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In the second phase of the Islamic revolution, economy has noted to be the most important 
concern. The higher documents and the advices of the supreme leader are testimonies 
to this concern. As noted in this study, economy can push the country to become the 
most powerful nation in the region and the world when it is overshadowed with stability 
and security. In fact, economic security insures the power of any country in the world. 
Therefore, the identification and prevention of the threats against the economic security 
of the country is not only important for achieving the 2025 perspective document, i.e. 
to become economically the most powerful country of the region, but also defines the 
power and national security of the country. The findings show that the internal economic 
challenges and political sanctions of the U.S and the west against Iran are the most 
internal and external threats for the country’s economic security. The study analyzes the 
higher documents of the system, such as the macro-policies of the economic resistance 
and the 2025 perspective document, and indicates that the legal and economic strategies 
of these documents are to decrease the vulnerability of the economy to the minimum, so 
that the country can achieve its planned status in the national and international setting. 
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ــن مســائل کشــور  ــه یکــی از اصلی تری ــا آغــاز گام دوم انقــاب اســامی، معضــل اقتصــاد ب ب
ــر معظــم  ــای رهب ــا و تأکیده ــن فرمایش ه ــل شــده اســت. اســناد باالدســتی و همچنی تبدی
ــت دارد.  ــر دالل ــن ام ــه ای ــدی ب ــه ج ــزوم توج ــر ل ــی ب ــر همگ ــال های اخی ــاب در س انق
ــور را  ــد کش ــی می توان ــاد هنگام ــت، اقتص ــده اس ــح داده ش ــتار توضی ــن نوش ــه در ای چنان ک
بــه قــدرت اول منطقــه و جهــان تبدیــل کنــد کــه از ثبــات و امنیــت الزم برخــوردار باشــد. 
درواقــع امنیــت اقتصــادی تضمین کننــدة قــدرت ملــی هــر کشــور در جهــان کنونــی اســت. 
ــرای  ــا ب ــور نه تنه ــادی کش ــت اقتص ــه امنی ــدات علی ــای تهدی ــایی و احص ــن رو شناس از ای
ــدرت اول اقتصــادی در  ــه ق ــی رســیدن ب ــداف ســند چشــم انداز 1404، یعن ــه اه رســیدن ب
منطقــه، ضــروری اســت، بلکــه قــدرت و  امنیــت ملــی کشــور هــم در گــرو تحقــق همیــن 
ــاختاري اقتصــادي  ــاي درون س ــه چالش ه ــی از آن اســت ک ــق حاک ــج تحقی ــر اســت. نتای ام
ــی و  ــدات داخل ــن تهدی ــران، اصلی تری ــه ای ــرب علی ــکا و غ ــی امری ــت های تحریم و سیاس
ــا بررســی اســناد  ــت اقتصــادی کشــور محســوب می شــود. پژوهــش حاضــر ب خارجــی امنی
باالدســتی نظــام، همچــون سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و ســند چشــم انداز 1404، 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــرای ب ــناد را ب ــن اس ــده از ای ــادی برآم ــی و اقتص ــای حقوق راهبرد ه
آســیب پذیری  اقتصــاد کشــور ارزیابــی کــرده اســت تــا از رهگــذر آن قــدرت و اقتــدار کشــور 
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سیدفضل اله موسوی و همکار. بررسی راهبرد های امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404.

1. مقدمه

بــا شــروع گام دوم انقــاب، مقولــة اقتصــاد کشــور بــه اصلی تریــن مســئلة اساســی کشــور تبدیــل شــده 
ــا چالش هــاي درون ســاختاري  اســت. جمهــوری اســامی ایــران به عنــوان کشــوري کــه از یــک ســو ب
اقتصــادي مواجــه اســت و از ســوي دیگــر چندیــن دهــه اســت کــه بــا سیاســت هاي تحریمــي غــرب 
ــرار  ــود ق ــی خ ــت اصل ــاد را در اولوی ــئلة اقتص ــه مس ــت ک ــروری اس ــد، ض ــرم مي کن ــت وپنجه ن دس
دهــد. ایــن موضــوع به وضــوح در فرمایش هــای مقــام معظــم رهبــري و نام گــذاري ســال هاي 
ــه  و درك ایشــان از  ــه خــود بیانگــر دغدغ ــاً اقتصــادي مشــاهده مي شــود ک ــن عمدت ــا عناوی ــر ب اخی
ضرورت هــاي اقتصــادي کشــور اســت. حــال ایــن ســؤال مهــم مطــرح می شــود کــه جمهــوری اســامی 
کــه قــرار اســت در پایــان ســند چشــم انداز 1404 بــه قــدرت اول اقتصــادی در منطقــه تبدیــل شــود، 
ــا چــه  ــتا ب ــن راس ــا بخشــد و در ای ــدازه ارتق ــن ان ــا ای ــود اقتصــاد خــود را ت ــد ب ــادر خواه ــه ق چگون
ــن پرســش  نقــش تعیین کننــده ای در تنطیــم  ــود. پاســخ ای ــه رو خواهــد ب ــی روب چالش هــا و تهدیدات
ــر  ــر رهب ــه تعبی ــه اینکــه امــروزه، ب ــا توجــه ب سیاســت گذاری  و راهبرد هــای اقتصــادی کشــور دارد. ب
معظــم انقــاب، اتــاق جنــگ علیــه کشــور ایــران به جــای وزارت دفــاع بــه وزارت خزانــه داری دشــمن 
ــه چنیــن هدفــی شناســایی و احصــای  ــرای نیــل ب انتقــال داده شــده اســت، یکــی از گام هــای الزم ب
تهدیــدات داخلــی و خارجــی علیــه امنیــت اقتصــادی و مقابلــه بــا آن در شــرایط کنونــی کشــور اســت. 
 Kindelberger, 1970,( درواقــع امنیــت اقتصــادی از مؤلفه هــای اثرگــذار قــدرت و امنیــت ملــی اســت
p. 5( کــه شــدیداً مــورد هجــوم غــرب و امریــکا واقــع شــده اســت. هــر ســرمایه گذار و بنــگاه اقتصــادی، 
اعــم از داخلــی یــا خارجــی، از بــدو ســرمایه گذاری و فعالیــت اقتصــادی تــا رســیدن بــه مرحلــة بــازده 
به دنبــال امنیــت اســت کــه بــا آن بتوانــد بــه فکــر کســب ســود  در درازمــدت باشــد. درواقــع توســعه و 
رشــد اقتصــادی کشــور ها تنهــا بــا حاصــل شــدن امنیــت اقتصــادی بــرای ســرمایه گذار و رســیدن بــه 
ــن عامــل در  ــد گفــت امنیــت اقتصــادی مهم تری ــازده حاصــل می شــود. به طــور خاصــه بای ــة ب مرحل
ــی، 1۳9۳، ص. ۳5(.  ــت )زمان ــوری اس ــر کش ــرمایه گذاری در ه ــرای س ــرمایه گذار ب ــری س تصمیم گی
براســاس رده بنــدی صورت گرفتــه در پایــگاه Doing Business1، جایــگاه کشــور ایــران جهــت فعالیــت 
ســرمایه گذاران اقتصــادی، از میــان 190 کشــور جهــان، صدو بیست وهشــتم اســت2. ایــن یعنــی اینکــه 
تقریبــاً ایــران محــل امــن و مناســبی بــرای فعالیــت اقتصــادی نیســت. بدیهــی اســت کــه بــا چنیــن 
ــای اقتصــادی  ــران فعالیت ه ــد در ای ــت نمی کن ــر اقتصــادی رغب ــرمایه گذار و تاج ــچ س ــی، هی جایگاه
انجــام دهــد و ایــن زنــگ خطــر جــدی بــرای کشــور محســوب می شــود؛ چراکــه خطــر منــزوی شــدن 

1. مؤسسه ای است که با هدف ایجاد شاخصی استاندارد و با ارائة گزارش هایی دربارة سهولت کسب وکار و سرمایه گذاری، موانع 
یا ریسک های تجاری کشور های جهان، به فعاالن و سرمایه گذاران دربارة سرمایه گذاری کردن یا نکردن توصیه می کند. برای 

مطالعه بیشتر ر.ك:
https://www.doingbusiness.org/en/about-us.
2. https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran 
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ــی  ــرمایه گذار خارج ــذب س ــش و ج ــادی ثمربخ ــای اقتص ــام فعالیت ه ــه انج ــادر ب ــه ق ــور هایی ک کش
نیســتند، به مراتــب بیشــتر از ســایر کشورهاســت )Stubbs & Underhill, 2006, p. 99(. افزون بــر 
ــن  ــادی ممک ــل اقتص ــازمان های بین المل ــا و س ــی از موافقت نامه ه ــران در بعض ــودن ای ــو نب ــن، عض ای
ــر کنــد. همچنیــن جــذب ســرمایه گذار خارجــی در کشــور های درحــال  ــن بحــران را جدی ت اســت ای
توســعه ای ماننــد ایــران، چنانچــه به موجــب یــک قــرارداد مطلــوب فیمابیــن طرفیــن صــورت گیــرد، 
چــه بســا در مــواردی دارای آثــار مثبــت کم نظیــری باشــد؛ چراکــه بدیــن وســیله مهارت هــای نیــروی 
ــل  ــد داخ ــن تولی ــویه ای بی ــاط دو س ــاوری، ارتب ــال فن ــر انتق ــد و عاوه ب ــش می یاب ــی افزای کار داخل
ــود  ــث می ش ــی باع ــراد خارج ــط اف ــرمایه گذاری توس ــن س ــرد. همچنی ــورت می گی ــل ص و بین المل
ــد؛  ــاش کنن ــان ت ــا درجهــت تثبیــت اقتصــادی کشــور میزب ــان آن ه ــن ســرمایه و حامی ــان ای صاحب
ــد.  ــش می یاب ــش ســرمایه گذاری خارجــی، امنیــت اقتصــادی کشــور هــم افزای ــا افزای ضمــن اینکــه ب
ــد  ــش رش ــرخ ارز، کاه ــش ن ــه افزای ــوان ب ــرمایه  گذاری می ت ــت س ــدم رغب ــی ع ــای منف از پیامد ه
ــی،  ــی و نصراله ــی، جال ــرد )زارع شــحنه، هاتف ــاره ک ــت اش ــی دول ــد مالیات اقتصــادی و کاهــش درآم

1۳97، صــص. 277ـ278(.

بــا اشــاره بــه گوشــه ای از ضــرورت و اهمیــت بحــث امنیــت اقتصــادی و جایگاه ایــران در ایــن بحث، 
مطمئنــاً ایــن پرســش بــه ذهــن متبــادر می شــود کــه چــه عوامــل و دالیلــی امنیــت اقتصــادی کشــور 
ــردی  ــا رویک ــر ب ــة حاض ــدازد. مقال ــره می ان ــه مخاط ــار، ب ــانی سرش ــی و انس ــع طبیع ــم مناب را، به رغ
متفــاوت بــا ســایر آثــار پژوهشــی در ایــن زمینــه، ضمــن شناســایی و احصــای تهدیــدات علیــه امنیــت 
ــرده  ــی ک ــی را بررس ــاد مقاومت ــم انداز و اقتص ــند چش ــته از س ــای برخاس ــور، راهبرد ه ــادی کش اقتص
ــده از  ــی برآم ــی و  بین الملل ــای حقوق ــه ظرفیت ه ــدی ب ــه ج ــش توج ــی پژوه ــوآوری اصل ــت. ن اس
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه در تــاش اســت بــا اســتخراج مؤلفه هــای محــوری حاکــم 

ــه حداقــل رســاند. ــد آســیب پذیری اقتصــاد کشــور را ب ــن ســند، بتوان ــر هریــک از بند هــای ای ب

2. پیشینة تحقیق 
ــه و افزایــش  ــر سیاســت و امنیــت اقتصــادی پرداخت ــه بررســی رابطــة دو متغی زارعشــاهی )1۳79( ب
ضریــب امنیــت اقتصــادی در کشــور را در گــروه کاهــش 4 گونــه ریســک ملــی کــه شــامل سیاســی، 

ــت.   ــته اس ــود، دانس ــی می ش ــادی و نقدینگ ــاختار اقتص ــادی، س ــت گذاری اقتص سیاس

ــه  ــاره ب ــا اش ــب ب ــور منتخ ــد کش ــران و چن ــادی در ای ــت اقتص ــاب امنی ــد )1۳87( در کت برومن
ــن  ــور روش ــه را در کش ــن مقول ــی ای ــت حیات ــور، اهمی ــادی در کش ــن اقتص ــای ام ــود فض ــات نب تبع
ــه  ــهروندان ب ــل ش ــش تمای ــور، افزای ــادی در کش ــت اقتص ــود امنی ــار نب ــار زیانب ــی از آث ــد. یک می کن
ــرخ ارز  ــی و افزایــش ن ــول مل ــی ماننــد کاهــش ارزش پ ــد دارایی هــای خارجــی اســت کــه تبعات خری
را به دنبــال دارد. امــروزه به شــدت بــا ایــن معضــل در کشــور مواجــه هســتیم. مؤلــف راه رســیدن بــه 
امنیــت اقتصــادی را شناســایی و دفــع تهدیــدات علیــه امنیــت اقتصــادی می دانــد کــه اقــدام جــدی 
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ــد.  ــه می طلب ــن زمین ــت را در ای دول

رنجبــر )1۳89( امنیــت اقتصــادی را از مهم تریــن وظایــف دولت هــا می دانــد؛ چراکــه بــا 
ــادی  ــعة اقتص ــیر توس ــی، مس ــرمایه گذاری خارج ــتر س ــه بیش ــذب هرچ ــی و ج ــرمایة داخل ــظ س حف
ــه در  ــر آنک ــود، مگ ــل نمی ش ــور حاص ــادی در کش ــت اقتص ــد. امنی ــد ش ــی خواه ــریع تر ط ــور س کش
ــن  ــون این چنی ــفانه تاکن ــه متأس ــود ک ــدی ش ــه ج ــه توج ــن مقول ــه ای ــادی ب ــت گذاری اقتص سیاس

ــود.     ــاد می ش ــران« ی ــاد ای ــوده در اقتص ــة مفق ــه »حلق ــادی ب ــت اقتص ــت. از امنی ــده اس نش

اخــوان هــزاوه )1۳94( در کتــاب بررســی حقوقــی امنیــت اقتصــادی شــاخص های امنیــت 
اقتصــادی را بیــان کــرده اســت: 1. برقــراری ثبــات سیاســی و سیاســت گذاری اقتصــادی؛ 2. مشــارکت 
مردمــی در پرتــو آزادی هــای مدنــی، حقوقــی و سیاســی؛ ۳. تــوان حقوقــی ســالم در پرتــو حاکمیــت 
قانــون و کاهــش خطــر ابطــال قراردادهــا ی کار و ســرمایه توســط دولــت؛ 4. نظــام اداری ســالم در پرتــو 
ــدون وجــود قوانیــن  ــه امنیــت اقتصــادی را ب ــی. مؤلــف کتــاب دســتیابی ب کاهــش میــزان فســاد مال
ــع و  ــا در وض ــه دولت ه ــد »چنانچ ــان می کن ــد و بی ــر نمی دان ــات امکان پذی ــفاف و باثب ــررات ش و مق
تغییــر قوانیــن از اصــول و قواعــد مشــخصی تبعیــت نکننــد، منجــر بــه افزایــش نااطمینانــی در اقتصــاد 
ــر منجــر  ــن ام ــات را افزایــش می دهــد. ای ــه و قیمــت تمام شــدة کاالهــا و خدم ــه مبادل شــده و هزین
بــه کاهــش قــدرت رقابــت در عرصــة بین المللــی و منطقــه ای شــده و درنهایــت موجــب کاهــش میــزان 

ــه می شــود«.    ــی جامع ــاه عموم رف

ــات سیاســی  ــران؛ الزام ــت اقتصــادی در ای ــت و امنی ــاب دول ــار )1۳97( در  کت ــی زاده و عط کمال
امنیــت اقتصــادی بــا تأکیــد بــر نقــش دولــت در عرصــة توســعة اقتصــادی نشــان می دهنــد کــه دولــت 
ــت اقتصــادی، کمــک  ــود شــاخص های عملکــرد اقتصــادی، مخصوصــاً امنی ــه بهب ــد ب ــد می توان کارآم
کنــد. دولت هــا می تواننــد ســطح امنیــت اقتصــادی کشــور را افزایــش خواهنــد داد و برعکــس دولــت و 
بوروکراســی ناکارآمــد باعــث افــول امنیــت اقتصــادی در کشــور خواهــد شــد. در کتــاب مذکــور، کشــور 
ایــران به عنــوان مــورد مطالعاتــی انتخــاب شــده اســت تــا نقــش ناکارآمــدی دولــت در کاهــش ســطح 

امنیــت اقتصــادی نشــان داده شــود.

3. مبانی نظری 

3ـ1. سیاست های کلی امنیت اقتصادی
 سیاســت های کلــی بــه مجموعــة اولویت هــای پیــِش روی یــک کشــور در حوزه هــای مختلــف 
ــاظ،  ــن لح ــود. از ای ــر می ش ــر ذک ــع و کل نگ ــورت جام ــه به ص ــود ک ــه می ش ــاد گفت ــه اقتص ازجمل
ــت و  ــر اس ــع و کل نگ ــه جام ــد ک ــود می گنجانن ــی را در خ ــی کل ــت ها مفهوم ــة سیاس ــن مجموع ای
ــطح  ــد در س ــت ها، بای ــن سیاس ــور از ای ــر مح ــتای ه ــوزه در راس ــر ح ــئوالن ه ــزان و مس برنامه ری
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انقــاب  از  پــس   .)211 1۳98، ص.  رســولی نژاد،  و  )کرمــی  کننــد  خط مشــی گذاری  جزئی تــر 
شــکوهمند اســامی ایــران در ســال 1۳57 تــا ســال  1۳۶8 ـ کــه ســال بازنگــری در قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران اســت ـ سیاســت های کلــی نظــام تعریــف نشــده بــود. امــا پــس از بازنگــری 
ــی  ــن سیاســت های کل ــر شــد: »تعیی ــن ذک ــد 1 اصــل110 آن چنی ــون اساســی کشــور، در بن در قان
ــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام از وظایــف و  نظــام جمهــوری اســامی ایــران پــس از مشــورت ب
اختیــارات رهبــری اســت«. یکــی از مهم تریــن سیاســت های کلــی کــه توســط مقــام معظــم رهبــری 
ــت اقتصــادی  ــت اقتصــادی کشــور اســت. امنی ــی امنی ــاغ شــد، سیاســت های کل ــخ 1۳77 اب در تاری
ــه  ــادی ب ــت اقتص ــد، امنی ــک بُع ــرد. از ی ــف ک ــوان آن را تعری ــد می ت ــه از دو بُع ــت ک ــی اس مفهوم
ــه  ــک جامع ــردم در ی ــی م ــیوة زندگ ــای ش ــن معیشــت و ارتق ــرای تأمی ــی ب ــدن زمینه های ــم آم فراه
ــر در  ــارت دیگ ــه عب ــدل، 1۳87، ص. ۳4(. ب ــود )مان ــه می ش ــات گفت ــن کاال و خدم ــق تأمی از طری
ایــن تعریــف، امنیــت اقتصــادی همــان شــرایط حیاتــی اقتصــادی هــر جامعــه اســت؛ به طــوری کــه 
ــات مــردم  ــا حتــی احتمــال فقــدان ایــن ضروری نیازهــای ضــروری مــردم تأمیــن شــود و فقــدان و ی
را نگــران نکنــد و آرامــش و آســایش از آن هــا ســلب نشــود.۳ امــا از وجهــی دیگــر، امنیــت اقتصــادی 
ــی از  ــدون نگران ــد ب ــاالن اقتصــادی بتوانن ــه در آن، ســرمایه گذار و فع ــی اطــاق می شــود ک ــه وضع ب
ــذا  ــاهی، 1۳79، ص. 22۶(. ل ــد )زارعش ــدت بزنن ــزی درازم ــه برنامه ری ــت ب ــی دس ــای محیط خطر ه
امنیــت اقتصــادی از ایــن منظــر، عبــارت اســت از نبــود تــرس و خــوف و حصــول اطمینــان و ایجــاد 
بســترهای مناســب و زمینه هــای مــورد نیــاز بــرای فعالیت هــای اقتصــادی جهــت رســیدن بــه کســب 
ــذا در بررســی تهدیــدات علیــه امنیــت  ســود در درازمــدت )خســروی و لکزایــی، 1۳95،  ص. 109(. ل

ــه هــر دو وجــه از ایــن مفهــوم توجــه شــود.    اقتصــادی، بایــد ب

3ـ2. اقتصاد مقاومتی
 اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تشــخیص حوزه هــای فشــار و متعاقبــاً تــاش بــرای کنتــرل و بی اثــر کــردن 
آن و در شــرایط آرمانــی، تبدیــل چنیــن فشــارهایی بــه فرصــت کــه قطعــاً بــاور و مشــارکت همگانــی 
ــاد  ــت. اقتص ــی اس ــن موضوع ــزام چنی ــرط و ال ــه پیش ش ــی و مدبران ــای عقای ــال مدیریت ه و اِعم
ــی  ــرای خوداتکای ــاش ب ــل و ت ــد داخ ــای تولی ــر مزیت ه ــد ب ــتگی ها و تأکی ــش وابس ــی کاه مقاومت
ــی و  ــوك های خارج ــل ش ــری درمقاب ــای انعطاف پذی ــی به معن ــاد مقاومت ــی اقتص ــور کل ــت. به ط اس
عکس العمــل مناســب بــه آن بــرای کاهــش اثرگــذاری شــوك های منفــی بــر اقتصــاد اســت )حافظــی 

۳. این جنبه از مفهوم امنیت اقتصادی زیرمجموعة مفهوم جامع تری به نام امنیت انسانی قرار دارد که سازمان ملل در سال 
1994 پیرو گزارش برنامة توسعة انسانی خود آن را مطرح کرد. در این گزارش، امنیت انسانی به عنوان مرجع امنیت قرار گرفت 
امنیت  بهداشتی،  امنیت  جمعی،  امنیت  شخصی،  امنیت  غذایی،  امنیت  اقتصادی،  امنیت  شامل:  زیرمجموعه  هفت  که 

زیست محیطی و امنیت سیاسی را شامل می شود. برای مطالعة بیشتر ر.ك:
United Nations Development Programme (1994). Human Development Report 1994. New York: Ox-
ford University Press.
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ــه  ــت ک ــده اس ــازی ش ــی پیاده س ــاس فرض ــادی براس ــازوکار اقتص ــن س ــی، 1۳9۶، ص. ۳(. ای و گل
حداکثــر تحریم هــا و فشــار های اقتصــادی و سیاســی بــر فضــای کشــور حاکــم باشــد. درواقــع »اقتصــاد 
مقاومتــی« بنیانــی نظــری و عملــی بــرای مدل ســازی گونــة  ویــژه ای از اقتصــاد اســت کــه فعاالنــه خــود 
ــرده اســت. ســازوکار های اقتصــادی، فضــای  ــاده ک ــا بیــش از پیــش آم ــا تحریم ه ــه ب ــرای مواجه را ب
کســب وکار، تجــارت و ســرمایه گذاری خارجــی، نهادهــای مالــی و واســطه ای و... در اقتصــاد مقاومتــی 
ــام  ــا نظ ــی ب ــی دائم ــارض عقیدت ــور در تع ــه کش ــوند ک ــی می ش ــرض طراح ــن پیش ف ــر ای ــی ب مبتن
ســلطه اســت و هــر ضربــة اقتصــادی از غــرب ممکــن اســت در هــر لحظــه بــه کشــور وارد شــود. در 
ــر فشــار  ــه زی ــژه ای هســتند ک ــه فرصــت وی ــد، بلک ــه تهدی ــای اقتصــادی ن ــی، تحریم ه ــن فضای چنی
ــازی  ــراه و پیاده س ــی هم ــاع مل ــدرت و اجم ــا ق ــی را ب ــاد مقاومت ــای اقتص ــوان راهبرد ه ــا می ت آن ه
ــاس  ــب، 1۳92، ص. ۳۳( براس ــجادیه و سمیعی نس ــی، س ــراب زاده جهرم ــرد )ت ــریع ک ــا را تس آن ه
ایــن نظــر و شــیوه، اقتصــاد مقاومتــی به معنــای تشــکیل یــک جریــان اقتصــادی فعــال بــرای مقابلــه 
ــه  ــه دارد )ن ــر بحران هــای اقتصــادی رویکــردی فعاالن ــه بحــران اســت. شــیوه ای کــه دربراب ــا هرگون ب
ــع را  ــر فشــار ها و ضربه هــای اقتصــادی دشــمن غلبــه کنــد و موان ــد ب ــه و ریاضتــی( و می توان منفعان
برطــرف ســازد )عزتــی، احمــدی،  انــوری و اصغری هرنــدی، 1۳94، ص. 17(. بــه عبــارت دیگــر، هــدف 
ــق  ــان و تحق ــاد دانش بنی ــه اقتص ــکا ب ــا ات ــر ب ــادی درون زا و برون نگ ــق اقتص ــی تحق ــاد مقاومت اقتص
ــه صــادرات نفــت  ــا کاهــش وابســتگی درآمــدی ب اقتصــادی مردمــی، عدالت بنیــان، شــفاف و ســالم ب

ــم، 1۳95،  ص. ۶4(. ــهری و کری ــت )شقاقی ش ــام اس خ

3ـ3. تحریم
به طــور کلــی تحریــم را می تــوان بــه 7 دســته تقســیم کــرد: 1. توقیــف امــوال و دارایی هــای افــراد و 
ــم  ــم تجــاری )صــادرات و واردات( و ســرمایه گذاری؛ ۳. تحری ــی در خــارج؛ 2. تحری ســازمان های ایران
ــزی؛  ــک مرک ــاری و بان ــای تج ــی و بانک ه ــم مال ــی؛ 5. تحری ــم نفت ــوژی؛ 4. تحری ــش و تکنول دان
ــزا و  ــارت، وی ــوال، تج ــی )ام ــازمان های ایران ــا و س ــراد، ارگان ه ــا اف ــتد ب ــل و دادوس ــم تعام ۶. تحری

رفت وآمــد و...(؛ 7. تحریم هــای اتحادیــة اروپــا و ســازمان های بین المللــی. 

با توجه به نوع تحریم ، تأثیرات آن به شرح زیر در اقتصاد نمایان می شود:

1. تحریم هــای تجــاری به شــکل مســتقیم، به دلیــل وجــود موانــع قانونــی کشــورهای تحریم کننــده 
باعــث قطــع و یــا کاهــش واردات ایــن کشــورها از کشــورهای هــدف می شــود. از طــرف دیگــر افزایــش 
ریســک واردکننــدگان از کشــور صادرکننــدة تحریم شــده مانــع صــادرات غیرنفتــی کشــورها می شــود 
کــه می توانــد ناشــی از تــرس از تنبیــه و تحریــم کشــورهای بــزرگ اقتصــادی باشــد )کشــورهایی نظیــر 
ایــاالت متحــده کــه اقتصــاد بزرگــی دارنــد؛ یعنــی حجــم صــادرات و واردات آن هــا بســیار چشــمگیر 

اســت و بــرای اکثــر بنگاه هــای اقتصــادی مهــم هســتند(.
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ــدگان  ــرای صادرکنن ــارت را ب ــکان تج ــزی ام ــک مرک ــاری و بان ــای تج ــی، بانک ه ــم مال 2. تحری
ــن  ــی ازبی ــد و حت ــخت می کن ــیار س ــد بس ــورهای مقص ــدگان کش ــده و واردکنن ــورهای تحریم ش کش

می بــرد.

ــازار  ــه ب ــی ب ــود دسترس ــث می ش ــی باع ــازمان های بین الملل ــا و س ــة اروپ ــای اتحادی ۳. تحریم ه
ــد )حســنوند، حســنوند و  ــی تأمیــن ســرمایه گذاری خارجــی کاهــش یاب ــع مال ــا مناب ایــن کشــورها ی

ــی، 1۳97، ص. ۶۶9(.  نادم

4. روش تحقیق 
ــه تبییــن و تشــریح چگونگــی و چرایــی نبــود  ــا روش تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی، ب مقالــة حاضــر ب
امنیــت اقتصــادی در کشــور پرداختــه اســت. در ایــن راســتا، تــاش شــده اســت بــا تحلیــل و اســتخراج 
ــرده  ــی ب ــم پ ــن مه ــه ای ــی ب ــاد مقاومت ــتی و اقتص ــناد باالدس ــر اس ــم ب ــای حاک ــن و مؤلفه ه مضامی
شــود. همچنیــن در مرحلــة تحلیــل مباحــث نظــری از روش مصاحبــه بــا خبــرگان بهــره بــرده شــده 
ــه ای  ــیوة کتابخان ــده به ش ــات گردآوری ش ــی، از اطاع ــی ـ تحلیل ــات توصیف ــمت مطالع ــت. در قس اس
ــر منابــع چاپــی و دیجیتــال بوده انــد، اســتفاده شــده اســت. ســؤال اصلــی پژوهــش در  کــه مبتنــی ب
ایــن تحقیــق چرایــی نبــود امنیــت اقتصــادی کافــی در کشــور اســت. بــرای تبییــن و توجیــه چرایــی 
ــه اســتدالالت محکــم و متقنــی تکیــه شــود. ایــن اســتدالالت از طریــق  ــا ب ــود ت ایــن مســئله نیــاز ب
ــی،  ــاد مقاومت ــادی و اقتص ــت اقتص ــی امنی ــت های کل ــند سیاس ــون س ــری همچ ــع نظ ــل مناب تحلی
ــان   ــق نش ــای تحقی ــده اند. یافته ه ــن ش ــرگان تدوی ــة خب ــمی و مصاحب ــای رس ــای نهاد ه گزارش ه
عوامــل  مهم تریــن  اقتصــادی  تحریم هــای  و  نادرســت  اقتصــادی  سیاســت  گذاری های  می دهــد 
تاثیرگــذار داخلــی و خارجــی در ناامنــی و بی ثباتــی فضــای اقتصــادی کشــور اســت. در ادامــه بــا تتبــع 
در سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و ســند 1404، راهکار هــای مقابلــه بــا عوامــل مذکــور تبییــن 

و تحلیــل شــده اســت. 

5. یافته های تحقیق

5ـ1. بی ثبات اقتصادی؛  مهم ترین تهدید داخلی علیه امنیت اقتصادی کشور
سیاســت ها و راهبردهــای اقتصــادی اتخاذشــده از ســوی دولــت بایــد از ثبــات نســبی و پایــدار برخــوردار 
باشــد. ثبــات قوانیــن یکــی از مؤلفه هــای اصلــی اقتصــاد پویــا، کارآمــد و عادالنــه اســت. توجــه بــه ایــن 
ضــرورت در سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و امنیــت اقتصــادی مشــخص اســت. در ذیــل بنــد 10 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایجــاد ثبــات رویــه و مقــررات تأکیــد شــده اســت.4 همچنیــن 

4. اباغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« توسط مقام معظم رهبری، در: 
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
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در بنــد ۳ سیاســت های کلــی امنیــت اقتصــادی5 تصریــح شــده اســت: »قوانیــن و سیاســت های اجرایــی 
ــات، شــفافیت و هماهنگــی باشــد«. متأســفانه قانون گذاری هــای  ــد دارای ســازگاری، ثب و مقــررات بای
ــی و  ــای سیاس ــوده و از انفعال ه ــوردار نب ــی الزم برخ ــت و کارشناس ــل و دق ــور از تأم ــادی کش اقتص
بحران هــای مقطعــی بــه دور نیســت و تحــت تأثیــر شــرایط خاصــی، بــدون آنکــه همــة جوانــب و ابعــاد 
مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی مســئله دیــده شــود، صــورت می گیــرد. درنتیجــه در قوانینــی 
ــن  ــی بی ــئله ناهماهنگ ــن مس ــود و همی ــال نمی ش ــی دنب ــت های همگن ــود، سیاس ــم می ش ــه تنظی ک
ــدی، 1۳8۶، ص. 117(.  ــه، محم ــر، مظفری خامن ــد )رهب ــاد می کن ــادی را ایج ــف اقتص ــزای مختل اج
ــن و سیاســت های اقتصــادی مربوطــه  ــه قوانی ــال اقتصــادی ضــرورت دارد ک ــرای ســرمایه گذار و فع ب
ــن  ــد. بدی ــزی درازمــدت بزن ــه برنامه ری ــد دســت ب ــا بتوان حداقــل در دورة پنج ســاله تغییــری نکنــد ت
ترتیــب، قوانیــن بایــد از یک پارچگــی و ثبــات قانونــی برخــوردار باشــند تــا فعــاالن اقتصــادی بتواننــد 
در محیطــی امــن بــه فکــر کســب ســود باشــند. بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری: »ثبــات و انســجام 
بایــد در مقــررات اقتصــادی دیــده شــود؛ مقــررات اقتصــادی ای کــه امــروز یــک چیــزی بگوییــم، فــردا 
عوضــش بکنیــم، فایــده ای نــدارد. مقــررات اقتصــادی و قوانیــن مــا بایــد هــم ثبــات داشــته باشــد کــه 
ــفاف  ــد و ش ــم بخوان ــا ه ــد و ب ــجم باش ــد منس ــم بای ــد، ه ــزی کنن ــد روی آن برنامه ری ــردم بتوانن م
ــوری اســامی،  ــزاران نظــام جمه ــدار مســئوالن و کارگ ــری در دی ــام معظــم رهب ــات مق باشــد« )بیان
1۳85/۳/29(. ازجملــه مــواردی کــه ســبب بی ثباتــی در سیاســت گذاری های اقتصــادی کشــور شــده، 

اصــاح مکــرر قوانیــن و پراکندگــی آن اســت.  

5ـ1ـ1. اصالح مکرر قوانین
اگــر قوانیــن دائمــاً تغییــر کننــد و اصــاح شــوند، پیش بینی پذیــری فضــای کســب وکار مختــل می شــود 
و امــکان فعالیــت اقتصــادی مطمئــن فراهــم نخواهــد شــد. امــروزه صاحب نظــران اقتصــادی و حقوقــی بــر 
ایــن گــزاره اتفاق نظــر دارنــد کــه ثبــات و همچنیــن شــفافیت قوانیــن و مقــرارت از مهم تریــن عوامــل در 
تأمیــن امنیــت اقتصــادی کشــور اســت. ثبــات قوانیــن محیــط اقتصــادی را بــرای فعالیت هــای اقتصــادی 
تثبیــت می کنــد و شــفافیت قوانیــن امــکان برنامه ریــزی دقیــق را فراهــم مــی آورد. در محاســبات یــک 
تحقیــق علمــی نشــان داده شــده اســت کــه بعــد از انقــاب اســامی، مجلــس ســالیانه به طــور متوســط 
۳8 مــورد مصــوب اصاحــی یــا الحاقــی بــه قوانیــن داشــته  اســت. ایــن آمــار گویــای آن اســت کــه قوانین 
ــات  ــن اصاحی ــورد از چنی ــک م ــه ی ــی  اســت ب ــط کاف ــته اند. فق ــری داش ــر کوتاه ت ــاب عم ــد از انق بع
ــویم. در  ــن در کشــور ش ــات و همگ ــود سیاســت گذاری باثب ــه نب ــا متوج ــم ت ــاره کنی ــون اش ــرر قان مک
ــوب  ــی مص ــن اجتماع ــون تأمی ــرر قان ــرات مک ــه تغیی ــوط ب ــای مرب ــا و الحاقیه ه ــدول 1، اصاحیه ه ج

1۳54/4/۳ را مشــاهده می کنیــد )مرکــز مالمیــری، 1۳9۳، ص. 11(.

5. این مجموعه سیاست ها در قالب مجموعة »سیاست های کلی جمهوری اسامی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع 
آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل ونقل« در تاریخ 1۳79/11/۳ توسط مقام معظم رهبری اباغ شده است. 
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جدول 1. اصالحیه و الحاقیه های قانون تأمین اجتماعی

ف
تاریخ تصویبعنوان قانونردی

1۳۶5/۶/۳0قانون اصاح بند »ب« و تبصرة »۳« مادة )4( قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 11۳54

2
قانون اصاح الیحة قانونی شمول مواد )۶0(، )70(، )72(، )7۳(، )74(، )80(، )81(، )82( 
و )8۳( قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1۳54 دربارة کلیة بیمه شدگانی که در جریان 

انقاب اسامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی گردیده یا به درجة 
شهادت رسیده اند.

1۳70/5/8

قانون اصاح مواد )72( و )77( و تبصرة مادة )7۶( قانون تأمین اجتماعی مصوب 1۳54 و ۳
1۳71/12/1۳الحاق دو تبصره به مادة )7۶(

1۳72/2/2۶قانون الحاق یک تبصره به مادة )۳8( قانون تأمین اجتماعی4
1۳74/۶/21قانون الحاق یک تبصره به بند »1« مادة )81( قانون تأمین اجتماعی5
1۳7۶/7/1قانون الحاق یک تبصره به مادة )7۶( قانون تأمین اجتماعی۶
1۳7۶/7/27قانون اصاح مواد )4۳(، )44( و )80( قانون تأمین اجتماعی7
1۳77/11/4قانون الحاق یک تبصره به الیحة قانونی اصاح مادة )5( قانون تأمین اجتماعی8
1۳79/8/8قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصرة »2« به مادة )۳( قانون تأمین اجتماعی9

قانون اصاح تبصرة »2« الحاقی مادة )7۶( قانون اصاح مواد )72( و )77( و تبصرة ماده )7۶( 10
1۳80/7/10قانون تأمین اجتماعی مصوب 1۳54 و الحاق دو تبصره به مادة )7۶( مصوب 1۳71

1۳8۶/۳/22قانون اصاح تبصرة »۳«، بند »۳«، مادة )80( قانون تأمین اجتماعی اصاحی مصوب 111۳7۶

قانون اصاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه 12
1۳87/1/25دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمة بیکاری کارکنان

1۳
قانون الحاق یک تبصره به مادة )80( قانون تأمین اجتماعی مصوب 1۳54 و مادة )15۳( قانون 

ارتش جمهوری اسامی ایران مصوب 1۳۶۶ و مادة )171( قانون مقررات استخدامی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی مصوب 1۳70

1۳87/2/18

14
اصاح آیین نامة اجرایي بند )5( جزء )ب( ماده واحدة قانون اصاح تبصرة )2( الحاقي مادة 

)7۶( قانون اصاح مواد )72( و )77( و تبصره مادة )7۶( قانون تأمین اجتماعي مصوب 1۳54 
و الحاق دو تبصره به مادة )7۶( مصوب 1۳71ـ مصوب 1۳80

1۳87/11/7

اصاح آیین  نامة اجرایي بند )5( جزء )ب( ماده واحدة قانون اصاح تبصرة )2( الحاقي مادة )7۶( 15
1۳89/۶/1قانون اصاح مواد )72( و )77( و تبصرة ماده )7۶(قانون تأمین اجتماعي

1۶
اصاح آیین نامة اجرایي بند )5( جزء )ب( ماده واحدة قانون اصاح تبصرة )2( الحاقي مادة 

)7۶( قانون اصاح مواد )72( و )77( و تبصرة مادة )7۶( قانون تأمین اجتماعي مصوب 1۳54 
و الحاق دو تبصره به مادة )7۶( مصوب 1۳71 ـ مصوب 1۳80

1۳9۳/5/2۶
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ــون  ــه قان ــود ک ــخص می ش ــدول، مش ــن ج ــای 12 و 1۳ ای ــون ردیف ه ــه دو قان ــه ب ــا توج ب
تأمیــن اجتماعــی تنهــا بــه فاصلــة 44 روز، در معــرض یــک اصــاح و الحــاق قــرار گرفتــه اســت. لــذا 
ــص و  ــب از تخص ــه اغل ــادی ک ــاالن اقتص ــرمایه گذاران و فع ــت، س ــدول پیداس ــه از ج ــور ک همان ط
ــا انبوهــی از مفــاد  ــد ب ــرای یافتــن قاعــدة مــورد نظــر، بای دانــش حقوقــی هــم برخــوردار نیســتند، ب
قانونــی پراکنــده مواجــه شــوند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه فعــاالن ایــن عرصــه، جهــت کار اقتصــادی 

ــد.  ــی ندارن ــران رغبــت چندان در ای

ــه سیاســت های کان بیست ســاله  ــژه ای ب ــون، توجــه وی ــد در مــوارد وضــع قان  قانون گــذاران بای
ــزی  ــه برنامه ری ــدام ب و پنج ســالة کشــور داشــته باشــند و براســاس اولویت هــای اســناد چشــم انداز، اق
ــب  ــه تصوی ــد ک ــی باش ــد در جهت ــذاری بای ــد قانون گ ــر، رون ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــذاری کنن و قانون گ
ــه اهــداف ســند چشــم انداز  بیست ســالة کشــور، یعنــی 1404،  طرح هــا و لوایــح مصــوب، کشــور را ب
ــای کان  ــاس برنامه ه ــرر، براس ــای مک ــر و اصاحیه ه ــدون تغیی ــن ب ــب، قوانی ــن ترتی ــه ای ــاند. ب برس
ــوالً  ــران معم ــذاری در ای ــفانه قانون گ ــا متأس ــند. ام ــرا می رس ــب و اج ــه تصوی ــور، ب ــادی کش اقتص
ــاً  ــن دائم ــه قوانی ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ــود و ب ــام می ش ــده انج ــای پیش آم ــاس ضرورت ه براس

درحــال تغییــر و اصــاح هســتند )موســوی، 1۳85، ص. 27(.

5ـ1ـ2. پراکندگی قوانین
ــه اوالً  ــت ک ــوی اس ــور به نح ــت گذاری کش ــذاری و سیاس ــة قانون گ ــد، روی ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
ــا  ــون ب ــک قان ــوارد ی ــی م ــاً در برخ ــوند؛ ثانی ــع می ش ــوع وض ــک موض ــرر در ی ــدد و مک ــن متع قوانی
ــود  ــن وج ــد؛ همچنی ــر می کن ــدد تغیی ــای متع ــن الحاقیه ه ــرر و همچنی ــدد و مک ــای متع اصاحیه ه
ــورای  ــاد،7 ش ــی اقتص ــورای عال ــار،۶ ش ــول و اعتب ــورای پ ــد ش ــبه قانون گذاری مانن ــدد ش ــز متع مراک
ــی ســبب شــده اســت  ــع قانون ــر شــوراها و مجام ــوای ســه گانه8 و دیگ ــی اقتصــادی ق ــی هماهنگ عال
ــود  ــدید ش ــا تش ــات آن ه ــان مصوب ــی می ــود ناهماهنگ ــل وج ــن به دلی ــی قوانی ــی و پراکندگ بی ثبات
ــده را  ــورم و پراکن ــن مت ــی از قوانی ــا  نظام ــن رویه ه ــوع ای ــه، 1۳89، ص. 29(. درمجم )مظفری خامن
شــکل داده انــد کــه به شــدت بــا ثبــات اقتصــادی کشــور مغایــرت دارد. یــک نمونــة عینــی و مشــهود 
ــام  ــرة نظ ــن ثم ــروزه بزرگ تری ــت. ام ــور اس ــی کش ــام مالیات ــن نظ ــه قوانی ــوط ب ــورد  مرب ــن م از ای

۶. این شورا مصوب فصل اول قانون پولی و بانکی کشور است که در 7 خرداد 1۳۳9 توسط بانک مرکزی تصویب شد. شورای 
پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم دربارة سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و نظارت بر امور پولی 

و بانکی کشور تشکیل شد. ر.ك: قانون بانکي و پولي کشور )1۳۳9(، در:
https://www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx.

7. این شورا توسط هیئت وزیران در 22 آذر 1۳۳4 تصویب شد. شورای اقتصاد به منظور تمرکز امور اقتصادی کشور و اتخاذ 
یک سیاست اقتصادی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اقتصادی کشور تشکیل شد.

است.  شده  برگزار   1۳97 خرداد   5 تاریخ  در  آن  جلسة  اولین  است.  نشده  تشکیل  قانونی  مصوبة  به موجب  شورا  این   .8
تصمیم سازی دربارة اصلی ترین مسائل اقتصادی کشور در این شورا انجام می شود.
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مالیاتــی صحیــح، عدالــت اقتصــادی و ازبیــن بــردن فقــر در کشــور اســت کــه به صراحــت در بنــد دوم 
سیاســت های کلــی امنیــت اقتصــادی بــدان تأکیــد شــده اســت. مالیــات ابــزاری اســت کــه می توانــد 
ــای  ــان دهک ه ــی می ــة طبقات ــترش فاصل ــد و از گس ــه کن ــه را عادالن ــروت در جامع ــدد ث ــع مج توزی
ــاد و باســتان، 1۳9۳، ص.  مختلــف درآمــدی جلوگیــری کنــد )ســلمانی بی شــک، شــاهویردی دولت آب
87(. یکــی از دالیــل عمــدة ضعــف و ناکارآمــدی نظــام مالیاتــی در کشــور وجــود قوانیــن و مقــررات 
ــی  ــزاران دولت ــادی و کارگ ــاالن اقتص ــرای فع ــه کار را ب ــت ک ــض اس ــاً متناق ــده و بعض ــدد، پیچی متع
ــتقیم،  ــتقیم و غیرمس ــای مس ــن مالیات ه ــترده در قوانی ــرر و گس ــرات مک ــت. تغیی ــرده اس ــوار ک دش
احــکام مالیاتــی موجــود در برنامه هــای توســعة بودجه هــای ســالیانه و ســایر قوانیــن و در کنــار آن هــا 
ــن  ــی در قوانی ــی و چندپارگ ــب درهم ریختگ ــده موج ــی صادرش ــای مالیات ــنامه ها و آیین نامه ه بخش
ــة  ــش فاصل ــع افزای ــی و به تب ــرار مالیات ــاد و ف ــة فس ــه زمین ــه ک ــوری ک ــده؛ به ط ــور ش ــی کش مالیات

ــری، 1۳9۳، ص. 11(. ــز مالمی ــی در کشــور را فراهــم کــرده اســت )مرک طبقات

ــن موجــود،9 رویکــرد  ــح قوانی ــی همچــون ســامان دهی و تنقی به نظــر می رســد اتخــاذ راهکار های
حداقلــی در تصویــب قانــون و نظــارت مؤثــر بــر اجــرای قوانیــن می توانــد بــه سیاســت گذاری صحیــح 

اقتصــادی کشــور کمــک شــایانی کنــد. 

5ـ2. تحریم های اقتصادی؛ تهدید کننده ترین مؤلفة خارجی در امنیت اقتصادی
تحریم هــای اقتصــادی غــرب اثرگذارتریــن مؤلفــه در تهدیــد علیــه امنیــت اقتصــادی کشــور محســوب 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــی یعن ــب گفتمان ــه قال ــا در س ــال تحریم ه ــب و اِعم ــن، تصوی ــروزه تدوی ــود. ام می ش
ــران  ــه ای ــی علی ــته ای و اتم ــلیحات هس ــاعة تس ــا اش ــه ب ــر و مقابل ــوق بش ــت از حق ــم، حمای تروریس
ــه  ــا تصویــب معاهــدات و کنوانســیون های بین المللــی10 خــاص، ب صــورت می گیــرد. امریــکا و غــرب ب
ــب  ــه قال ــه در س ــی ک ــدات بین الملل ــیاری از معاه ــند. بس ــی می بخش ــة قانون ــود جنب ــای خ تحریم ه
ــا  ــی و ب ــر غرب ــوذ و البی گ ــور های پرنف ــدود کش ــط مع ــوند، توس ــب می ش ــور تصوی ــی مذک گفتمان
هــدف تأمیــن منافــع آنــان تهیــه و تنظیــم شــده اند کــه نه تنهــا ســایر کشــور ها کمتریــن دخالتــی در 
ــا اهــداف و منافــع  ــور صریحــاً مغایــر ب تصویــب مقرره هــای آن نداشــته اند، بلکــه کنوانســیون های مزب
ــا پیوســتن چندیــن کشــور دنبالــه رو  ملــی کشــور هایی همچــون ایــران قــرار دارنــد. بدیــن ترتیــب، ب
بــه چنیــن معاهداتــی، موجــی شــکل می گیــرد کــه پذیــرش ایــن کنوانســیون ها تعهــد حقوقــی بــرای 
ــه  ــد ب ــا موظف ان ــور ها ی ــن رو کش ــد. از همی ــی می یاب ــة الزام ــود و جنب ــوب می ش ــور ها محس کش
ــرب  ــا غ ــل ی ــة بین المل ــم توســط جامع ــال تحری ــه منتظــر اِعم ــا اینک ــد ی ــی بپیوندن ــن معاهدات چنی

9. codification
10. کنوانسیون سندی مکتوب است که نتایج ارادة متقابل یا تراضی اشخاص و تابعان حقوق بین الملل در آن تحت پوشش 

حقوق بین الملل ظهور می یابد )فلسفی، 1۳9۳، ص. 127(.
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باشــند. کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم،11 کنوانســیون مبــارزه بــا جرایــم ســازمان یافتة 
ــه  ــی ازجمل ــا ان پی ت ــع گســترش ســاح های هســته ای1۳ ی ــان من ــو و پیم ــان پالرم ــا هم ــی12 ی فرامل
ــی از آن ســبب  ــه رویگردان ــم شــده اند ک ــی تنظی ــن کشــور غرب ــه توســط چندی ــواردی هســتند ک م
اِعمــال فشــار های اقتصــادی همچــون تحریــم، انســداد دارایــی و منــع روابــط ســرمایه گذاری می شــود. 
ــا تاشــی  ــل نه تنه ــوق بین المل ــکا و غــرب، حق ــل از امری ــر ســاختار نظــام بین المل ــه تأثی ــا توجــه ب ب
ــه آن  ــری ب ــمایل زیبا ت ــن و ش ــط طنی ــه فق ــد، بلک ــه ای نمی کن ــن روی ــردن چنی ــه کن ک ــرای ریش ب
ــد  ــی بای ــط زمان ــیون فق ــرش کنوانس ــدات، پذی ــل معاه ــوق بین المل ــق حق ــر طب ــًا ب ــد. مث می بخش
صــورت گیــرد کــه دولت هــا آزادانــه رضایــت خــود را در قبــول تعهــدات منــدرج در کنوانســیون ابــراز 
ــا  ــه ی ــم از دوجانب ــی )اع ــدات بین الملل ــب معاه ــرش و تصوی ــودن پذی ــی ب ــن رو رضای ــد؛ از همی کنن
ــه از اصــل  ــود ک ــدات محســوب می ش ــل معاه ــوق بین المل ــی حق ــای اصل ــی از پایه ه ــه( یک چندجانب
 Brownlie, 2003, p.( ــرد ــئت می گی ــا نش ــن حاکمیت ه ــری ای ــا و براب ــت دولت ه ــن حاکمی بنیادی
287(. به موجــب ایــن اصــل کــه در معاهــدة 19۶9 ویــن حقــوق معاهــدات14 هــم بــر آن تأکیــد شــده 
ــا کنوانســیون بایــد حاصــل تراضــی و قصــد و ارادة دولت هــا حــول  اســت، هــر معاهــدة بین المللــی ی
ــوق  ــة 19۶9 حق ــادة 52 عهدنام ــق م ــن اســاس، طب ــر ای ــع مشــترك باشــد. ب ــداف و مناف محــور اه
معاهــدات،15 اراده و رضایــی بــودن تصویــب معاهــده و کنوانســیون از چنــان برتــری برخــوردار اســت 
ــت  ــت، جه ــر دول ــی ب ــا سیاس ــادی ی ــار اقتص ــال فش ــد اِعم ــص در آن، مانن ــب و نق ــه عی ــه هرگون ک
ــل  ــوق بین المل ــح حق ــد صری ــا برخــاف قواع ــرش معاهــده موجــب بطــان معاهــده می شــود. ام پذی
معاهــدات، رویــة کنونــی به نحــوی اســت کــه عنصــر اراده و رضایــی بــودن پذیــرش معاهــدات در عمــل 
ــه جــزء الینفــک پذیــرش برخــی معاهــدات  ــم و فشــار اقتصــادی ب رنــگ باختــه و به جــای آن، تحری

خــاص تبدیــل شــده اســت.  

بــه هــر ترتیــب بایــد گفــت مواجهــة دائمــی کشــور بــا تحریــم انکارناپذیــر اســت. پــس در اوضــاع 
فعلــی، بایــد به دنبــال راهــی بــود تــا بــا حفــظ امنیــت اقتصــادی، اثــرات زیانبــار تحریــم خنثــی شــود 
و فراتــر از آن، تحریــم بــه  فرصــت بــرای رشــد اقتصــادی کشــور تبدیــل گــردد. بــا مداقــه در 52 بنــد 
ــوان تحقــق  ــی اقتصــاد مقاومتــی می ت ســند چشــم انداز 1404 و همچنیــن 24 بنــد سیاســت های کل
ایــن مهــم را شــاهد بــود کــه در ذیــل اجمــاالً راهکار هــای رســیدن بــه ایــن هــدف بیــان شــده اســت.  

11. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (CFT) (9 December 
1999), Entry into force: 10 April 2002. 
12. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15 November 2000), Entry 
into force: 29 September 2003.
13. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (Non-Proliferation Treaty (NPT)) (1 July 
1968), Entry into force: 5 March 1970.
14. Vienna Convention on the Law of Treaties (23 May 1969).

اعمال زور برخاف اصول حقوق  یا  به وسیلة تهدید  انعقاد آن  15. مادة 52 عهدنامة 19۶9 حقوق معاهدات: معاهده ای که 
بین الملل مندرج در منشور ملل متحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.  
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5ـ2ـ1. استفاده از پیمان  های پولی دوجانبه
بنــد 52 ســند چشــم انداز 1404، امنیــت اقتصــادی و مهــار نوســانات ارزی و پولــی را در گــرو 
اتخــاذ سیاســت های مناســب پولــی و ارزی می دانــد. پیمان هــای پولــی دوجانبــه از مؤثر تریــن 
سیاســت هایی اســت کــه بی ثباتــی اقتصــاد کشــور را کــه ناشــی از نوســانات ارز هــای خارجــی اســت، 
ــه  ــود ک ــع ش ــر واق ــد مؤث ــرب می توان ــکا و غ ــری امری ــار حداکث ــی فش ــاند. زمان ــل می رس ــه حداق ب
ــای ایجــاد  ــی از راه ه ــی باشــد. یک ــی غرب ــای مال ــر نظام ه ــورو و دیگ ــه دالر، ی ــا وابســته ب اقتصــاد م
امنیــت اقتصــادی در زمــان تحریم هــای مالــی، تــاش بــرای حــذف دالر و یــورو از مبــادالت خارجــی 
اســت تــا بــا هــر تحریــم از جانــب امریــکا و اروپــا در زمینــة ممنوعیــت اســتفاده از ایــن نــوع ارز هــا، 
ــی از  ــروزه یک ــه ام ــی دوجانب ــان پول ــود. پیم ــادی نش ــکات اقتص ــوادث و مش ــتخوش ح ــور دس کش
ــای  ــن، به ج ــیوة نوی ــن ش ــت. در ای ــی اس ــی بین الملل ــادالت مال ــام تب ــرای انج ــا ب ــن روش ه مهم تری
اســتفاده از یــک ارز مرجــع همچــون دالر، از پــول کشــورهای مبــدأ و مقصــد بــرای مبــادالت تجــاری 
ــال  ــران و اِعم ــرزی ای ــی تجــارت فرام ــت فعل ــه وضعی ــا توجــه ب ــان، ب ــن می اســتفاده می شــود. در ای
تحریم هــای بانکــی و مالــی ایــاالت متحــدة امریــکا و اتحادیــة اروپــا کــه امــکان دسترســی ایــران بــه 
ــگاه  ــد جای ــن روشــی کــه می توان ــی را بســیار دشــوار کــرده اســت، بهتری حســاب های دالری و یوروی
ریــال را در مناســبات بین المللــی تقویــت و بخشــی از مشــکل تحریــم بانکــی را حــل کنــد، اســتفاده از 
روش پیمــان پولــی دوجانبــه اســت. از 24 بنــد سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی در ســه بنــد 10، 
11 و 12 بــه اســتفاده از شــیوه های جدیــد، بــرای تقویــت پایــداری تجــاری و مقابلــه بــا ضربه پذیــری 
درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت و گاز تأکیــد شــده اســت کــه تلویحــاً بــه پیمــان دو یــا چندجانبــة 
ــای ارزی و مقاوم ســازی تجــارت خارجــی، اشــاره دارد.  ــی، به منظــور متنوع ســازی درآمده ارزی و پول
ــال دالر در  ــة نقل وانتق ــه در زمین ــی ک ــران و تنگنا های ــای ارزی ای ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــن رو ب از ای
کشــور به وجــود آمــده، الزم اســت بــه ایــن شــیوة انتقــال مالــی بیــش از پیــش توجــه شــود؛ چراکــه 
هــم تقاضــا بــرای دالر را کــم می کنــد و هــم بــا توجــه بــه تحریم هــای ارزی ایــران ایــن ابــزار فشــار 
را نیــز از دشــمنان می گیــرد و بــا هربــار اِعمــال تحریــم، کشــور دچــار آشــفتگی در زمینــة اقتصــادی، 
ــق دو  ــن سیاســت  مســتلزم تواف ــرای ای ــاً اج ــد. یقین ــد ش ــود، نخواه ــاری خ ــادالت تج ــاً مب مخصوص
کشــور و بانک   هــای مرکــزی طرفیــن در ســطوح عالــی تصمیم گیــری اســت )پیغامــی،  سمیعی نســب، 

 ســلیمانی و سیدحســین زاده یزدی، 1۳94، ص. ۳۶7(.

5ـ2ـ2. ضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی  
مطابــق بنــد 29 ســند چشــم انداز 1404، از ظرفیــت سیاســت خارجــة کشــور بایــد به نحــوی اســتفاده 
شــود کــه ایــن امــر منتــج بــه جــذب منابــع و ســرمایه گذاري خارجــي و فنــاوري پیشــرفته و گســترش 
بازارهــاي صادراتــي ایــران و افزایــش ســهم ایــران از تجــارت جهانــي و رشــد پرشــتاب اقتصــادي کشــور 
ــر  ــر را میس ــن ام ــه ای ــل ب ــه نی ــت ک ــتری اس ــادی بس ــی اقتص ــور، دیپلماس ــن منظ ــه همی ــود. ب ش
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ــود.   ــح داده می ش ــل توضی ــه در ذی ــد ک می کن

الف. دیپلماسی اقتصادی
دیپلماســی اقتصــادی از مفاهیــم کارکــردی نوینــی اســت کــه بســته بــه نــوع ضــرورت و شــرایط حاکــم 
ــل  ــور تحمی ــی کش ــی و خارج ــادی داخل ــت های اقتص ــر سیاس ــی را ب ــل، الزامات ــة بین المل ــر جامع ب
ــر  ــی ه ــدرت مل ــای ق ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــد، یک ــاره ش ــم اش ــًا ه ــه قب ــور ک ــد. همان ط می کن
ــه تعامــل  ــر ب ــر، کشــور ها ناگزی ــن ام ــدی و توســعة اقتصــادی اســت. جهــت تحقــق ای کشــور توانمن
بــا جهــان و مشــخصاً نظــام اقتصــاد جهانــی هســتند. از آنجــا کــه طبــق بنــد 12 سیاســت های کلــی 
ــم  ــان تنظی ــا جه ــی ب ــة تعامل گرای ــامی برپای ــوری اس ــادی جمه ــت اقتص ــی، سیاس ــاد مقاومت اقتص
ــه ایــن  شــده، بهره گیــری  از ظرفیــت دیپلماســی اقتصــادی مؤثر تریــن گامــی اســت کــه دســتیابی ب
راهبــرد را میســر می کنــد. در ادامــه بــه بررســی مقولــة دیپلماســی اقتصــادی در کشــور و نهــاد متولــی 

آن یعنــی معاونــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه پرداختــه شــده اســت. 

ب. معاونت اقتصادی وزارت خارجه16
ــی دیپلماســی اقتصــادی محســوب می شــود،  ــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه کــه نهــاد متول معاون
ــة  ــار وظیف ــور، چه ــی کش ــی و خارج ــت های داخل ــوزة سیاس ــادی در ح ــت اقتص ــق امنی ــت تحق جه

مهــم را برعهــده دارد:

1. مشــارکت در تصمیــم ســازی های اقتصــادی کشــور: یکــی از وظایــف مهــم معاونــت اقتصــادی 
وزارت خارجــه در راســتای دیپلماســی اقتصــادی، مشــارکت در سیاســت گذاری های اقتصــادی کشــور 
ــت  ــادی دول ــات اقتص ــم اطاع ــع مه ــور ها منب ــفارتخانه های کش ــران در س ــای ای ــت. دیپلمات ه اس
ــای  ــن اســت به واســطة داده ه ــات اقتصــادی ممک ــن اطاع ــد ای ــوند. هرچن ــده محســوب می ش پذیرن
ــات  ــرار داشــته باشــد، آنچــه ســبب ارزش اطاع ــی در دســترس عمــوم ق ــای اینترنت ــاری پایگاه ه آم
ــان اســت.  ــان توســط آن ــگ اقتصــادی کشــور  میزب ــفارتخانه ها می شــود، درك فرهن ــای س دیپلمات ه
ــی از  ــناخت خوب ــت، ش ــال فعالی ــن س ــان، طــی چندی ــران در بیشــتر مناطــق جه ــفارتخانه های ای س
ــای  ــت تصمیم گیری ه ــت درجه ــن ظرفی ــه از ای ــد؛ چنانچ ــدا می کنن ــورها پی ــادی کش ــگ اقتص فرهن
ــات  ــاهد ثب ــود، ش ــتفاده ش ــور ها اس ــایر کش ــادی س ــت اقتص ــا وضعی ــب ب ــور، متناس ــادی کش اقتص
ــا وقــوف بــر وضعیــت اقتصــاد بین المللــی، خــود را فعاالنــه  اقتصــادی کشــور خواهیــم بــود؛ چراکــه ب
ــه بحــران و اتفاقــات سیاســی بین المللــی آمــاده کرده ایــم و تصمیم گیــری هــای  ــروز هرگون ــر ب دربراب
ــل  ــب، خل ــن ترتی ــت و بدی ــده اس ــاظ ش ــده، لح ــت پیش آم ــا وضعی ــب ب ــش، متناس ــادی از پی اقتص

ناگهانــی در عملکــرد اقتصــادی کشــور ایجــاد نخواهــد شــد.  

1۶. این بخش حاصل مصاحبة نگارندگان با مسئوالن ذی ربط وزارت امور خارجه است که بنابه خواستة مصاحبه شونده، هویت ایشان نزد 
نویسندگان مقاله محفوظ است.
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ــی  ــف دیپلماس ــر از وظای ــی دیگ ــور: یک ــی کش ــتگاه های دولت ــایر دس ــان س ــی می 2. هماهنگ
اقتصــادی ـ ایــن بــار نــه در عرصــة بین الملــل، بلکــه در عرصــة داخلــی ـ هماهنگــی میــان دســتگاه ها 
ــه  ــا توج ــت. ب ــور اس ــادی کل کش ــع اقتص ــری مناف ــن حداکث ــور تأمی ــی به منظ ــازمان های دولت و س
ــد هماهنگــی و  ــی، نیازمن ــی اقتصــادی در عرصــة بین الملل ــه آنکــه جهــت اجــرای سیاســت های کل ب
ــا  ــن امــکان وجــود دارد ت ــی هســتیم،  ای ــل اشــخاص بین الملل ــی دســتگاه های دولتــی مقاب یک صدای
هریــک از نهاد هــای مزبــور بخواهنــد منافــع ســازمانی خــود را بــه منافــع ملــی ترجیــح دهنــد و اقــدام 
ــت  ــد. معاون ــی کنن ــای  خارج ــل طرف ه ــادی مقاب ــدت اقتص ــای کوتاه م ــری تصمیم گیری ه ــه یک س ب
اقتصــادی وزارت خارجــه موظــف اســت بــا شناســایی اولویت هــای اقتصــادی کشــور در شــرایط تحریــم، 
اقــدام بــه هماهنگــی میــان دســتگاه های دولتــی ذی ربــط کنــد تــا اوالً منافــع اقتصــادی در ســطح کل 
ــه رغبــت طرف هــای خارجــی  ــوط یــک دســتگاه خــاص( تأمیــن شــود و دومــاً ب کشــور )نه فقــط مرب

بــرای فعالیــت اقتصــادی بــا ایــران افــزوده شــود.  

۳. نظــارت بــر اجــرای برنامه هــای اقتصــادی دســتگاه های کشــور: بــا توجــه بــه نقــش حاکمیتــی 
وزارت امــور خارجــه، ایــن نهــاد در راســتای عمــل بــه دیپلماســی اقتصــادی موظــف اســت بــا مداقــه 
ــی و  ــت ارزیاب ــتگاه های دول ــادی دس ــرد اقتص ــر عملک ــور، ب ــی کش ــی و بین الملل ــای داخل در چالش ه
ــی آن  ــودن به واســطة نقــش حاکمیت ــل بی طــرف ب ــرا وزارت خارجــه به دلی نظــارت داشــته باشــد؛ زی
و ذی نفــع نبــودن در منافــع ســازمانی نهادهــای دولتــی، عامــل مناســبی اســت تــا بــا اشــرافی کــه بــر 
اولویت هــای حیاتــی کشــور در شــرایط تحریــم دارد، اقــدام بــه توصیــه و نظــارت بــر عملکــرد اقتصــادی 
ــادی کل  ــع اقتص ــی، مناف ــبات بین الملل ــه مناس ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــی کن ــتگاه های دولت ــا و دس نهاد ه

کشــور، تــا حــد ممکــن علی رغــم فشــار و تهدیــدات اقتصــادی، تأمیــن شــود. 

4. کنتــرل بــر ابعــاد سیاســی روابــط اقتصــادی کشــور: گاهــی بعضــی از مصالــح سیاســی و امنیتــی 
کشــور ایجــاب می کنــد تــا بــا برقــراری روابــط اقتصــادی بــا کشــور منظــور، منافــع سیاســی کشــور تأمیــن 
شــود. هرچنــد ممکــن اســت ایــن رابطــة اقتصــادی در مقایســه بــا ســایر روابــط اقتصــادی بــا کشــور های 
دیگــر منفعــت کمتــری داشــته باشــد، آنچــه کــه اهمیــت دارد مصالــح امنیتــی و سیاســی نظــام اســت کــه 
بایــد تأمیــن شــود. وزارت امــور خارجــه بــا آگاهــی از اولویت هــای سیاســی و امنیتــی کشــور، کنتــرل روابط 

اقتصــادی کشــور را برعهــده دارد تــا مبــادا منفعــت ملــی قربانــی منفعــت اقتصــادی شــود. 

از مطالــب بیان شــده برمی  آیــد کــه وزارت امــور خارجــه در کســوت دیپلماســی اقتصــادی رســالت 
ســنگینی را برعهــده دارد. وزارت امــور خارجــه بــا ارزیابــی همه جانبــة وضعیــت جامعــة بین الملــل در 
تمــام ابعــاد سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی موظــف اســت تــا بــا انجــام وظایــف چهارگانــة مزبــور، منافــع 
ــن امــر، همــکاری و معاضــدت  اقتصــادی کل کشــور را تأمیــن کنــد. بدیهــی اســت جهــت تحقــق ای
ــا  ــی ب ــتگاه های دولت ــا و دس ــایر وزارتخانه ه ــزی و س ــک مرک ــه، بان ــوة مقنن ــون ق ــی همچ نهاد های

وزارت امــور خارجــه الزم اســت.   
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5ـ2ـ3. توسعة روابط و محصوالت صادراتی کشور

الف. توسعة روابط صادراتی کشور
ــط  ــل راهبــرد اقتصــاد مقاومتــی، توســعة رواب یکــی دیگــر از عوامــل تحقــق امنیــت اقتصــادی در ذی
تجــاری کشــور اســت. ایــن مهــم امــروزه بــه جایــگاه ویــژه ای از مناســبات اقتصــادی کشــور ها تبدیــل 
شــده اســت. عــدم تنــوع محصــوالت صادراتــی ایــران و محــدود بــودن مقصــد صادراتــی آن، امنیــت 
ــا  ــد. ب ــرار می ده ــد جــدی ق ــرب در معــرض تهدی ــم و فشــار های غ ــل تحری اقتصــادی کشــور را مقاب
نگاهــی بــه مقصــد صــادرات محصــوالت ایــران در ســال 1۳97  می تــوان متوجــه محدودیــت روابــط 

ــا ســایر کشــور های جهــان شــد. ــران ب تجــاری ای

شکل 1. بازار هدف محصوالت صادراتی ایران

)منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ادارة کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ایران در سال 1۳97(

براســاس نمــودار فــوق، 79 درصــد از مقصــد کاال هــای صادراتــی ایــران بــه بــازار کشــور های آســیایی 
ــود.  ــوب می ش ــا محس ــن آن ه ــران اصلی تری ــایة ای ــور  همس ــا ۶ کش ــان، 5 ی ــن می ــه از ای ــق دارد ک تعل
کشــورهاي اروپایــي بــا تصاحــب 20 درصــد بــازار صادراتــی ایــران در جایــگاه بعــدی قــرار دارنــد. بدیــن 
ــاً  ــیه مجموع ــمالی و اقیانوس ــی و ش ــکای جنوب ــا، امری ــوزة آفریق ــع در ح ــی کشــور های واق ــب، مابق ترتی
1 درصــد بــازار صادراتــی ایــران را تشــکیل می دهنــد. بنابرایــن بــازار هــدف صادراتــی ایــران منحصــر بــه 
قــارة آســیا و عمدتــاً کشــور های همســایه اســت. ایــن امــر حضــور کم رنــگ ایــران در بازار هــای صادراتــی 
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جهانــی و بین المللــی را می رســاند. در ایــن بــاره مقــام معظــم رهبــری در بیانــات نــوروزی خــود در جمــع 
زائــران و مجــاوران حــرم مطهــر رضــوی، انتقــاد خــود از روال  حاضــر را بدیــن نحــو  بیــان کردنــد: 

متأســفانه عمــدة صــادرات کشــور مــا بلکــه عمــدة  معامــات تجــاری مــا از صــادرات و واردات، بــا 
پنــج یــا شــش کشــور اســت؛ خــب ایــن خطاســت، ایــن خــاف اقتصــاد مقاومتــی اســت. مــا در 
بندهــای اقتصــاد مقاومتــی روی ایــن هــم تکیــه کرده ایــم. یکــی از سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
همیــن اســت؛ گســترش صــادرات و گســترش طرف هــای صادراتــی مــا. اینکــه مــا بــه پنــج کشــور 
ــام  ــات مق ــت[ )بیان ــح نیس ــم ]صحی ــدود بکنی ــان را مح ــم و خودم ــا بکنی ــور اکتف ــش کش ــا ش ی

معظــم رهبــری در اجتمــاع زائــران و مجــاوران حــرم مطهــر رضــوی، 1۳9۶/01/01(.   

ــط  ــد شــده، توســعة رواب ــم تأکی ــد ۳5 ســند چشــم انداز 1404 ه ــل بن ــه در ذی ــور ک همان ط
ــي  ــة منطقــه اي و بین الملل ــي در صحن ــوان رقابتــی اقتصــاد مل تجــاری کشــور مســتلزم افزایــش ت
ــفانه  ــت. متأس ــر اس ــن ام ــم همی ــران ه ــاری ای ــط تج ــودن رواب ــر ب ــدة منحص ــل عم ــت. دلی اس
کاال هــای ایرانــی به دلیــل ســادگی و عــدم تنــوع، تــوان رقابتــی در بازار هــای بین المللــی را 
ــای  ــور در بازار ه ــرای حض ــران ب ــل ای ــا آزادی عم ــت ت ــده اس ــب ش ــل موج ــن معض ــد و ای ندارن

ــه شــود.   ــی گرفت جهان

ب. توسعة محصوالت صادراتی کشور )تنوع صادراتی(   
مؤلفــة دیگــری کــه بــر اقتصــاد مقاومتــی حاکــم اســت، »متنوع ســازی فعالیت هــای اقتصــادی کشــور« 
ــرای  ــه ایــن معنــا کــه ب ــه بیانــی ســاده تر: همــة تخم مرغ هــا را درون یــک ســبد نگذاریــم. ب اســت؛ ب
درآمدهــای کشــور یــک ســبدی تعریــف کنیــم کــه در آن نفــت و فــروش مــواد خــام معدنــی به لحــاظ 
ــزوده وزن بیشــتری  ــع دارای ارزش اف ــروش بخش هــا و صنای ــی درصــد کمتــری داشــته باشــد و ف وزن
ــت  ــدید قیم ــانات ش ــور، 1۳9۳، ص. 125(. نوس ــاد و امجدی پ ــم، صفدری نه ــرد )کری ــود بگی ــه خ ب
نفــت در ســال هاي اخیــر، جایگزیــن شــدن منابــع انــرژي و بي ثباتــي سیاســي در عرصــة بین المللــي 
کــه چالش هایــي نظیــر تحریم هــا را بــراي کشــور ایجــاد مي کنــد، لــزوم توجــه بــه افزایــش صــادرات 
غیرنفتــي را بیــش از پیــش آشــکار مي ســازد. در تحریم هــاي اقتصــادي، همــواره نفــت و صنعــت نفــت 
ــکا از ســال ها پیــش  ــاالت متحــدة امری ــري ای ــه رهب ــي به شــمار مــی رود. غــرب ب ــوگاه اصل ــران گل ای
بــا پیش بینــي تشــدید چالش هــاي سیاســي بــا ایــران، مقدمــات تحریــم نفتــي ایــران را فراهــم کــرد. 
ــا در داخــل  ــت کشــور، ام ــت نف ــه صنع ــواهد آشــکار از تحــرکات خارجــي علی ــم نشــانه ها و ش به رغ
ایــن تحــرکات چنــدان جــدي تلقــي نشــد و باوجــود بــاال بــودن درآمدهــاي نفتــي، اقدامــي بــراي بــاال 
ــور  ــل کش ــن دلی ــه همی ــت. ب ــورت نگرف ــی ص ــوالت غیرنفت ــعه اي محص ــي و توس ــوان رقابت ــردن ت ب
ــم در  ــگاه شصت وشش ــور، در جای ــان 125 کش ــادی،17 از می ــی اقتص ــاخص پیچیدگ ــق ش ــران، طب ای
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کنــار کشــورهایی همچــون اردن، جاماییــکا، تونــس و مقدونیــه  قــرار دارد.18 ایــن شــاخص بــا بررســی 
ــزان رشــد و توســعه یافتگی اقتصــادی آن هــا  ــی محصــوالت کشــور ها، می ــوع صادرات ــری تن و اندازه گی
را نشــان می دهــد. عــدم تنــوع در محصــوالت صادراتــی ایــران ســبب شــده اســت همــواره کشــور در 
طــول ســالیان اخیــر، از جایــگاه مناســبی در شــاخص پیچیدگــی اقتصــادی برخــوردار نباشــد. وقتــی 
بیــش از 70 درصــد از کل صــادرات ایــران فقــط مربــوط بــه نفــت خــام اســت،19 شــاید نبایــد چیــزی 

غیــر از ایــن انتظــار داشــت. 

اگــر کشــور از مدت هــا پیــش، یعنــی بــا شــروع سیاســت های خصمانــة امریــکا علیــه مســئلة نفتــی 
ایــران، تکیــه اش را بــه ایــن صنعــت کــم می کــرد و تــاش بــرای دســتیابی بــه اقتصــاد متنــوع را )مصــرح 
ــن  ــران در ای ــادی ای ــگاه اقتص ــه جای ــروزه ن ــرد، ام ــی می ک ــم انداز 1404( اجرای ــند چش ــد ۳۶ س در بن
شــرایط قــرار داشــت و نــه اقتصــاد کشــور بــا هــر نوســان نفتــی، تــا ایــن انــدازه دچــار تزلــزل و ناامنــی 
ــادرات  ــن ص ــاورزی و همچنی ــوالت کش ــادرات محص ــر روی ص ــزی ب ــدام و برنامه ری ــا اق ــت. ب می گش

ــی برداشــت. ــود شــرایط فعل ــوان گام مهمــی درجهــت بهب ــان، می ت ــات دانش بنی محصــوالت و خدم

5ـ2ـ4. استفاده از ظرفیت های معاهدات و موافقت نامه های بین المللی 

الف. معاهدات حمایت از سرمایه گذاری 
ــت از  ــدة حمای ــت اقتصــادی کشــور، معاه ــر در امنی ــی مؤث ــة بین الملل ــدات دوجانب ــه از معاه ــک نمون ی
ســرمایه گذاری اســت کــه نســبتاً پدیــدة جدیــدی محســوب می شــود. ایــن معاهــدات قواعــدی را به وجــود 
می آورنــد کــه براســاس آن هــا، ســرمایه گذاری اتبــاع دو دولــت طــرف معاهــده در کشــور دیگــر حمایــت 
می شــود )حبیــب زاده، 1۳8۳، ص. 252(. منطــق اصلــی انعقــاد این گونــه معاهــدات تعهــد بــه حمایــت از 
ســرمایه ای اســت کــه براســاس آن جــذب می شــود. کشــور های درحــال توســعه به منظــور اثبــات امنیــت 
اقتصــادی  ســعی می کننــد در نبــود قواعــد داخلــی شــفاف درخصــوص ســرمایه گذاری، دســت بــه انعقــاد 
ــرای تشــویق کشــور های  ــی به منظــور نشــان دادن حداکثــر حمایتشــان از ســرمایه گذار بزننــد. ب معاهدات
درحــال توســعه بــه انعقــاد ایــن معاهــدات، کشــور های غربــی توســعه یافته هــم معمــوالً وعــده می دهنــد 
کــه بــه افزایــش ســرمایه گذاری در آن کشــور ها )کــه معاهــدة حمایــت از ســرمایه گذاری منعقــد می کننــد( 
مبــادرت ورزنــد )زمانــی، 1۳9۶، ص. ۳۳۳(. از ایــن رو اســتفاده از ظرفیت هــای چنیــن معاهداتــی میانبــری 
مناســب اســت تــا علی رغــم نواقــص اقتصــادی کنونــی، به تنــدی بــه یــک امنیــت اقتصــادی نســبی جهــت 
فعالیــت  اقتصــادی ســرمایه گذاران رســید. تاکنــون 58 مــورد معاهــدات دوجانبــة حمایــت از ســرمایه گذاری 

توســط ایــران بــا ســایر کشــور ها منعقــد شــده اســت.20 

18. https//:oec.world/en/rankings/country/eci/  
19. https://oec.world/en/profile/country/irn/

20. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
https://www.investiniran.ir/fa/investmentlicensing/bileteral

https://oec.world/en/rankings/country/eci/
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ب. موافقت نامه های تجارت ترجیحی دو یا چندجانبه
ــا  ــه در آن ه ــت ک ــور اس ــد کش ــا چن ــن دو ی ــی بی ــی21 توافقات ــارت ترجیح ــای تج موافقت نامه ه
تعرفه هــای وضع شــده بــر کاالهــای تولیدشــده در کشــورهای عضــو، کمتــر از تعرفه هــای وضع شــده 
بــر کاالهــای تولید شــده در کشــورهای غیرعضــو اســت )منطقــی و تقــوی، 1۳87، ص. 182(. انعقــاد 
موافقت نامه هــاي دو یــا چندجانبــه یکــي از ابزارهــاي مهــم در توســعة اقتصــادی کشــورها از طریــق 
ــود کــه موجــب  ــرای فعــاالن ایــن عرصــه خواهــد ب ثبــات در مقــررات و ایجــاد امنیــت اقتصــادی ب
ــاد  ــب اعتم ــا و جل ــت همکاري ه ــارت، تقوی ــعة تج ــهیل و توس ــراي تس ــاي الزم ب ــاد زمینه ه ایج
ــوري  ــت جمه ــدم عضوی ــت ع ــد گف ــي بای ــور کل ــود. به ط ــي مي ش ــي و خارج ــرمایه گذاران داخل س
اســامي ایــران در ســازمان تجــارت جهانــي موجــب شــده اســت وضــع و اعمــال تعرفه هــاي واردات 
کاال از ایــران بــه کشــورهاي دیگــر بســیار زیــاد درنظــر گرفتــه شــود. عاوه بــر ایــن، چنیــن وضعیتــي 
ــران  ــدأ ای ــا مب ــاي ب ــه کااله ــه اي علی ــع غیرتعرف ــد موان ــر بتوانن ــورها راحت ت ــود کش ــب مي ش موج
ــد و  ــد باش ــیار فایده من ــد بس ــی می توان ــن موافقت نامه های ــاد چنی ــبب انعق ــن س ــد. بدی ــع کنن وض
ــن  ــر بی ــه اي و رویه هــاي نابراب ــع تعرف ــل رســاندن موان ــا به حداق هزینه هــاي صــادرات و واردات را، ب
ــران و  ــة ای ــی، موافقت نام ــن موافقت نامه های ــاد چنی ــه از انعق ــن نمون ــد. آخری ــش ده ــورها، کاه کش
اتحادیــة اقتصــادی اوراســیا اســت کــه مــورد تأییــد شــورای نگهبــان هــم واقــع شــد. هــدف اصلــی 
ــه اي و  ــع تعرف ــذف موان ــق ح ــارت کاال از طری ــهیل تج ــازي و تس ــا آزادس ــت موافقت نامه ه این دس
غیرتعرفــه اي اســت کــه بــا ایجــاد منطقــة آزاد تجــاری، کاهــش عــوارض و مقــررات تجــاري را درپــی 

خواهــد داشــت. 

5ـ2ـ5  بهره گیری از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای اقتصادی 
طبــق بنــد 12 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن بنــد 28 ســند چشــم اندار 1404، 
اســتفاده از ظرفیت هــاي ســازمان هاي بین المللــي و منطقــه اي ازجملــه سیاســت های اباغــی 
ــیب پذیری  ــش آس ــادی و کاه ــگ اقتص ــا جن ــارزه ب ــت مب ــاب جه ــم انق ــر معظ ــه رهب ــت ک اس
ــا  ــف کااله ــواع مختل ــد ان ــت نســبی برخــی کشــورها در تولی ــد. مزی ــن کرده ان اقتصــاد کشــور تبیی
و خدمــات تفاوت هــای اقلیمــی و برخــورداری از منابــع، به ویــژه انــرژی و ســایر منابــع و در 
ــا تجــارت بیــن کشــورهای مختلــف از نظــر  اختیــار داشــتن دانــش فنــی و فنــاوری ســبب شــده ت
ــه ای  ــطح منطق ــادی در س ــات اقتص ــکل گیری اجتماع ــب ش ــد و موج ــه باش ــادی مقرون به صرف اقتص
ــه اي  ــازمان هاي منطق ــروزه س ــیروی، 1۳91، ص. 41(. ام ــود )ش ــا ش ــان دولت ه ــی می و بین الملل
ــی  ــل شــده  اســت. به طــور کل ــل تبدی ــذار در نظــام بین المل ــران و عناصــر تأثیرگ ــه یکــي از بازیگ ب
ــکاری  ــت. هم ــه ای اس ــطح منطق ــکاری در س ــل هم ــوق بین المل ــم حق ــای مه ــی از ویژگی ه یک
ــت در آن  ــه و عضوی ــکیل موافقت نام ــا تش ــه ب ــای منطق ــه دولت ه ــدی ک ــی فراین ــه ای یعن منطق

21. Preferential trade agreement (PTA)
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 Hettne, Inotai( بــر همکاری هــای متقابــل می افزاینــد و از ایجــاد تنــش جلوگیــری می کننــد
Sunkel, 2001, p. 31 &(. اســتفاده از ظرفیــت ســازمان هاي منطقــه اي و فرامنطقــه اي هماننــد 
ــد و  ــراي رش ــي را ب ــه و مهم ــل توج ــاي قاب ــامي و... عرصه ه ــکاري اس ــازمان هم ــو، س ــک، اک اوپ
ــازمان هایی  ــن س ــت چنی ــوان از ظرفی ــق می ت ــد. از دو طری ــاد می کن ــور ایج ــادی کش ــعة اقتص توس
اســتفاده کــرد. نخســت، عضویــت در ســازمان هایی کــه نقــش مؤثــری در سیاســت گذاری اقتصــادی 
و سیاســی دارنــد؛ بــراي مثــال عضویــت در ســازمان کشــورهاي صادرکننــدة نفــت )اوپــک( نمونــه ای 
ــراي  ــي چشــمگیری را ب ــوان نقش آفرین ــات و ت ــه امکان ــه ای اســت ک ــت ســازمان های منطق از ظرفی
ــراي کشــورهاي عضــو  ــا عضویــت در اوپــک ب ــه ارمغــان مــی آورد. ازجملــه امکاناتــي کــه ب کشــور ب
ــي  ــازمان نفت ــن س ــک مهم تری ــت. اوپ ــت اس ــت نف ــت قیم ــود، مدیری ــم می ش ــران فراه ــه ای ازجمل
اســت کــه نقــش مهمــی در تعییــن عرضــه و تقاضــاي جهانــي دارد. از همیــن روســت کــه عضویــت و 
اِعمــال نفــوذ در  چنیــن ســازمان هایی بــه بهتریــن نحــو ممکــن منافــع اقتصــادي و سیاســي کشــور 
ــه ای و  ــازمان های منطق ــت س ــری ظرفی ــر به کارگی ــیوة دیگ ــد. ش ــن می کن ــم تأمی ــان تحری را در زم
ــای  ــیلة موافقت نامه ه ــن به وس ــد ممک ــا ح ــه ت ــت ک ــازمان هایی اس ــت در س ــه ای، عضوی فرا منطق
ترجیحــی و یــا حــذف موانــع تعرفــه اي و غیرتعرفــه اي، تجــارت و مــراودات اقتصــادی را بیــن اعضــا 
تســهیل می کننــد. در جــدول 2، آمــار صــادرات و واردات ایــران در ســال 1۳97  به تفکیــک 

ــت. ــده اس ــه ای آورده ش ــه ای و فرامنطق ــادی منطق ــازمان های اقتص س
جدول 2. صادرات کاال به تفکیک گروه های اقتصادی

سازمان
صادرات

درصد تغییرات)ارزش به میلیون دالر(
سال 1۳9۶سال 1۳97

22047202059سازمان همکاری اسامی

1۳-779۶89۳۳سازمان همکاري اقتصادي

7-719077۶2شوراي همکاري خلیج فارس

2-210021۳۳کشورهاي عضو همکاري جنوب شرق آسیا

۳-182۳1879کشورهاي مستقل مشترك المنافع

۳1-10۶01527اتحادیة اروپا

ـ گروه آمار(، گزارش عملکرد تجارت جهانی کشور در سال 79( )منبع: سازمان توسعة تجارت )دفتر برنامه ریزي، آمار و پژوهش هاي تجاري 
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ــامی و  ــکاری اس ــازمان  هم ــران در س ــت ای ــود، عضوی ــاهده می ش ــدول 2 مش ــه در ج ــور ک همان ط
ســازمان همــکاری اقتصــادی )اکــو( ســبب شــده اســت تــا باالتریــن حجــم تجــارت کشــور بــا اعضــای ایــن 
دو ســازمان باشــد؛ تــا جایــی کــه حــدود 50 درصــد از کل صــادرات کشــور بــه کشــور های عضــو ســازمان 
همــکاری اســامی اختصــاص دارد. یکــی از عواملــی کــه ســبب شــده عضویــت ایــران در ســازمان همــکاری 
اســامی تــا ایــن انــدازه ســبب توســعة تجــارت کشــور شــود، وجــود موافقت نامه های ترجیحــات تجــاری میان 
کشــورهای عضــو اســت. همان طــور کــه در مبحــث قبــل هــم گفتــه شــد، انعقــاد چنیــن موافقت نامه هایــی 
)چــه به صــورت دوجانبــه، چــه چندجانبــه(، باعــث افزایــش کل حجــم تجــارت خواهــد شــد. نکتــة دیگــر کــه 
ــه ماحظــه  ــای اقتصــادی در صــادرات کشــور اســت. همان طــور ک ــر تحریم ه ــد، تأثی از جــدول 2 برمی  آی
می شــود، بــا شــدت یافتــن تحریم هــا در ســال 1۳97، صــادرات کشــور بــه میــزان چشــمگیری کاهــش یافتــه 
کــه نمونــة آن افــت ۳1درصــدی صــادرات بــه کشــور های اتحادیــة اروپاســت. ولــی نکتــة مثبتــی که به چشــم 
می خــورد، اثــر نگذاشــتن تحریــم بــر عملکــرد تجــارت ایــران بــا کشــور های عضــو ســازمان همکاری اســامی 
اســت؛ به طــوری کــه صــادرات ایــران بــه اعضــای ایــن ســازمان در ســال 1۳97، علی رغــم تشــدید تحریم هــای 

اقتصــادی، نه تنهــا کاهــش نیافــت، بلکــه رشــد 9درصــدی هــم داشــت.     

ــاد و  ــری در اقتص ــرد مؤث ــد عملک ــه ای بتوانن ــه ای و فرامنطق ــازمان های منطق ــه س ــرای آنک ب
ــا  ــد ت ــروی کنن ــا پی ــا و نباید ه ــک دســته باید ه ــد از ی تجــارت کشــور های عضــو داشــته باشــند، بای
ــة ایــن باید هــا و نباید هــای الزم جهــت  ــه اســتاندارد های بین المللــی نزدیــک کننــد. ازجمل خــود را ب

ــده اســت. ــه ای در جــدول ۳ آم ــازمان های منطق ــر22 س ــرد مؤث عملک

جدول 3. ضرورت های الزم برای ایجاد سازمان های اقتصادی

نباید هاباید ها

تغییرات مستمر در مقررات و ایجاد موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ایایجاد مناطق آزاد اقتصادی22 در کشور های عضو

وضع و اخذ عوارض و مالیات های متعددانعقاد موافقت نامه های ترجیحات تجاری
آزادسازی تجارت درون منطقه ای از طریق حذف تدریجی 

اجرای مقررات متفاوت در قبال کشور های مختلف طرف معاملهموانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای

تفکر ملیت گرایی و قومیت گرایی در کشور های عضوساده سازی مقررات گمرك و تجارت کاال

عدم ایجاد نهاد های الزم برای حمایت از تجارت منطقه ای در کشور های عضوجذب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی

حل و فصل اختافات تجاری و غیره با درنظر گرفتن 
وابستگی شدید اقتصادی در میان اعضاتعهدات بین المللی کشور های عضو

22. منطقة آزاد محدودة حراست شدة بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده 
و با بهره گیری از مزایایی همچون معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زائد ارزی، اداری و 
مقررات دست وپاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال 

فناوری به توسعة سرزمین اصلی کمک می کند.
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ــت اســتاندارد های یادشــده نقشــی اساســی در پیشــبرد  ــا رعای ــه ای ب ایجــاد ســازمان های منطق
اهــداف اقتصــادی کشــور های عضــو خواهــد داشــت.  

6. نتیجه گیری 
در جهــان کنونــی، قــدرت کشــور ها براســاس تــوان اقتصــادی آنــان شــکل گرفتــه اســت. شــرایط اقتصــادی 
حاکــم بــر کشــور مــا ایــران امــروزه به گونــه ای اســت کــه معضــل اقتصــاد بــه اصلی تریــن مســئلة اساســی 
ــت های  ــی و سیاس ــور از طرف ــادی کش ــاختاری اقتص ــکات س ــه مش ــت؛ چراک ــده اس ــل ش ــور تبدی کش
تحریمــی امریــکا و غــرب در قبــال ایــران از طــرف دیگــر ســبب شــده اســت بســیاری از اســناد باالدســتی 
نظــام همچــون برنامه هــای توســعه و یــا ســند چشــم انداز 1404 و همچنیــن تأکیــدات رهبر معظــم انقاب 
در طــول چندیــن ســال گذشــته همگــی بــر درك ضرورت هــای اقتصــادی داللــت داشــته  باشــد. رســیدن 
ــای متناســب  ــه راهبرد ه ــد ک ــال 1404 ایجــاب می کن ــق س ــه در اف ــدرت اول اقتصــادی در منطق ــه ق ب
بــا آن شناســایی و اجــرا شــود. گام اول درجهــت رســیدن بــه چنیــن هدفــی ثبــات و پایــداری در ســاختار 
اقتصــاد کشــور یــا بــه تعبیــر دیگــر امنیــت اقتصــادی اســت. امنیــت اقتصــادی از دو جنبــه قابــل بررســی 
اســت. امنیــت اقتصــادی در معنــای عــام خــود، بــه وجــود ثبــات در اقتصــاد هــر کشــور گفتــه می شــود؛ 
به طــوری کــه شــرایط حیاتــی اقتصــادی جامعــه بــه هــر دلیــل دچــار آســیب پذیری و تغییــر نشــود. امنیت 
اقتصــادی از بُعــد دیگــر بــه وجــود یــک محیــط امــن و باثبــات بــرای فعــاالن و ســرمایه گذاران اقتصــادی 
جهــت کســب ســود بــدون نگرانــی و تهدیــد در درازمــدت گفتــه می شــود. لــذا اهمیــت امنیــت اقتصــادی 
ــند  ــداف س ــه اه ــیدن ب ــا را از رس ــا م ــدان آن نه تنه ــه فق ــت ک ــدی اس ــده به ح ــة یادش ــر دو جنب در ه
ــری  چشــم انداز کــه همــان قــدرت اول اقتصــادی منطقــه اســت، بازمــی دارد، بلکــه صدمــات جبران ناپذی
بــه پیکــرة قــدرت و امنیــت ملــی کشــور وارد می کنــد. بدیــن جهــت پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی 
و احصــای تهدیــدات داخلــی و خارجــی علیــه امنیــت اقتصــادی کشــور بــه بررســی راهکار هــای حقوقــی 
ــی  ــا گام ــه اســت ت ــی پرداخت ــی اقتصــاد مقاومت ــی و بین الملل ــای داخل ــده از ظرفیت ه و اقتصــادی برآم
درجهــت توانمنــدی و توســعة اقتصــادی کشــور برداشــته شــود. سیاســت گذاری های اقتصــادی نادرســت 
ــه اتخــاذ سیاســت هایی همچــون  ــت اقتصــادی اســت ک ــدات امنی ــی در تهدی ــة داخل ــن مؤلف اثرگذارتری
ــر اجــرای قوانیــن  ــر ب ــون و نظــارت مؤث ســامان دهی و تنقیــح قوانیــن، رویکــرد حداقلــی در تصویــب قان
را می طلبــد؛ همچنیــن تحریم هــای اقتصــادی غــرب عامــل اثرگــذار بعــدی در ناامنــی فضــای اقتصــادی 
کشــور اســت کــه در ســه قالــب گفتمانــی تروریســم، حقــوق بشــر و مســئلة هســته ای بــه اجــرا درمی آیــد. 
بــا تتبــع در بند هــای ســند چشــم انداز 1404 و همچنیــن 24 بنــد سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی، 
ــا  ــازی تحریم ه ــور  خنثی س ــل به منظ ــر ذی ــور تدابی ــادی کش ــت گذاری های اقتص ــت  در سیاس الزم اس
اتخــاذ شــود: حــذف دالر و یــورو از مبــادالت خارجــی، اســتفاده از دیپلماســی اقتصــادی جهــت تأمین منافع 
اقتصــادی کشــور در ســطح بین الملــل، توســعة روابــط و محصــوالت صادراتــی کشــور، اســتفاده از ظرفیــت  
ــان  ــاری و در پای ــات تج ــة ترجیح ــرمایه گذاری و موافقت نام ــت از س ــدة حمای ــون معاه ــی همچ معاهدات

ــادی. ــه ای اقتص ــازمان های منطق ــای س ــری از ظرفیت ه بهره گی
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سیدفضل اله موسوی و همکار. بررسی راهبرد های امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404.
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