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 بیدترت نیبدا(. ۳۵: 1۸۳۸)سدجادپور، مهدم بسدت  ،یخدارج اسدتیمربوط بده س
 نیدو ب ردیدگیشدکل مد یمت داد یرهایمتغ ریها، تحت تأثدولت یخارج استیس

. کننایوببسته و مستقل عمل م یرهایصور  متغگوناگون به یهادر حالت رهایمتغ
 یبنداممکدن بسدت قبقه یبلم  دنیو ب یدبخ د ا یو مقتض طیدگرگون شان شرب

 یدهبمر در جهدت نیرب بربئه دها که ب هایو بستربتژ یم  بز بهاب ، منافع یایجا
قاعداه  نیدبز ب زیدن ربنیدج.ب.ب کهیقور. بهکنایم فایب ینقش مؤثر یخارج استیس

 اسدتیس یو بجدرب نیکه در تاو ییرهایعوبمل و متغ نی. با توجه به بستیمستثنا ن
 اسدتیس بز متفداو  و عمداه ندو  دو بده تدوبنیدولت دخالت دبرنا، مد یخارج
 یخدارج استیس بز نو  دو نیب. کرد بشاره _گربتوس ه ریغ و گربتوس ه_ی خارج

 ن؛یبد نیدب در کدهچنان. دبرندا کشور بقتصاد یسازمقاوم و توس ه بر یمتفاوت ریتأث
 یمثبتد ریتأث توبنایم دبرد، بقتصاد بر که یایتأک لیدل به گربتوس ه یخارج استیس
 .باشا دبشته یم  بقتصاد یسازمقاوم بر

 یخدارج اسدتیس یبه نحو اهنوشته شحوزه  نیکه تاکنون در ب ییهاپژوهش
 دولدت کی در رب ربنی.ب.بج یخارج استیس نیهمچن و یتئور  اگرب رب بز بُتوس ه
 یهداچدالش بحد  به وبنا بررسی کردهگرب دولت توس ه هیبا توجه به نظر ،خاص

 . لدذب، بزنابهنابشدت یتدوجه یم د بقتصدادسازی در مقاوم یخارج استیموجود س
بسدت، پدژوهش حاعدر  یبقتصاد مقاومت یخوبستار تحقق بلگو ربنیج.ب.ب کهییآنجا

 انیدپا بز ب دا ژهیوبه رب کشور یخارج استیس یاسیبقتصاد س تیدبرد ک  یس  زین
 دولددت یخدارج اسددتیس» مدال بده توجدده بدا (1۸۳۱ تددا 1۸۱۳) ی دیتحم جند 
 بدا پدژوهش نیدب  هیوسدنیبا. برزیابی کنا یآمار یهادبده بساس بر و «گربتوس ه
 بربئده ربنید.ب.بج یخدارج اسدتیس یاسدیس بقتصداد یف  د تیوع  بز که یشناخت

دبرندا  یکده سد  یب دا یهداپدژوهش یبدرب باشدا یبمقامده توبندایمد دها،یم
 یبقتصداد مقداومت یتحقدق بلگدو بربیرب  یخارج استیو بلزبما  س هایریگجهت
 یبز ببزبرهدا ،یبلم  دنیو ب یدبخ د یبستفاده بز مندابع آمدار نیکننا. همچن یقربح
 .شودیآن با متون موجود محسو  م زیموعو  و تما نیب یبررس

 یخدارج اسدتیکده در مدورد س یپژوهش ببتاب به چهارچو  مفهدوم نیب در


