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 آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد حسابداري و اقتصاد دانشکده ،اقتصاد گروه استادیار /خضري محمد

    khezri380@gmail.com ) نویسنده مسئول( نایرا تهران، اسالمی،
   چکیده

 اســــت شــــده ياتازه ابعاد يدارا و یافتهتحول یتامن مفهوم امروزه 
نهبه لت که ياگو عه در را یمل یتامن یژهوبه را یتامن ،هادو ـــ  توس

 يارتقا يبرا رویکردي یزن یمقاومت اقتصــاد .گیرندیم ســراغ ياقتصــاد
 آن يبرا واردات و صــادرات که یطیشــرا در اســت ياقتصــاد یتامن

شور ست. شده محدود ک  در کشور ياقتصاد مرزبان عنوان به گمرك ا
 برخوردار ايالعاده فوق یتاهم از یمقاومت اقتصاد يهاسیاست ياجرا

ــت ــاس ینا بر اس ــاد یتامن ابعاد بر آن نقش یزانم یینتع اس  و ياقتص
 در آن از توانمی چگونه ینکها و کشور اقتصاد يساز مقاوم بخصوص

ــاخص بهبود جهت ــاد یتامن يهاش  ینا ییچرا گردد، واقع موثر ياقتص
 یندآفر يســازشــفاف و یلتســه اســت آن از یحاک یجنتا اســت. مطالعه
 کاال، یصترخ و صادرات یطشرا بهبود با یداخل بازار در ثبات ،تجارت

سالم يکاالها ورود از یريجلوگ  واحد پنجره یجادکشور،ا به مضر و نا
ـــ در ثبات ،يفرامرز تجارت ـــتگذاريس  هايیتفعال کاهش يبرا هایاس

 کمک و ياقتصاد یتامن يارتقا يراهکارها ینترمهم از  و... جویانهرانت
   است. کشور اقتصاد يساز مقاوم به
  

ـــادي، امنیت :واژه کلید ـــاد اقتص ـــادي، مرزبان مقاومتی، اقتص  اقتص

  خارجی تجارت قاچاق،
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   مقدمه

ــتیبهز شــروط و لوازم از یکی و بشــر آمال نیرپاترید ازجمله تیامن  يو يبهروز و یس

 محســوب »یانســان ییودشــکوفاخ« يســو به حرکت ابزار مازلو، دگاهید از و دهیگرد یتلق

 ییمعما با یهســـت به ورود يابتدا همان از بشـــر .)113 : 1395 ،بیگدلی زاده (فینیشـــودیم

ـــت. بوده روبرو یتامن يمعما عنوان تحت  یدکنندهتهد ینترمهم یطیمح عوامل چراکه اس

ــر ارزش ترینیاتیح ــمار به بقا یعنی بش ــم آمدندیم ش  را تیامن بوزان .)321 :1390 ی،(قاس

 است کرده یمعرف خود مستقل تیهو ظحف يبرا جوامع و هادولت توان و دیتهد از يآزاد

)Udovic,2006:5(. یطشرا و ابعاد گـــرفتن نـــظر در با و مختلف یاربس را واژه یـــنا اگرچه 

ـــعر جامعه در گوناگون ـــرده یفتـ  در جان حفظ و نفس یانتص عنصر وجود ینا با اند،کـ

 یا و دولت ســـازمان، فرد، هرگاه حال .)62:1373(اشـــتراوس، اســـت آمده هافیتعر اغلب

ـــود، حفاظت آن مقابل در یا بوده هار خطر از واقعاً امعهج ـــودیم گفته ش  فرد، آن که ش

ـــازمان،  مفهوم امروزه .)18 :1387 (برومند،اســـت برخوردار یتامن از جامعه یا و دولت س

 ژهیوبه را تیامن ،هادولت که ياگونهبه اســـت شـــده ياتازه ابعاد يدارا و افتهیتحول تیامن

ـــعه در را یمل یتامن ـــاد توس ـــلحه در نه و يتجار-ياقتص ـــراغ اس  ،ي(افتخار رندیگیم س

 ییهادگاهید یشۀر توانمی دارد. یطوالن یخیتار ،یمل یتامن و تجارت یانم یوندپ ).82:1389

 يهــاهیــنظر در انــد،کرده توجــه یمل یــتامن و الملــلنیب تجــارت یــانم ۀبطــرا بــه کــه را

 کسب یلۀوس را تجارت ها،یلیستمرکانت کرد. مالحظه ،يیالدم 16 و 15 قرون یلیستیمرکانت

 به منتســب يشــعارها نیترمعروف از ،»کن گدا را اتهیهمســا« ۀجمل .دانســتندیم قدرت

 قدرتمند يبرا مثبت يتجار تراز کســب و یشافزا رد را تجارت که ،ســتا هایلیســتمرکانت

 صــدور را کشــور کی شــدن ثروتمند راه ینبهتر و )Lester, 2008: 24(دانســتندیم شــدن

ندیم آن ورود از یشب کاال، ـــت کات که بود راه ینا در دانس ما به گمر  یداتتول از یتح

 یافت یشافزا راتصاد یقتشو و واردات یددحت با تجارت بر دولت کنترل و شتافت یداخل

ــالواتوره ــر، دوران در .)21 :1393 ،(س  یالمللنیب و یداخل یطمح در روابط یچیدگیپ معاص

ـــترب چه هر یدگیتن درهم موجب ،هادولت  هاآن یمل یتامن منافع با المللنیب تجارت یش

 سرد، جنگ دورة گرفتن یانپا الخصوصیعل دوم یجهان جنگ از پس یتواقع ینا .یدگرد

ـــب هشکا با ـــ و ینظام يهاجنبه یتاهم ۀدرج ینس ـــیس  یتاهم یشافزا و یمل یتامن یاس

 در کهیدرحال یافت يآشکارتر نمودِ ی،مل تیامن ياقتصاد بُعد خصوصبه یگر،د يهاجنبه

 شــدیم محســوب ینظام قدرت یتتقو يبرا ییمبنا عنوانبه فقط ياقتصــاد قدرت گذشــته
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ـــاد بُعد امروزه ـــت یافته ییراتیغت چنان یمل یتامن ياقتص  و گرفته را ینظام بُعد يجا که اس

 خصـــوص در انقالب معظم رهبر .اســـت درآمده یمل یتامن يمرکز نقطه عنوانبه جیتدربه

ــادي امنیت اهمیت ــت، مهم امنیت گوییممی اینکه « فرمایند:می اقتص ــرفت هر چون اس  پیش

ــت امنیت بر متوقف دیگري ــاد .اس ــت امنیت نیازمند هم اقتص  بنا امن نهاد یک بر باید و اس

  .)96 /8/ 3 ارتش، افسري هايدانشگاه آموختگان دانش جمع در (بیانات »شود

 یتامن یاصل وجوه از یکی است مشهور ياقتصاد یتامن به که یمل یتامن ياقتصاد بُعد

سوب یمل صاد یتامن ).23 :1387 (برومند، شودیم مح  یوهش يارتقا و حفظ یزانم به ياقت

 و یداخل عملکرد يمجرا از هم خدمات، و هاکاال ینتأم یقطر از جامعه یک دممر یزندگ

ــور هم ــودیم اطالق یالمللنیب يبازارها در حض  یتامن یطورکلبه .)107 :1388 ،ندل(ما ش

صاد صاد منافع از یتحما ياقت شور یک ياقت  و هایتفعال اقدامات، از شدنمانع منظوربه ک

 ینبنابرا .)141 :1390 ي،محمد و یزي(ســـو اســـت کند،یم یدهدت را منافع ینا که یحوادث

صاد یتامن يهاشاخص  منافع حفظ ،هجامع يبرا خدمات و هاکاال ینتأم از: اندعبارت ياقت

ــاد ــور ياقتص ــعه ،آزاد تجارت ،یمل يبازارها ثبات ،کش  ی،داخل ناخالص یدتول یدارپا توس

شد سائل حل ،هاپرداخت تراز تعادل ،ارز نرخ ثبات ،تورم نییپا نرخ ،يوربهره ر  با مرتبط م

 ،مذکور هايشاخص براساس .)Wysokinska,2013:205( غیره و کاال قاچاق و مخدر مواد

 مقاومتی اقتصاد يهاسیاست اجراي و اقتصادي امنیت بر اقتصادي مرزبان عنوان به گمرك

 یخارج تجارت یندفرآ در یمهم نقش سازمان این .است برخوردار ايالعاده فوق اهمیت از

صول در را سوم رتبه و داشته  از یرانا یاسالم يجمهور گمرك .دارد کشور يدرآمدها و

 یفاتتشــر زمان کاهش با دتوانمی یگمرک يهاهیرو يســازســاده و تجارت یلتســه یقطر

ـــرف رفاه و یدکنندگانتول یرقابت قدرت ،هاینههز کاهش آن تبعبه و یگمرک  را کنندهمص

ـــت آن علت .دهد ارتقاء ـــادرات و واردات در یرتأخ روز هر يازا به که اس  ینههز کاال، ص

 به کشور یدتول یوابستگ لیلد به همچنین .شودیم یلتحم صادرکننده و واردکننده به اضافه

 واردات در هاکاال ینا يباال ســـهم و یواردات ياواســـطه و یهاول مواد ي،اهیســـرما يکاالها

 صــادرات به مربوط امور یلتســه با دتوانمی و بوده مهم یمل یدتول در گمرك نقش ،کشــور

  .شود یصادرات یديتول يهابخش یتتقو موجب خدمات و هاکاال

ـــال در ـــد با ریاخ يهاس ـــالم يجمهور هیعل غرب يهامیتحر دیتش  هدف با رانیا یاس

 راهبرد وانعن به مقاومتی اقتصـــاد واژه رانیا ياهســـته زیآمصـــلح يهابرنامه کردن متوقف

 قرار بحث مورد کشـور اقتصـاد طیشـرا با متناسـب و مطرح کشـور ياقتصـاد اتیادب اصـلی
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 از برآمده یعلم و یبوم ياقتصـاد يالگو عنوان به یمقاومت اقتصـاد قتیدرحق اسـت. گرفته

ـــالم و یانقالب فرهنگ ـــعه نهیزم یاس  ياجرا یعبارت به .دینمایم آماده را ياقتصـــاد توس

ست ص يهاسیا صاد يریپذضربه کاهش موجب دتوانمی یمقاومت اداقت شور اقت  ندهیآ در ک

 و ایران تجاري روابط به زیادي حدود تا تحریم مســاله .)4 :1396 قاســمی، و (رودريشــود

شور سایر سته هاک ست. واب ساس این بر ا سیدن راه در دتوانمی نقش، ایفاي با گمرك ا  به ر

صادي سزایی تأثیر خارجی، هايانهتک برابر در مقاوم اما پویا، اقت ستیابی راه در ب صاد به د  اقت

 ینقشــ ،واردات و صــادرات یعنی یگمرک يهاهیرو نیتریاصــل یراز باشــد. داشــته مقاومتی

 ارتقا گمرك نقش نیترمهم درواقع .دینمایم فایا کشــور کی ياقتصــاد ۀیبن در را یاســاســ

 جارتت به مربوط اطالعات و مارآ یلتحل و ینتأم و واردات و صــــادرات یندفرا ییکارا

ــور یخارج ــدیم هاکش ــت یلدل ینهم به .باش ــامانه امروزه که اس ــیانتی و کنترلی هايس  ص

  .)UNCTAD, 2006(باشدیم تجارت یلتسه يبرنامه هرگونه یاتیح جزء گمرك،

 نظریه بر یدتاک با یرانا یاسالم يجمهور یمل یتامن ياقتصاد بُعد يارتقا مطالعه، ینا در

ــاد ــادي مرزبان ینکها و یمقاومت اقتص ــور اقتص ــازوکارها چه از و چگونه کش  یتامن بر ییس

صاد ست، اثرگذار ياقت س ا س با و گرفت خواهد قرار یموردبرر شده ضوعمو یبرر  در یاد

نابع، فاده ینهمچن و یعلم متون م ـــت گان نظر از اس عال نخب جارت حوزه و گمرك در ف  ت

 مقاوم و ياقتصـــاد یتامن رتقاا جهت در گمرك ملکردع بهبود يبرا ییراهکارها ی،خارج

  شد. خواهد ائهار کشور اقتصاد سازي

  پژوهش پیشینه و نظري مبانی-1

 زین یتیامن يهاتیاولو ،المللنیب نظام در دیجد روابط يریگشکل و سرد جنگ انیپا با

 .دیگرد مطرح یمل تیامن وجه نیترمهم عنوانبه ياقتصــاد تیامن و شــده تحول دســتخوش

ـــترش ،شـــدنیجهان روند ـــرما یالمللنیب انیجر و المللنیب تجارت گس  نیترمهم ها،هیس

ـــتند یعوامل ـــاد تیامن که هس ـــدر در را ياقتص  یشافزا با. اندداده قرار یتیامن توجهات ص

ـــرما ـــبت تجارت یزانم یشافزا ،یخارج گذاريیهس ـــطح در یدتول به نس  طوربه و نجها س

   .شودیم افزوده ياقتصاد یتامن یتاهم بر روزروزبه شدن،یانجه روند یعتسر خالصه

 تیامن مهم و دیجد چهره ياقتصاد تیامن که کندمی بیان اقتصادي امنیت شناسی مفهوم

 حوزه پردازان هینظر توجه یمل و یاجتماع ،يفرد سطوح همه در که است معاصر يایدن در

 بشر ياقتصاد یزندگ خیتار در گرچه تینام از وجه نیا است. کرده جلب خود به را تیامن

ــهیهم ــته، وجود ینوع به ش ــتر در داش ــدن یجهان بس  که افتهی ايتازه هايیژگیو و ابعاد ،ش
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 اســـاس این بر ).1389 (ســـیف، اســـت داده ارتقا ابعاد ریســـا انیم اول رتبه تا را آن تیاهم

نگ پر نقش به توانمی یت در گمرك ر گاهی اقتصــــادي امن  کهبطوري داشــــت. تازه ن

 و هابرنامه ،یمبان( را آن تحول هايضرورت و یگمرک نظام )،1392( همکاران و معمارنژاد

 هايهیرو در يتجار اتیعمل رشـــد روند یبررســـ با کردند. بررســـی )شـــده انجام اقدامات

ـــادرات واردات،  عنوان به گمرك گرفتن قرار لیدال و یگمرک يدرآمدها و تیترانز ،ص

 )،2017( 7البالند و کانتنز گردید. بیان اسـالمی نظام ياقتصـاد تحول طرح يمحورها از یکی

ساس بر شان ي،مرکز يقایآفر و یبیل تونس، سودان، ،یمال چاد، در یدانیم همطالع شش ا  ن

سته يامدهایپ که دادند ست ناخوا  جهینت در و تجارت مورد در ژهیو طور به ی،تیامن يهاسیا

 عمالً  قاچاق از يریجلوگ يبرا هادولت که کردند بیان نای بر عالوه .اســـت درآمد دیتول

ـــمیم وظیفه  در تا گذارندمی واردکنندگان و منطقه گمرك ماموران عهده به را گیريتص

   کنند. توافق مشخص زانیم به قبول قابل اتیمال میزان مورد

 در ياقتصاد يسازمقاوم نهیزم در یجهان تجارب یبررس با )،1396( همکاران و دانشفر

 گاز و نفت صنعت يهاتیفعال هسته یدگیچیپ به توجه با که کردند بیان گاز و نفت صنعت

 یرســبر جهت آن، بر فناورانه و یاجتماع ،یاســیســ ،ياقتصــاد مختلف عوامل ياثرگذار و

 یمبان یعنی نگرجامع يکردیرو از گاز، و نفت صنعت عملکرد و ساختار در متنوع يهاجنبه

 تعیین با نیز )،1396( قاســـمی و رودري .شـــود اســـتفاده باید یقیتطب العهمط و ينوآور نظام

 یانب توســعه، شــشــم برنامه چارچوب در مقاومتی اقتصــاد تحقق در غیرنفتی صــادرات نقش

 به ار خود یصــنعت داتیتول عرضــه و گرفت فاصــله یفروشــ خام از بتوان چه هر که کردند

ـــ در شیپ زا شیب اقتصــــاد که بود دواریام توانمی داد، شیافزا یالملل نیب يبازارها  ریمس

سعه ضع نیا یوقت .کندیم حرکت تو صاد بر تیو شد، حاکم اقت شان با س نیا دهنده ن  که تا

ــده تمام متیق و تیفیک ــوالت یالملل نیب رقابت نهیزم کاال ش  فراهم ار رانیا يدیتول محص

شوق نقش )،1395( پورلداري و شادمهري احمدي آورد. خواهد  عهتوس بر یادراتص هايم

   کردند. بررسی را یمقاومت اقتصاد تحقق و ینفت ریغ صادرات

ش در ،)1396( همکاران و حیدري ستس یتاولو یینتع هدف با یپژوه  بر یمبتن یمال یا

 يفکر يالگوها ینهمچن و شده پرداخته یمال يهاسیاست یبررس به یمقاومت اقتصاد راهبرد

ـــاد ـــاد راهبرد با هاآن یکینزد یزانم یینتع منظور به یرانا در ياقتص  ینهزم در یمقاومت اقتص

                                                      

7 Cantens & Raballand 
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ستس س یمال یا ست دهش یبرر صاد عدالت یارهايمع ینهزم .ا شد ي،اقت صاد ر  ثبات ي،اقت

صاد صاد ییزا درون ي،اقت صاد هايشاخص عنوان به یداتتهد برابر در مقاومت و ياقت  اقت

 خط )،AHP( یمراتب ســلســله یلحلت روش از اســتفاده با گاه آن اند؛ شــده انتخاب یمقاومت

ش ستس از منتخب هايیم شترینب دارابودن لحاظ به یمال یا صاد راهبرد تحقق در یرتأث ی  اقت

  .اند شده يبند یتاولو یمقاومت

 سپس و پرداخته یمتحر يالگوها ذکر به پژوهش این در،)1395( آبادي زنگی و مکیان

 از اســـتفاده ها، بحران یریتمد اقتصـــاد، کردن یعلم مانند یمقاومت صـــاداقت تحقق الزامات

ص بخش يساز يتوانمند و دولت يساز کوچک ی،مردم یتظرف صو  یدتول به توجه ی،خ

سا و یدارپا س هايکانون ییشنا صاد در یرپذ یبآ ست، يجد ضرورت یک که اقت  مورد ا

  .یردگ قرار کشور ياقتصاد یاستگذارانس توجه مورد ات گرفته قرار يواکاو

 را »یمقاومت اقتصاد« مفهوم اقتصاد، علم در یجرا هاييبند یمتقس یانب با ،)1393( یفلوس

مان یلتحل روش از یريگ بهره با اقتصــــاد علم یمپاردا در آن یگاهجا یینتع یقطر از  گفت

 دفاع، یممفاه یمفهوم توســعه با و نموده تشــریح یمنطق یلتحل و يرهبر معظم مقام ســخنان

ـــاد جنگ و جنگ، عامل، یرغ دفاع ـــاد ي،اقتص  یرغ دفاع راهبرد عنوان به را یمقاومت اقتص

 جنگ، یمفهوم توسعه به یقتحق ینا يآور نو ینتر عمده است. کرده یینتب ياقتصاد عامل

ـــ ـــتفاده و عامل یرغ دفاع و دفاع یب،آس  چارچوب یک کردن فراهم منظور به هاآن از اس

ـــب یلیتحل و ينظر ـــوعات يبرا مناس ـــاد موض  کردن یاتیعمل يبرا یقیرط ارائه و ياقتص

  است. مربوط یمقاومت اقتصاد

 ياقتصاد تیامن ،الملل نیب تجارت و یمل تیامن ۀرابط بررسی در )،1393( زنور موسوي

سالم يجمهور سی المللنیب تجارت پرتو در را رانیا یا صوالً کرد. برر  فیوظا نیترمهم ا

صاد تیامن حوزة در مردم قبال در هادولت  یعنی تجارت، با رابطه در یکل کردیرو دو ،ياقت

نیب تجارت که آنجا از و راستا همین در .دهدمی قرار نظر مد را يآزادساز و ییگراتیحما

نمی کی هر یمل تیامن مالحظات و الملل ـــع را يگرید دتوا  لزوم کند، تیتقو ای فیتض

ست یمنطق بیترک ساز يهاسیا ض يهاتیحما و يتجار يآزاد شور در یمقت  از ژهیوهب ،ک

مان همچون ،یالمللنیب يتجار باتیترت با ییهمگرا قیطر جارت یجهان ســــاز  منظوربه ت

صاد هايجنبه اهداف نیترمهم تحقق سعه یعنی ،یمل تیامن ياقت صاد رفاه و تو  اهمیت ياقت

   ).1393 زنور، (موسوي دارد
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 دیبا گذشته زا شیب ینفت ریغ صادرات به توجه ضرورت کشور یکنون طیشرا به توجه با

ــاد میبتوان تا ردیگ قرار توجه مورد ــتفاده و یداخل توان بر هیتک با را یمقاومت اقتص  تمام از اس

 ،یمقاومت اقتصاد يهاسیاست دیترد بدون .میکن محقق کشور یصنعت و ياقتصاد يتهایظرف

 کیاستراتژ کامال بحث کی یمقاومت اقتصاد و است کشور داریپا اقتصاد يبرا یجامع سند

 بطن در اســـتقالل هیروح و هســـتند مدت بلند اهداف يدارا که ییکشـــورها در که اســـت

  است شده مطرح است، يجار هاآن یخارج و یداخل استیس

  تحقیق روش-2

ـــر پژوهش  هدف، ازلحاظ اســـت؛ کاربردي پژوهش یک گیريجهت لحاظ از حاض

 براي اســـت. علی ماهیت، ازلحاظ و پیمایشـــی پژوهش، هاياســـتراتژي ازلحاظ توصـــیفی،

 يبرا است. شده استفاده )ايپرسشنامه( میدانی و ايکتابخانه روش از اطالعات آوريجمع

 توأم صــورت به را اریمع نیچند رنده،یگمیتصــم که اســت الزم پژوهش هدف به یابیدســت

سنجد. هااریمع طبق بر را مختلف يهانهیگز و کرده یابیارز سا از پس لذا ب  و عوامل ییشنا

ست سته از کیهر وزن ابتدا آنها، يبندهد ستفاده با عوامل، د  يبندتیاولو AHP کیتکن از ا

 AHP خاص روش و چندمعیاره گیريتصــمیم الگوهاي از نتایج تحکیم و تکمیل براي شــد

 همچنین و اقتصـــادي امنیت هايشـــاخص از یک هر اهمیت درجه تعیین و دهیوزن جهت

ستفاده هاشاخص به مربوط هايگویه از یک هر دهیوزن  عنوان که مهم این واقع در شد. ا

 هايشــاخص از یک هر در اقتصــادي امنیت ابعاد از یک کدام بر کشــور اقتصــادي مرزبان

ــاس بر ترتیب این به شــد. ســنجیده اســت بوده بیشــتري اثرگذاري داراي بررســی مورد  اس

 بررســی مورد ســالهم این یخارج تجارت حوزه و گمرك ســازمان در فعال نخبگان نظرات

  گرفت. قرار

   مقاومتی اقتصاد مفهوم-3

ــوع به پرداختن ــاد موض ــاس برهه این در یمقاومت اقتص ــالم انقالب حیات از حس  و یاس

 هاينهیزم دتوانمی که اســت یاســالم يجمهور هايســتهیبا از یکی الملل نیب نظام تحوالت

 یالملل نیب عیوقا و تحوالت از يریپذ بیآس کاهش و یالملل نیب و یمل اقتدار رفاه، ت،یامن

صاد. آورد فراهم را شور ای منطقه کی هیعل هامیتحر با مقابله يبرا رویکردي یمقاومت اقت  ک

 .است شده محدود کشور آن يبرا واردات و صادرات که یطیشرا در باشد،می شده میتحر

 وریشــهر در انقالب عظمم رهبر با نانیکارآفر دارید در بار نیاول يبرا یمقاومت اقتصــاد واژه

 هر که شــده ارائه یمتفاوت یفتعار ،یمقاومت اقتصــاد مفهوم .برايدیگرد مطرح 1389 ســال
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ـــوع ینا به ايجنبه از کدام ـــخ نخبگان یرخب اند. کرده نگاه موض  تالش و ،هاتنگنا یصتش

ـــتگ کاهش،هاآن کردن اثر یب و یریتمد،کنترل يبرا  یدتول ي هایتمز بر یدتأک و یوابس

صت به هاچالش یلتبد یآرمان یطشرا در و ییاتکا خود يبرا تالش و یمل  به اتکا با ها، فر

ـــارکت و باور ـــاد را دبرانهم و خردمندانه و یعلم یرتداب اعمال و یهمگان مش   یمقاومت اقتص

صاد دانندمی ست یاییپو اش الزمه که ي.اقت شش و ا س در کو شرفتپ و حرکت یرم  نه و ی

ـــاد هايراهبرد توانمی .)10 : 1391،یرحم (خدا انفعال  اجماع و قدرت با را یمقاومت اقتص

 از یمل درآمد و ثروت کسب یکردرو ینا در کرد. یعتسر را هاآن يساز یادهپ و همراه یمل

 یتتقو را یالملل ینب یاسیس يفضا در کشور یزن چانه قدرت که شودمی دنبال ییها یرمس

ــور آنکه نه ،کندیم ــ یرناگز کش ــائل یلدل به دباش ــاد مس ــا در خود اهداف از ياقتص  يفض

سیس شد دست یا  از کامل و جامع یفتعر یان،م ینا در .)3 :1392،یگراند و زاده (تراببک

 یاندانشـــجو با یدارد در یشـــانا اند. داده ارائه انقالب فرزانه رهبر خود را یمقاومت اقتصـــاد

 در یم،تحر یطشــرا در فشــار، یطراشــ در که ياقتصــاد آن یعنی یمقاومت اداقتصــ« فرمودند:

 کشــور ییشــکوفا و رشــد کننده یینتع دتوانمی یدشــد هايخصــومت و هایدشــمن یطشــرا

 به یمقاومت اقتصاد )بنابراین16/5/91،دانشجویان دیدار در انقالب معظم رهبر یاناتب (»باشد

ـــکوفا يمعنا ـــاد ییش ـــکالت رفع و ياقتص ـــاد يهابخش ریز در موجود مش  يبرا ياقتص

ـــمنان به یازدهیامت از يریجلوگ  و یخارج يفشـــارها اثرات کاهش زین و گانگانیب و دش

ـــاد بر هامیتحر ـــدمی یداخل اقتص ـــاد گرید عبارت به .باش ـــت عبارت یمقاومت اقتص  از اس

ــخ ــار هايحوزه صیتش ــاز یخنث و کنترل يبرا تالش آن دنبال به و میتحر و فش  اثرات يس

ـــرا در و هاآن  و باور قطع، طور به که فرصـــت؛ به ییفشـــارها نیچن لیتبد یآرمان طیش

شارکت ضوع نیچن الزام و شرط شیپ مدبرانه و ییعقال يتهایریمد اعمال و یهمگان م  یمو

  .است

 و جوشــدیم درون از که ياقتصــاد یعنی ی،مقاومت اقتصــاد«: انقالب معظم رهبر تعبیر به

ستحکام و یکندم کم یگراند به را ما یاجاحت شور ا  یشافزا یخارج يهاتکانه مقابل در را ک

 مردم دیدار در انقالب معظم رهبر یاناتب (»اســــت یمقاومت اقتصــــاد يمعنا ینا ؛دهدمی

 يهاسیاست با هماهنگ که است ياقتصاد نظام یک یمقاومت اقتصاد )پس26/8/95،اصفهان

 بتواند تا دریبگ شکل یبیتخر اقدامات برابر در مقاومت يبرا و کشور یتیامن و یاسیس کالن

 شرفتیپ و توسعه و کرده مقاومت ياقتصاد گوناگون هايمیتحر ياقتصاد ضربات برابر در

ـــد به رو روند و دهد ادامه را خود  یجهان و هايمنطق ،یمل ابعاد در را خود جانبه همه رش
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صاد از منظور کند. حفظ صاد یک ،یواقع یمقاومت اقت ستیپو و فعال یمقاومت اقت  یک نه و ا

ص سته و منفعل اداقت شور که يطور به ب س ماتینامال و موانع مقابل در مقاومت ضمن ک  ریم

 مثل یاثبات هايجنبه واجد هم یمقاومت اقتصاد دکن حفظ را خود داریپا شرفتیپ روند خود،

 کاهش که یسلب هايجنبه واجد هم و است برتر و یشترب یداتتول و يفناور و علم یشرفتپ

ستگ صاد يالگو است. هاآن جمله از یخارج يکاالها مصرف کنترل و واردات به یواب  اقت

ـــالم يالگو یک یمقاومت ـــت یاس ـــاد ارتباط و تعامل یفیتک که اس ـــورها با ياقتص  يکش

 و کشـــور اقتصـــاد یداخل اوضـــاع به ناظر ییســـو از که ايگونه به یکندم یینتع را یخارج

 یمالپا حقوق ی،داخل اقتصاد قوت نقاط بر اتکا با یگرد يسو از و است ضعف نقاط پوشش

  کند. یفاءاست متجاوز رهايکشو از را ملت شده

  خارجی هايتکانه برابر در اقتصاد سازي مقاوم ضروت و مقاومتی اقتصاد -4

شورها سالم انقالب ضد بر گرفته کار به هايحربه ادامه در گر سلطه يک  از اکنون ی،ا

 به یوابستگ نظر از کشور اقتصاد در وجودم ضعف نقاط اند. شده وارد ياقتصاد جبهه یرمس

 ینا ي،فناور و قطعات برخی نظر از یوابســتگ و واردات به مصــرف اتکاء ی،نفت يدرآمدها

 سالح با و ياقتصاد یمتحر و فشار حربه از امروز تا است آورده وجود به هاآن يبرا را دیام

 یاســالم يجمهور یاســیســ رفتار ییرتغ جمله آن از و اهداف يســر یک دنبال به ياقتصــاد

 وابستگى کاهش« ،انقالب معظم رهبر اعتقاد به بنابراین باشند المللیینب يهاعرصه در یرانا

 ماست. ىساله صد شوم راثیم وابستگى، نیا است. مقاومتى اقتصاد الزامات از کىی نفت به

 با را نفت مینک تالش و میکن اســتفاده دارد، وجود امروز که فرصــت نیهم از میبتوان اگر ما

 ىنهیزم در را مهم حرکت نیبزرگتر م،یکن نیگزیجا گرىید درآمدزاى اقتصادىِ تهاىیفعال

 خأل نیا دتوانمی که است کارهائى ىجمله از انیبندانش عیصنا امروز م.یاداده انجام اقتصاد

ـــور در گوناگونى تهاىیظرف کند. پر ادىیز زانیم تا را  خأل نیا دتوانمی که دارد وجود کش

ــمت به میبرو م؛یبگمار نیا بر را همت کند. پر را ــتگى اســت، ممکن هرچه که نیا س  وابس

   )01/01/1392 انقالب معظم رهبر یانات(ب »م.یکن کم را خودمان

 به پرداختن اســـت. یمقاومت اقتصـــاد شـــدن مطرح در عامل نیترمهم هامیتحر واقع در

ضوع صاد مو ست. يضرور و مهم يامر مختلف لیدال به یمقاومت اقت  معظم مقام اعتقاد به ا

 به ما علیه جنگ [اتاق] داري؛خزانه وزارت در اســت برده را جنگ اتاق ما دشــمن« ،رهبري

ست، هاآن داريخزانه وزارت دفاع، وزارت جاي شغولند هم فعّال شکل به ا  در یانات(ب «.م

سئوالن دیدار شمنان طرف کی از ) 02/03/1397 ،نظام م شور د سبت تا دارند الشت ک  به ن
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 از کنند. وارد کشور به را یضربات اقتصاد هیناح از و کنند اقدام رانیا اقتصاد یختگیر درهم

 و یمحصول تک اقتصاد است مصمم که رانیا یاسالم يجمهور کشور يبرا گرید يمنظر

فت درآمد بر یمبتن ـــمت به و نموده متحول را ن ـــتگ عدم س  دکن حرکت نفت به یوابس

سمی، و (رودري صاد واقع در .)10 :1396 قا س کاهش یمقاومت اقت  داتیتهد و يریپذ یبآ

صاد يکارآمد و یريپذ انعطاف شیافزا کنار در شده اعمال ست یمل اقت  را آن هدف که ا

ــاد قدرت و اقتدار توانمی ــاد مذکور، موارد يبند جمع در نمود. یانب ياقتص  یمقاومت اقتص

 هايخطر برابر در را تصــاداق یريپذ یبآســ که: اســت ياقتصــاد یتیریمد یرتداب مجموعه

صاد که يمتعدد شار، طیشرا در دهد کاهش ،کندمی دیتهد را رانیا اقت شد به رو روند ف  ر

   .)50 :1397 (نبوي، کند حفظ را کشور در )ییشکوفا (و ياقتصاد

 مقاوم اما پویا، اقتصادي به رسیدن راه در دتوانمی نقش، ایفاي با کشور اقتصادي مرزبان

 زیرا باشد داشته مقاومتی اقتصاد به دستیابی راه در بسزایی تأثیر خارجی، هايتکانه برابر در

ـــتق ارتباط در گمرك يهاتیفعال ـــور يهاتیاولو و اهداف با یممس  اخذ يهانهیزم در کش

ـــیاســـت اعمال ی،گمرک عوارض و حقوق  مقابل در جامعه از حفاظت ی،بازرگان يهاس

ها ظت ی،تقلب و پرتوزا ،آورانیز يکاال فا ثار از ح ظت یخی،تار و یفرهنگ آ فا  يهاح

 نیتریاصــل .)127 :1389 ثابتی، و (طباطبایی باشــدمی کاال قاچاق با مقابله و یطیمحســتیز

ش ،واردات و صادرات یعنی یگمرک يهاهیرو س ینق سا صاد ۀیبن در را یا شور کی ياقت  ک

ستفاده بدون جهان رد یالمللنیب تجارت .دینمایم فایا  معنا یگمرک يهاهیرو و خدمات از ا

 هر یخـارج تجــارت ینفــکال و مهم ياجزا از یکی عنوانبـه گمرك نـدارد. یمفهوم و

ـــور،  و ینقوان يمجر و تجارت ینعامل جانب از اطالعات يارائه و ارتباط تماس، محل کش

 یتاهم .باشــدیم ارداتو و صــادرات امور ينهیزم در صــادره يهادســتورالعمل و مقررات

 يبرا یاريمع عنوانبه اوقات یبرخ آن ییکارا و ســرعت یزانم که اســت ديح به گمرك

 نظر در کشــور آن کالن اقتصــاد یحت یا و کشــور هر یخارج تجارت يهاتیفعال یابیارز

 و واردات و صـــادرات یندفرا ییکارا ارتقا گمرك نقش نیترمهم درواقع .شـــودیم گرفته

 یلدل ینهم به .باشــدیم هاکشــور یخارج جارتت به مربوط اطالعات و آمار یلحلت و ینتأم

سه يبرنامه هرگونه یاتیح جزء گمرك، صیانتی و کنترلی هايسامانه امروزه که است  یلت

  .),UNCTAD 2006(باشدیم تجارت

 ســــازيمقاوم بر موثر معیار ینترمهم دهدمی نشـــان )1( جدول در نتایج که همانطور

 مقررات و قوانین دقیق اجراي ،تجارت و گمرك بخش در فعال خبرگان دیدگاه از تصــاداق
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شتی سالم کاالهاي ورود از جلوگیري براي بهدا ضر و نا شور به م ست. ک  5/41 معیار این ا

  .دهدمی تشکیل را نظر مورد شاخص بر موثر عوامل وزن از درصد
 امنیت در اقتصادي مرزبان نقش راستاي در اقتصاد سازيمقاوم بر موثر معیارهاي وزن برآورد :1 جدول

 تحقیق) هايیافته اقتصادي(براساس

  رتبه  محاسباتی وزن  فعالیت

 اسالمن کاالهاي ورود از جلوگیري براي بهداشتی مقررات و قوانین دقیق اجراي

 کشور به مضر و

0,415 1  

 راتمقر و قوانین دقیق اجراي با خارجی تجارت بر دولت مالکیت حقوق تامین

  گمرکی

0,153 3  

 براي واردات تحدید و صــادرات مشــوق گمرکی يهاســیاســت اجراي و اتخاذ

  کشور هايترازپرداخت بهبود

0,088 4  

 لیدتو مشابه مصرفی کاالهاي ورود محدودیت براي مناسب يهاسیاست اتخاذ

  داخلی

0,088 4  

 هاينســازما با ینانال و ســیســتمی ارتباط و فرامرزي تجارت واحد پنجره ایجاد

  دهنده مجوز

0,257 2  

 0,00819  ناسازگاري نرخ

   کاال قاچاق با مبارزه ضروت و مقاومتی اقتصاد-4-1

ضام و مفهوم به توجه با صاد و قاچاق ینم  و روشن دو ینا تنگاتنگ ارتباط ی،مقاومت اقت

شکار ست. آ ست یعیطب ا شور به قاچاق يکاالها ورود یطشرا در که ا  یدتول یلیتعط که ک

 ینانکارآفر و گذاران یهسرما از یتحما يبرا الزم بستر است، آن یزناپذیرگر یامدپ ی،داخل

 نداشــته یناناطم خود کار يســودآور به نســبت یوقت تا گذار یهســرما .یســتن فراهم یرانیا

 از یناناطم ي،گذار یهسرما یتامن وجوه از یکی زد. نخواهد يگذار یهسرما به دست باشد،

ـــت ارباز وجود ـــول یاراخت در یوقت که اس  یناناطم و یتامن ینا گرفت، قرار یخارج محص

سترها و عوامل یرسا کنار در ینبنابرا رفت. خواهد یانم از خاطر  و یمل یدتول از یتیحما يب

 ینا از یکی یزن قاچاق یقطر به یخارج يکاالها ورود از یشـــگیريپ یرانی،ا یهســـرما و کار

مل نهزم و عوا مه خود ها، ینا و اســــت های قاومت اقتصــــاد از یوجوه ه مار به یم ـــ  ش

   .)20 :1395 ،(جلیلیروندمی

ستا در انقالب معظم رهبر صول یاستس یک يرا ستقالل جهت یا  با مقابله و اقتصادي ا

 تحقق که اند نموده مطرح را »یمقاومت اقتصــاد« گفتمان ،تحریم از ناشــی خارجی هايتکانه

 هاآن بهبود و اصـــالح و اقتصـــاد در موجود هايیصـــهنق فعر در یزير برنامه مســـتلزم آن،

 اقتصاد با یرمغا يِاقتصاد هايیهرو یدتشد و یجادا با موارد، یاريبس در کاال قاچاق باشد.می
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 یلیاردم یک هر يازا هب ،کاال قاچاق با مبارزه ستاد رسمی آمار براساس دارد ارتباط یمقاومت

ساس یطشرا ینا در و رود،می ینب زا شغل هزار صد قاچاق، يکاال دالر شور ح  ورود ،ک

س جوانان به شدت به قاچاق يکاالها  از یکی قاچاق با مبارزه رو، ینا از .کندیم وارد یبآ

 اســت. یمقاومت اقتصــاد تحقق يراســتا در اقتصــاد ضــعف نقاط اصــالح يابزارها و هایوهشــ

شور سالم ستد و داد و تجارت یراز یدند؛تهد عامل کالن یانقاچاقچ«   .»کنندیم یدتهد را ک

 یک ی،شرع لحاظ از قاچاق« )2/12/81 ،زاهدان مردم یدارد در انقالب معظم رهبر یاناتب (

ـــئوالن یــدارد در انقالب معظم رهبر یــانــاتب (»اســـــت. یقطع حرام و ممنوع عمــل  مس

  ).10/4/80 ی،بازرگان و یعصنا يهاخانهوزارت

 یرد،نگ صـــورت یتوجه آن با مبارزه لزوم و قاچاق مفهوم به اگر که داشـــت توجه یدبا

صاد تحقق روند شور در یمقاومت اقت ضعف خواهد مختل ک صاد در يساختار يهاشد.  اقت

ـــور،  يامدهایپ و دهدمی قرار ریتأث تحت زیچ هر از قبل را ياقتصـــاد يهاشـــاخص کش

ـــکل کی عنوانبه قاچاق از يترنامطلوب  آثار کند،یم لیتحم اقتصـــاد کریپ بر یتبع مش

 فرا داخل بازار در رقابت به را هاآن که اســـت یعیصـــنا متوجه اول وهله در قاچاق یبیتخر

 در هاکاال نیا ریچشــمگ حجم و تنوع با رونیازا .کشــاندیم رکود به رفته رفته و خواندیم

  .)70 :1387 پور،(وطن است انکاررقابلیغ اقتصاد، در هاآن سهم و وزن کشور،

ــادي مرزبان نقش بررســی تايراســ در  امنیت بهبود براي کاال قاچاق پدیده کاهش در اقتص

صادي شور اقت  همانطور ).2 (جدول گرفت قرار بندياولویت و شنجش مورد معیار 8 نیز ک

ــودمی مشــاهده جدول در که  ادهیپ ي،ادار فســاد با مبارزه مقررات و نیقوان قیدق ياجرا ش

ـــور تگمرکــا در کیــالکترون دولــت کردن ـــفــاف و کش  در ثبــات و هــاتعرفــه در تیــش

 درصــد 3/20 با کدام هر انهیجورانت هايتیفعال کاهش يبرا یگمرک هايياســتگذارســی

 کاال قاچاق پدیده کاهش بر موثر عوامل ینترمهم از وزن درصــــد 9/60 مجموعا و وزن

   گیرد. قرار توجه مورد قاچاق کاهش جهت در باید که است

 امنیت در اقتصادي مرزبان نقش راستاي در کاال قاچاق بر موثر معیارهاي وزن برآورد :2 جدول

 تحقیق) هايیافته اقتصادي(براساس

  رتبه  محاسباتی وزن  فعالیت

  4 0,044 قانونی رسمی هايتعرفه از غیر هاییپرداخت کاهش و حذف

  1 0,203  اداري فساد با مبارزه مقررات و قوانین دقیق اجراي

  2 0,117 گمرکی هايرویه در ثبات و کردعمل شفافیت
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  رتبه  محاسباتی وزن  فعالیت

  3 0,070 انیمرزنش مبادالت نمودن مند ضابطه و انسجام در گمرك تدابیر

  2 0,117 اداري زاید بوروکراسی حذف و گمرکی هايرویه تسهیل و سازي ساده

  4 0,044  غیررسمی معابر ساماندهی بویژه گمرکی واحدهاي ساماندهی

  1 0,203  کشور گمرکات در نیکالکترو دولت کردن پیاده

ـــفافیت بات و هاتعرفه در ش ـــتگذاري در ث ـــیاس  کاهش براي گمرکی هايس

 گمرك در جویانهرانت هايفعالیت

0,203 1  

 0,00604  ناسازگاري نرخ

  

   داخلی تولید از حمایت ضروت و مقاومتی اقتصاد-4-2

 انقالب معظم رهبر اناتیب ("است اقتصاد یشرفتپ یاساس يحلقه و اساس ی،ملّ یدتول"

ــو مطهر حرم در ــاد اتیح ) 1393/01/01 ،يرض ــور هر ياقتص ــته کش  و بوده دیتول به وابس

 در اياندازه به دیتول رایز اســـت. یانســـان و یمال هايهیســـرما ییایپو عامل نیتر مهم دیتول

 نیا توســعه باشــد نییپا آن ســطح اگر که اســت مؤثر یاجتماع و یارزشــ يهامؤلفه رشــد

 به بایســـتمی داخلی تولید تقویت براي ).32:1383 ،ي(نور افتاد خواهد رخط به هاؤلفهم

  شود. ايویزه توجه صادرات

ــت صــادرات الزامات، از یکی« انقالب معظم رهبر تعبیر به  یدبا یدولت ینمســئول که اس

شوند. فعّال ش ب ست به یگزار س من د سئول از یدر ّسفانه که یدولت ینم  راتصاد يعمده متأ

 است؛ کشور شش یا پنج با واردات، و صادرات از ما يتجار معامالت عمده بلکه ما کشور

ست، خطا ینا خب صاد خالف ینا ا ست. یمقاومت اقت صاد يبندها در ما ا  يرو یمقاومت اقت

 صادرات گسترش است؛ ینهم یمقاومت اقتصاد يهاسیاست از یکی .یماکرده یهتک هم ینا

ــترش و ــاد يهاطرف گس ــور پنج به ما ینکها ما. یراتص ــش یا کش ــور ش  و یمبکن اکتفا کش

 یاستس در چه دارد؛ الزم را ینمسئول تحرّك ینا ]،یستن یح[صح یمبکن محدود را خودمان

 .)1/1/96،رضوي مطهر حرم در انقالب معظم رهبر یانات(ب یگرد يهاشبخ در چه ی،خارج

 مقاوم براي تجاري هايطرف تنوع یومتمقا اقتصــاد يهاســیاســت نیترمهم از یکی بنابراین

ــاز ــاد يس ــور اقتص ــت. یخارج هايتکانه برابر در کش ــاز مقاوم از هدف اس ــاد يس  ،اقتص

 یمتک ،راهبردي محصوالت تولید در خودکفا و محور صادرات است ياقتصاد به یابیدست

ــد. رو شیپ و ایپو گرا،برون و زادرون ان،یبن عدالت ،يفناور و دانش به  هدف وریکهبط باش
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ــل ــت ابالغ از یاص ــیاس ــاد یکل يهاس  مفهوم نیهم يرهبر معظم مقام یابالغ یمقاومت اقتص

 گمرك شد، بیان که طورهمان .)63 :1396 همکاران، و (دانشفر است اقتصاد يساز مقاوم

 تجارت زیرا دارد مقاومتی اقتصاد تحقق در راهبردي نقش کشور اقتصادي مرزبان عنوان به

  .ندارد یمفهوم و معنا یگمرک يهاهیرو و خدمات از ستفادها بدون کشور

 به صادرات تسهیل و داخلی ناخالص تولید در اقتصادي مرزبان نقش بررسی راستاي در 

 قابل )3( جدول در که شــد.همانطور گرفته نظر در معیار 7 اقتصــادي، امنیت شــاخص عنوان

 بندياولویت اساس بر دارد. قرار جازم دامنه در و بوده 01/0 ناسازگاري نرخ است. مشاهده

ستگذاریس در ثبات" خبرگان، دیدگاه از داخلی ناخالص تولید معیارهاي  "یگمرک هاييا

 در و وکارکسـب يفضـا بهبود يبرا "یگمرک مقررات و نیقوان در هیرو وحدت و ثبات"و

 ناخالص یدتول افزایش در گمرك هاينقش ینترمهم از داخلی ناخالص تولید بهبود نتیجه

   است. داخلی

 در اقتصادي مرزبان نقش راستاي در داخلی ناخالص تولید بر موثر معیارهاي وزن برآورد :3 جدول

 تحقیق) هايیافته اقتصادي(براساس امنیت

  رتبه  محاسباتی وزن  فعالیت

یه ـــهیالت ارا یه ترخیص و ویژه تس ـــ طه و یهاول مواد واردات براي نس ـــ  ياواس

 تولیدي هايشرکت

0,065 4  

ـــی و بــازي کــاغــذ حــذف ـــط زائــد هــايبوروکراس  افزایش براي گمرك توس

  خارجی گذاريسرمایه

0,107 3  

  1 0,274 وکارکسب فضاي بهبود براي گمرکی هايسیاستگذاري در ثبات

  4 0,065 دارند داخلی مشابه که کاالهایی ورود براي اينامه ضمانت تسهیالت حذف

  1 0,274  وکارکسب فضاي بهبود براي گمرکی مقررات و نقوانی در رویه وحدت و ثبات

 کشور اقتصادي مختلف هايبخش محصوالت پذیريرقابت قدرت ارتقاء و حفظ

  گمرکی مقررات و قوانین مفاد دقیق اجراي با

0,172 2  

ضاي بهبود براي فرامرزي تجارت واحد پنجره اندازي راه سب ف  اقبمتع و وکار ک

 داخلی لصناخا تولید افزایش آن

0,042 5  

 0,01  ناسازگاري نرخ
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  گیرينتیجه

شور داریپا اقتصاد يبرا یجامع سند ،یمقاومت اقتصاد يهاسیاست دیترد بدون ست ک  ا

 کشــور تا کند.می تیتقو را یالملل نیب یاســـیســ يفضــا در کشــور یزن چانه قدرت زیرا

 انقالب هايآرمان و اهداف از ياقتصاد مسائل در بیگانگان به وابستگی لیدل به نشودریگزنا

صاد يهاسیاست" : انقالب معظم رهبر تعبیر به بکشد. دست یاسیس يفضا در اسالمی  اقت

ــ و یمقاومت ــوص ــاد یّاتخص ــت؛ ییزادرون ی،مقاومت اقتص  ثروت یدتول یعنی ییزادرون اس

 نباشد. یرونب به نگاهمان نباشد، یرونب به چشم یرد؛بگ انجام کشور یدرون یّتفعّال يیلهوسبه

ــال طول در ــته، يهاس ــتمی چندبار مختلف، يهادولت در گذش  یا یجهان بانک از ندخواس

 فراهم را مقدّمات گرفتم؛ را یشجلو نگذاشـــتم؛ بنده یرند،بگ وام پول، المللیینب وقصـــند

 مقابل در متعهّدِ و یمبکن طلب یگانهب از ما ینکها بدهند. انجام را کار ینا که بودند کرده

شو یگانهب ست؛ یبزرگ يخطا ینا یم،ب صاد یدبا ا شد. زادرون اقت  بودنِ  زادرون يمعنا البتّه با

  ".گرابرون و زادرون« یماگفته ما نه، یم؛ببند را کشور يدرها که یستن ینا داقتصا

 يدارا که ییکشورها در که است کیاستراتژ کامالً بحث کی یمقاومت اقتصاد بنابراین

ستند مدت بلند اهداف ستقالل هیروح و ه ستیس بطن در ا  يجار هاآن یخارج و یداخل ا

 هدف با کیاســتراتژ راهبرد کی عنوان به ینفت ریغ صــادرات شیافزا اســت. مطرح اســت،

 با است. نظام ارکان تمام موردتوجه ،یفروش خام از يدور و یمقاومت اقتصاد اهداف تحقق

شور، یکنون طیشرا به توجه صت هر ش،یپ از شیب ک سعه يبرا را یفر  یرنفتیغ صادرات تو

ست مغتنم ستیس نیا چراکه دان ستا در یحل راه جادیا ضمن ا سعه اهداف شبردیپ يرا  تو

ــادي ــور اقتص ــتغال جادیا نهیزم ،يارزآور امنظ تیتقو با ،کش  یتیاهم و تیاولو در زین را اش

صادي مرزبان داد. خواهد قرار ژهیو شور اقت سیدن راه در دتوانمی نقش، ایفاي با ک  این به ر

صادي و اهداف سزایی تأثیر خارجی، هايتکانه برابر در مقاوم اما پویا، اقت ستیابی راه در ب  د

 و اهداف با یممســـتق ارتباط در گمرك يهاتیفعال زیرا باشـــد داشـــته مقاومتی اقتصـــاد به

ـــور يهاتیاولو  از ظتحفا ی،تقلب و آورانیز يکاالها مقابل در جامعه از حفاظت در کش

له و یطیمحســـتیز يهاحفاظت یخی،تار و یفرهنگ آثار  به کمک و کاال قاچاق با مقاب

 ینقشـــ ،واردات و صـــادرات یعنی یگمرک يهاهیرو نیتریاصـــل و باشـــدمی داخلی تولید

 موثر معیار ینترمهم دهدمی نشان نتایج .دینمایم فایا کشور کی ياقتصاد ۀیبن در را یاساس

 دقیق اجراي ،گمرکی و تجاري بخش در فعاالن و خبرگان دیدگاه از قتصادا سازيمقاوم بر

 است. کشور به مضر و ناسالم کاالهاي ورود از جلوگیري براي بهداشتی مقررات و قوانین
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ـــد 5/41 معیار این ـــاخص بر موثر عوامل وزن از درص ـــکیل را نظر مورد ش  در .دهدمی تش

 هايسازمان با نینالآ و یستمیس ارتباط و يامرزفر تجارت واحد پنجره جادیا دوم، جایگاه

 و يفرامرز تجارت واحد پنجره جادیا واقع در دارد. قرار درصـــد 7/25 وزن با دهنده مجوز

 سازمان و يکشاور جهاد وزارت نظیر دهنده مجوز هايسازمان با نیانال و یستمیس ارتباط

ــوالت از و کرده يریجلوگ هامجوز جعل از غیره، و دارو و غذا  و یدام ،يکشــاورز محص

ـــور ییدارو  اجراي با خارجی تجارت بر دولت مالکیت حقوق تامین نماید.می تیحما کش

ـــد 3/15 وزن با گمرکی مقررات و قوانین دقیق ـــوم جایگاه در درص  و اتخاذ معیار دو و س

 هايترازپرداخت بهبود يبرا واردات دیتحد و صادرات مشوق یگمرک يهاسیاست ياجرا

 دیتول مشــابه یمصــرف يکاالها ورود تیمحدود يبرا مناســب يهاســیاســت اتخاذ و کشــور

  دارند. قرار چهارم جایگاه در درصد 8/8 وزن با و مشترك بصورت یداخل

یت با نا که به ع هاد هر هدف این مانی و ن ـــالمی ایران در ســــاز کت اس هت در حر  ج

ــازيمقاوم ــاد س ــت. اقتص ــادي مرزبان اس ــور اقتص ــتا در نیز کش ــادي، امنیت يراس  به اقتص

 کشور به مضر کاالهاي ورود طرفی از باشد.. داشته کافی توجه باید نیز اقتصاد سازيمقاوم

ــد روند دتوانمی ــور یک رش ــر مطالعه نتایج از توانمی که اينکته کند. کندتر را کش  حاض

 ،آمار براســاس و گمرکی – تجاري حوزه خبرگان دیدگاه اســاس بر که اســت این دریافت

 بهبود براي مقاوم اقتصـــادي به دســـتیابی چارچوب در و مقاومتی اقتصـــاد زمینه در گمرك

صادي امنیت شور اقت صله مطلوب جایگاه با ک ساله این به کافی توجه عدم دارد. زیادي فا  م

ــت ممکن ــادي امنیت به اس ــور اقتص ــیب بلندمدت در کش ــاند. جدي آس  نقش بنابراین برس

 تقویت و گیرد قرار توجه مورد پیش از بیش باید کشـــور اقتصـــاد ســـازيمقاوم در گمرك

 بر و کشور اقتصادي مرزبان نقش تقویت جهت پبشنهادهایی به توانمی اساس این بر گردد

  کرد. مطرح کشور سازي مقاوم و اقتصادي امنیت بهبود اساس این

 یللالم نیب هايسازمان در کردن عمل ترفعال و ياقتصاد يابزارها از مناسب يریگبهره

 هدف با ... و )WTOجهانی( تجارت سازمان،)WCO( گمرك جهانی سازمان مانند تجاري

ـــاد يهامیتحر اثر کاهش ـــدن ترفعال ،ياقتص ـــید ش  واحد پنجره ایجاد و یگمرک یپلماس

سهیل به منجر دتوانمی منطقه هاکشور با يمجاز ستگی کاهش و تجارت ت  درآمدهاي به واب

 .شود غیرنفتی صادرات افزایش و نفتی
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   :مآخذ و منابع
 )،1395( حبیب، رضـــا پورلداري، محمدطاهر؛ شـــادمهري، احمدي -

 اقتصاد تحقق و ینفت ریغ صادرات توسعه بر یصادرات يمشوقها نقش

ــوم ی،مقاومت ــاد و تیریمد یالملل نیب کنفرانس نیس  ،اقتص

  مشهد. فردوسی دانشگاه

سفه)،1383( لئو، .اشـتراوس - سیس فل  فرهنگ ه؟ترجمستیچ یا

  یوفرهنگ یعلم انتشارات :تهران ،ییرجا

ـــغر ،يافتخار - ــاخت 1380 ( اص  فصــلنامه ،یمل تیامن یدولت )ســ

  257-279 صص،3 شماره چهارم، سال ،يراهبرد مطالعات

ــهزاد، برومند، -  چند و رانیا در ياقتصــاد تیامن )،1387( شـ

 یاسالم يشورا مجلس هاپژوهش مرکز:تهران ،منتخب کشور

ــم يجعفر - ـــهرام ،ياریاخت و احمد ،یمیصـ  تیامن ریتأث )،1388( ش

ــاد ــاد رشــد ندیفرآ بر ياقتص ــورها در ياقتص ــو يکش  کنفرانس عض

 ،3 شماره ،2 دوره ،یمال اقتصاد فصلنامه ران،یا بر دیتأک با یاسالم

  70-91صص

 اقتصاد تحقق در کاال قاچاق با مبارزه یتاهم )،1395( یدسع ،یلیجل -

 14 شماره ،بهار پنجم سال ینتالم حبل فصلنامه ،یمقاومت

 گمرك نقش یبررس )،1394( محمود ،يدریح و ساناز ،يریجهانگ -

ـــه بر یکیالکترون ـــادرات لیتس گاهید از صـ ـــان د ناسـ ــ  و کارشـ

ــادرکنندگان ــتان در صـ ــلنامه ،یغرب جانیآذربا اسـ  و غاتیتبل فص

 103-110صص ،1 شماره ،یابیبازار

 ینیمب ؛مراد اهللا ،فیســـ ؛محمدرضـــا ،مقدم ؛نیمحمدحســـ ،دانشـــفر -

ـــول ی؛عل ي،دهکرد ــ )،1396( ی.عل یاص  در یجهان تجارب یبررسـ

ــازمقاوم نهیزم ــنعت در ياقتصــــاد يســ  فصــلنامه ،گاز و نفت صـ

  63-90 ،صص74 شماره ،20 سال ،جیبس يراهبرد مطالعات

ــادرات نقش )،1396( حمیدرضـــا، قاســـمی، ســـهیل؛ رودري، -  ص

قاومتی اقتصـــاد تحقق در غیرنفتی مه چارچوب در م  برنا

 شوراهاي و مجامع تخصصی هايکمیسیون دبیرخانه توسعه، ششم

 صادرات. توسعه کمیسیون ایران، اتاق

 نیب اقتصـــاد مســـائل و يتئور )1393( کیدومن ،ســــالواتوره -

 ین نشر : تهران ،برور رانیا تیهدا و زیگلر حسن ترجمه ،الملل

 مبارزه ستاد يرآما سالنامه )،1396( ارز، و کاال قاچاق با مبارزه ستاد -

 ارز. و کاال قاچاق با

 یاجتماع هیسـرما نقش )،1390( .برزیفر ،يمحمد محسـن؛ ،يزیسـو -

صلنامه ،يگذارهیســرما تیامن نیتأم در ستیس ف  ســال ،يگذارا

 119-146 صص ،سوم شماره دوم،

س م مفهو )،1389( مراد اهللا ف،یس - صاد تیامن یشنا صلنامه ،ياقت  ف

  7-35صص ،9 شماره ،3 سال ،تیامن آفاق

 ینب تجارت يراهبردها )،1392( اکبر یعل ،یهحافظ ؛ مراد اهللا ،یفس -

 يراهبرد مطالعات ،یرانا یاسالم يجمهور یمقاومت اقتصاد الملل

  184-216 صص ،60 شماره ییزپا شانزدهم سال یجبس

ــ -  بهمن ،يطاهر و فهیعف ان،یحجار مان،یا ا،ین فرجام ،یادزاده،علیصـ

 مطالعات فصلنامه ران،یا ياقتصاد تیامن بر بودجه يکسر )،1392(

 91-123صص ،60 شماره ،يراهبر

ــازمان )،1389( عباس ،یثابت و یعل ،ییطباطبا -  با گمرك یجهان ســ

س کردیرو سالم يجمهور گمرك يرو شیپ موانع یبرر  در رانیا یا

 شماره ،3 دوره ،المللنیب روابط مطالعات فصلنامه سازمان، نیا

  125-166 صص ،13

ـــ )1395( همکاران و جعفر ،بیگدلی زاده فینی -  هايیژگیو یبررس

ــوع) دهیپد کی شــــدن یتیامن ــالم يجمهور در (موضـ  ،رانیا یاسـ

 امام جامع دانشگاه یتیامن ــــ یحفاظت يپژوهشها فصلنامه

 111 - 138 صص ،17 ي شماره پنجم، سال ،السالم) هین(علیحس

 طالعاتوم المللنیب روابط يهاهینظر)،1390( ،فرهاد،یقاسم -

 .زانینشرم تهران: ،يامنطقه

ــدل، - ــان  ،ترجمــهیمل تیـامن ریمتغ چهره )،1387( رابرت، م

  يراهبرد مطالعات پژوهشکده : تهران ،يراهبرد مطالعات پژوهشکده

 اتیمال از فرار ياقتصاد آثار برآورد )1377( نیافش ،يمحمد -

 ارشد. یکارشناس نامه انیپا ،یبهشت دیشه دانشگاه ،رانیا در

ــاد بر ینیزم ریز تجارت بار انیز آثار )1380( ریام ،يمدمح -  اقتصــ

 1-26 صص،3شماره دوم، دوره :9Y روزنامه ،یمل

 قاچاق دهیپد یبررســ ،)1381( گمرك برنامه و طرح معاونت -

 برنامه و طرح معاونت ،آن با مبارزه يبرا ییراهکارها و کاال

 گمرك.

ـــ عباس؛ معمارنژاد، - ــن، ،یکاخک بهزاد؛ ،يریش  نظام )،1392( حسـ

ــرورت و یگمرک  انجام اقدامات و هابرنامه ،یمبان آن: تحول هايضـ

ست شده، صاد و یمال يهاسیا  صص،2 شماره ،1 سال ،ياقت

142-121 

 الملل نیب تجارت و یمل تیامن ۀرابط )،1393( یموس زنور، يموسو -

ع ــاد تیامن ،يمورد ۀمطال ـــالم يجمهور ياقتصــ  پرتو در رانیا یاس

عات ملل،ال نیب تجارت  يگذاراســـتیســ و يراهبرد مطال

  109-142 صص،14 شماره ،5 دوره ،یعموم

ـــید ،نبوي - ــی س  اقتدار راهبردي الگوي )،1397( همکاران و مرتضـ

ــادي ــالمی جمهوري اقتص ــت چارچوب در ایران اس ــیاس  کلی يهاس

صاد صلنامه ،مقاومتی اقت  صص،28 شماره ،28 دوره ،ملی امنیت ف

70-41.   

 يراهکارها و کاال قاچاق یبررس )،1383( خسرو ،ينورمحمد -

 ،یرســم و یقانون يرهایمســ به قاچاق يتهایفعال تیهدا

 تهران. دانشگاه یدانشگاه جهاد یپژوهش معاونت

هایپ ،)1383( جعفر ينور - مد ـــاد يا ها و ياقتص کار  يراه

 .یحکومت راتیتعز ،قاچاق دهیپد کنترل

 و هانهیزم علل، :یمال فســاد )،1387( ابوالفضــل، ســرا، خطبه یهمدم -

ــکده آن، با مبارزه يراهبردها  چاپ ،راهبردي مطالعات پژوهش

 تهران. دوم،

 شدن یصنعت )،1377( زلیه جانسون، تام؛ ت،یویه د؛یوید لد،یوا -

ــعه و  عالمه دانشـــگاه انتشـــارات : تهران ،يقادر طاهره ترجمه ،توس

 ییطباطبا

 ياقتصاد تیامن بر آن ریتأث و کاال قاچاق )،1387( رضا،یعل پور،وطن -

 69-93 صص ،سوم شماره دوم، دور ،کارآگاه فصلنامه کشور،

ضا؛یعل وفادار، - س ،یبوداغ ر س )،1394( .نیح سه نیب رابطه یبرر  لیت

جارت فاف زانیم با یخارج ت ــ  و صــــادرات مقررات و نیقوان تیشـ
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ــانون و واردات  یالملل نیب کنفرانس نیدوم ،یگمرک امور ق
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