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 چکيده
عنوان یک سیاست خارجی  از آغاز قرن بیستم و یکم، همچون قرن پیش، تحریم اقتصادی به

 اقدامات معنی به« تحریم اقتصادی» .پراهمیت و اسلحه مرگبار جایگزین جنگ مطرح است

 بدین ترتیب ه،خاص جلوگیری کرد کشور یک به سرمایه یا و خدمات کاال، بر انتقال که غیرنظامی

 به کشور آن وادار ساختن یا و مجازات یا و تنبیه آن، برقراری از هدف و گذارد یم نامطلوبی ریتأث

 از کننده تحریم کشورهای ناخرسندی بیان یا و کننده تحریم دولت سیاسی اهداف با خود تطبیق

ی ضعیف، ها میتحر که اعمال دهد یمنشان  ها پژوهش جینتا .است کشور آن یرفتارهاو  اقدامات

مدت به ترتیب با  ی متوسط و قوی در کوتاهها میتحرمعناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی  ریتأث

نشان  همچنین نتایج پژوهش. منفی بر رشد اقتصادی داشته است ریتأث 34/9و  9900/9ضرایب 

تصادی نداشته ولی معناداری بر رشد اق ریتأثی ضعیف و قوی در بلندمدت ها میتحراعمال  دهد یم

 میتحر .منفی بر رشد اقتصادی داشته است ریتأثدر بلندمدت  923/9ی متوسط با ضریب ها میتحر

و ویژه را به دنبال داشته است، نظام اقتصادی کشور را الجرم به اتخاذ  فراواناقتصادی، دشواری 

د مقاومتی بنیان نظری و اقتصا. خواند و تهدیدها، فرامی ها چالشیک نظام اقتصاد متناسب با این 

 ،ها میتحری از اقتصاد است که فعاالنه خود را برای مواجهه با ا ژهیوی ا گونهسازی  عملی برای مدل

نه تهدید بلکه فرصت  ی اقتصادیها میتحردر چنین فضایی، . از پیش آماده ساخته است شیپ

متی را باقدرت و اجماع ملی راهبردهای اقتصاد مقاو توان یم ها آنی هستند که زیر فشار ا ژهیو

 است مخاطرات مدیریت مقاومتی، اقتصاد اصلی اهداف از. را تسریع کرد ها آنسازی  همراه و پیاده

 هدف این به دستیابی برای موضوعات ترین مهم از یکی آوری تاب پژوهشگران، از بسیاری نظر به که

 و کرده جذب را دائم یا موقت راتمخاط بتواند که است تاب آور اجتماعی سیستم یک زمانی .است

 .بدهد دست از را خود کارکرد اینکه بدون دهد، انطباق تغییر حال در سرعت شرایط به با را خود

 و مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست ارزیابی و نمودن در اجرایی تواند یم حوزه این از آگاهی

 .باشد مؤثر و مفید آن برای شاخص سازی

 آوری اقتصادی م اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تابتحری :يديکل واژگان
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 مقدمه

معادالتی که . استرغم زده  ها عرصه در اینظهور انقالب اسالمی ایران، در فضای سیاسی و علمی عصر کنونی، معادالت جدیدی را 

طبعاً نیروی معارض با چنین دیدگاهی به همه طرق ممکن سعی در نابودی و محو . دهد یمخاصی را بروز  های یچیدگیپابعاد و  هرروز

پس از طی کردن دوران مقابله سخت جمهوری . غافل نخواهد بود یا برنامهدر این راه از هیچ  ؛ وچنین منظری به جهان و انسان دارند

بقای سیاسی و فکری خویش که دستاوردی چون دفاع مقدس را به همراه داشت، عرصه تقابل به فضاهای نرم  منظور بهمی با جبهه کفر، اسال

و فضاهای گوناگون  ها حوزه. است یافته گسترشاشته لیکن شدت و حجم آن د البته از ابتدا از این نوع جنگ وجود. و هوشمند رسیده است

مختلف  یها عرصهاخیر و با شکست تهاجمات دشمن در  یها سالیاسی شاهد این تقابل بوده و هستند اما در و س علمی، اقتصادی

 (.1409پیغامی،)است دستور کار فرار گرفته  شدیدتر در های یمتحر

 غیرنظامی ابزاری عنوان بهتحریم کننده  کنونی است که از سوی کشورهای برجهانحاکم  المللی بینتحریم، جزئی از دیپلماسی 

 یفرکی و جمعی دسته یعمل می، تحردیگر عبارت به .شود یماعمال  موردنظرکشورهای هدف جهت انجام واکنش  یها دولتبرای اجبار نمودن 

 ردهک رفتار متحد ملل منشور مصوبات برخالف هک باشد یم یکشورها برابر در ینظام ای یاقتصاد ،یکپلماتید الزم اقدامات متضمن هک است

 .(2992ایلر،)است 

یک سیاست خارجی پراهمیت و اسلحه مرگبار جایگزین  عنوان بهاز آغاز قرن بیستم و یکم، همچون قرن پیش، تحریم اقتصادی  

 خاص جلوگیری کرده، شورک یک به هیسرما ای و خدمات اال،ک بر انتقال هک غیرنظامی اقدامات یمعن به« تحریم اقتصادی» .جنگ مطرح است

 یاسیس اهداف با خود قیتطب به شورک آن وادار ساختن ای و مجازات ای و هیتنب آن، یبرقرار از هدف و گذارد یم ینامطلوب یرأثت ترتیب ینبد

 (.2992دروری،) است شورک آن یرفتارهاو  اقدامات از نندهک میتحر یشورهاک یناخرسند انیب ای و نندهک میتحر دولت

 گذاری سرمایهممنوعیت وسیعی برای تجارت و ( کلینتون) یکاآمروقت  جمهور رئیسدی میال 1002سال آوریل،  49برای نمونه، در 

 باراک اوباما همانند جورج بوش این تحریم را 2919در سال (. امریکا داری خزانه سازمان ،14402اجرایی، نامه آیین)کرد در ایران را وضع 

پتروشیمی و تجاری ایران در  های شرکتتعدادی از  2914البته در بهار (. مریکاا داری خزانه سازمان ،12020اجرایی، نامه آیین)کرد تمدید 

 های شرکتدر صنعت خودرو که  سابقه بی های یمتحربر اساس این  .اضافه شد ها یمتحرصنعت خودرو نیز برای اولین بار به لیست سیاه 

یا انتقال کاالها و  ینتأمن ایرانی در صورت هرگونه خرید، طرف فعالیت با خودروسازا های شرکتز آن هستند، کشورها و اپیشت یا کره

به این بهانه که برخی از تجهیزات این )شد در صنعت خودروسازی ایران، با برخورد شدید دولت امریکا مواجه خواهند  مورداستفادهخدمات 

ها به اقتصاد  المللی در طول این سال های بین های مختلفی که تحریم شوک باوجود (.شود یماستفاده  یا هسته های زیرساختصنعت برای 

خصوص صنعت خودروسازی این کشور به دلیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی و  به( غیر پولی)های واقعی  ایران وارد کرده است، بخش

بیشتری از خود نشان  پذیری فارس انعطاف همچنین روابط گسترده تجاری با چین، اروپای شرقی و برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج

؛ باشدترین چالش پیش روی خودروسازان ایران  اصلی عنوان به تواند یم ، عدم دسترسی به امکانات و منابع مالی همچنانحال بااین. اند داده

المللی  جامعه بین ویس بهباید  گیردکه صنعت خودروسازی این کشور را در مسیری پایدار با رشد مداوم قرار  باشیمبنابراین اگر به دنبال آن 

مختلف، سطوح مختلفی  های یمتحر کهآنجائی  از .ها در این زمینه بسیار مفید و سودمند خواهد بود تحریم پایان سوتبدون شک، . بازگردد

ت حمایت از به عل تر یواقع یها بخشاما  قرارگرفته ها یمتحرمخرب  یرتأثتحت  یداًشدبخش مالی . دهند یمرا نشان  پذیری آسیباز میزان 

سبب شده است که کشور از نتایج  ها ایندوام بهتری از خود نشان دهند و  اند توانستهشرکای تجاری جدید،  طور همینتولیدات داخلی و 

صنایع خودروسازی در ایران دومین صنعت بزرگ این کشور است توانسته سوپاپ اطمینانی در  که ازآنجایی. جلوگیری کند بارتر فاجعه

 آیا این صنعت توانسته خود را از انزوای اجباری نجات دهد؟، این استحال مسئله . باشد اه یمتحر

است  قرارگرفتهداخلی و ارتباطات خارجی در دستور کار  وکار کسب های یتمحدودشدیدتر اقتصادی،  های یمتحربا توجه به اینکه، 

عرصه با ظهور  ینا .استمرار و اقتدار ملی و اقتصادی کشور ترسیم کنند باعث شده است رهبر انقالب اسالمی ادبیات و عرصه جدیدی را برای

، مواجهه با تحریم اقتصادی است که شود یماز مقاومت اقتصادی برداشت  عموماًآنچه . است یافته تجلی« اقتصاد مقاومتی»مفهومی به نام 

 درواقع. شود یمفعال نه منفعل، طراحی  صورت بهشارها، و ف ها یمتحرفرض وجود حداکثر  بر اساسمبتنی بر آن، فضای اقتصادی کشور 

از  یشپ ،ها یمتحراز اقتصاد است که فعاالنه خود را برای مواجهه با  ای یژهو یا گونه سازی مدلاقتصاد مقاومتی، بنیان نظری و عملی برای 

در اقتصاد مقاومتی مبتنی  .و یا واسطهمالی و  ینهادها ، تجارت خارجی،وکار کسباقتصادی، فضای  های یسممکان. پیش آماده ساخته است

که کشور در تعارض ائدولوژیک دائمی با نظام سلطه است و هر ضربه اقتصادی از غرب ممکن است در  شود یمطراحی  فرض پیشبر این 

 توان یم ها آنفشار  هستند که زیر ای یژهونه تهدید بلکه فرصت  اقتصادی های یمتحردر چنین فضایی، . به کشور وارد شود هرلحظه

 (.1409پیغامی،)کرد را تسریع  ها آن سازی پیادهو اجماع ملی همراه و  باقدرتراهبردهای اقتصاد مقاومتی را 
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به معنای اتخاذ  آوری تابرویکرد . یکی از مفاهیمی است که قرابت زیادی با اقتصاد مقاومتی دارد آوری تاب یکردرو از سوی دیگر،

که در شهری سازی برای  طور همان. است ها تنشبه هنگام مواجهه با مخاطرات، تهدیدات و  فظ عملکرد یک سیستمح منظور بهتدابیری 

 تأسیسات ای گونه بهو  سازند یم و امکانات شهری را در برابر آن مقاوم تأسیسات مقابله با زلزله که زمان وقوع و ابعاد آن مشخص نیست،

در . و شهر بتواند به کارکرد خود ادامه دهد واردشدهدر صورت وقوع زلزله، کمترین آسیب به شهر که  شود یمشهری و خدمات آن طراحی 

 طراحی شوند که بتوانند مخاطرات درونی و بیرونی را جذب کرده و ای گونه بهاقتصادی، اجتماعی و سازمانی  ها یستمسزیر  آوری تابموضوع 

 (.مجله اینترنتی بحران و سوانح)دهند  انطباق ستم،یس ردهایکراک و ثبات حفظ با متحول اریط بسیمح با را خود

 مقاومتی اقتصاد های سیاست از ای عمد بخش بر مکحا روح توان یم یتر مناسب نحو به آوری تاب اتیادب از استفاده با رسد یم نظر به

 .داد ترویج و نمود نییتب را

و الزامات اقتصاد مقاومتی  ها یژگیوآشنایی با ابعاد،  قتصادی و آثار آن،در این تحقیق تالش شده است ضمن آشنایی با تحریم ا    

را برای اجرا در اختیار مجریان و  ییها استیستا بدین طریق مجموعه  اقتصادی آوری تابدر فضای تحریمی، همچنین شناسایی و ایجاد 

نظری و  یها یطراحبرای سلسله  یا مقدمه گرفته انجامفعالیت باشد که . ادارات و در سطح ملی قرار دهدها  سازمانمتولیان امر در تمام 

 .رهبری باشد یها خواستهعملیاتی برای تحقق 

 ف نظري تحریم اقتصاديیتعر .1
 غیرنظامیابزاری  عنوان بهکنونی است که از سوی کشورهای تحریم کننده  برجهانحاکم  المللی بینتحریم جزئی از دیپلماسی  

یا متوقف ساختن،  کاهش منظور از تحریم اقتصادی،. شود یماعمال  موردنظر یها واکنشورهای هدف جهت انجام کش یها دولتبرای اجبار 

تحریم سالحی  درواقع. یا تهدید به توقف روابط اقتصادی و مالی متعارف و تجاری با کشور هدف از سوی دولت کشور تحریم کننده است

 .کند یمیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد عمل است که د غیرنظامیاقتصادی در میدان مبارزه 

کشور . از قبیل سازمان ملل باشد المللی بیننهاد تحریم کننده ممکن است دولت یک یا چند کشور از قبیل آمریکا و یا یک سازمان 

 (.1409بی نیازی،)است  شده واقعتحریم  های سیاستمورد اعمال  یماًمستقهدف، کشوری است که 

تجاری بر روی صادرات و  یمتحر .اول تحریم تجاری، دوم تحریم مالی. دو نوع تحریم اقتصادی است که از تعریف پیداست طور همان

و بانک  ها بانکتحریم مالی متوجه جریان مالی کشور است مانند تحریم . گیرد میواردات کاالی خاص یا کاالهایی به کشور هدف صورت 

 (.1404عبدالملکی، اهلل حجت) یمرکز

 :انواع تحریم و اثرات آن 1-1
اقتصادی، به هفت نوع تحریم علیه ایران  های یمتحرانواع مختلف تحریم به لحاظ نظری و همچنین با بررسی پیشینه تاریخی  

 یتاولوترتیب به  ها یمتحرانواع این . است آمده دست به( نرمال شده به یک) هرکداموزنی  بندی رتبهسنجی و  بااهمیتکه  ایم یافته دست

 یتجارتحریک -4؛ (100/9) المللی بینتحریم اتحادیه اروپا و سازمان -2؛ (314/9) یمرکزتجاری و  یها بانک تحریم مالی، -1:از اند عبارت

افراد  توقیف اموال و دارای -4؛ (930/9)دانش و تکنولوژی تحریم  -2؛(129/9) ینفت تحریم-3؛(122/9) گذاری سرمایهو ( صادرات و واردات)

با توجه به روند (. 924/9) یرانیا یها ارگانو  ها سازمانبا افراد و  دادوستدتحریم -2و ( 940/9)کشور ایرانی در خارج از  یها سازمانو 

الب پس از انق یها سالتحریم در  طورکلی به .بوده است ها یمتحرایران متحمل تعدادی از این انواع  هرسالاقتصادی، در  های یمتحرتاریخی 

تا  4/9بین )متوسط با تحریم  ییها سال -2، (4/9کمتر از ) یفضعبا تحریم  ییها سال -1.آن به سه دسته تقسیم کرد شدت بهرا با توجه 

 2992تا  1002با تحریم ضعیف و از سال  ییها سال 1003تا  1020سال بر این اساس از (. 4/9بیشتر از ) یدشدبا تحریم  ییها سالو ( 4/9

 .باشد یمبا تحریم شدید  ییها سال 2914تا  2994توسط و از تحریم م

 های یمتحرولی . معناداری بر رشد اقتصادی نداشته یرتأثضعیف  های یمتحرکه اعمال  دهد یمنشان  مدت کوتاهنتایج تخمین  

قوی در  های یمتحر یرتأث هرچند. ستمنفی بر رشد اقتصادی داشته ا یرتأث 34/9و  9900/9به ترتیب با ضرایب  مدت کوتاهمتوسط و قوی در 

 های یمتحر که اینبه دلیل . همخوان است ها یمتحربا مبانی نظری  کامالًاین نتیجه . باشد ینمدارای قدرت توزیع دهندگی باالیی  بلندمدت

نتایج . گذارد یمخالص اثر متوسط و قوی بر تولیدات نا های یمتحر اما؛ شود یمدور زدن تحریم، پوشش داده  های روشبا  سادگی بهضعیف 

متوسط با  های یمتحربر رشد اقتصادی نداشته ولی  معناداری یرتأث بلندمدتاقتصادی ضعیف و قوی در  های یمتحراعمال  دهد یمنشان 

 .نتایج کامالً متفاوت است بلندمدتدر . منفی بر رشد اقتصادی داشته است یرتأث بلندمدت در 923/9 یبضرا

. بر رشد تولید نخواهد داشت تأثیریرا خنثی و لذا  ها یمتحر یرتأث مدت کوتاهضعیف به همان روش  های میتحرزیرا در مورد 

 شدت بهقوی باشد، کشور هدف  ها یمتحرزمانی که  ویژه به. شود یم تر کمرنگ بلندمدتدر  ها یمتحر یرتأثکه گفته شد،  طور همانهمچنین 

همان تبدیل تهدید تحریم به فرصت  ینا .آن را خنثی سازد یرتأثدر برابر آن مقاوم ساخته و  ساختار خود را بلندمدتتا در  کند یمسعی 
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ساختار  داند ینمضعیف کشور الزم  های یمتحردر  ؛ وکنند یمبه آن اشاره  نظران صاحبساختارهای اقتصادی است که بسیاری از  سازی مقاوم

بر فضای  ها یمتحرشدید  تأثرقوی به دلیل  های یمتحردر . کند یماثر آن را خنثی  ها میتحراقتصادی خود را تغییر دهد و از طریق دور زدن 

اما در ؛ کند یمخنثی  بلندمدترا در  ها یمتحر یرتأثآن نموده و  سازی مقاوماقتصادی کشور هدف تصمیم به تغییر ساختارهای اقتصادی و 

 یرتأثبر رشد تولید  ها یمتحرنیز این نوع  بلندمدترا خنثی نمود لذا در  ها یمتحر یرتأث توان ینمکامل  طور بهمتوسط  های یمتحرمورد 

 یرتأث توانند یممتوسط  های یمتحربرای  ویژه به بلندمدت ریزی برنامهاین است تصمیم گیران با  توجه قابل یا نکته. خواهد داشت توجهی قابل

 .آن مقاوم سازندرا خنثی نموده و ساختارهای اقتصادی را در برابر  ها یمتحر

و  پذیر آسیبشناسایی نقاط -1:از اند عبارترهیافت  ینا .قرارداد مدنظر بلندمدت ریزی برنامهدر این  توان یمرهیافت را  0 درمجموع

ع و متنو ها پرداخت کنترل کسری تراز -3کاهش وابستگی به تولیدات خارجی، -4،المللی بینکنترل تعامالت -2برای رفع آن، ریزی برنامه

پیگیری  -0مدیریت مناسب افکار عمومی و ادراک مردم،  -2، پذیر آسیبحمایت از اقشار -4دیپلماسی فعال،  -2سازی نظام ارزش کشور 

که در ادامه مطلب به  رسد یمکلی آن الزم و ضروری به نظر  های سیاستشناخت اقتصاد مقاومتی و  ینبنابرا؛ اقتصاد مقاومتی های یافتره

 (.1403،درخشان فدایی،)شود  یمآن پرداخته 

 اقتصاد مقاومتیتعریف نظري  .2

 :ردکف یتعر توان یم گونه این خالصه طور به را یمقاومت اقتصاد است ردهک مطرح یرهبر معظم مقام هک ییها صحبت بر اساس 

 ،ها یدشمن ،ها تالطم باوجود هک است همان یمقاومت اقتصاد درواقع .برسد خودش اهداف به یدشمن و دیتهد ،یدشوار طیشرا در هک یاقتصاد

 میتنظ خودش یبرا هک را یآن اهداف بتواند ،شود یم مکحا بران خارج از یلیتحم صورت به ای خودش درون در هک یمینامال یفضا باوجود

 ساختن هک ردندک دتأکی بار نیچند زین یرهبر معظم مقام .بود خواهد یمقاومت اقتصاد یاقتصاد نیچن برسد، ها آنبه  و ندک محقق رده،ک

 توان یم ،یمقاومت اقتصاد یتماه .بود خواهد یعیطب طور به ها حکومت همه و شورهاک همه ارک دستور در و یمنطق طور به یاقتصاد نیچن

 یزمان یبرا اسالم یاقتصاد تبکم یخروج درواقعاسالم  یاقتصاد نظام .است اسالم یاقتصاد نظام معاصر نسخه یمقاومت اقتصاد هک گفت

 .ونددیبپ وقوع به خواهد می خاص، یانکم و یزمان طیشرا یک و در یواقع طیشرا یک در هک است

 انقالب یاقتصاد یمبان چارچوب در هک بود یزیچ همان ن،یا و است اسالم یاقتصاد تبکم ردنک ادهیپ دنبال به یمقاومت اقتصاد

 افتد می اتفاق یانقالب اسالم اسم به انقالب یک معاصر، دوران در عت،یشر چارچوب آن در هک دارد وجود اسالم نام به یعتیشر در هم یاسالم

 در هستند یاسالم انقالب اهداف همان هک یمقاومت اقتصاد یلیتفض ای بیقر اهداف .است یاله عتیشر اهداف آن ردنک ادهیپ دنبال به هک

 (.1403پژوهنده،) یقتصادا شرفتیپ و یعموم رفاه– یاقتصاد استقالل :شوند یم خالصه یلک عنوان سه

 کلی اقتصاد مقاومتی هاي سياست -2-1
 آن، و رخ داد یمهم یحقوق و یقانون اتفاق یک هکنیا جهت به است، یمقاومت اقتصاد انیجر در عطف نقطه 1402 سال دوم مهین 

 همان هک قسمت اول دارد، یاصل متقس دو مجموعه ینا .بود یرهبر معظم مقام طرف از یمقاومت اقتصاد یلک های سیاست ابالغ و ارائه

 است یمقاومت اقتصاد یلک های سیاست متن دوم قسمت و است برخوردار یادیز تیاهم از و بوده یرهبر معظم مقام خود قلم به هک مقدمه

 اقتصاد که این و است یاقتصاد عیار تمام جنگ یک دچار شورک هک کنند یم تأکید یرهبر معظم مقام مقدمه، در .است شده ارائه بند 23 در هک

 موانع همه باوجود یاقتصاد حوزه در شورک شرفتیپ ادامه یبرا را یمقدمات ن،یهمچن و جنگ نیا در یروزیپ یبرا را الزم طیشرا ،یمقاومت

 یلک های سیاست .ندکمحقق  را ما یاقتصاد یها آرمان تواند یم ،یمقاومت اقتصاد هک اند کرده انیب یشانا .ردک خواهد فراهم یخارج و یداخل

 :از اند عبارت یمقاومت اقتصاد

 ثرکبه حدا و ینیارآفرک منظور توسعه به شورک یعلم و یانسان های یهسرما و یمال منابع و اناتکام هیلک یساز فعال و طیشرا نیتأم .1

 نقش و قاء درآمدارت بر تأکید و یجمع های همکاری قیتشو و لیتسه با یاقتصاد های فعالیت در جامعه آحاد تکمشار رساندن

 .و متوسط درآمد کم طبقات

 ارتقاء جایگاه منظور به ینوآور یمل نظام یسامانده شور وک یعلم جامع نقشه یاجرا و سازی پیاده ،بنیان دانش اقتصاد یشتازیپ .2

در  بنیان دانشاقتصاد  اول رتبه به یابیدست و بنیان دانش خدمات و محصوالت صادرات د ویتول سهم شیافزا و شورک یجهان

 .منطقه

 جاد بستریا اقتصاد، پذیری رقابت تیتقو ار،ک یروین یتوانمندساز د،یتول عوامل تیتقو با اقتصاد در وری بهره رشد قرار دادن محور .4

 .شورک مناطق های مزیت یایجغراف در متنوع های قابلیت و تیظرف کارگیری به و ها و استان مناطق نیب رقابت

ارتقاء  و یانرژ شدت اهشک ،وری بهره و اشتغال د،یتول شیافزا جهت در ها یارانه یهدفمندساز یاجرا تیظرف از استفاده .3

 .یاجتماع عدالت یها شاخص
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 از یه انسانیسرما سهم شیافزا با ویژه به ارزش، جادیا در ها آن نقش با متناسب مصرف تا دیتول رهیزنج در عوامل عادالنه یبر سهم .2

 .تجربه و ینیارآفرک ت،یخالق مهارت، آموزش، ارتقاء قیطر

 و یخدمات راهبرد و محصوالت دیتول به دادن تیاولو و یواردات اقالم در ویژه به یاساس یاالهاک و ها نهاده یداخل دیتول شیافزا .4

 .خاص و محدود یشورهاک به یوابستگ اهشک باهدف یواردات یاالهاک نیتأم یمباد در تنوع جادیا

 (.االک و هیاول مواد) یدتول یفکی و یمک برافزایش تأکید با یراهبرد ریذخا جادیا و درمان و غذا تیامن نیتأم .2

 یبرا ریزی برنامه با همراه یداخل یاالهاک مصرف جیترو و مصرف یالگو اصالح یلک های سیاست یاجرا بر تأکید با مصرف تیریمد .0

 .دیتول در پذیری رقابت و تیفکی ارتقاء

 در یشگامیو پ یمل اقتصاد در ثبات جادیا ،یمل اقتصاد یازهاین به ییپاسخگو باهدف شورک یمال نظام جانبه همه تیتقو و اصالح  .0

 .یواقع بخش تیتقو

 :قیطر از مثبت یارزآور خالص با و افزوده ارزش تناسب به خدمات و االهاک صادرات از هدفمند جانبه همه تیحما .19

 الزم های مشوق گسترش و مقررات لیتسه. 

 موردنیاز های زیرساخت و تیترانز و یخارج رتتجا خدمات گسترش. 

 صادرات یبرا یخارج گذاری سرمایه قیتشو. 

 شورهاک با یاقتصاد یوندهایپ بخشی تنوع و دیجد یبازارها دهی شکل ،یصادرات با نیازهای متناسب یمل دیتول ریزی برنامه 

 .منطقه یشورهاک با ویژه به

 ازین صورت در مبادالت لیتسه یبرا یتهاتر مبادالت سازوکار از استفاده. 

 هدف یبازارها در رانیا سهم داریپا گسترش باهدف صادرات مورد در مقررات و هیرو ثبات جادیا. 

 االک د، صادراتیتول لیتسه و گسترش شرفته،یپ های فناوری انتقال منظور به شورک یاقتصاد ژهیو و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه .11

 .خارج از یمال منابع و یرضرو یازهاین نیتأم و خدمات و

 :قیطر از شورک اقتصاد پذیری آسیب اهشک و مقاومت قدرت شیافزا .12

 گانیهمسا ویژه به جهان و منطقه یشورهاک با تکمشار و یارکهم و گسترش یراهبرد یوندهایپ توسعه. 

 یاقتصاد های هدف از تیحما جهت در از دیپلماسی استفاده. 

 یا منطقه و المللی بین یها سازمان های ظرفیت از استفاده. 

 :قیطر از گاز و نفت از صادرات حاصل درآمد پذیری ضربه با مقابله .14

 یراهبرد انیمشتر انتخاب 

 فروش های روش در تنوع جادیا 

 درفروش یخصوص بخش دادن تکمشار 

 گاز صادرات شیافزا 

 برق صادرات شیافزا 

 یمیپتروش صادرات شیافزا 

 ینفت های فرآورده صادرات شیافزا 

 دیتول های ظرفیت توسعه و حفظ بر تأکید و گاز و نفت یجهان بازار در یاثرگذار منظور به شورک و گاز نفت یراهبرد ریذخا شیزااف .13

 .کمشتر ها میدان در ویژه به ،و گاز نفت

 شاخص ر اساسب) ینهبه یبازده یدارا یاالهاک دیتول توسعه گاز، و نفت صنعت ارزش رهیزنج لیمکت قیطر از افزوده ارزش شیافزا .12

 .از منابع برداشت بر تأکید با ینفت های فرآورده و یمیپتروش محصوالت برق، صادرات بردن باال و (انرژی مصرف شدت

 های دستگاهحذف  و دولت اندازه یساز یمنطق ساختارها، در یاساس بر تحول تأکید با شورک یعموم های ینههز در جویی صرفه  .14

 .ائدز های ینههز غیرضروری و یمواز

 .یاتیمال یدرآمدها سهم شیافزا با دولت یدرآمد نظام اصالح  .12

 .نفت به بودجه یوابستگ قطع تا و گاز نفت صادرات از حاصل منابع از یمل توسعه صندوق سهم ساالنه شیافزا  .10

 ...و یارز ،یتجار ،یلپو های حوزه در فسادزا های زمینه و ها یتفعال اقدامات، از و جلوگیری آن سازی سالم و اقتصاد سازی شفاف .10
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 نشان یاعطا و مولد اشتغال و گذاری سرمایه ،ینیکارآفر ،وری بهره ثروت، دیتول ،افزوده ارزش جادیا در یجهاد فرهنگ تیتقو .29

 .نهیزم نیا در برجسته خدمات یدارا اشخاص به یمقاومت اقتصاد

 و ریگفتمان فراگ به آن لیتبد و یا رسانه و یآموزش ،یلمع های یطمح در ویژه به آن یساز گفتمان و یمقاومت اقتصاد ابعاد نییتب .21

 .یمل یرأ

 یرزاقدامات  شورک اناتکام همه یایپو و بسیج سازی هماهنگ با یمقاومت اقتصاد یلک های سیاست تحقق یبرا است لفکم دولت .22

 :دارد معمول را

 مناسب اقدامات و نتوا به یدسترس یبرا یاقتصاد و یفن ،یعلم های ظرفیت کارگیری به و ییشناسا. 

 دشمن یبرا نهیهز شیافزا و میتحر یها برنامه رصد. 

 مخاطرات و در برابر هنگام به و عیسر فعال، هوشمند، نشکوا های طرح هیته قیطر از یاقتصاد مخاطرات تیریمد 

 .یخارج و یداخل یها اختالل

 .بازار بر ارتنظ های شیوه یروزآمدساز و گذاری و قیمت عیتوز نظام سازی روان و شفاف .24

 .آن جیترو و یداخل محصوالت هیلک یاستاندارد برا پوشش شیافزا  .23

 تیحوزه تقو یک :هاست یاستس نیا تأکید مورد یجد حوزه دو هک بینیم یم کنیم یم نگاه هم نارک در ها یاستس نیا به یوقت   

 مفهوم و معنا یاقتصاد جهاد چتر ریز در استیس 23 نیا امتم هک گفت توان یم .است یجهاد فرهنگ بر تأکید گر،ید حوزه و است یمل دیتول

 ها یاستس نیا از،ین صور در توانست خواهند هک است یجهاد ردیکرو نیا با شورک رانیمد و کنندگان مصرف و تولیدکنندگان و کنند یم دایپ

 محقق هست موردنظر یمقاومت اقتصاد ییغا و یانیم اهداف عنوان به هک را یاهداف و آن برسانند تیفعل را نیآن قوان و نندک لیتبد قانون به را

 .نندک

 :از است عبارت رانیا در یمقاومت اقتصاد ردیکرو اتخاذ یها ضرورت چنین هم و

 یخارج یها خصومت و یاسالم انقالب یاقتصاد اهداف املک تحقق عدم .1

 ریاخ یها سال در آن دیتشد علل و یخارج دشمنان یاقتصاد یها خصومت .2

 (.1404 ،کیعبدالمل اهلل حجت) یداخل اقتصاد های یینارسا و ها یناکارآمد ای یداخل یاقتصاد یها خصومت .4

بر  خارجی و داخلی دهاییتهد و مخاطرات رات،ییتغ مقابل در ملی اقتصاد توانمندسازی مفهوم به مقاومتی اقتصاد اشتراک وجه   

 .است آوری تاباقتصاد،  حوزه در جیرا علمای متون با ها آن یها فرصت از استفاده و کشور چشمان انداز اهداف به ابییدست و شرفتیپ راه سر

 انطباق رییتغ حال در سرعت بهط یشرا با را خود و کرده جذب را دائم ای موقت مخاطرات بتواند که است تاب آور اجتماعی ستمیس کی زمانی

 کلی های سیاست ابییارز و نمود ییدر اجرا تواند یم آوری تابمبحث  از آگاهی ینبنابرا؛ بدهد دست از را خود کارکرد نکهیا بدون دهد،

 .باشد مؤثر و دیمف آن برای شاخص سازی و مقاومتی اقتصاد

 آوري تابتعریف نظري  .3
 زین یالدیم 12 در قرن هک است داشتن ارتجاعی حالت معنی به Resilio نیالت لمهک، (آوری تاب)Resilience لمهک ریشه    

 واژه این بعد، به زمان آن از .پذیرفتند شیپ سال 29از  شیرا ب آن لیک مفهوم بار نینخست برای شناسان بوم .گرفت یم قرار فادهمورداست

 را آوری تاب هک بود سیک نینخست نگیهال .گرفت قرار مورداستفاده وهوا آب رییتغ مانند بلندمدت های یدهپد و مدت کوتاه بالیای مورد برای

 و ردک اشاره بافر تیظرف به نیهمچن وی .ها آن مقابل در ایستادگی و راتییتغ در جذب ها یستمس ییتوانا رد؛ک تعریف یشناس بوم در

 سرعت بر حس را آوری تاب و داد ارائه دیگری یشناخت بوم تعریف م،یپ .ردک رییگ انداز ،شود یم جذب هک یکشو اندازه بر اساسرا  آوری تاب

 جوامع انسانی به را شناختی بوم آوری تاب تعریف حدی تا هک بود سانیک نینخست از (2999)آدور  .نمود تعریف تعادل به ستمیس بازگشت

 مانند) نهادها ،(منابع استقالل مانند) یاقتصادعوامل  بر حس را آن و ردک مرتبط اجتماعی سرمایه به را اجتماعی آوری تا وی .داد گسترش

 .ردک گیری اندازه مهاجرت ندمان تییجمع مسائل و (اتیمال حقوق

 زمانی مدت تعریف، این اساس بر .شود یممحسوب  سرعتی ویژگی یک و دارد طوالنی ای یشینهپ آوری تاب مهندسی، و پایه علوم در

سازد  یم مشخص را آن آوری تاب ،گردد بازمی هیاول تعادل حالت به ستمیس سازه یا یک تنش بروز از پس موردنیاز نوسان از نظر صرف هک

 .(1403غیاثوند، عبدل شاه،)

است  شده سازی مفهومرفتار  و هیجان انگیزش، فهم یبرا شخصیت اصلی یها سازه از یکی عنوان به آوری تابدر روانشناسی  

 ،(1002)ورنر باور  به آن بر افزون .دانند یم انسان یگر اصالح خود ذاتی سازوکاررا  آوری تاب( 1002) یتاسمورنر و (. 2992بالک،)

 ، تواناییآوری تاب که است باور این بر( 2992) کبال .است تغییر یبرا افراد در همه بالقوه عاملی ،تهدیدکننده خطرات از نظر صرف ،آوری تاب
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 و هستند آرام عاطفی ازنظر نیستند؛ شکنانه خود یرفتارها یدارا تاب آور خود افراد باشد یم محیطی شرایط برحسب کنترل سطح یسازگار

 که دهد یم تشکیل فرض پیش این را آوری تاب سازه یمرکز هسته(. 2992فوندر، و کبال لتزرینگ،) رادارند زا استرس شرایط تبدیل توانایی

 طبیعی طور به که( انسانی ارگانیسم یگر اصالح -خود طبیعت نمونه یبرا)دارد  وجود انسان هر در کمال و رشد یبرا شناختی زیست فطرتی

گردد،  ینتأم انسانی اولیه ینیازها و بگذرد سر از فاجعه که هنگامی( 2991)باور ماستن  به. شود آشکار تواند یم محیطی معین شرایط در و

 نریمانی،) گردند یم ناپدید حتی یا و شوند یم تعدیل یا اصالح ،ناگوار اثرات ،آوری تاب قراین درنتیجه .رسد یم ظهور به آوری تاب آنگاه

 (.1400،یعباس

و  فعال شرکت بلکه نیست، تهدیدکننده یا شرایط ها یبآس برابر در یپایدار تنها ،آوری تاب معتقدند( 2992) یویدسوند و کانر

 آوری تاب همچنین .دانند یم کخطرنا در شرایط روانی زیستی تعادل یبرقرار در فرد یرا توانمند آوری تاب ها آن .است محیط در فرد سازنده

 که شود یم باعث آوری تاب .گیرند ینمقرار  شناختی روان اختالالت دچار ولی گیرند یمقرار  خطر معرض در که رود یم کار به کسانی در مورد

 از و کنند استفاده خود یزندگی فرد رشد و موفقیت به یابی دست در خود موجود های ظرفیت از خطر عوامل باوجود و دشوار در شرایط افراد

 .بیایند بیرون سربلند ها آن از و جویند بهرهخود  کردن توانمند یبرا فرصتی عنوان به اه آزمونو  ها چالش این

 یک را آوری تاب که طوری به ؛گیرد می قرار موردتوجه فرایند یک عنوان به آوری تاب بحث زین سازمانی رفتار و مدیریتی مباحث در   

 و مردم یتظرف :شود یم تعریف زیر در آوری تاب بُعد، این در. دهند رارمیق تداوم و بحران مدیریت زیر عنوان و ریسک مدیریت راهبرد

 نسبت به تعاریف ریاخ یها سال در .نمایند حفظ ها یآشفتگ باوجود را ردیکارک روابط تا نندک لیتسه را عملکرد سازمانی هک ها یستمس

 .شود تعریف پویا و ایستا صورت دو به تواند یم اقتصاد در آوری تاب (2990) رز ازنظر آدام .است شده ارائه زین اقتصاد در آوری تاب از تری یقدق

 ادییبن مسئله با این تعریف .است کشو بروز هنگام به یدتول تداوم مانند اش یفهوظ حفظ در ستمیس یک توانایی اقتصادی ایستا آوری تاب

 این ،شود یم تعریف ایستا عنوان به که این لیدل. شود یم شدیدفجایع ت وقوع هنگام به هک است تراز هم منابع ارایک صیتخص یعنی اقتصاد

 ریمس تواند یم نیهمچن بلکه ،دهد یم قرار ریتأث تحت را اقتصادی تیفعال جاری سطح فقط نه هک و بازسازی ریتعم بدون تواند یم هک است

 (.1403غیاثوند، عبدالشاه،) یدآ دست به دهد، قرار ریتأث تحت زین را آن آینده زمانی

 کایآمر المللی بين توسعه آژانس آوري تاب شاخص -3-1
 ن،یتسک یها برا نظام ها و سیستم شورهاک جوامع، خانوارها، مردم، توانایی را آوری تاب USAID یکاآمر المللی بین توسعه آژانس    

 منجر ریفراگ رشد لیتسه و پذیری آسیب هشاک به ها ییتوانا ه اینک کند یم تعریف ها تنش و ها شوک از ردنک دایپ بهبود و دادن وفق

 منابع فراوانی و تنوع ارایی،ک بودن، در دسترس نهادها، اثربخشی و تیمشروع شامل آوری تاب عامل 19،آوری تاب وتحلیل تجزیه برای .شود یم

 .شوند یم بندی طبقه قییتطب ای کننده هیلتس و منابع نهادها، گروه 4 در نهادی، و حافظه ینوآور هنجارها، و ها نگارش اتصاالت، و ها شبکه و

 و هاست آن برای در دسترس ملموس های ییدارا منابع، ؛کنند یم حکمرانی را جوامع هک کنند یم ارائه را مقرراتی و نینهادها، قوان

 از پس تا کنند یم ایجاد ریآو تاب برای را مناسبی طیمح هک اجتماعی هستند الگوهای و سرمایه غیرملموس عناصر قی،یتطب ای کننده تسهیل

 .باشند داشته جهش بهتری اقتصاد ،ها شوک وقوع

 و جامعه آن مردم هک هرچه. کنند یم ایجاد و اجتماع دولتی نهادهای نیب و جامعه در را ییها گره اتصاالت و ها شبکه مثال، برای   

 تعدیل برای جدیدی یها راه و نندک مقاومت ها شوک مقابل در نندتوا یم بهتر باشند، و متحد متصل هم به شتریب دولت و اجتماعی یها گروه

 ،ها یستمس های بندی دستهاین  ینتر مرسوم از یکی هک گیرند یم قرار موردمطالعه مختلفی های یستمس در آوری تاب عوامل .نندکدا یپ شرایط

 این کارگیری به روش .خورد یم چشم به زین دیگر عاتمطال در هک محیطی است و اجتماعی اقتصادی، تی،یامن ،یاسیس گانه 2 بندی طبقه

 ها یرسیستمزعاملی  وتحلیل تجزیه وسیله به هک است محتوایی وتحلیل تجزیه گام، نینخست :است یا مرحلهسه  وتحلیل تجزیه پایه بر چارچوب

 .دهد یم نشان را آوری تاب شاخص ساخت گام سه یاجزا جدول یک .رسد یم پایان به آوری تاب وتحلیل تجزیه با و شد دنبال
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 وتحلیلتجزیه

ییمحتوا

 شورک سابقه

 جوامع تعریف

 گرفتن قرار هاتنش و هاشوک معرض در وتحلیلتجزیه

جامعه

 وتحلیلتجزیه

عاملی

 هایرسیستمز برای مشخصی یهاپرسش ریاضی انیب

 هاداده گردآوری

 هاداده بکیتر

هاداده وتحلیلتجزیه

 وتحلیلتجزیه

آوریتاب

 .زاتنش کمحر اثر و بخشی نیب کشو وتحلیلتجزیه

 و گرفتن قرار کشو معرض در چگونگی جامع وتحلیلتجزیه
 نسبی آوریتاب ردنکمشخص جهت آوریتاب عوامل

.ستمیزیرس
 ن،یتسک توانایی هایرسیستمز حد چه تا اینکه وتحلیلتجزیه

.درادارن هاتنشو هاشوک مقابل در بازیابی و قیتطب

 USAID آوری تاب شاخص ساخت گانه سه مراحل(: 1) جدول

 

 FM جهانی آوري تاب 2112 شاخص -3-2
 نیتأم ریزنج و ریسک تیفکیاقتصادی،  مؤلفه سه دارای ،شود یم ارائه ساالنه صورت به و Oxford Metrical توس هک شاخص این  

 را عرضه ریزنج در اختالل به نسبت تجارتشان آوری تاب اساس بر کشور 149 از ساالنه بندی رتبه یاک FM جهانی آوری تاب شاخص .است

 مجریان سطح برای رشدی حال در و مهم نگرانی وابستگی، و تر شدن دیچیپ ،تر شدن جهانی افزایش با ره عرضهیزنج ریسک .کند یم ارائه

 ها آن بکیتر از هک رییمتغ 0سپس، ،کند یم ارائه FM جهانی آوری تاب 29913شاخص  برای چارچوبی ابتدا گزارش این .است تجارت ارشد

 .شوند یم تعریف ،شود یم ساخته شاخص

 .است شد ارائه زیر جدول در جزء هر از ساده تعریف یک
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فیتعرعوامل

اقتصادی

GDP سرانه
 بازار ارز نرخ از استفاده با ملی پول در داخلی ناخالص دیتول

.است شدهتقسیم تیعجم لک بر و آمریکاشد دالر به تبدیل

اسییس ریسک
 قانون یاخالف خشونت ابزارهای توسط دولت اینکه احتمال

 یا ثباتبی اسی،یس باانگیزه تروریسم و خشونتازجمله اساسی

 .شود برانداخته

نفت شدت
 افزایش اختالل، ،کمبود نفت کشو یک به نسبت پذیریآسیب

 GDPبرتقسیم نفت مصرفنفت، متیق

یسککیفیتر

 گرفتندرقرار

 بالیای معرض

عییطب

 خطر یک معرض در حداقل هک شورک از ییهامکان درصد

طوفان یا زلزله،باد :هستند عییطب

 مدیریت تیفکی

 بالیای ریسک

عییطب

عییطب خطر یهاسکیر با عییطب خطر ریسک بهبود سطح
دیآیم دست شوربهک هر در ذاتی

 مدیریت تیفکی

سوزیآتش ریسک
 ذاتیسوزیآتش هاریسک با سوزیآتش ریسک بهبود حسط

.دیآیم دست کشوربه هر در

عرضه رهیزنج

فساد نترلک

 منفعت برای دولت قدرت حد چه تا هک موضوع این کدر

 نیهمچن و فساد باشکوه و زیبا یهاشکلازجمله خصوصی
 منعکس رارودیمارک به خصوصی منافع و نخبگان تیوضع

.کندیم

رساختزی
انرژیرا تلفن ،ونقلحمل شامل عمومی زیرساخت تیفکی و

.کندیممنعکس

 عرضه تیفکی

داخلی
 .کندیم منعکس را محلی کنندگانعرضه تیفکی

 آوری تاباز شاخص  شده استخراجتعریف (: 2) جدول

 

 عرضه ریزنج و ریسک تیفکی تصادی،عامل اق سه هر و یجهان آوری تاب شاخص یبرا 2913و  2914 یها سال در املک بندی رتبه 

 در سیسوئ و بود عرضه رهیزنج اختالل مقابل در شورک ترین آور تاب ،2913شاخص  اساس بر نروژ هک دهد یم نشان نتایج .است شد ارائه

همان )است بوده  االب اریبس محلی کنندگان عرضه تیفکی و اراک و گسترده زیرساخت فساد، نترلک روی شورک نمره این .دارد قرار دوم رتبه

 (.منبع
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 گيري نتيجهبحث و  .2
همه . است قرارگرفتهاقتصادی  های یمتحرمورد  هاست سالکلی باید این نکته را متذکر شد که کشور ایران  بندی جمعدر یک  

ذ یک نظام اقتصاد متناسب با نظام اقتصادی کشور را الجرم به اتخا. گیرند یمقرار  ها یمتحراین  یرتأثتحت  ها شرکتو  ها سازمان، ها ارگان

مقاومتی علیه آماج حمالت اقتصادی و  درگروحیات نظام اقتصادی کشور  درواقع. خواند فرامی، ها یمتحرو تهدیدهای ناشی از  ها چالشاین 

در  بخش الهامو  الگو عنوان بهجامعه، بتواند حضور فعال جمهوری اسالمی ایران را  یشتمعسیاسی است که عالوه بر کارآمدی در اداره 

اقتصاد مقاومتی به معنای آمادگی روحی و عملی برای مقاومت در برابر حمالت اقتصادی دشمن و پاسخ به آن . تحوالت جهان میسر سازد

 اهداف از. است درازمدتایرانی پیشرفت در  -و حرکت به سمت طراحی الگوی اقتصادی اسالمی در چارچوب الگوی اسالمی مدت در کوتاه

 این به ابییدست برای موضوعات ترین مهم از یکی آوری تاب پژوهشگران، از ارییبس نظر به هک است مخاطرات مدیریت مقاومتی، اقتصاد اصلی

 یشاافز به رو اسییس و اقتصادی مالی، یها بحران مانند ار،یاخت از خارج تحوالت از ناشی های ینانیاطم نا و مخاطرات ازآنجاکه .است هدف

 مرحله در شود یم شنهادی، پینبنابرا ست، شده تأکید یاقتصاد مخاطرات مدیریت بر مقاومتی اقتصاد لیک های سیاست در ن،یهمچن است،

 با مقابله برای را آوری تاب دوم مرحله در و پرداخته است، مواجه ها آنبا  شورک هک اقتصادی مخاطرات ازجمله مخاطرات شناسایی به اول

 و مقاومتی اقتصاد لیک های سیاست ارزیابی و اجرایی نمودن در تواند یم آوری تابمباحث  از آگاهی درنتیجه. نندک گوناگون ارزیابی مخاطرات

 .باشد مؤثر و دیمف آن برای شاخص سازی
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 راجعممنابع و 
 

شماره  سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، فصلنامه اقتصادی ایران، های یمتحراخیر خاورمیانه و  تحوالت ،1409،یعل ،نیازی یب [1]

4 ،44-1. 
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