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های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح اصطالح اقتصاد مقاومتی در سال چکیده:

نظرانی با و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب

اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، نظر کردهرویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار 

های فرهنگ و های حوزهبرخی با ادبیات اقتصاد اسالمی و برخی نیز نقش مؤلفه

ی حاضر، مقاله اند.گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دادهسیاست را در شکل

ان سخن های آن بر اساس پس از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه

روش جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.  نقش روستائیان درسعی در تبیین رهبری 

به کار رفته در این مقاله روش اسنادی و مشاهده می باشد و جامعه نمونه روستای 

می باشد.یافته های حاصل از مشاهده بر اساس تحلیل محتوای  علی آباد گاوگش

ه یافته های مشاهده ای را به صورت مجزا در این مقال مورد استفاده قرار گرفته اند.

 کییافته ها حا .در قسمت یافته آورده نشده اند بلکه در ذیل هر مولفه جا گرفته اند

اگر روستائیان در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر به سزایی دارند البته از این است که 

 و توانمند شوند. موزش دیدهآ آنها 

 ئیان،کشاورزانمقاومتی،روستااقتصاد واژه:کلید

 
 مقدمه:

در حال حاضر، اقتصاد به عنوان یکی از رشته های مادر در شاخه علوم انسانی و به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین 

اجتماعی کشور را مشخص می کند، از وضعیت نامناسب تری نسبت به  -رشته ای که مسیر پیشرفت اقتصادی و حتی سیاسی

علوم این حوزه برخوردار است که مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان بر لزوم اصالح وضع موجود تاکید کرده اند. سایر 

برای تبدیل تهدید تحریم ها به یک « اقتصاد مقاومتی»این تاکید معظم له و بیانات چندی پیش ایشان در خصوص تشکیل یک 

در این برهه زمانی به عنوان یکی از بنیادی ترین مولفه های مکتب « اد مقاومتیاقتص»فرصت تاریخی و توجه به این نکته که 

ائات زمانی عصر ایرانی است که باید با توجه به اقتض -اقتصادی اسالم است، شاه کلید تدوین مدل و الگوی اقتصاد اسالمی
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 وین شاخصه ها و مولفه هایی استبی تردید استقرار این الگوی پیشرفت نیازمند تد شود. حاضر هرچه سریعترعملیاتی

Develاست. سطح توسعه یافتگی )« پیشرفت»اولین ویژگی یک اقتصاد مقاومتی،  (.1931،روزنامه کیهان) opment یک )

اقتصاد، بر اساس همان شاخص هایی که در جهان برای اندازه گیری درجه ی توسعه یافتگی اقتصاد به کار می رود، به خوبی 

« حقوق»زان توان مندی ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و رسانه ای یک ملت برای پی گیری می تواند معرف می

به بیان دیگر، یک کشور پیشرفته تر، به طور متوسط از نیروی انسانی توان مندتر،  خود در عرصه ی مناسبات جهانی باشد.

دار خواهد بود؛ اما، پیشرفته بودن، به تنهایی نمی تواند قدرت نظامی بیشتر و ابزارهای رسانه ای و سیاسی قوی تری برخور

نشان دهنده ی میزان استحکام یک اقتصاد در برابر فشارها باشد. اقتصادهای پیشرفته یا رو به پیشرفت زیادی در دنیا وجود 

ات جهانی مواضع سیاسی دارند که به دلیل عمق وابستگی به نظام اقتصادی حاکم بر دنیا، به هیچ وجه قادر نیستند در مناسب

ویژگی بسیار مهمی است که در کنار توسعه یافتگی، می تواند قدرت « استقالل»مستقل و بومی از خود ارائه کنند؛ بنابراین، 

 مقاومت یک اقتصاد و یک ملت را افزایش دهد؛ 

 تعریف اقصاد مقاومتی

د مقاومتی پاسخ به این سوال است که چگونه می توان در اقتصاد مقاومتی اقتصاد زنده ،رو به جلو ورشد یابنده است . اقتصا

 (.Khamenei.ir ).وضعیت رفاه مردم را بهبود بخشید شرایط  فشار و تهدید، رشد اقتصادی را ادامه داد و

 اقتصاد مقاومتی در بخش روستایی

ن تأمین می کردند.لذا کشاورزی )شامل در گذشته  روستائیان عمدتاً نیازهای اساسی خود را از طریق زمین و با استفاده از آ

زراعت،باغداری،صید و شکار صنایع دستی( فعالیت عمده و معیشت روستائیان را تشکیل می داده است )طالب و 

نقش و جایگاه روستا ها در فرآیند های توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه  (.25: 1931عنبری،

لی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده و نابرابری ،رشد ای، ملی و بین المل

جمعیت،بیکاری،مهاجرت حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه ی روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری 

ی نسبت به توسعه شهری به (. مایکل تودارو ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستای1: 1939گردیده است)ازکیاء و غفاری،

این علت نیست که اکثریت جمعیت کشورهای جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند بلکه به این علت است که راه حل 

نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت بهبود محیط روستایی است. با برقراری تعادل بین امکانات اقتصاد شهر و روستا 

مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تالش هایی که برای توسعه ملی صورت می گیرد و بهره مند شدن و نیز ایجاد شرایط 

: 1939، )ازکیاء و غفاریاز مواهب آن کشورهای در حال توسعه گام بزرگی در جهت تحقق معنای توسعه برخواهند داشت

ی اقتصاد مقاومتی در حوزه اد مقاومتی پرداخته ایم.به این دلیل ما نیز در این مقاله به بررسی تاثیر روستا در اقتص  .(21

به معنای تالش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصوالت استراتژیک و اساسی  روستایی و کشاورزی

هر چه وری تا حد امکان، تولید کاالهایی که وابستگی به خارج را جهت کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره

ها باید در بخش های الزم به شکل کامل و در زمانی مناسب است؛ همچنین به موازات اینکنند و تأمین نهادهکمتر می

 گذاری کرد.کشاورزی سرمایه
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تری تخصیص دهیم. ی بیشتری کنیم و منابع را به شکل دقیقباید دقت کنیم که در اقتصاد مقاومتی از امکانات داخلی، استفاده

را در روستاها بررسی کنیم اقتصاد همین است که با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده را ببریم. اگر همین موضوع علم 

. که اساسی ترین و جدایی ناپذیرترین ویژگی زندگی روستایی است،می دهیممدنظر قرار را بخش کشاورزی در وهله اول 

جویی صورت گیرد و د. از یک سو باید در بخش مصرف، صرفهاقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی یعنی افزایش تولی

ها کاهش یابد از سوی دیگر باید به عوامل مؤثر بر تولید از جمله تأمین نیازهای تولید مثل بذر، کود، سم، دارو، اسپرم اسراف

ومتی باید هر چیزی که تولید را های زیربنایی توجه کرد. در اقتصاد مقاگذاریی ژنتیکی مؤثر و مناسب و نیز به سرمایهو ماده

 آورد، مورد توجه قرار گیرد.شده را پایین میافزایش، ضایعات را کاهش و هزینه و قیمت تمام

از ضایع کردن مواد غذایی پرهیز کنند؛ نه به این معنا که غذا نخورند، بلکه به این معنا که باید از سوی دیگر مردم باید جداً 

،به محیط زیست آسیب نرسانند ها منابع پایه اعم از آب و خاک نیز باید حفظ شوندبه موازات اینضایعات را کاهش دهند. 

 نسل های آینده این کشور است. امانتکه 

 روش تحقیق:

تحقیق حاضر از جنبه های هدف کاربردی است. زیرا در پی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص )بررسی تاثیر 

صاد مقاومتی( انجام می گیرد، که در برنامه ریزی و تصمیم گیری قابل استفاده خواهد بود . همچنین روستایئان در تحقق اقت

نحوه گرداوری داده ها جز تحقیقات توصیفی است. زیرا وقایع و خصوصیات جامعه ی مورد بررسی را به طورسیستماتیک، 

روستاهای اطراف شهرستان دلفان بوده است و جامعه عینی و دقیق توصیف و تشریح می نماید. جامعه آماری در این مقاله 

 این روستا خانوارهایتمام  ( نفر،963می باشد وبه خاطر این که ساکن روستایی کم بودند) علی آباد گاوکشنمونه روستای 

 به عنوان نمونه مورد مشاهده و مطالعه قرار گرفته اند. 

 محورها و مولفه های اقتصاد مقاومتی

مؤلفه ارکانی هستند که مخاطبانش خود مردم شش  ،اینشود که از فرمایشات حضرت آقا استخراج می مولفه های اصلی

 : هستند

 تقویت فرهنگ کار و تولید  -1

کف دست های کارگر را می بوسید آنجا که دست فردی زبر است،  صلی اهلل علیه و آله و سلمکار ، کار ارزش است. پیامبر اعظم  

کشم و بیل  که من با این دست ها طناب می د؟ او توضیح میدهمی فرمایند که چرا دستت زبراست دهندوقتی به او دست می 

اینقدر ارزش « که این دست ها هیچگاه آتش جهنم را لمس نخواهد کرد.» ( می فرماید:صلی اهلل علیه و آله و سلممیزنم و بعد )پیامبر 

  .این دست ها را از آتش دور می کند ،دیگری اشاره نمی کنند. این کار دارد کارکردن. پیامبر عظیم الشان اسالم، به هیچ عنصر

با توجه به این که کا روستایئان فصلی است و در زمستان بیکار می باشند و همچنین با توجه به این که زنان روستایی خیلی 

ایه ها به گفتگو می شینند و غیر مفید است،اگر فردی یا سازمانی آموزش اولیه به این زنان زمان غیر مفید دارند که با همس

کردن ترشی یا مربا و.. و بعداً لوازم اولیه برایشان فراهم کند و  تروستایی بدهد مثالً خیاطی یا بافندگی و یا حتی درس

لی روستایی به بطالت نگذرد و هم این که در تولید محصوالت تولید شده آنها را به فروش برساند هم باعث شده وقت اها

یک ثروت کوچکی اگر کسی داشته باشد یک موسسه  برای تحقق این مولفه در روستاها، ملی نقشی را ایفا می کنند.وهمچنین
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بینند چون می در پی کندوی عسل می روند یا شرکتی را راه بیاندازد برای جمع آوری عسل از مردم روستاها، تمام روستا 

مناطق روستایی با یک بلندگو دِه به دِه بگویید روزهای  تایی یک کامیون داشته باشد دراگر روسکسی جنس آنها را می خرند. 

ماه می آییم و مرغ های شما را می خریم. کیلویی این قدر، یعنی با سرمایه گذاری یک کامیون، بیاورید کشتارگاه خاصی در 

د، مرغ طبیعی و محلی، کل مردم تشویق می شوند که مرغ در خانه پرورش دهند و این کار را رها پَر بِکنند، بسته بندی کنن

و یا بگویید من تخم مرغ های شما را در فالن ساعت می آیم و یک شرکت نمی کنند چون می بینند که خریده می شود. 

ند مرغ اضافه کنند، تخم مرغ اضافه کنند، چون کوچک را ایجاد کرده و روستاییان را جمع کرده و روستاییان ترغیب می شو

چند نفر که یک اندک ثروت دارند و و همچنین اگر  یک نفر خریدار تضمینی پیدا شده است. یک شرکت کوچک ایجاد کند.

خود ید قارچ اییان و بین مردم پخش کنند و بگوپول اندکی دارند بیایند کامپوست قارچ را با بذرش بسته بندی کنند بین روست

را به من بدهید و این مقدار به شما دستمزد می دهم با یک سرمایه ای، سرمایه داشته باشد و بدهد به روستایی و بگوید که 

 53این را بگذار در انباری و یا آغلی که االن بالاستفاده است آموزش بده که، ضدعفونی کن و این را بگذار آنجا، در مدت 

در این شرایط است که برداشت می توان کرد و بعد بده به خود من و خودم خریدار هستم، روز این طور می شود و اینطور 

روستایی رو به سوی کار و تولید می آورد و نیاز نیست که عسل و تخم مرغ خود را از شهر بخرد بلکه این خرده کارها گاه 

بعد روستایی خود کارفرمایی خود می شود و  باعث به دست آوردن سرمایه های زیادی برای روستاییان می شود و در مرحله

به تولید کننده عام تبدیل می شود و یکی سرمایه های را به گردش در می آورد ودر گام بعدی روستایی نه مصرف کننده بله 

 از اساسی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد،که در نهایت در راستای توسعه ملی کشور است.

 وی مصرف و پرهیز از اسراف اصالح الگ -2

ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم مسئله

ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد هاى غیر دولتى، هم آحاد مردم و خانوادههاى دولتى، هم دستگاهدستگاه

ى تعادل در مصرف، بالشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان میتواند هیز از اسراف و مالحظهاست. امروز پر

اصالح الگوی مصرف یکی دیگر از مطالب مهم است. خیلی از مصائبی که  .را دارد اللّهسبیلادعا کند که این اجر جهاد فى

 متعادل از ذخایر و خزائن الهی کهمی باشد . اگر ما  رمصرف به خاطر افراط د ،امروز بشر گرفتار آن است در محیط زیست

در اختیار ما قرار داده شده استفاده کنیم طبیعت هم توازن خودش را حفظ می کند و به اصطالح عنصری که ما بهره برداری 

توانیم بهره برداری کنیم. اما آن چیزی که امروز محیط زیست را بهم  می کنیم ،جایگزین و مرتب می شود و ما باز هم می

 زده، بشر را اساسا در معرض نابودی کامل قرار داده و همه حیات با خطر آن تهدید می شود در روی زمین این اسراف می

محیطی کشور، نشان گر ضعف  شدید در مدیریت فرهنگی و زیست محیطی  بررسی گزارش های تکان دهنده زیست. دباش

هم اکنون یک دهم فرسایش خاک های جهان مربوط به ایران است و اگر روند تخریب خاک در ایران با سرعت  است. کشور

سال یک و نیم میلیون سال آینده تمام زمین های حاصل خیز ایران نابود خواهند شد.از سوی دیگر هر  93فعلی ادامه یابد در 

درصد ( از خاک های مرغوب ایران به بیابان تبدیل می شود و ساالنه یک تا یک و نیم هکتار به مساحت کویرهای  3هکتار ) 

سال  03ایران افزوده می شود. این در حالی است که ساالنه یک میلیمتر از قشر خاک کشاورزی ایران که برای تشکیل آن 

تن  53تن در هکتار در دهه گذشته به  13ر فقدان پوشش گیاهی از دست می رود و فرسایش خاک از  زمان الزم است در اث

 .در هکتار در حال حاضر رسیده است
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درصد خاک آن باشد آن کشور  52برپایه نظر کارشناسان جهانی از جمله فائو ، چنانچه سطح جنگل های یک کشور کمتر از 

ر وضعیت بحرانی به سر می برد این در حالی است که در حال حاضر سطح پوشش از نظر وضعیت محیط زیست انسانی د

  درصد از مساحت کشور است. 2/0جنگل و مرتع در ایران 

در حال حاضر مساحت مناطق چهارگانه طبیعی ) مناطق حفاظت شده ، پارک ملی ، آثار طبیعی و پناهگاه های حیات وحش 

سرزمین است در حالی که طبق استانداردهای جهانی حداقل سطح این مناطق باید معادل  درصد از کل 1/  31( در ایران تنها  

 (.https://savepasa.ipower.com : به نقل از سایت1932)سپنتا،درصد از مساحت هر سرزمین باشد 13با 

به دلیل عدم آگاهی روستاییان محیط زیست مشکالتی بوجود  ایرانو از جمله کشورهای جهان سوم  همواره درروستاهای

استفاده بی رویه از زمین های زراعی و تغییر کاربری آنها و همچنین استفاده نامناسب از مراتع باعث تخریب محیط است. مدهآ

 زیست شده است که با آگاهی و آموزش روستائیان امکان بهبود محیط زیست وجود دارد.

 ،که مخاطبش مردم هستند «از تولید ملی حمایت» -3

مثال همین  .(www.basij.ir)این مساله بسیار کلیدی می باشد خصوصا امروز در جامعه ما عمده ترین مشکل بیکاری است

مقداری ممکن است زودتر به دست بیاید مانند  که کشاورزان ما در این شرایط که حساس است به جای اینکه کاالیی که

هندوانه و خربزه، در آنجایی که امکانات و آب و زمین هست تا آنجایی که می شود محصوالت استراتژیک را تولید کنند. 

ی روغنی. هانباتی، علوفه، برنج، شکر، سویا، ذرت و دانهها هستیم؛ مانند گندم، جو، روغنهایی که مجبور به واردات آنکاال

میلیارد دالر  13ها تا کنیم. به عنوان مثال بعضی سالشان هزینه میها دالر برای وارداتاند که ساالنه میلیاردهاییها کاالاین

پردازیم. کشاورزان باید با تالش و همت بیشتر، تولید را در واحد آب و واحد زمین افزایش ها هزینه میبرای واردات این کاال

 (.سایت برهان :بعمندهند )

 استفاده حد اکثری از همه ظرفیت ها -4

ظرفیت های بی نهایت در کشورمان وجود ى حداکثرى از زمان و منابع و امکانات. از زمان باید حداکثر استفاده بشود.استفاده

فر می توانیم غذا تولید میلیون ن 123هزار کیلومتر مربع زمین داریم با این همه آب که به اندازه  033دارد. یک میلیون و 

با توجه به این مکان بالاستفاده در روستا زیاد است و همچنین با توجه به این که در سال های اخیر  (www.basij.ir)کنیم

ها بال استفاده مانده اند ساکنان این روستا تماماً از وام مسکن استفاده کرده و مسکن جدید ساخته اند،مسکن های قدیمی آن

اگر هر روستایی در آن مسکن های قدیمیشان بیست جوجه پرورش دهند نه تنها می توانند گوشت و تخم مرغ سالیانه خود 

گل و چیز  چند کندوی عسل بگذارد هر روستای اگرو یا را فراهم کنند بلکه می توانند در تولید گوشت ملی هم سهیم باشند،

از داره شیره آن را بمکد و عسل تولید کند هست، این ظرفیت است که بال استفاده می باشد. این ظرفیت باید هایی که زنبور نی

ی است تمیزش کنید و ضد د یعنی نمناک که پر از سوسک باشد، کافکسی یک زیر زمین نمور داشته باشاستفاده شود. و اگر 

میلیون تومان درآمد از راه تولید  6رده اید و توجه به آن نمی کنید متر زیرزمین نمناک خراب که رهایش ک 12د، در عفونی بکن

ساعت  5ساعت کار روزانه. یعنی یک شغلی داری و  5میلیون تومان سود. با حداکثر  6قارچ می توانید داشته باشید، در سال 

ون تومان سود محاسبه میلی 6وقت کافی است که بروید به آن قارچ ها سری بزنید و برداشت کنید و رطوبطش را حفظ کنید 

https://savepasa.ipower.com/
http://www.basij.ir/
http://www.basij.ir/
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اینها ظرفیت هاست ظرفیت های بی نهایت در کشور ما موجود و در دسترس است برای کار کردن، برای اشتغال، شده است.

 برای تولید.

 روح خودباوری و خوداتکایی -5

برای اینکار، درگام اول می  .(www.basij.ir)باور داشته باشیم که می توانیم. باور داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم

بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد درفعالیتهای مولد اقتصادی فراهم 

، زنجیره تامین و... در دستورکار شود. وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی

های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و قرارگیرد. لیکن با محوریت نظم

www.f مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها وفشارها ارتقاء می یابد arsnews .com).) های اقتصاد مقاومتی یکی از ویژگی

کننده حداکثری به حالت واردکننده حداقلی و تبدیل آن به یک کشور صادرکننده محصوالت  ر از حالت واردتبدیل کشو

غیرنفتی و غیروابسته و غیرمتکی به نفت است. برای این منظور جایگزینی تولیدات غیرنفتی اجباری است. کشور ایران 

نظیر در دنیا، ظرفیت ها و ستعدادهای نیروی انسانی بیهای وسیع و مستعد، ااسالمی صاحب معادن غنی و متنوع، سرزمین

ساز و مولد و مشوق و پویا و فعال، مواهب بومی و ملی خدادادی پتانسیل های بالقوه و آماده برای بالفعل شدن، مکتبی انسان

و عملیات برای  های بشری است. شناخت این ظرفیت های بومی و برنامه ریزیساز و مؤثر در تمدنفراوان و کشوری تمدن

به کارگیری این ظرفیت ها در اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت دارد. در اقتصاد مقاومتی رویکرد کشور و جامعه به سمت ایجاد 

نهضت استعدادیابی و ظرفیت یابی درونی و استفاده از فرصت های موجود ملی است. در این نهضت جایی برای تنبلی و 

ه ها همه به سمت بهره برداری و به کارگیری ظرفیت های درونی است. نگاه و نگرش به رکود نیست. در وهله نخست نگا

سازی استعدادهای ملی سازی اقتصاد در برابر هجوم های دشمن و یا شرایط اضطراری با رویکرد فعالاعتالی کشور و مقاوم

ایرانی و حمایت از تولید ملی و کاهش است. نگاه توأم با تالش و همت مضاعف و جهادگونه با تکیه بر کار و سرمایه 

سازی آلودگی های اقتصادی است. نهضت تولید علم و دانش و به تبع آن تولید فناوری و به کارگیری فناوری ها و تجاری

افزائی علم و ثروت و بنیان و کارگاه های خصوصی کوچک و متوسط و همدانش و استفاده حداکثری از شرکت های دانش

خوداتکائی و تحقق خودکفایی کشور است، که در اقتصاد مقاومتی برجسته تر می شود تا تولید ملی بهینه  حرکت به سمت

های بلند در راستای گردد و کشور به خود متکی و از تک محصولی بودن خارج شود. در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام

تولیدات داخل، اصالح مدیریت های اجرائی و عملیاتی با  پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع

ها الزم است. در این اقتصاد هیچ مسئول و نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیر الزم برای خوداتکایی در برخی زمینه

جائی که هست تالش مدیری منتظر ابالغ و فرمان از باال برای رسیدن به خودکفائی و خوداتکایی نیست. بلکه هر کسی در هر 

روستائیان در این (.رجانیوز)و مجاهدت دارد تا به سمت خوداتکایی و خودکفایی با نگرش تولید ملی و محلی حرکت کند

زمینه همچنین می توانند مثمر ثمر واقع شوند،اگر روستائیان با تمام همت و سعی خود البته با مشاوره بخش دولتی بتوانند 

 ند و کشور در زمینه کشاورزی به خودکفایی خواهد رسید.محصوالت اساسی تولید کن

 مردمی کردن اقتصاد  -6

http://www.basij.ir/
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 .(www.basij.ir)این محور خیلی به مردم و مخاطب های ما ربط دارد. اقتصاد نباید فقط دولتی باشد، مردم باید بیایند

تواند یک تحول به وجود  که اعالم شد، می 11الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاستهاى اصل مردمى کردن اقتصاد، جزو 

در روستاها ظرفیت ها و امکانات زیادی بیاورد؛ بخش خصوصى را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادى تشویق بشوند،

روستائیان باید یت ها استفاده کنند بالاستفاده می مانند. وجود دارد اما چون روستائیان توانمند نیستند و نمی توانند از ظرف

نسبت به امور اقتصادی در سطح محلی و منطقه ای و در نهایت در سطح ملی احساس تعهد کنند،اگر روستائیان پیگر طرح 

رت طرح های اقتصادی در روستا باشند و کارگزان دولتی هم آنها را در تمام مراحل طراحی ،تصمیم گیری ،اجراو نظا

 مشارکت دهند روستائیان هم به طرح متعهد می شوند و همکاریشان مستدام می شود.

 بحث و نتیجه گیری:

در کشور عنوان کردند. پس از آن  را ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی 1933رهبر معظم انقالب برای نخستین بار در سال 

های اقتصادی، مدیریت مصرف، کاهش اتکا به یزی و ثبات برنامهرنیز بر ثمربخش بودن اقتصاد مقاومتی، اهمیت برنامه

و حمایت از تولید  11های کلی اصل بنیان، اجرای سیاستهای دانشکردن اقتصاد، اهمیت شرکتدرآمدهای نفتی و نیز مردمی

ی کشور بسیار برای آیندهدهد که بنا به تشخیص ایشان، این موضوع ی این موارد نشان میمجموعه واند.مکرراً تأکید داشته

قرار گیرد و از جمله مردم اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی از جمله  مهم است. از این رو باید مد نظر اقشار مختلف جامعه 

روستائیان برای تحقق این برنامه وارد عرصه شوند، از آنجایی که روستائیان با بخش کشاورزی در ارتباط هستند که بخش 

تولید داخلی را در بر می گیرد می توانند سهم عمده ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند،البته با توانمند  عمده ای از

 سازی و آگاه شدن از طرف نهادهای دولتی.

 

 منابع:

 

 ( توسعه روستایی با تاکید برجامعه روستایی ایران،تهران،نشر نی1939ازکیا،مصطفی، غفاری ،غالمرضا) -

 ( جامعه شناسی روستایی ، تهران،انتشارات دانشگاه تهران1931طالب، مهدی، عنبری، موسی) -

 1933/شهریور/16دیدار مقام معظم رهبری با کارآفرینان به تاریخ  -

 1931/شهریور/12دیدار مقام معظم رهبری با دانشجویان به تاریخ  -

های ، در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت9/2/1931بیانات رهبر انقالب در دیدار با کارگزاران نظام  -

 5/6/1931و در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت  3/2/1931بنیان دانش

 9/2/1931بیانات رهبر انقالب در دیدار با کارگزاران نظام  -

 13/0/1931بیانات رهبر انقالب در اجتماع مردم بجنورد  -
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