، 
يك الگوي مصرف گرايي فزاينده و عمدتا متكي بر مصرف محصوالت خارجي و غير منطبق با آرمانهاي توليد گرايي و بسط عدالت 

 اجتماعي بوده است 
تامين شرايط و ابزار كار الزم و حمايت و زمينه سازي شكوفايي ظرفيت عظيم اقتصاد هر كشور توسط مردم از وظايف اصلي 

دولت ها تلقي مي شود. در قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز اين امر به وضوح بيان شده است و عالوه بر آن، به منظور جلوگيري از 
 تمركز ثروت در دست گروه هاي خاص و دولت است.

 پيشنهادات:
حمايت از توليد داخلي: يكي از مهم ترين اركان خروج از اقتصاد نفتي حمايت از توليد است. حمايت بي چون و چرا از توليد باعث *

خواهد شد تا بارقه هاي رونق در توليد، افزايش يافته و اقتصاد با سودآوري هاي گسترده مواجه شود. به ياد داشته باشيم در صورتي 
كه سرمايه گذاري در توليد با اقبال سرمايه گذاران مواجه شود، داللي و واسطه گري از اقتصاد رخت بربسته و اقتصاد با توليد احيا 

 خواهد شد.

تعاوني ها، بعنوان موسسات اقتصادي اجتماعي كه در جهت تامين نيازها و منافع اعضاي خود تشكيل ميشوند، الگوي اقتصادي را *
 ارائه مي كنند كه بويژه در شرايط دشوار اقتصادي و عدم موفقيت بازار، قابل توجيه و مناسب به نظر مي رسد. 

. صرف نظر از باال يا پايين بودن اين مقدار، كشوري كه خود از منابع سال به سال  اقزايش داشته است كاهش واردات واردات كشور 
گوناگون طبيعي و نيروي انساني باال برخوردار است، در سايه برنامه ريزي و عدم اتكا به يك محصول مي تواند اين روند واردات را 

 معكوس كرده و خود به صادركننده اي تاثير گذار در منطقه و جهان تبديل شود.
 

مصرف كاالهاي داخلي: مصرف كاالهاي داخلي نيز از ديگر مواردي است كه باعث خواهد شد توليد افزايش يافته و اقتصاد با *
سودآوري مواجه شود. بايد فرهنگ سازي وسيعي در اين حوزه صورت گيرد و به مردم اين مسئله القا شود كه راهكار خروج اقتصاد 

 از بن بست، استفاده از كاالهاي داخلي است.

 ماليات شايد مهم ترين بخش اين راه كارها باشد. بايد اذعان كرد اقتصاد ايران هم اكنون قسمت ي مثل ماليات: استفاده از ابزار *
كوچكي از بودجه هاي ساالنه خود را به وسيله ماليات تأمين مي كند و اين ضعفي بزرگ براي اقتصاد محسوب مي شود. بايد 

فرهنگ ماليات ستاني نهادينه شده و دولت ها بخش اعظمي از تأمين منابع خود را از طريق اخذ ماليات انجام دهند. البته ذكر اين 
 نكته ضروري است كه براي حفظ و ثبات توليد در سال هاي اوليه معافيت هاي مالياتي نسبت به توليد و صنعت اخذ شود.

استفاده از درآمدهاي مازاد نفتي: راه كار بعدي استفاده از صندوقي براي جمع آوري درآمدهاي مازاد نفتي است. اين صندوق كه *
هم اكنون در قالب صندوق توسعه ملي در ايران فعاليت مي كند بايد عمليات تسهيالت به بخش خصوصي و كمك به واحدهاي 

 توليدي غيردولتي را انجام دهد
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