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چکیده
ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور میباشد؛ زیرا بدو تحق
این شر اف آینده برای سرمایهاذاری و تولید روشن نیست و برنامهریزی برای فعالیت اقتصاادی
سودآور با مشک روبه رو می شود .با ثبات اقتصادی شرایط پایداری وجود دارد کاه افاراد جامعاه
نسبت به تأمین نیازهای ضروری آینده خود و تولیدکننده نسبت به سودآوری فعالیت اقتصادیاش،
نگرا نوسا های اقتصادی نیست .از سوی دیگر ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است درو زا
و برو نگر که با استفاده از نیروهاا ،منااب  ،اساتعدادهای داخلای و تاوا هاای مردمای مسایر رشاد
اقتصادی و پیشرفت جامعه را می پیماید؛ بنابراین قادر است ثبات اقتصاادی کشاور را در باایترین
سطح تأمین نماید؛ اما اار اقتصاد کشور بهجای برو نگربود  ،برو ارا باود ،نوساا هاای اقتصااد
جهانی از یکسو و نقشهها و توطئههای دشمنا از سوی دیگر ،ثبات اقتصاد کشور در سطح کال
را از بین برده و اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیب یا بحرا میااردد .در ایان مقالاه
تالش شده با توجه به ویژایهای یاک اقتصااد باثباات در ساطح کاال و مهامتارین راهبردهاا و
الزامات اقتصاد مقاومتی ،رابطه این دو با یکدیگر بررسای اردیاده و اثباات ااردد کاه در شارایط
موجود کشور تنها با تحق اقتصاد مقاومتی میتوا به ثبات اقتصادی دست یافت.
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،ثبات اقتصادی ،نوسا های اقتصادی.
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مقدمه
امروزه نظام جمهوری اسالمی در زمینههای مختلـف بـا توطئـههـا و فشـارهای
گوناگون استکبار جهانی روبهروست و بهویژه در حوزه اقتصاد نیز با تحریمهای
متعددی مواجه است که تاکنون سابقه نداشته است.
شاید مهمترین چالش اقتصادی کنونی که بهراحتی هم قابـل مشـاهده اسـت
پیشبینیناپذیر بودن وضعیت اقتصادی روزها و ماههای آینده باشد .چنین حالتی
موجب می شود که فعاالن اقتصادی خـرد و کـالن دچـار سـرگشـتگی شـوند و
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چر های اقتصاد بهکندی حرکت کند؛ این سردرگمی ،اقتصاد کشور را در حالت
سکون و انتظار قرار میدهد؛ اما اگر اقتصاد کشور دارای برنامهای دقیق و شفاف
بوده و پیشبینی پذیر باشد ،برای سرمایه گذار و فعـال اقتصـادی زمینـه مناسـبی
فراهم است که میتواند با خیال آسوده سرمایه گذاری و تولید کند؛ در نتیجه هم
به سود خود فکر کند و هم منفعت و آسـایش مصـرفکننـده را تـأمین نمایـد؛
ازاین رو اندیشمندان و مسئوالن نظام اسالمی ،مکلف به تالش مضـاعف علمـی
همراه با نوآوری برای پشت سر گذاشـتن ایـن وضـعیت ویـژه هسـتند و بـرای
برون رفت از این معضل در صحنه تجربـه و عمـل ،راهـی جـز برقـراری ثبـات
اقتصادی با تحقق اقتصاد مقاومتی وجود ندارد؛ زیرا ثبـات اقتصـادی بـه عنـوان
شرطی مهم در ترسیم آینده ای روشن و امیدبخش بـر میـزان سـرمایهگـذاری و
تولید یک کشور تأثیرگذار است؛ زمانی که تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی خرد
و کالن نتوانند برای سودهای ثابت و حالل خود برنامهریزی کنند و نسبت به آن
اطمینان داشته باشند به سمت بازارهایی مـیرونـد کـه کـمریسـکتـر اسـت و
برگشت سـرمایه سـاده تـری دارد ،در ایـن شـرای داللـی و سـفتهبـازی رشـد
چشمگیری خواهد داشت؛ بنابراین دولت باید شرایطی فراهم سازد که در مسیر

رشد و توسعه کشور ،نوسان در مقررات و شرای اقتصادی بـه حـداقل برسـد؛
چراکه تولیدکنندگان با توجه به وضعیت موجود برنامـهریـزی مـیکننـد و تنهـا
زمانی انگیزه برای ایـن کـار را دارنـد کـه نسـبت بـه آینـده سـرمایهگـذاری و
سودآوربودن آن مطمئن باشند و احساس کنند ،قوانین روشن و پایـداری بـرای
حراست از سرمایه و موفقیت در فعالیت اقتصادی وجود دارد.
در این راستا دستیابی به یک نظام قانونی و ارزشی پایدار برای برقراری ثبات
اقتصادی ،بایسته است؛ زیرا با وجود ثبات ،رفتارهای اقتصادی قابـل پـیشبینـی
بوده و در نتیجه هزینه های دستیابی به عوامل تولید کاهش یافته و سرمایهگذاری
به صرفه و سودآور خواهد بود .گرچه بـروننگـری بـرای اسـتفاده از فنـاوری و
تجارب دیگر کشورها و برقراری رواب تجاری و اسـتفاده از بـازار آنهـا بـرای
فروش محصوالت تولیدشده امری مفید و الزم است و وجود منافع مشترک میان
کشورها موجب کاهش ریسک و افزایش ثبات اقتصـادی مـی شـود ،امـا محـور
اصلی این پژوهش و نیز افزایش ثبات اقتصادی آن است که اتکـای بـر منـابع و
نیروهای داخلی که از ویژگی های بارز اقتصاد مقاومتی است ،اقتصـاد کشـور را
آن ثبات و امنیت می بخشد .در اهمیت این موضوع همین بس کـه در بنـد نهـم
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبـری ،ایـنچنـین بـر آن
پافشاری شده است« :اصالح و تقویت همهجانبـه نظـام هـای کشـور بـا هـدف
پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصـاد ملـی و پیشـگامی در
تقویت بخش واقعی».

پیشینه پژوهش

ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

درون زا گردانیده و آن را از نوسانهای خارجی و تکانههای بیرونی مصون و بـه

موضوع اقتصاد مقاومتی نخستینبـار در شـهریورماه  5835توسـ رهبـر معظـم
انقالب اسالمی حضرت آیتاهلل خامنهای مطرح گردید؛ بنابراین پژوهش در ایـن
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موضوع بحثی نسبتاً جدید می باشد که تنها طی چند سال اخیر درباره آن کتابها
و مقاالتی نوشته شده است و موضوع ثبات اقتصادی در کنار امنیـت اقتصـادی،
در اقتصاد متعار ف فراوان بررسـی شـده اسـت ولـی پیشـینه عـام ایـن تحقیـق
محسوب میشود؛ برای نمونه کتاب بدت پاولی و رشاد اقتصاد ی ( Paul Zak,

 )2001تنها یکی از ابعاد بح

را بررسی کرده است؛ درحالیکه ثبات اقتصـادی

ابعادی فراتر از ثبات پولی دارد .مباح

کتاب راهبر اوسعه اقتصد ی هماراه باد

بدت سیدسی (محمدیلرد و اکبری )5851 ،گرچه مرتب با بحـ

ایـن پـژوهش

است ،ولی صرفاً علل اقتصادی بیثباتی سیاسی را بررسی نموده است.
رحمانی و صادقزاده ( )5835حوزه خاصی از ثبات اقتصادی را مورد بررسی
قرار داده و در مقاله «تأثیر استقالل بانـک مرکـزی بـر ثبـات اقتصـادی» اظهـار
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کرده اند که نقش سیاست گذاری پولی در کاهش یا کنتـرل تـورم در بسـیاری از
تحقیقات به تأیید رسیده است و از این راه میتوان نقش این موضوع را در ثبات
اقتصادی و متغیرهای بخش حقیقی نیز بررسی نمود.
توکلی ( )5859در کتاب خدوریز اقتصاد ی (خوانشای بار اقتصاد مقادومتی)

بح هایی چون چیستی و مشخصه های اقتصاد مقاومتی ،آسیب پذیری اقتصادی
و راهبردهای افزایش مقاومت اقتصادی را مطرح کرده است ،امـا بحثـی دربـاره
ثبات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در آن مشاهده نگردید.
مقاله پیش رو درباره رابطه ثبات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ـ به عنوان تنها
راه پیشرفت همهجانبه کشور در شرای موجود ـ ،بح

میکند و هـدف اصـلی

پژوهش از بررسی رابطه این دو موضوع تبیین این نکته است که اقتصاد مقاومتی
تضمین کننده ثبات اقتصادی جامعه می باشد .شایان گفتن است که موضوع مقالـه
بحثی نو است که پیشینه تحقیقی در خصوص آن مشاهده نگردید.

مفاهیم اساسی پژوهش
الف) اقتصاد مقاومتی
استعمال صفت مقاومتی برای اقتصاد ،داللت بر حالتی از اقتصاد مـیکنـد کـه از
درون دارای قوام و استحکام باشد و در رویارویی با عوامل تهدیدزای خـارجی
نیز بتواند قوام و پایداری خود را حفـظ نمایـد .گفتنـی اسـت کـه واکه اقتصـاد
مقــاومتی در ادبیــات اقتصــادی جهــان بــه کــار نرفتــه اســت و مبــاحثی ماننــد
انعطــافپــذیری اقتصــادی ( ،)Resilience Economicشــکنندگی اقتصــادی
( ،)Fragilityتاب آوری اقتصادی ( ،)Resilienceریاضت اقتصادی و بازدارندگی
اقتصــادی ( 5)Deterrence Economicهرچنــد از جهــاتی بــه اقتصــاد مق ـاومتی
نزدیـک هسـتند ،امـا از جهـاتی متمــایز از آن مـیباشـند .در ادبیـات اقتصــادی
کشورمان و در میان عموم مردم معموالً اقتصاد مقـاومتی بـا ریاضـت اقتصـادی
مقایسه یا مشتبه می گردد؛ بنابراین نظر به ظرفیت محدود مقاله ،در اینجا فق بـه
تمایز دو واکه مذکور اشاره میشود.

1

دو همراه با تحمل سختی ها و مستلزم مقاومت در مقابل توطئـههـا و مشـکالت
هستند؛ اما وجه تمایز آن دو این اسـت کـه اقتصـاد مقـاومتی بـرخالف اقتصـاد
ریاضتی دارای چشم اندازی روشن و امیدبخش است؛ زیرا در پی اقتصاد ایدئالی
است که هم اسالمی باشد و هم کشور را به جایگاه اقتصاد اول منطقـه برسـاند؛
اما در اقتصاد ریاضتی تنگناهای اقتصادی چون کسری بودجه ،مردم و دولـت را
مجبور به تحمل مشکالت ساخته ،بدون اینکه چشمانداز روشنی در میان باشد.
مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل
 1برای مطالعه بیشتر ر.ک به.(Edward Hill & et al, 2010) :
 2برای مطالعه بیشتر ر.ک به( :پیغامی.)5854 ،
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رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی ،در این جهت مشترکاند کـه هـر
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خامنه ای  ،واکنش مناسبی در مقابل جن

اقتصادی اسـتکبار جهـانی علیـه نظـام

اسالمی ما ،تحریم های ظالمانه آنان و الگوی مناسبی بـرای مصـونیت در مقابـل
بحران های اقتصادی دنیا و حل مشکالت داخلی اقتصاد کشـور بـود .ایشـان در
دیداری با دانشجویان در اینباره فرمودند:
اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یـک ملـت امکـان مـیدهـد و اجـازه
می دهد که حتى در شرای فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند؛
یعنى آن اقتصادى که در شرای فشار ،در شرای تحریم ،در شرای دشمنىها و
خصومتهای شدید میتواند تضمینکننده رشد و شکوفایى یک کشور باشد ...
(بیانات در دیدار با دانشجویان.)5855/11/59 ،

ایشان در سخنرانیهای متعدد ،ضرورت ،اهداف و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
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را تبیین کردند .با توجه به آن مباح  ،این تعریف را نیز میتـوان بـرای اقتصـاد
مقاومتی استخراج کرد:
«اقتصاد مقـاومتی الگـوی پیشـرفت اقتصـادی کشـور اسـت کـه درونزا و
بروننگر بوده و قادر است در کوتاهمدت مشکالت اقتصادی را کاهش داده و در
بلندمدت در برابر آسیب های درونی و بیرونـی بـه اقتصـاد ،پایـداری بخشـد و
موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور گردیده و جامعه اسالمی را بـه عـزت،
اقتدار و استقالل کامل همراه با عدالت برساند».
رهبر معظم انقالب به عنوان مبدع نظریه اقتصاد مقاومتی به صورتی کوتـاه و
گویا درباره اقتصاد مقاومتی میفرماید:
مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی اسـت
که برآمده از فرهن

انقالبی و اسالمی ماست؛ متناسـب بـا وضـعیت امـروز و

فردای ماست (بیانات رهبر معظم انقالب در جلسه تبیین سیاستهـای اقتصـاد
مقاومتی.)5851/51/11 ،

اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجا ناشی مـی شـود کـه نقشـه دشـمنان انقـالب

اسالمی برای متوقف کردن روند پیشرفت انقالب در سالهای اخیر بـیش از هـر
زمان دیگری بر عرصه اقتصاد تمرکز یافته است.
ب) ثبات اقتصادی
از ثبات ( )Stabilityدر لغت به پایداری ،پابرجایی و پایایی یاد مـی شـود و در
اصطالح ،ثبات اقتصادی و تثبیت اقتصادی ( )Stabilization Economicعبـارت
است از کاربرد شیوه های پولی و مالی و دیگر تدابیر برای اجتناب از انقباض یـا
تــورم آشــکار در اقتصــادهای صــنعتی پیشــرفته دنیــا (فرهنــ  ،ج،5875 ،1
ص .) 1135 -1131ثبات اقتصادی در دو سطح فرد و جامعه قابل طـرح اسـت؛
برای تحقق ثبات اقتصادی در سطح اول باید وضع معیشتی هر فـرد بـهگونـهای
باشد که در حال حاضر مشکلی از جهت فراهم بودن مایحتاج زندگی نداشـته و
نگران تأمین آنها در آینده نیز نباشد و اما در سطح جامعـه ،ثبـات اقتصـادی بـه
وضعی گفته می شـود کـه در آن ،واحـدهای تولیـدی بتواننـد بـدون نگرانـی از
نوسانات شدید اقتصادی ،برای رشد سرمایهگذاری و تولید ،در افقـی بلندمـدت
عبارت دیگر ثبات اقتصادی وضعیتی اسـت کـه در آن نهادهـای کارآمـد مـالی،
قضایی ،اداری و اجتماعی به همراه قوانین و مقررات شفاف و سیاسـتگـذاری
مناسب دولت ،بستر الزم را برای رشد پایدار اقتصادی ،توسعه سرمایهگـذاری و
کاهش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده تا سطح قابل تحمل بـرای فعـاالن
اقتصادی فراهم کنند (دهقان و عزتی ،5837 ،ص.)11

ویژگیهای مهم ثبات اقتصادی در سطح کالن

ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

برنامه ریزی کنند و از آینده فعالیت های اقتصادی خود ترسی نداشته باشـند؛ بـه

با توجه به شرای موجود ،به نظر میرسد مهمترین شـرای برقـراری ثبـات در
اقتصاد کشور عبارت است از:
 .1بدت ر قوانین ،مقررات و اصمیمتیریهدی اقتصد ی :یکـی از اصـولی
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که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ـ و دیگر سیاسـتهـای کلـی نظـام بـا
موضوع اقتصاد ـ مورد تأکید قرار گرفته ،ثبات قوانین ،مقررات و رویـههاسـت.
قوانین هنگامی می توانند وظیفه مهم خود به منظور راهنمـایی شـهروندان بـرای
برنامه ریزی درباره فعالیت های اقتصادی را انجام دهند که باثبات و پایدار باشند.
اگر قوانین دائماً تغییر یابند و اصالح شوند ،پیشبینی پذیری فضای کسـبوکـار
مختل می شود و امکان فعالیت اقتصادی مطمئن ،فراهم نخواهد شد.
رایجترین و چشمگیرترین رویه قانونگذاری که سبب مخدوش شـدن ثبـات
قوانین ـ نظام حقوقی ـ شمرده میشود ،اقـدام بـه قـانونگـذاری بـیشازحـد و
نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید ،اصالح پی درپی قوانین موجـود
و تصویب الحاقیه های متعدد به قوانین است .مهمترین آسیب این رویـه کـه بـه
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«تورم قوانین» (تورم قانون گذاری) معروف شده خدشه دارکردن امنیـت حقـوقی
(ثبات حقوقی) است .در نظام قانونگـذاری جمهـوری اسـالمی ایـران ،اصـالح
مکرر قوانین و پراکندگی قوانین ،به شدت بر ثبات قوانین تأثیر منفی نهاده اسـت
(خبرگـــــــــــــــــــــــزاری تســـــــــــــــــــــــنیم،5858/18/55 ،
.)/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/19/394928
 .2بدت ر بدورهد و ارزش هدی مور قبول جدمعاه :یکـی از عوامـل مهـم
برقراری ثبات اقتصادی در یک جامعه حفـظ هویـت فرهنگـی آن اسـت؛ زیـرا
هویت فرهنگی افراد جامعه که مشتمل بـر باورهـا ،ارزش هـا ،آداب و رسـوم و
شیوه های رفتاری آنهاست موجب عزت ،شخصیت و ثبات و پایداری در رویهها
و فعالیت های معقول و منطقی آنها در زمینههای مختلف بـهویـژه فعالیـتهـای
اقتصادی خواهد گردید؛ اما تزلزل در هویت فرهنگی ،موجب تقلید از الگوهـای
غل بیگانگان و در پیش گرفتن فعالیتهای نسـنجیده و غیـر منطقـی در زمینـه
تولید و مصرف خواهد شد .رعایت الگوی صحیح مصرف ،توجـه بـه تولیـدات
داخلی ،همت مضاعف در فعالیت های علمی و اقتصـادی ،پایبنـدی بـه اجـرای

عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین راهکارهای اقتصاد مقاومتی است
که نقش زیادی در ثبات اقتصادی کشور نیز دارد .روشن است که ایـن امـور در
یک جامعه مسلمان با وجود ثبات در باورها و ارزشهای اسـالمی قابـل تحقـق
است.
شایان گفتن است وجه تمایز ثبات در اقتصاد متعـارف بـا ثبـات در اقتصـاد
مقاومتی در ویژگی اخیر نهفته است؛ چراکه اقتصاد متعارف با حاکمیت دیـدگاه
سکوالر بر آن کاری به باورها و ارزشهای مـورد قبـول جامعـه ـ کـه در یـک
جامعه اسالمی مهم و تأثیرگذار است ـ ،ندارد.
 .3رشد اولید ندخدلص اخلی ر سطحی معقول و متندسا بد روند رشاد
و اوسعه وشور :از منظر ثبات اقتصاد کالن تولید ناخالص داخلی باید ساالنه با
یک سرعت مناسب و رضایتبخش ،رشد داشته باشد که به باور اقتصاددانها در
بسیاری از موارد رشد پنج تا شش درصـدی بـرای یـک دوره سـاالنه ،مناسـب
تشخیص دادهشده است .این میزان رشد به منظور پاسخ به رشد جمعیـت و نیـاز
مصرفکنندگان الزم میباشد.
سطحی پایین و کنترلشده باشد.
 .5بدت ر اشتغدل :سطح اشتغال تأمین کننده نیازهای درآمدی افراد جامعـه
بوده و نر بیکاری تحت کنترل دولت باشد.
 .6بدت بدزار ارز :بازار ارز با نوسانات شدید مواجه نگردیده و با برقـراری
ثبات نسبی در آن افراد جامعه نگران کاهش قدرت خرید خود نباشند.
 .7ارازبو

بو جه ولت :تراز در بودجه دولت برقرار بوده و یا با کسـری

اندکی مواجه باشد.

ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

 .4بدت قیمتهد :نوسان در قیمت کاالها و خدمات ،اندک و نر تـورم در

توضیح بیشتر در مورد چند مورد اخیر آنکه ،ثبات اقتصاد کالن بر مبنای نبود
نوسانات شدید در اقتصاد کالن تعریف می گردد؛ به عبارت دیگر ثبات اقتصادی
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شرایطی است که در آن نر رشد اقتصادی ثابت و پایدار بوده ،نر تورم پایین
و تقریباً ثابت باشد (معموالً در محدوده سه تا پنج درصد) ،نر بیکاری نزدیـک
نر طبیعی خود قرار داشته باشد ،کسری بودجه پایین و نر ارز رسمی تقریبـاً
برابر نر ارز بازاری باشد؛ هر یک از این موارد شاخصی برای ثبـات اقتصـادی
به حساب میآیند؛ زیرا هر یک از این مؤلفه ها در ایجاد بستر باثبـات اقتصـادی
نقشی اثرگذار دارند (رحمانی و صادقزاده ،5835 ،ص.)5
گفتن این نکته درباره نوسان در قیمت کاالها و خدمات ،الزم به نظر میرسد
که گرچه انتظارات تورمی در یک اقتصاد باثبات میتواند به عنوان یـک مشـوق
برای جذب جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی عمل کند ،اما تـورم
سطح باال و مستمر ،یکی از عوامل بی ثباتی در اقتصاد و موجب نگرانی صاحبان
دوفصلنامه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی  /سال اول  /شماره  / 2پاییز و زمستان 5931

11

درآمدهای ثابت و گروههای کمدرآمد جامعه می شود؛ زیـرا در چنـین وضـعیتی
قدرت خرید آنها دائماً در حا ل کاهش بوده و در تأمین معیشت و رفاه نسبی بـا
مشکل مواجه میشوند.
الزم به گفـتن اسـت کـه بـرای مـورد اول و دوم در اینجـا شاخصـی بیـان
نمی گردد چون ابداع شاخص در این دو مقوله نیاز به تحقیـق و مطالعـه بیشـتر
داشته و فرصت دیگری را می طلبد .افزون بـر اینکـه اضـافهشـدن مـورد دوم از
ابداعات این مقاله بوده و در جای دیگری مشاهده نگردید ،اما در مجموع ثبـات
در اقتصاد کالن را برای ارزیابی موارد اخیر ،میتوان با تغییـرات شـاخصهـای
کلیدی زیر اندازهگیری کرد:
 .5تورم قیمت مصرفکننده (درصد تغییر ساالنه سطح عمومی قیمتها)؛
 .1رشد تولید ناخالص داخلی واقعی؛
 .8تغییر در بیکاری اندازهگیریشده و سطح اشتغال؛
 . 4تغییر در امور مالی دولت (برای نمونه میزان کسری مالی یا مازاد)؛
 . 1ثبات نر ارز رسمی و برابری نسبی آن با نر ارز بازاری.

در کشورهایی چون ایران که عمده درآمد ارزی آنها حاصل از صادرات نفت
میباشد تا زمانی که این درآمد متکی بر استفاده بهینه از منابع و امکانات داخلی
و رشد سرمایه گذاری و تولید داخلی نباشد ،در نوسان و آسیبپذیر بوده و ثبات
اقتصادی در بخش های مختلف و به دنبال آن نر رشد اقتصـادی و نـر ارز را
دچار بی ثباتی سـاخته و در کـل مـیتـوان گفـت همـه شـاخصهـای اخیـر را
دستخوش نوسان می سازد و با از بین رفتن ثبات اقتصادی ،مقاومـت اقتصـاد در
مقابل تکانه های داخلی و خارجی کاهش مییابد .نمونه بارز آن نوسـانات نـر
ارز در سال های اخیر بوده است؛ بهطوری که نر رسـمی آن در برابـر هـر دالر
امریکا در سالهای  74 -78از سیصد تومان به بیش از سههزار تومـان در سـال
جاری رسیده است و این به معنای کاهش بیش از ده برابـری ارزش پـول ملـی
است که پیامدهای منفی فراوانی به دنبال داشته است .نمونه عینی دیگر برای این
مطلب تغییرات زیاد نر رشد اقتصادی در چند سال اخیر می باشـد کـه گـاهی
منفی و گاهی مثبت بوده است.

اقتصادی
این بح

در دو بخش راهبردها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی بـا برشـمردن

چهار مورد برای هریک از آنها تبیین میگردد .البته ادعایی بر انحصار راهبردها و
الزامات به موارد مذکور نیست و انتخاب این موارد به لحاظ اهمیت بیشـتر آنهـا
در شرای کنونی کشور است .شایان گفتن است که راهبردهای اقتصاد مقـاومتی
مسیر تحقق این اقتصـاد در جامعـه اسـالمی را نشـان مـی دهنـد ولـی الزامـات
بیانکننده شرای الزمالرعایه ای است که برای پیمودن موفق آن مسیر باید مـورد

ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

راهبردها و الزامات تحقـق اقتصـاد مقـاومتی و رابطـه آن بـا ثبـات

توج ه باشد؛ هرچند یک الزام و شرط ممکن است ما را به راهبرد خاصی هدایت
کند؛ بنابراین این دو با یکدیگر مرتب هستند و بر یکدیگر تأثیر مثبـت یـا منفـی
دارند.
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الف) مهمترین راهبردها
یکی از راه های بررسی رابطه میان اقتصاد مقاومتی و ثبات اقتصادی و اثبات این
مطلب که راه ر سیدن به ثبات اقتصادی تحقق اقتصاد مقاومتی اسـت ،توجـه بـه
راهبردهای این اقتصاد میباشد .مهم ترین این راهبردها کـه هـر یـک بـه نـوعی
تأمین کننده ثبات اقتصادی جامعه است عبارت است از:
 .1تقویت ایمان و فرهنگ اسالمی
با تحقق اقتصاد مقاومتی فرهن

اسالمی که دربردارنده عناصـری چـون عـزت،

استقالل ،نظم و انضباط ،امانتداری ،وفای به عهـد و پیمـان ،صـداقت ،وجـدان
کاری و اتقان در عمل است ،تقویت می گردد؛ زیـرا پیشـرفت مـادی و معنـوی
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کشور و مقابله با مشکالت و توطئه های دشمن در سایه اقتصاد مقاومتی ،جز بـا
حفظ و ترویج ایـن عناصـر ممکـن نیسـت .رهبـر معظـم انقـالب در ایـنبـاره
میفرماید:
طبعاً کشوری مثل کشور ما ـ کشور بزرگـی اسـت؛ کشـور ریشـهداری اسـت؛
کشور دارای موقعیت ممتازی است؛ امروز در دنیا کشور بسیار آبرومندی است؛
دارای فرهنـ

مترقـی اسـت؛ دارای سـابقه درخشـان و مترقـی اسـت؛ دارای

هدفهای بلندی است؛ حرف نویی مطرح کرده؛ کشوری با این خصوصیات ـ
نیاز دارد به اینکه اقتصاد آن با همان خصوصـیاتی باشـد کـه در سیاسـتهـای
اقتصــاد مقــاومتی مــورد مالحظــه قــرار گرفتــه ( ...بیانــات در جلســه تبیــین
سیاستهای اقتصاد مقاومتی.)5851/51/11 ،

فرهن

گستره وسیعی دارد که همه باورها ،ارزشها ،هنجارها ،عادات ،سنن،

آیین ها ،الگوها ،زبان ،ادبیات و هنر یک ملت را شامل میشود؛ اما بـدون تردیـد
اساسی ترین عنصر در میان آنهـا عنصـر باورهاسـت؛ ازایـنرو بـاور بـه خـدای
متعال و ایمان به تحقق وعدههای الهی و اطاعت از فرمانهـای او مهـمتـرین
رکن اقتصاد مقاومتی در یک جامعه ا سالمی است .ایمان و انگیزه الهی از طرفـی

هدف و جهت گیری مقاومت را نشان میدهد و از طرفی خطوط اصلی نقشه راه
را روشن می کند و از طرف دیگر نیروی محرک و مقاومتآفـرین جامعـه بـرای
حرکت به سمت قلههای پیشرفت میباشد .قرآن کریم میفرماید« :إنَّ الَّذوینَ قَالُوا
رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ( »...احقاف 58 :و فصلت .)81 :این آیه نشان مـیدهـد کـه
ایمان به خدای متعال و تحقق وعده های او ،نخستین سن

زیربنـای اقتصـاد

مقاومتی است و تا زمانی که ملتی رسیدن به اهداف خود را در گرو ایجاد رابطه
با بیگانگان و قدرتهای غیر الهی ببیند هیم مقاومتی شکل نخواهد گرفت.
قرآن کریم تأکید مى کند که هرگاه ایمان در جامعه اسـتقرار یابـد و ارکـانش
استوار گردد ،برکتها بر انسان فرو مىبارد و زمین سرچشمه نعمت مىشود تـا
آن گاه که وجود انسان از خیر سرشـار مـىگـردد و جامعـه در رفـاه و آسـایش
اقتصادى افزون بر تصور بهسر مىبرد؛ «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُـرَى آمَنُـواْ وَاتَّقَـواْ لَفَتَحْنَـا
عَلَیْهم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْض» (اعراف.)59 :
با افزایش سطح ایمان و تقـوای جامعـه هـم انگیـزه فعالیـت در زمینـههـای
مختلف افزایش یافته و ارزش های اخالقی پایدار و نهادینه گردیده و هم سـطح
آرامش و اطمینان خاطر همراه با چشم اندازی روشن از امید به آینده بـر جامعـه
حکمفرما می گـردد و بـا پدیدآمـدن وضـعیت مناسـب مـذکور ثبـات و امنیـت
اقتصادی جامعه نیز ارتقا مییابد.
 .2استفاده از همه ظرفیتهای کشور و حمایت از تولید داخلی
اکنون که نظام اسالمی و مـردم مسـلمان مـا در راسـتای رسـیدن بـه اهـداف و
آرمان های واالی خود خواهان ایستادگی و مقاومت در مقابل فشارهای تحمیلـی
کشورهای سلطه گر است ،باید با خودباوری و استفاده از امکانات موجود ،سطح
کمّی و کیفی تولید فراورده های کشاورزی و صنعتی را ارتقا دهد و دولـت بایـد
از واردکردن کاالهای مشابه خارجی خودداری کند تا سطح اشتغال را در کشور
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تخلفات و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی کاهش مییابد؛ در چنین وضعیتی

11

ارتقا داده و از خروج ارز کشورمان بـه خـارج جلـوگیری نمایـد .رونـق تولیـد
داخلی و کاستن از وارداتی که میتواند به افول ،کم رونقی و توقـف واحـدهای
تولیدی داخلی منجر شود ،استقالل اقتصادی ،قطع وابستگی به خارج و ارتقـای
فناوری را به دنبال دارد.
بنابراین اساسی ترین رکن تحقق اقتصاد مقاومتی اتکای بـر تولیـد داخلـی و
تقویت آن است؛ چراکه رسیدن به رشد و رونق اقتصادی و مقابله با دو مشـکل
اساسی اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها یعنی بیکاری و تـورم ،تنهـا در سـایه
اهتمام به کمیت و کیفیت تولید داخلی امکان پذیر است .بـدیهی اسـت رفـع دو
مشکل مزبور نقش زیادی در تأمین ثبات اقتصادی در هر دو سطح خرد و کالن
آن دارد .افزایش کیفیت محصوالت داخلی نخستین گام برای ایجـاد و گسـترش
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بازار برای تولیدکنندگان کشور اسـت و یگانـه راه رونـق کسـبوکـار و تولیـد،
داشتن بازارهای باثبات است؛ نه فق تزریق نقدینگی در قالـب تسـهیالت و یـا
کمک های نقدی؛ چراکه این کمکها در حد مُسکّن میتوانند ظهور مشکالت را
به تعویق بیندازند ولی درمـان نمـیکننـد (ایروانـی)5851 ،؛ بـههرحـال دولـت
به عنوان نهاد برنامهریز و ناظر میتواند برای تقویت تولید داخلی به عنوان ستون
فقرات اقتصاد مقاومتی و داشتن اقتصادی درونزا و بروننگر نقش مهمی داشـته
باشد .مقام معظم رهبری در اینباره میفرماید:
تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند ،یقیناً باید هـم بـه آن کمـک تزریـق
بشود ،هم از چیزهایی که مـانع رشـد آن اسـت جلـوگیری بشـود ،هـم بـرای
محصوالت ،بازار به وجود بیاید ،هم واردات محصوالت مشابه به یـک نحـوی
کنترل بشود  ...گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگراست؛ ما از درون بایـد رشـد
کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم؛ اما بایستی نگاه بـه بیـرون داشـته باشـیم؛
بازارهای جهانی متعلق به ماست ،باید بتوانیم با همت خود و با ابتکار خود ،در
این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایـت دولـت امکـانپـذیر
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نیست ( ...بیانات در جمع گروه صنعتی مپنا.)5858/11/51 ،

در ایــن راســتا دولــت بایــد بــا مــدیریت منــابع ارزی ،حمایــت منطقــی و
حسابشده ای از واحدهای تولیدی داشته و نیازهای مالی و ارزی آنها را تـأمین
کند.
خالصه آنکه تحقق عملی اقتصاد مقاومتی با راهبرد اتکای بر تولید داخلی و
استفاده از همه ظرفیت های کشور ،هم موجب رشد تولید ،افزایش اشتغال و هم
با افزایش عرضه کاال و خدمات موجب کاهش و کنترل تورم گردیده و از طرف
دیگر رشد تولید ناخالص داخلی و به دنبـال آن کـاهش واردات ،نیـاز بـه ارز و
خروج آن از کشور را کاهش داده و موجب افزایش درآمدهای مردم و دولت و
کاهش کسری بودجه خواهد گردید .روشن است امور مـذکور همـه در جهـت
ارتقای ثبات اقتصاد در سطح کالن می باشد؛ اما بدون حمایت سنجیده و معقول
دولت از بخشهای تولیدی محقق نمی شود؛ البته اقدام و حمایت دولت ،تنها بر
اساس برنامههای مشخص و از پیش تعیینشده و با پرهیز از روشهای آزمون و
خطا کارساز و مفید خواهد بود.

اصلیترین سرمایه نظام اسالمی مردم هستند و تحقق موفق هر برنامـه اقتصـادی
تنها با همراهی مردم امکان پذیر است؛ زیرا با هماهنگی و همکـاری آنهـا کارهـا
سریع تر ،آسان تر و با هزینه کمتری انجام می شود؛ از سوی دیگر همراهی مـردم
نیز تنها با ج لب اعتماد آنـان ممکـن اسـت .نظـام جمهـوری اسـالمی در طـول
سال های گذشته در عرصه های سیاسـی ،نظـامی و فرهنگـی توانسـته اسـت بـا
استفاده از این ظرفیت ،بسیاری از مسائل و مشکالت کشور را حل کنـد؛ امـا در
عرصه اقتصاد هنوز آن گونه که باید ،از ظرفیت مردم برای تولید و رشـد کشـور
استفاده نشده است.
دولت در کشور ما میلیون ها هکتار زمـین ،بـاغ ،ملـک ،مسـتغالت ،مرتـع و
جنگل در تملک خود دارد و کلیه منابع زیرزمینی مانند نفت ،گاز ،سـن

آهـن،
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مس و طال متعلق به دولت است .دولت ساالنه دریافتکننـده درآمـدهای نفتـی
میلیاردی است و هواپیماها ،کشتیهای باری ،نفتکشها ،قطار و هزاران کارخانه،
سازمان ،بنیاد ،بنگاه ،شرکت و مؤسسه را در مالکیت و تصدی خود دارد .مهمتر
از همه ،دولت دستگاه چاپ اسکناس و یک شبکه بانکی که پساندازهای مـردم
را جمعآوری میکند ،در اختیار و کنترل خود دارد؛ به همین جهـت ،دولـت در
ایران منبع اصلی هرگونه سرمایه گذاری است؛ از سوی دیگـر ،دولـت در ایـران
بزرگترین متصدی و کارفرماست؛ نان ،آب ،برق ،مدرسـه و بهداشـت مـردم را
تأمین میکند .همه این ویژگیها بر دولتی بودن شدید و گسترده اقتصاد ایران بـا
تمامی نقص هایی کـه بـر مـدیریت دولتـی وارد اسـت ،داللـت دارد .در چنـین
شرایطی کمال مطلوب آن است که دولت بر جایگاه واقعی خود بنشـیند؛ یعنـی
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برقراری و حفظ ثبات و امنیت اقتصادی را بر عهده گیرد و کارگزاری اقتصادی
را به ملت واگذار نماید .بهجرئت میتوان گفت که کوچککـردن دولـت بـدون
کسر ابعاد نظارتی آن ،اصلیترین راه دسـتیابی بـه ثبـات و امنیـت اقتصـادی در
کشور ماست.
بنابراین در صورتی که بتوان اقتصاد کشور را بـر پایـه مشـارکت حـداکثری
مردم شکل داد ،از جهت مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از بیگانگان مقاوم خواهد
شد؛ زیرا با همکاری و مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی ،انگیزه آنها بـرای
تالش افزایش و با استفاده بهینه از منابع تولید ،هزینه ها کاهش یافته و با رعایت
بهتر قوانین و مقررات ،تخلفات اقتصادی کمتر خواهد شد و روشـن اسـت کـه
این امور با راهبـرد مردمـی کـردن اقتصـاد در راسـتای اقتصـاد مقـاومتی ،ثبـات
اقتصادی کشور را در سطح کالن ارتقا میبخشد.
 .4برقراری عدالت در توزیع امکانات و منابع
قرآن کریم برقراری عدالت اجتماعی را در زمره اهداف رسوالن الهی قـرار داده
است َ« :قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَیِّنَاتو وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکوتَـابَ وَ الْمویـزَانَ لویَقُـومَ النَّـاسُ

بالْقوسْ و» (حدید .)11:کلمه «لیقوم» که از ماده قوم است ،نشان مـیدهـد عـدالت
مایه قوام و برپایی جامعه است و این معنـا در روایـات متعـددی تصـریح شـده
است که به چند مورد از آنها اشاره میشود:
امــام علــی« :العَــدلُ أقــوى أســاسٍ» (آمــدی5417 ،ق ،ح :)398عــدالت
استوارترین پایه است .آن حضرت در سخنی دیگر میفرماید« :جَعَلَ اللّه سُبحانَهُ
ن المَظـالوم َو اآلثـام و تَسـ ون َی ًة ول سـالم» (همـان،
العَد َل قوواما ولألَنـام و تَنزیهـا موـ َ
ح :) 4735خداوند سبحان عدل را مایه استوارى مردم ،پیرایش آنان از ستمهـا و
گناهان و آسانسازى اسالم قرار داد.
یکی از موارد بسیار مهم جلوه های عـدل ،عـدالت در روابـ میـان مـردم و
حکومت است که امام علی آن را مایه رفاه و آسایش جامعه اسالمی و ناامیدی
دشمنان اسالم شمرده و در اینباره میفرماید:
 ...فَإذا أدَّتو الرَّعویَّةُ إلَى الوالی حَقَّهُ و أدّى إلَیهَا الوالی کَذلوکَ ،عَزَّ الحَـق بَیـنَهُم،
فَقامَت مَناهوجُ الدّین ،وَاعتَدَلَت مَعالومُ العَدل و جَرَت عَلى أذاللَهَا السُّنَنُ ،فَصَـلَحَ
بذلوکَ الزَّمانُ وطابَ بهو العَیشُ و طُموعَ فی بَقاءو الدَّولَة و یَئوسَـت مَطـاموعُ األَعـداءو
 ... :)111و آن گاه که مردم حق حاکم را ادا کنند و حاکم نیز حـق مـردم را ادا
نماید ،حق در میانشان عزت یابد و آیینهاى دین اسـتوار گـردد و نشـانههـاى
عدل برقرار شود و سنتهـا[ى پیـامبر ]در راه خـود افتـد و بـدینسـان،
روزگار سامان گیرد و زندگى نیکو شود و امید بـه پایـدارى حکومـت افـزون
گردد و دشمنان از خواستهاى خویش ناامید شوند.

روشن است که با برقراری عدالت اقتصادی در جامعـه ،فاصـله طبقـاتی در
جامعــه کــاهش یافتــه و فشــار فقــر و تنگدســتی موجــب تخلــف اقتصــادی و
ناهنجاری های اجتماعی نمی شود و همکـاری و همـدلی در میـان افـراد جامعـه

ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

(امام علیبن ابیطالـب[ ،بـیتـا] /159 ،کلینـی5851 ،ق ،ج ،3صـص 818و

افزایش می یابد .در چنین شرایطی ثبات و امنیت اقتصادی در دو سـطح خـرد و
کالن ارتقا می یابد .برقراری عدالت نیز زمینه مناسبی برای پایـداری در عقایـد و
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ارزشها ـ به عنوان یکی از ویژگیها و الزامات ثبات اقتصادی ـ ،پدید میآورد.
ب) مهمترین الزامات
یکی دیگر از راه های بررسی رابطه میان اقتصـاد مقـاومتی و ثبـات اقتصـادی و
اثبات این مطلب که راه رسیدن به ثبات اقتصادی تحقق اقتصاد مقـاومتی اسـت،
توجه به الزامات این اقتصاد میباشد .مهمترین این الزامات که هر یک به نـوعی
تأمین کننده ثبات اقتصادی جامعه است عبارت است از:
 .1جدیت در کار ،تولید و تالش جهادی
اگر جامعهای بخواهد مستقل و قدرتمند به حیات اقتصادی و سیاسی خود ادامه
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دهد ،ناچار به کار و تالش جدی و مبارزه با بیکاری و تنپروری است؛ به همین
جهت ،اسالم برای رسیدن به این هدف مهم بر اشتغال و فعالیت افراد در جامعه
تأکید دارد .در زندگی پیامبر اکرم آمده است که هنگامی که ایشان مـردی را
می دید و توجه آن حضرت به او جلب میشد ،مـیپرسـید آیـا حرفـه و شـغلی
دارد؟ اگر میگفتند نه ،می فرمود از چشمم افتاد و در پاسـخ از چرایـی موضـوع
جواب می داد برای اینکه یک فرد باایمان اگر شغلی نداشته باشد با دینفروشـی
زندگی خود را اداره میکند! (مجلسـی ،5891 ،ج ،518ص .)5امـام کـاظم در
اینباره میفرماید« :انّ اهلل عزوجل یبغ

العبد النوّام الفارغ» (حر عـاملی ،ج،51

5415ق ،ص :)89همانا خداوند متعال از بنده پرخواب بیکار متنفر است.
سیره پیامبر اکرم این بود که همیشه به پیروان خود توصیه میکرد که از
دسترنج خود بخورند و فواید زیادی را برای این کار بیـان مـیکردنـد از جملـه
اینکه هر فردی از دسترنج خودش بخورد خداوند متعال با نظـر رحمـت بـه او
نگاه می کند و او را عذاب نمیکند« :کلوا من کَدّ اَیدیکم ،مَن اَکَل موـن کَـدِّ یَـده،
نَظَرَ اهللُ اولَیه بالرَّحمَة ،ثُمَّ ال یُعَذُبهُ اَبَداً» (مجلسی ،5891 ،ج ،518باب.)5
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همچنین پیامبر اکرم تأکید فـراوان داشـتند بـر اینکـه کارهـای خـود را

خودتان انجام دهید و هرگز از دیگران هرچند بـه انـدازه یـک چـوب مسـواک
کمک نخواهید« :ال یـَسـْتـَعْنَ اَحَدَکُمْ بالنّاس وَلَوْ فی قَضْموةٍ مونْ سـواکٍ» (دلشـاد
تهرانی ،5838 ،ج ،5ص.)848
به تحقیق می توان این دستورات و توصیههای رسول خـدا و پیشـوایان
معصوم را که در حوزه فردی بیان کردهاند در حوزه اجتمـاع عمومیـت داد و
رمز موفقیت جامعه اسالمی را در این نکته دانست کـه جامعـهای مـیتوانـد بـه
موفقیت دست پیدا کند و در برابر ابرقدرتهای دنیا مبارزه کند که همه نیازهای
خود را خودش تهیه کند و حتی به اندازه یک چوب مسواک محتـاج بیگانگـان
نباشد.
بنابراین ،نخستین وظیفه مسئوالن در جامعه اسالمی برای مقابله با تحریمها و
برقراری ثبات و امنیت اقتصادی اهمیت دادن به موضوع اشتغال و تولیـد اسـت؛
زیرا جامعهای می تواند به عزت و سربلندی برسد کـه اوالً اسـتعدادهای درونـی
خود را کامالً بشناسد و ثانیاً با اعتماد به نفس و توکل به خدای متعال از تمام
ظرفیت های خود در راستای عملی شدن اقتصاد مقاومتی بهره ببرد و با انجام این
شد.
بدیهی است در چنین شرایطی ثبات و امنیـت اقتصـادی در سـطح فـردی و
جمعی ارتقا خواهد یافت؛ زیرا افراد ،بینیاز از دیگران بوده و جامعه اسالمی نیز
نیازمند بیگانگان نخواهد بود تا به هنگام تحریم و فشـار ،مبـتال بـه نوسـانات و
بحران های اقتصادی گشته و مجبور به سازش و زیر پا گذاشتن ارزشها ،عـزت
و استقالل خود گردد.
 .2ثبات در قوانین ،مقررات و تصمیمگیریها
وجود قانون یکی از ضرورتهای برقراری ثبات اقتصادی و یکـی از پایـههـا و
ستون های اصلی آن است؛ زیرا در رواب اقتصادی تا قانون مشخص و روشـنی
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امور است که طبق وعده خداوند آثار و برکات تالش و مقاومت ظـاهر خواهـد
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وجود نداشته باشد ،ثبات اقتصادی وجود خارجی نخواهد داشت.
قانون باید ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند استمرار ثبات و امنیت اقتصـادی
را تضمین کند؛ از جمله ویژگیهای یادشده ،هویت پایدار قـانون اسـت؛ یعنـی
اینکه مفاد قا نون مرتب با ثبات اقتصادی ،هر لحظه و هـر روز عـوض نشـود و
حالت پایدار داشته باشد .دیگر اینکه اصول رواب اقتصـادی در قـوانین مصـوبه
باید روشن و مشخص باشد و بخشنامههـایی کـه پیرامـون آن صـادر مـیشـود،
تکلیف همه مرتبطین را به طور قطعی روشن کند و درعینحال ،جای تخلـف از
مفاد آن را برای کسی باقی نگذارد .تجدیدنظرهای زودبهزود در قوانین ،مقررات
و بخشــنامههــای دولتــی گویــای تهیــه و تــدوین عجوالنــه آنهاســت؛ بنــابراین
روشن بودن چشم انداز اقتصادی کشور برای فعاالن این عرصه یک نقطه کلیـدی
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در ایجاد آرامش ،ثبات و امنیت اقتصادی است .اینکه در یک دوره بلندمدت ،به
عنوان مثال نحوه اتخاذ سیاست های ارزی ،نر سود و دسترسـی بـه تسـهیالت
دچار تغییر شدید نخواهد شد ،باع

میشود اقتصاد کشور بـه آرامـش و ثبـات

برسد.
تولیدکننده و سرمایهگذار باید اطمینان حاصـل کنـد کـه مسـئوالن اقتصـادی
کشور در پی تأمین منافع مل ی و مصالح جامعه هستند و به دنبال منافع شخصـی
و یا گروهی نبوده و هر روز تصمیمات و سیاستگذاریهـای اقتصـادی خـود را
عوض نمی کنند .در این راستا ،هماهنگی و تعامل قوا و همه دستگاههای اجرایی
و قانون گـذاری در حـوزه سیاسـت هـای پـولی و مـالی مـیتوانـد بـرای بـازار
آرامشبخش و ثباتآفرین باشد.
 . 3کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و دیگر منـابع
زیرزمینی
یکی از مشکالت کشورهای درحال توسعه ،نحوه اسـتفاده صـحیح و کارآمـد از
منابع خدادادی نفت و گاز می باشد .کشور ما نیز به عنوان غنـیتـرین کشـور از

جهت مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان ،با این معضل روبهروست و نتوانسته
است به نحو منطقی و صحیح از این منابع در جهت شکوفایی تولیـد داخلـی و
اقتدار بین المللی استفاده کند و خامفروشی تنها گزینه ای است که در این سالها
برای تأمین اکثر هزینههای کشور انتخاب شده که نتیجه آن وابستگی همـهجانبـه
اقتصاد جامعه به نفت بوده است.
الگوی مصرف کنونی کشور نیز با توجه به آنچه گفته شد امکان تداوم ندارد.
از نظر درآمد نفت ،رشد جمعیت ،رشد شهرنشـینی ،آلـودگی محـی زیسـت و
غیــره ،الگــوی مصــرف وارداتــی دارای محــدودیتهــایی بــهمراتــب بیشــتر از
محدودیت های مزبور در کشورهای صنعتی ا ست که باید پیش از رسیدن بحران،
برای پیشگیری از آن راه چارهای تدارک دید (رزاقی ،5874 ،ص.)545
اما در حال حاضر درآمد حاصل از نفـت همچنـان بخـش مهمـی از درآمـد
کشور را تشکیل مـی دهـد .ایـن درآمـد اوالً تـکمحصـولی و ناشـی از فـروش
داراییهای سرمایه ای کشور است و ثانیاً متأثر از رفتار کشورهای متخاصم است
که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا در چند سال اخیر ،نمونهای از
ال مشـکل
دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفـت بـه دیگـر کشـورها هـم عمـ ً
می شود؛ بنابراین وابستگی بودجه کشور به این مقدار از درآمد نفتی نقطه ضعف
مهمـــــی اســـــت (فیروزآبـــــادیhttp://farsi.khamenei.ir/others- ،5855 ،

 .)note?id=21459بی شک برای رفع ایـن ضـعف ،از ایـن ظرفیـت بایـد بـرای
سرمایه گذاری زیربنایی در سایر بخش هـا بهـره بـرد و بـا تبـدیل ایـن مـواد بـه
محصوالت ثانویه و ترجیحاً محصول نهایی ،حتی المقدور از خـام فروشـی ایـن
مواد پرهیز نمود .اقتصاد مقاومتی باید صـادرات گـرا باشـد .صـادرات ،ظرفیـت
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آن به شمار میرود؛ به ویژه وقتی این تصمیم با تحریمهای مالی همراه میشـود،

کسب درآمد خارجی و افزایش سرمایه های ملی را به همراه دارد .ضـمن اینکـه
اقتصاد صادرات گرا اقتصادی است که امکان رقابت در دنیا را برای خود فـراهم
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می کند و خود را در سطح اقتصادهای برتر و قدرتمند نشان میدهـد .صـادرات
کاال کشور را از فروش خام سرمایهها و دارایی های خـود ماننـد نفـت بـینیـاز
میکند.
نتیجه آنکه اجرای برنامه های بلندمدت برای کمکردن وابسـتگی بـه نفـت و
کاهش اتکا به آن از طریق «کاهش واردات» و «افزایش صادرات غیـر نفتـی» یـا
کاالهای استراتژیک متکی بر نفت ماننـد پتروشـیمی از راهکارهـای مهـم بـرای
ثبات بخشی به اقتصاد کشور است؛ زیرا در این صورت دیگر بیگانگـان بـهویـژه
قدرت های جهانی با ایجاد نوسان در قیمت نفت قادر نخواهند بـود تکانـههـای
شدید بیثبات کننده در اقتصاد ما به وجود آورند و یا بـا تحـریم نفتـی و بـانکی
اقتصاد را دچار مشکل جدی یا بحران سازند؛ چراکـه یـک اقتصـاد قدرتمنـد و
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مستقل می تواند بدون اتکای به درآمدهای حاصل از فروش نفت ،مسیر رشـد و
شکوفایی خود را بپیماید و به خوبی قادر است در صحنه تجارت جهانی ،منـافع
ملی و مصالح خود را حفظ کرده و امکان نفوذ ،دخالت و تأثیرگذاری منفی را از
دشمنان سلب نماید.
 .4مبارزه با مفاسد و تخلفات اقتصادی
ازآنجاکه آرامش روحی افراد جامعه و جلوگیری از عوامل تنشزا یکی از شرای
اساسی در ایجاد ثبات از جنبههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است و
از سوی دیگر برقراری عدالت اقتصادی و اجتمـاعی یکـی از راهکارهـای مهـم
ایجاد آرامش و رضایت خاطر برای افراد جامعه مـی باشـد و مبـارزه بـا مفاسـد
اقتصادی مهم ترین شرط برقراری عدالت اقتصادی است ،بنابراین بدون برخورد
جدی با مفاسد و تخلفات اقتصادی ،برقر اری آرامش و اطمینان خاطر و به دنبال
آن ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه بـیمعناسـت .مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی ـ
برخالف آنچه ممکن است برخی تصور کنند که مبارزه با مفسدان ایـن عرصـه،
زمینه سرمایه گذاری جدید را از بین می برد؛ چراکه ممکـن اسـت سـرمایهگـذار

احساس ناامنی کرده و از این کار پرهیز کند ـ ،موجب دلگرمـی مـردم ،افـزایش
سرمایهگذاری ،تشویق سرمایهداران سالم و رونق بیشتر اقتصاد میشود.
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مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و رابطه آن بـا آرامـش و
امنیت اقتصادی چنین فرمودهاند:
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى س الم و ایجـاد اشـتغال بـراى جوانـان و
سرمایه گذارى مطمئن است و این همه ،بـه فضـایى نیازمنـد اسـت کـه در آن،
سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمـى و جوینـده
کار و همه قشرها ،از صحت و سالمت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت
متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامـش کننـد؛
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر
امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو ،طرد نشـوند ،سـرمایهگـذار و
تولیدکننده و اشتغال طلب ،همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى
از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد (فرمـان
هشت مادهای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی.)5831/11/51 ،

با نبودن ثبات اقتصادی و آرامش خاطر ،هیم فعالیت اقتصادی به شکل دلخـواه
صورت نگرفته و نتایج مثبت به بار نمیآورد .برقراری و حفظ ثبات نیز بیشک
به زمینه ها و ابزاری نیاز دارد که در راستای رسیدن به اهداف و آرمانهای نظـام
اقتصادی اسالم ،فراهمآوردن آنها جزء مسئولیت های مجموعـه نظـام ،از دولـت
گرفته تا قوه مقننه و قضائیه اسـت .ثبـات اقتصـادی از جملـه مسـائل محـوری
پیشرفت است که غفلت از آن موانع زیادی در مسیر پیشرفت اقتصـادی کشـور

 1بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک بـه( :بیانـات مقـام معظـم رهبـری در اجتمـاع کـارگران
کارخانجات تولیدى داروپخش.)5855/11/54 ،
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جمعبندی و نتیجهگیری
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ایجاد خواهد کرد؛ زیرا سرمایهگذار باید از پایان کار و فعالیتش مطمئن باشـد و
احساس کند قوانین روشن ،محکم و پایدار و همینطور شـرای مناسـب دیگـر
برای سودآوربودن فعالیت اقتصادی اش وجـود دارد وگرنـه سـرمایهگـذاری بـه
جهتی سوق داده میشود که با فعالیت های سـالم اقتصـادی مغـایرت دارد و بـا
مسیر مورد نیاز توسعه و پیشرفت کشور در تضاد اسـت .در بخـش مربـوط بـه
راهبردهای اقتصاد مقاومتی مرتب با ثبات اقتصـادی ،تقویـت ایمـان و فرهنـ
اســالمی ،اســتفاده از همــه ظرفیــتهــای کشــور و حمایــت از تولیــد داخلــی،
مردمی کردن اقتصاد ،برقراری عدالت در توزیع امکانات و منابع مطرح گردیده و
چگونگی باالبردن ثبات اقتصادی کشور با این عوامل تبیین گردیـده اسـت و در
بخــش مربــوط بــه الزامــات اقتصــاد مقــاومتی ،ثبــات در قــوانین ،مقــررات و
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تصمیم گیریها ،جدیت در ک ار ،تولید و تـالش جهـادی ،کـاهش وابسـتگی بـه
درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و دیگر منابع زیرزمینی و مبارزه با مفاسد و
تخلفات اقتصادی مطرح گردید و چگونگی افزایش ثبـات اقتصـادی کشـور بـا
پذیرش و تحقق این الزامات توضیح داده شد.
نتیجه آنکه اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است درونزا و بروننگر که با اسـتفاده
از نیروها ،منابع ،استعدادهای داخلی و توانهای مردمی مسیر رشـد اقتصـادی و
پیشرفت جامعه را می پیماید؛ بنابراین قادر اسـت ثبـات اقتصـادی کشـور را در
باالترین سطح تأمین نماید و در این مقاله تالش شد با توجه به ویژگیهای یک
اقتصاد باثبات در سطح کـالن و راهبردهـا و الزامـات اقتصـاد مقـاومتی ،رابطـه
این دو ،با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرای موجود کشور تنها
با تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به ثبات اقتصادی دست یافت؛ زیـرا بـا وجـود
ثبات و امنیت اقتصادی همهجانبه ،افراد جامعه فعالیتهایشان را بر پیمودن مسیر
پیشرفت مادی و معنوی کشور متمرکز میکنند و با پیمودن راهبردهای مذکور و
رعایت الزامات چهارگانه ،زمینه پرورش انسانهای خالق ،متعهـد ،متخصـص و
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صاحب شأن و منزلت اجتماعی فراهم میگردد.

منابع و مآخذ
* قرآن کریم
* نهجالبالغه
 .5آمدی التمیمی ،عبدالواحد؛ راررالحکم و ررالکلام؛ بیـروت :مؤسسـه
االعلمی للمطبوعات5417 ،ق.
 .1توکلی ،محمدجواد؛ خدوریز اقتصد ی (خوانشی بـر اقتصـاد مقـاومتی)؛
تهران :پژوهشگاه فرهن

و اندیشه اسالمی.5859 ،

 .8پیغامی ،عادل و همکاران؛ جستدرهدیی ر اقتصد مقدومتی؛ تهـران :نشـر
دانشگاه امام صادق.5854 ،
 .4رحمانی ،تیمور و محمدامین صادقزاده؛ «تأثیر استقالل بانک مرکزی بر
ثبات اقتصادی»؛ فصلندمه پول و اقتصد  ،ش.5835 ،9
 .1حــر عــاملی ،محمــدبنحســن؛ وساادی الشاایعه؛ ج  ،51تهــران :مکتبــه
االسالمیه5415 ،ق.
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