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 ( 1) سری یادداشتهای اقتصادی در راستای توسعه پایدار

 

 عضو انجمن اقتصاددانان دکتر قاسم پرتابیان

 

 چرا اقتصاد مقاومتی؟ 

 

و توانمندی  اقتص بررسی  کشـنواقص  کالن  آسیب شناس ور  ـاد  راستـنوعی  در  مشکـی  رفع  اقتصـای  ادی  ـالت 

 روری بنظر میرسد.  ـض

یـر  ت تاثـدی روبرو میشویم که به دلیل تحـبا نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران مشاهده میشود با فراز و نشیبهای ج

و مـردم  زندگی  دادن  نئـ قرار  نامری ـوکالسیکحضور  و  صاحبـی  قـی  نق ـان  ثروت  و  رنگت ـ درت  پر  ب ـش  خـری  ود  ـه 

توسط مقام عالی    مقاومتی"اقتصاد    "  یی است که شعارهایی مانندمیگیرد شاید برای مقابله با چنین روشها

 ردد.  ـح میگ کشور مطر

ز  ـی مطرح و آ نها نیـناگونر گوـر و تفاسیـب تعابیـاغل   ، ود ــان میشـبی  ی"ـاد مقاومتـ" اقتصل  ـ اری مثـی شعـوقت

  "  ده منظور ازـ ی شـره آنها خالـسفد مردم کم و  ـ ب این باشد چون درآمـغال نظر  شاید   اد با یکدیگر است وـدر تض

ا سفره ها نیز خالی  ـادی و گمان مردم این بوده که حتما با فشار تحریمهـیعنی ریاضت اقتص ی"ـاقتصاد مقاومت

ه  ـاری از افراد جامعـه را نیز بین بسیـر یاس و واهم ـ ر ایران بنظـاری از طرف رهبـتر خواهد شد و بیان چنین شع

 . ر کردـافزونت

ران بویژه آگاهان ـبین روشنفک  در  ریـام معظم رهبـط مق ـتوسار ـت که بیان این شعـه میتوان چنین هم گفـالبت

اقتص متضـبه  معنی  ایران  باشـاد  داشته  دولتهـاد  های  برنامه  اینکه  و  مخصوصا  ـد  قبلی  نهای  دهـدولت  و  م  ـم 

لذا تمام اقشارجامعه و روشنفکران بطور خاص بنحوی درگیر    ،د البته چنین نیز بوده است ـ که ص  ،شکست خورده
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اجرای  "اقتصاد مقاومتی"شعار   بار  و  این شعـ عملیات ی وـشدند  برذمه دولتم ـی  افتـار  ک  Tادـردان  مثـچرا  ال  ـه 

در سـمیلی  90واردات  د  ـشاه دالری  با    در  90ال  ـ ارد  دالر   16که    1384ال  س مقایسه  و  د  ـبودن   میلیارد 

شدند و کشاورز و    ورشکستـهفقط  تولیدی  د  ـواح  هزار   15دود  ـ د که حـی افزون شدـ م واردات به ایران بحـحج

جان کالم   ط گردید وـدستگاهای ذیرب کشـاورزی متحمـل زیانهای زیادی به دلیل عـدم حمایت دولـت و بی توجهی

 دن اقتصاد ایران بود. ـ ش ب پذیـرـسیه با بیشتر آ ـع در مقابلـدر این مقط اقتصاد مقاومتی"  "بیان شعار 

در ساله آگاهیم  تحریـحالیکدر    1367-1359ای  ـهمه  جنگ ـه کشور  بود  نیـم  را  نابرابر  ج.ـ ی  بر  تحم  ا. ز  یل  ایران 

ی ـا طام  ،مـر آن نبودیـ ی نظی ـ یا شعارهای  ی"ـاد مقاومتـاقتص  "د  ـا شاهـی دوران جنگ مـاه در طـهیچگ   ،دـکردن

دولـــت دوره  دهـــم   دو  و  شع ــچنی  ،نهــم  مطـای ـارهـــن  گردیـی  حالـ ای  ،دـ رح  در  اسـ ن  ع  ـاب ـمنه  ـک   تــی 

ناش ـرش ـس فـاری  از  نفـی  بیسابقــروش  ایران  تاریخ  درطول  که  دولتـت  روانه دستگاهای  بود  نه سیستم    ،یـه 

 . شد  در ایجاد رفاه عمومی ذارـدی و اثر گـ تولی

م  ـ دولت نهی  اـنیهمااز نابساـم که زمینه س ـب برگردیـ به عق  نظر زمانی   زمقداری اباید    ، مـر باشی ـواقع نگ  البته اگر

تاسیس بانکهـای خصوصی و مباحث بخش خصوصی که در واقع بنام ملت ولی  از جمله میتوان    ،م شدند ـو ده

 . را نام برد ،و بخشهایی از درون قدرت و ثروت ظاهر گردید تشکلها  و به کام دولـت و مردان دولـت

    .پاسخ حتما مثبت است ؟پیشنهاد داد  «مقاومتیاقتصاد » حل  ای نوشته فوق میتوان راهی براتوجه به آیا ب

لیکن بر دو بخش خارجی و داخلی    ،اگر چه طرقهای متفاوت و زیادی وجود دارد  ،دو معیار به دو طریق  حداقل به

 بطور اختصار بسنده میشود. 

 الف: خارجی   

 با کشورهای جهان.   راهبردی اقتصادیمذاکرات  انجام  ارتباط تنگاتنگ برای   .1

از   .2 اقتصادی » استفاده  صرف  های  و    «دیپلماسی  ریزی  جهت   طمرتب برنامه  در  دیپلماسی  این  بر 

 منفعت رسانی به اقتصاد کشور.

در اسـتفاده از    جهت کمک به اقتصـاد کشور  بین المللـی اقتصادی  نهادهای    ارتباط بامدیریت خاص   .3

اقتصادی  فاینانس جهت تقویت توان تولیـد و اشتغال بمنظـور توسعه  منابع مالی از جملـه در اسـتفاده از  

 . پایدارو 

 ب: داخلی 

همراه کردن بخشهای  با  فعال در محیط اجتماعی  وحدت، یکپارچگی، یگانگی و تفاهم همه گروههای   .1

 دانشگاهی در استفاده از علوم روز.  مختلف
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صرفـه    ،زیرا در ایران تسهیـالت گرانتـر  ،%   10-7تسهیالت با کارمـزد تقریبـی   در اختیـار قرار دادن   .2

 اقتصـادی ندارد. 

 هزینه است. پر و بر از بین بردن موانع و بروکراسی هایی که در اقدام عملیات تولید، زمان  .3

 

 2016می   06برابر با   ،1395اردیبهشت  17جمعه  

-----------------------------------------------------------------   

 

 ، «توسعه  بین الملل و  اقتصاد  حقوق سایت علمی کاربردی »  برگشت به  

 «  داحلی  اقتصادی حقوقیو   اقتصادی دیگر صاحبنظران  اشخاص حقیقی :   بخش »

 دکتر قاسم پرتابیان بخش » اشخاص حقیقی،  

-----------------------------------------------------------------   

 : پرتابیان قاسم  مطالب منتشر شده قبلی از دکتر 

 )سری یادداشتهای حقوقی اجتماعی در راستای نگاه نو به توسعه پایدار(   
   مطئنم یک روز از پل خوشبختی خواهم گذشت 
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