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اقتصادی غرب  ،ان یشه م سیره پیامبر ،علما م نخبگان ،تحریمهای اقتصاادی و
پ افن اقتصادی دستهبند شاد و الگاو راهبارد  -فرهنگای اقتصااد مقااومتی باا مالحظاه
اقتصاد  -دفاعی مبتنی بر اندیشهها مقام معظم رهبر ارائه گردید.
واژگان کلیدی
اقتصاد ،اقتصاد دفاع ،اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادی
 -دفاعی

مقدمه

در سال  1389رهبر معظم انقالب با مطرح کردن مفهوم «اقتصاد مقاومتی» گفتمان جدیاد را در
مدیریت اقتصاد کشور ایجاد کردهاند و تأکید داشتهاند اقتصاد کشاور را از معضاالت بسایار رهاا
خواهد کرد؛ زیرا کم کردن اثر تحریمها با راهکارها خلّاقانه ،موقّتی است در نتیجه نمیتوان اقتصاد
کشور را بر پایه آن بنا نهاد و تنها اتّکا نمودن بر درون نظام است که راه ح کشور برا رها شدن از
فشار تحریمها برا همیشه است .مچنین رهبر معظم انقالب در سال  95نیز تحقق بنشیدن به این
اقتصاد را جزء یکی از سه اولویت اول کشور برشمردند (رداد  ،فراشاه و آذرفر .)1395 ،مسئلها که
در این میان وجود دارد آن است که اقتصاد مقاومتی مفهومی تازه بنیاد در ادبیات علمای و اقتصااد
است و مراجع محدود به طور دقیق و نظام مند از اجزا ،ابعاد و مؤلفهها آن در زمینههاا متناوّ
کاربرد آن سنن راندهاند .در نتیجه سیاستگذاران برخی حوزهها منطقها و ملی درک صاحیحی
از مفهوم اقتصاد مقاوم در حوزه تنصّصی خود ندارند .از سویی دیگر ،پر واضح است که امروزه عرصه
اقتصاد و دفاعی کشور نیز مانند سایر حوزهها شاهد گفتمانی جدید در حوزه امنیت ملّی  -اقتصاد
با عنوان اقتصاد مقاومتی است .در شرایط امروز اقتصاد کشور که با توسعه تحاریم اقتصااد علیاه
ایران مواجه هستیم ،دستیابی به یک الگو مقاومتی از اقتصاد اجتناب ناپذیر به نظر میرسد؛ الگویی
که در برابر تکانهها ناشی از بحرانهاا اقتصااد رویکارد فعّاالناه داشاته و بتواناد در شارایط
بحرانی موانع را برطرف نماید .اقتصاد مقاومتی چشمانداز کالن در جریان اقتصاد ایاران اساالمی و
اقدامی بلندمدت در راستا این چشمانداز است .واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضو داللات دارد کاه
باید بر فشارها و بحرانها اقتصاد از سو بدخواهان کشور که سد راه پیشرفت جامعه است غلباه
کرد چرا که نظام سلطه ،چند سالی است که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده تا اقداماتی را باه صاورت
برنامهریز شده و هدفمند برا اثرگذار بر محط اقتصاد با هدف تضعیف نظام جمهور اسالمی
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ایران و فشار بر آحاد مردم در دستور کار قرار دهد.
با بررسی پژوهشها صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصااد  -دفااعی در
این پژوهش ،به نظر میرسد که این تحقیقات غالباً در مراکز علمی غیرمرتبط با یکدیگر باوده اسات.
در نتیجه پر واضح است که در راستا اجرایی ساز نظریه اقتصاد مقام معظم رهبار  ،تحقیقاات
انجامشده حوزه اقتصاد مقاومتی نیازمند تبیین و تبویب یکپارچه میباشد .باه نظار مایرساد تااکنون
پژوهشی در رابطه با بررسی یکپارچه نظریات معتبر این حوزه صورت نگرفته است .لذا مسائله اصالی
مطرح در این پژوهش این است که در راستا اجرا فرمایشات مقام معظم رهبر مبنی بر تقویات
الگو اقتصاد بومی نظام مقدس جمهور اسالمی ایران ،شناسایی و تبیین دیادگاههاا منتلاف
پیرامون حوزه اقتصاد مقاومتی با مالحظة اقتصاد  -دفاعی صورت گیرد .انتظار میرود پاس از ایان
پژوهش زمینه تحقیقات گسترده در حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی گشوده گردد.
امید است در تحقیقات آتی ،از این پژوهش به عنوان فتح البابی در راستا رسیدن باه الگاو جاامع
اقتصاد مقاومتی بهره گرفته شود.
به طور کلی و پس از بررسیها فراوان و با توجه به ماهیت اسالمی نظرات مقام معظم رهبار
در مبحث اقتصاد مقاومتی (سلیمانی و پیغامی )1395 ،و مصاحبهها صورت گرفته با ننبگاان ،باه
نظر میرسد به طور کلی مدل مفهومی زیر نقش پررنگی پیرامون اقتصاد مقاومتی ایفا مینماید.

-

..

-

..

شکل  .1مدل و الگو مفهومی  -بنیاد اقتصاد مقاومتی
از سویی دیگر به نظر میرسد در تحقیقات انجام شده پیرامون اقتصاد مقاممت باا رمیکارد
اقتصادی  -دفاع  ،مفهوم اقتصاد دفا نیز به مفاهیم باال اضافه مایگاردد بادین معناا کاه ایان
مفهوم نقش محور در دستهبند پژوهشها اقتصاد مقاومتی با رویکارد اقتصااد  -دفااعی دارا
میباشد.
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به نظر میرسد با جمعبند تحقیقات اقتصاد مرتبط با مباحث اقتصاد  -دفاعی و تمرکاز بار
شک  ،1بنش قاب مالحظها از تحقیقات انجام شده پیرامون اقتصااد مقااممت باا رمیکارد
اقتصادی  -دفاع را میتوان در  7بنش کلی تقسیم نمود
 .1دسته اول مطالعات محدود میباشند که بررسی مباحث اقتصاد اقتصاد  -دفاعی با محوریّت
نیروها مسلح کشور میپردازند که از آنها تحت عنوان تحقیقات با محوریت اقتصاد دفااع
یاد میگردد .این تحقیقات به صورت انگشتشمار و تحت عناوین کلی در اختیار عموم مردم قارار
گرفته است و اکثراً جزو پژوهشها فوق محرمانه دستهبند میگردد .بررسی تحقیقات پیشاین
انجام شده و مستندات گردآور شده در برخی از پژوهشها نشان میدهاد کاه نقاش اقتصااد در
امنیت ملّی را جزو موضوعات مسطور در مفاهیم اقتصاد دفا مایدانناد .البتاه در تحقیقاات رایا
حوزه اقتصاد موجود در کشور کمتر به این موضو پرداختهاند تا بتوان از آن به عناوان از آن باه
عنوان یک دسته از تحقیقات از آن نام برد.
 .2به نظر میرسد تحقیقات بعد همگی پیرامون اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصااد  -دفااعی باا
محوریت و تراکنش  5مفهوم شک ( )1ایجاد شدهاند
 .3دسته دوم مطالعاتی هستند که از آنها میتوان تحت عنوان تحقیقات باا محوریات مفهاوم
اقتصاد مقاممت نام برد.
 .4دسته سوم مطالعاتی میباشند از آنها میتوان تحت عنوان تحقیقاات باا محوریات تطبیا
م

های اقتصادی غرب نام برد .مفهوم تاب آور به عنوان یکای از نزدیاکتارین مفااهیم

موجود در اقتصاد غربی به مفهوم و جان مایه نظریه اقتصااد مقااومتی ،باا اقباال خاوبی از ساو
کارشناسان این حوزه روبرو شده است.
 .5دسته چهارم مطالعاتی میباشند که با توجه باه پیارو راساتین مقاام معظامرهبار از حضارات
معصومین ،از اندیشه و سیره این بزرگواران و باویژه رساول خادا اساتفاده نماوده و بادین ترتیاب
شرایط را برا اخذ تصمیماتی مشابه در راستا اقتصااد مقااومتی فاراهم آورد .از ایان تحقیقاات
میتوان تحت عنوان تحقیقات با محوریت ان یشه م سیره پیامبر در این حوزه نام برد.

 .6دسته پنجم مطالعاتی میباشند که بررسی مبارزات اقتصاد با محوریت علما و ننبگاان از دوران
صفویه به بعد میپردازند .از این تحقیقات میتوان تحت عنوان تحقیقات با محوریات علماا م
نخبگان نام برد.
 .7دسته ششم مطالعاتی میباشند که از این تحقیقات میتوان تحت عنوان تحقیقات با محوریات
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تحریمهای اقتصادی نام برد.
 .8دسته هفتم مطالعاتی میباشند که با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبر به خنثی سااز و
کم کردن اهرمها فشار اقتصاد قاب اساتفاده از غارب بار علیاه ماردم ایاران ،باا رویکارد
اقتصاد  -دفاعی و با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتی به بررسی نقاط ضعفهاا اقتصااد قابا
تبدی به اهرم فشار پرداختاه و ساعی در ارائاه راهکارهاا پیشاگیرانه را دارا مایباشاند .از ایان
تحقیقات میتوان تحت عنوان تحقیقات با محوریت پ افن اقتصادی در این حوزه ناام بارد
که در بر گیرنده بسیار از مباحث دفا با مولفهها اقتصاد یا همان دفاع اقتصادی است.
الزم به ذکر میباشد بیشتر مفاهیم مطرح شده در شک ( )1یعنی قرآن و سانت ،بهارهگیار از
آراء و اندیشه رهبران انقالب اسالمی ،شرایط و اقتضائات زمانی اقتصاد ا.ا.ایران ،بهرهگیر از داناش
و تجارب داخلی و اقتضائات امنیتی ا.ا.ایران به طور مستقیم مورد تأکید مقاام معظام رهبار قارار
گرفتهاند و مفهوم بهرهگیر از دانش و تجارب بین المللی به منظاور واکااو بیشاتر مفهاوم مقااوم
ساز اقتصاد  ،توسط محققین برجسته حوزه اقتصاد مقاومتی به مفاهیم قبلی اضافه و از آن استفاده
شده است.
از سو دیگر پر واضح است که مفاهیم مطرح شده در مبحاث کاالن اقتصااد دفاا در مقیااس
داخلی و بین المللی و نیز مباحث امنیتی مرتبط با جمهور اسالمی ایاران ،بارهاا در ساننرانیهاا
اقتصاد  -دفاعی مقام معظم رهبر به طور غیرمستقیم مورد تأکید قرار گرفته است.
افزون بر موارد فوق ،به نظر میرسد مفاهیم مطرح شده در تمامی دستهها هفتگانه تحقیقاات
پیرامون اقتصاد مقاومتی به جز تحقیقات با محوریت تطبیق مدلها اقتصاد غربای در ساننرانی-
ها مقام معظم رهبر قاب مشاهده میباشند و این دسته نیز به منظور بررسی هرچه بیشتر مفهاوم
مقاومت در ادبیات رای اقتصاد در جهان مورد توجه محققین این حوزه از اقتصاد قرار گرفته است.
با توجه به آنچه بدان اشاره شد ،در این مقاله به چارچوب  7گانه مذکور خواهیم پرداخات .بادین
منظور چکیدها از تحقیقات گسترده ارائه شده در هر یک از  7بناش شناساایی شاده توساط تایم
تحقیقاتی ،مرور میگردد و نتای به دست آمده از پژوهش مطارح و در قالاب چاارچوبی جاامع ارائاه
خواهد شد و در نهایت در قسمت پایانی ،به نتیجه گیر و بحث پرداخته شده است.
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

در ابتدا این بنش ابتدا مهمترین اصطالحات مرتبط با ادبیات نظار ایان مقالاه را مارور کارده و
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سپس به بررسی پیشینه پژوهشی این تحقیق پرداخته خواهد شد
اقتصاد :بنابر تعریف مرسوم ،علم اقتصاد عبارت است از بررسی کاربرد منابع کمیااب در دسات-
یابی به اهداف -خواستها جایگزین (بدی ) و به تعبیر « ،تنصیص» کارآمد منابع «کمیااب» در
میان کاربردها یا اهداف جایگزین ،از این رو ،به انتناب (تنصیص) و کمیاابی رباط ماییاباد .بادون
کمیابی ،نیاز به گزینش کارآمد وجود نادارد .هنگاامی کاه انتنااب مطارح مایشاود ،مالحظاه
«هزینهها فرصت (از دست رفته)» 1ضرورت مییابد و منابع برحسب هزیناههاا فرصات ارزیاابی
میشوند« .کارآیی» نیز مستلزم بهینهساز مقید است ،به این معنی که برا تحقق کارآیی ،با توجاه
به محدودیتهایی همچون محدودیتها فناورانه و مالی که انتنابها عملای یاا در دساترس را
محدود میکنند ،هدف (یا اهداف) موردنظر 2بهینه شود و با استفاده از مناابعی ثابات ،باه بایشتارین
مقدار از هدف مورد نظر برسیم یا با استفاده از کمترین منابع ممکن ،باه هادفی معاین دسات یاابیم
(درّ نوگورانی.)9 - 12 1392 ،
دفاع :دفا در لغت به معنا از دستبرد دشمن حفظ کردن ،بازداشتن و پس زدن ،آمده است.
اقتصاد دفاع :سندلر و هارتلی در کتاب مرجع اقتصاد دفاا در ساال  2007یکای از بهتارین
تعاریف را به صورت زیر ارائه دادهاند «اقتصاد دفا ابزارها علم اقتصاد را برا مطالعه موضاو -
ها دفاعی و موضو ها مرتبط با دفاا شاام سیاساتهاا و صانایع دفااعی ،منازعاه ،مساابقات
تسلیحاتی ،خلع سالح ،تبدی  ،حفظ صلح ،شورشها ،جنگها داخلی و تروریسم به کاار مایبارد».
(درّ نوگورانی.)12 1392 ،
اقتصاد مقاممت  :پر واضح است که یکی از مهمترین هدف یا وظیفاه هار حکاومتی آماادگی
برا دفا و دفا از افراد آن جامعه در برابر انوا تهدیدات و افزایش روز افزون ایان تهدیادات مای-
باشد .این تواناییها نقش کلید در ایجاد حس امنیت در سطح ملی یک کشاور ایجااد ماینمایاد و
امنیت پایدار نیز مستلزم به کارگیر همه عوام و مولفهها یک کشور در افزایش توان دفااعی آن

 .1بنا به تعریف ،هزینه فرصت ) (Opportunity Costتولید محصول به خصوصی مانند الف عبارت است
از ارزش دیگر کاالها چشمپوشیشدها که جامعه میتوانسته با استفاده از همان منابع که برا تولید الف به
کار رفتهاند ،تولید نماید .هزینه فرصت منابع تولید به کار رفته برا یک مؤسسه تولید عبارت اسات از
ارزش منابع یادشده در شرایطی که این منابع در بهترین موقعیت ممکن تحات اشاتغال درآیناد .بناابراین ماثال
هزینه فرصت تولید یک سیستم موشکی به میزانی اسات کاه مناابع ایان سیساتم مایتوانسات در بهتارین
تجهیزات جایگزین خود به دست آورد.
 .2مانند سود یا رفاه اجتماعی.
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در ابعاد سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی فرهنگی و نظامی است .در این میان اقتصاد یکای از مهامتارین
مفاهیم و اندیشهها راهبرد مفهوم دفا است کاه باه علات کام باودن قابح اقادامات تحریمای
اقتصاد همواره مورد توجه دشمنان قسم خورده این انقالب قرار گرفته است .سننان گوهر بار مقام
معظم رهبر همواره نشانگر از توجه بسیار دقیق ایشان به مباحث اقصاد و ضارورت تحقیقاات در
رابطه با تبیین اندیشهها اقتصاد  -دفاعی و سایر مباحث اقتصاد مرتبت با امنیت ملّی است.
خوشبنتانه دقیقاً در میانه نبرد اقتصاد بدخواهان این مارز و باوم باا نظاام مقادس جمهاور
اسالمی ایران ،مقام معظم رهبر  ،بسیار هوشمندانه ،احساس نیاز نموده و مفهوم اقصااد مقااومتی و
سیاست ها کالن این اندیشه نوین را به عنوان مفهومی بومی و راهگشا و مبتنی بر اندیشاه مکتاب
اسالم ،در عرصه رقابت راهبرد جهانی مطرح نمودند.
آنچه از اقتصاد مقاومتی برداشت میشود ،از بهبود و تامین نیازهاا اقتصااد فراتار اسات .باه
عبارتی دیگر اقتصاد مقاومتی معانی دیگر فراتر از مقاومت در برابار مقابا فشاارها اقتصااد را
دارد .اقتصاد مقاومتی ،آن ناو اقتصااد اسات کاه سااختار قاو دارد و نقشای کلیاد در بهباود
فاکتورها اقتصاد دفا در جمهور اسالمی ایران ایفا نماید .کاربرد این مفهوم به معنا ایجاد تاثیر
گذار بیشتر و استقالل در نظام اقتصاد بین الملا و بهباود شارایط اقتصااد کشاور باا رویکارد
اقتصاد  -دفاعی به صورت مشرو و مبتنی بر مبانی ارزشمند اسالم و اندیشههاا ارزشامند مقاام
معظم رهبر میباشد.
مقام معظم رهبر اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف مینمایند "اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد
که همراه باشد با مقاومت در برابر کارشکنی دشمن ،خباثت دشمن ،اقتصاد مقاومتی معناایش حصاار
کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارها تدافعی نیست .اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصاد که باه
ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشاان را داشاته
باشند" .پر واضح است که با توجه به تعریف ایشان و مرور مفهوم اقتصاد دفا در جمهور اساالمی
ایران ،اندیشة اقتصاد مقاومتی با مفهوم کالن اقتصاد دفا و مباحث اقتصاد مبتنی بر دفا ملی گره
میخورد .از تحقیقات و منابع مرجع مرتبط با مفاهیم این پژوهش به موارد زیر میتاوان اشااره نماود.
الزم به ذکر است با توجّه به اهمیّت باال این حوزه برا کشور ا.ا.ایران ،در این قسمت سعی شاده
است که به بنشی از کتب معتبر انتشار یافته در این حوزه اشاره گردد.
ج م  .1تحقیقات پیشین مرتبط با اقتصاد مقاومتی با مالحظه اقتصاد  -دفاعی
محققین

حوزه

خالصه نتای
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(طغیانی)1395 ،

دفاااااااااا

بررسی مبانی نظر دفا اقتصاد در مراحا

اقتصاد

منتلف جنگ اقتصاد

(پیغاااامی ،سااامیعینساااب و اقتصااااااااد
سلیمانی)1395 ،
(پیغامی ،شریف زاده ،سامیعی
نسب ،سید حسین زاده یزد ،
)1395

مقاومتی
اقتصااااااااد
مقاومتی

دستیابی به مدلی مفهومی و منطبق با شرایط
ایران اسالمی با استفاده از فرمایشات رهبر و
مفاهیم مقاوم ساز اقتصاد
بهرهگیر از اندیشه و سیره نبو در برخورد با
تحریمها اقتصاد در راستا تحقق اقتصاد
مقاومتی
بررس ای راهبردهااا و چااالشهااا پ ایش رو

(فرزند اردکاانی ،یوسافی و اقتصااااااااد تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی نقش دولت و
عنان پور خیراباد )1394 ،
(قرارگاااه پدافنااد اقتصاااد
سااااازمان پدافنااااد غیاااار
عام )1394،
(قرارگاااه پدافنااد اقتصاااد
سااااازمان پدافنااااد غیاااار
عام )1394،

مقاومتی

دفاااااااااا
اقتصاد

(پیغاااامی ،سااامیعی نساااب،
ساالیمانی ،سااید حسااین زاده
یزد )1394 ،
(جاللی)1394 ،

تبیین مفهوم دفا اقتصاد از منظار حضارت
امااام خمیناای و فرمایشااات مقااام معظاام
رهبر
تبیین مفهوم جناگ اقتصااد  ،تبیاین مفهاوم

اقتصااااااااد جنگ اقتصاد و تحریمها در ابالغیه اقتصااد
مقاومتی

مقاومتی و بررسی زمینها پدافند اقتصااد
در حال حاضر و آتی ا.ا.ا

(پیغاااامی ،سااامیعینساااب و اقتصااااااااد
سلیمانی)1394 ،

مردم

مقاومتی
اقتصااااااااد
مقاومتی

تبیین مفهوم مقاوم ساز در ادبیاات متعاارف
علم اقتصاد بر اساس تاکید مقام معظمرهبار
بر مفهوم مقاوم ساز اقتصاد
بررسی چند جانباه تحاریمهاا اقتصااد در
سطح خرد و کالن پرداخته ارائه راهکاار بارا
دور زدن آنها

اقتصااااااااد تبیین خالصاه مباحاث قابا توجاه در زمیناه
مقاومتی

پدافند اقتصاد در باب اقتصاد مقاومتی
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شناسایی ابرها مفهاومی و منظوماه فکار
مقام معظم رهبار در اقتصااد مقااومتی ،باه
تبیین عامه فهم

(گروه مطالعاتی دانشگاه عالی اقتصااااااااد شرح تقریب مفهوم فنریت اقتصاد با مفهاوم
دفا ملی)1393 ،

مقاومتی

( دانااش جعفاار و کریماای ،اقتصااااااااد
)1393
(طغیانی)1393 ،

مقاومتی

(سیف)1390 ،

(عبدالمالکی)1393 ،

(جعفر )1392 ،
(حسین زاده)1392 ،

به بررسی همزمان مسئله برنامه ششم توساعه
و نقش نفت و اهمیت مفهوم اقتصاد مقااومتی
در آن

اقتصااااااااد واکاو کمبود تحقیقات عملیاتی پیرامون یکی
مقاومتی

(هاشمی فشارکی و پورعبد  ،دفاااااااااا
)1393

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر

اقتصاد
اقتصااااااااد
مقاومتی
اقتصااااااااد
مقاومتی
دفا

از ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی تحریمها
بررسی تهدیدات اقتصاد علیه اقتصاد ایاران،
بررسی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایاران و ارائاه
راهکارهایی در جهت بهبود این نواقص
ارائه نقشها گامبند شده در راستا تحقاق
اقتصاااد مقاااومتی و آس ایب شناساای منتصاار
پیرامون اقتصاد مقاومتی
بااازطراحی نظااام اقتصاااد کشااور مبتنای باار
مکتب اقتصاد اسالم و ایجااد نظاام اقتصااد
مقاومتی
بررسی فرمایشات گرانقدر مقام معظم رهبار
در حوزه دیپلماسی دفاعی

اقتصااااااااد تبیااین الگااو اقتصاااد مقاااومتی بااه عنااوان
مقاومتی

راهکار برا توسعه

(تراب زاده جهرمی ،ساجادیه اقتصااااااااد تبیین الگو اقتصاد مقتاومتی از دیادگاههاا
و سمیعی نسب)1392 ،
(روحانی)1392 ،

مقاومتی
اقتصااااااد و
امنیت ملی

منتلف
بررسی مسائ اقتصاد مرتبط با امنیت ملی
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(در نوگورانی)1392 ،
( میرمعز )1391 ،
( سیف)1391 ،
(سبحانیفر)1391 ،
(نجفی.)1391 ،

اقتصاد دفا

بررسی مفهوم کالن اقتصاد دفا

اقتصااااااااد تبیین اقتصاد مقاومتی به عنوان شک خاصای
مقاومتی

از نظام اقتصاد اسالم

اقتصااااااااد تبیین الگو اقتصاد مقااومتی از دیادگاههاا
مقاومتی
دفا

منتلف
بررسی فرمایشات گرانقدر مقام معظم رهبار
در حوزه دفاعی

اقتصااااااااد بررسی تارینی مبارزات اقتصاد علما شیعه
مقاومتی

در برابر بیگانگان
بررسی نظریاات دانشامندان توساعه در زمیناه

(خسرو وشمگیر)1388 ،

اقتصاد

(هاشمیان فرد)1388 ،

امنیت

تاثیرپذیر رشد و توسعه اقتصاد از تحوالت
جمعیتی
بررسی امنیت در اسالم و شناسایی ابعااد آن از
منظرها گوناگون

(موسساااه تااادبیر اقتصااااد ،اقتصااااااااد راهکارهایی برا کاهش هزینهها کشاور در
)1387

مقاومتی

برابر تحریمها بدون تاکید بر زمانی خاص

(گاااروه مطالعااااتی امنیااات ،امنیاااااات و تبیین گفتمانها رای امنیت در ابعاد منتلف
)1387

امنیت ملی

در ا.ا.ا

روش شناسی پژوهش

به منظور نی به اهداف ایان پاژوهش از دو روش اساتفاده شاده اسات .روش انتنااب شاده بارا
شناسایی ابعاد  7گانه تحقیقات این حوزه ،مبتنی بر تحلی دادهها میادانی و کتابناناها اسات .در
ادامه و بر اساس فرایند جمعآورى و تحلی دادهها با رویکرد گروه کانونی (جدول شماره ( ،))2ابتدا از
طریق مصاحبه مجموعه نظرات افراد خبره در زمینه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی باه
منظور شناسایی ابعاد اثرگذار مدل مفهومی شک  )1بر هر کدام از  7دسته تحقیقات اقتصاد مقاومتی
با رویکرد اقتصاد  -دفاعی دریافت و سپس استنراا و دستهبندى شاد .در گاام بعاد  ،اطالعاات
گردآورى و مدلساز شده ،در جلسات گروه کانونى با حضور خبرگان منتنب ،به بحث گذاشته شد تا
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اوالً ابعاد اثرگذار مدل مفهومی شک ( )1بر هر کدام از  7دسته تحقیقات اقتصاد مقاومتی با رویکارد
اقتصاد  -دفاعی مورد بحث قرار گیرد و استنتاا و تایید اعتبار شود و ثانیاً در این جلسات خبرگی به
شناسایی و دستهبند زمینهها مرتبط موجود در تحقیقات پیرامون مفهوم کالن اقتصاد دفاا باا 6
دسته دیگر تحقیقات حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی همّت گمارده شود.
ج م  .2مدل اجرا پژوهش بر اساس رویکرد کانونی
مراحل

اق امات

مطالعه مق مات

مطالعه اسناد و مدارک و منابع
تعریف سواالت مصاحبه آزمایشی

مطالعه متمرکز

انتناب خبرگان
جمعآور نظرات
تحلی نتای
ارائه نتای در صورت تأیید نتای

یافتههای پژوهش

به نظر میرسد که بتوان تحقیقاات اقتصااد مارتبط باا مباحاث اقتصااد  -دفااعی باا محوریات
فرمایشات مقام معظم رهبر را در  7بنش کلی تقسیم نمود
 .1چکیدهای از تحقیقات اقتصاد دفاع

کانتر اقتصاد دفا را کاربرد مهارتها اقتصاد برا بسیار از مسائ دفاا برمایشامرد .اولاو
اعتقاد دارد که اقتصاد دفا ملی عبارت است از کاربرد مفااهیم اقتصااد در مساائ امنیات ملّای.
شابیک و ورکرک اظهار میدارند که اقتصاد دفا  ،از کاربرد تحلی اقتصاد در رابطه با موضو هاا
دفا ملی تشکی شده است (درّ نوگورانی.)12 1392 ،
سندلر و هارتلی اعتقاد دارند که اقتصاد دفا ابزارها علم اقتصاد را برا مطالعه موضو ها
دفاعی و موضو ها مرتبط با دفا شام سیاستها و صنایع دفاعی ،منازعه ،مساابقات تسالیحاتی،
خلع سالح ،تبدی  ،حفظ صلح ،شورشها ،جنگها داخلی و تروریسم به کار میبرد (درّ نوگورانی،
 .)12 1392برخی دیگر از محققین ،اقتصاد دفا را فراتر از عناصر (عوام ) نظامی میداناد ،اظهاار

155

156



فصلنامه علمی ـ پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7زمستان  ،97ش 27

میدارد که قلمرو اقتصاد دفا میتواند با گنجانیدن عناصر غیرنظامی در تعریف امنیت ملّای از جملاه
حفاظت از محیط زیست و یا حتی گستردهتر از تعریف او شود.
اقتصاد دفا یکی از مفاهیمی است که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده است .بر اساس تعریفای
که از اقتصاد دفا شد ،دفا و امنیت ملّی و منازعات و موضو ها مرتبط باا آنهاا ،در قلمارو ایان
رشته علمی اقتصاد قرار میگیرند .به مرور ایام و تحوالت جهانی ،موضو ها قلمرو مزبور بسیار
دچار تحول شدهاند .برخی از این موضو ها در گذشته وجود نداشتهاند و با باروز حاوادب بازری باین
المللی و تحوالت فناور و دگرگونی در ذهنیتها به قلمرو یادشده وارد شدهاند.
درّ نوگورانی ،با مالحظه وضعیت موجود کشورمان و منطقه و سطح باین الملا  ،بسایار از
موضو ها قلمرو اقتصاد دفا را در فهرست ذی قرار میدهد
 .1اقتصاااد صاانایع دفاااعی و شااالوده صاانعت دفاااعی (پیشااینه ،ترکیااب ،تباادی و بازتباادی ،
چندمنظورهساز  ،ارتباط صنایع دفاعی و غیردفاعی و مجتمعها نظامی  -صنعتی ،سیاساتگاذار
صنعت دفاعی و  )...و انتقال فناور .
 .2اقتصاد تأمین تسلیحات (فرآیند تأمین ،قراردادها ،تولید و تجارت تسلیحات و )...
 .3اقتصاد کنترل تسلیحات و خلع سالح
 .4اقتصاد بحرانها ملی (بالیا طبیعی ،نااآرامیهاا داخلای ،نوساانات شادید ساختارشاکن
اقتصاد و )...
 .5تحقیق و توسعه دفاعی
 .6اقتصاد برنامهریز و سیاستگذار دفاعی
 .7بودجهبند و تحلی روند بودجهها دفاعی
 .8امکانسنجی و ارزیابی کارایی ،اثربنشی ،بهرهور و تحلیا هزیناه  -فایاده اساتراتژیک
طرحها و فعالیتها دفاعی (عرضه و تقاضا امکانات و )...
 .9اقتصاد جنگ و منازعه (شام جنگ بین المللی و منازعه داخلی در روند تارینی) و صلح
با تأکید خاص بر جنگ تحمیلی و جنگ آیناده ،از دو دیادگاه خارد و کاالن و در تعاما باا رشاد و
توسعه اقتصاد
 .10اقتصاد بسی امکانات و منابع ملی
 .11اقتصاد نهضتها آزاد بنش
 .12اقتصاد تروریسم
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 .13اقتصاد امکانات استراتژیک (اقتصاد عناصر قدرت و قابلیت ملی ،آسیبشناسی و ذخیرهساز
و آمایش زیرساختهاا و تأسیساات حیااتی و مناابع اساتراتژیک و رصاد و پاایش روناد و تحاوالت
استراتژیک اقتصاد ملی و )...
 .14اقتصاد امنیت باین الملا و جهاانی (اتحادهاا ،پایآمادها امنیتای – اساتراتژیک رواباط
اقتصاد  ،آثار و پیآمدها جهانیشدن و جهانیساز و )...
 .15تعام رشد و توسعه اقتصاد با امنیت ملی
 .17اقتصاد نیروها مسالح (ترکیاب ،تشاکیالت ،انادازه ،نحاوه تاأمین نیارو انساانی و ...
نیروها مسلح)
 .18جنگ اقتصاد  ،دفا اقتصاد و امنیت اقتصاد (تحریمها و )...
.19اقتصاد زیرزمینی و قاچاق
 .20اقتصاد دفا غیرعام  -دفا غیرنظامی(درّ نوگورانی.)12 - 40 1392 ،
آنچه که آشکار است این است که ،مفهوم اقتصاد دفا مفهومی بسیار گسترده میباشاد و قرابات
نزدیکی با تحقیقات حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکردها دفاعی و امنیتی اقتصاد  ،دارا میباشد.
 .2چکیدهای از تحقیقات با محوریت مهوتوم اقتصتاد مقتاومتی بتا رویکترد
اقتصادی  -دفاعی

با توجه به شک ( )1و اثرات بنیادین مفاهیم اسالمی در بیانات مقام معظم رهبر  ،در ایان دساته از
تحقیقات تالش گشته است با واکاو مباحث اقتصاد و دفاعی موجود در دستورات اقتصاد مکتب
اسالم و نظرات مقام معظم رهبر در رابطه با اقتصاد مقااومتی ،باه برّرسای دقیاق مفااهیم اقتصااد
مقاومتی در این دو بنش پرداخته شود .پر واضح است که با توجه به تسلّط مقام معظام رهبار بار
مفاهیم اقتصاد اسالم تمامی نظریات ایشان منطبق با مفااهیم اقتصااد و دفااعی مکتاب اساالم
است .جدول زیر خالصها از وجه اشتراک بسیار از این تحقیقات میباشد
ج م  .3مفاهیم دفا اسالمی در اقتصاد مقاومتی و روابط میان آنها
مؤلفهها

مبانی

اصول

اعتقاد

 .1تحکیم ارزشها معنو
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جذب و ترمیم
 .2نفی سبی
 .3آزاد اقتصاد محدود
 .4حرمت اک مال به باط

بازدارندگی
مقابله
آزاد شغ
ممنوعیت برخی از مکاسب
فساد زدایی
تداول ثروت در میان همه افراد
جامعه

 .5عدالت اجتماعی

تأمین اجتماعی
کنترل تورم

اجتماعی زیستن انسان
(وسعت مفهوم انسان)

محرومیت زدایی

کنترل بیکار
 .6مالکیت فرد و اجتماعی

پذیرش نظارت و کنترل دولت
فعالیاات بنااش خصوصاای در

 .7مشارکت و نظارت عمومی

تولید
مشارکت بناش خصوصای در
نظارت

 .8ثبات مالکیت یا تبعیت نما از اص
 .9خوداتکایی اقتصاد
عقالنیت
(در تصرف اموال)

فساد زدایی
نرخ باال رشد
درون زایی رشد
نفی غرر در معامالت

 .10رقابت سالم

انضباط اقتصاد
ثبات سیاستی

 .11تعادل

جامع نگر
پایدار رشد

همانطور که در جدول فوق مشنص است ،در اکثر تحقیقات با محوریت مفهوم اقتصاد مقااومتی
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با رویکرد اقتصاد  -دفاعی  3دسته مبانی به عنوان مبانی اصلی مفهوم اقتصاد مقاومتی با رویکارد
اقتصاد  -دفاعی شناسایی گشت .غالب تحقیقات این حوزه سعی در شناسایی اصول و مؤلفاههاا
این مبانی را داشتهاند .علی رغم تفاوت دیدگاهها موجود میان محقّقاین گونااگون ،مفااهیم جادول
فوق به طور مستقیم و غیر مستقیم در بسیار از پژوهشها مشترک است  .این مفااهیم مشاترک از
میان دستورات اقتصاد مکتب اسالم و نظرات مقام معظم رهبر استنراا گشتهاند.
 .3چکیدهای از تحقیقات با محوری تطبیت متد هتای اقتصتادی غربتی بتا
اقصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادی  -دفاعی

این پژوهشها به شناسایی المانها اقتصاد مقاومتی اقتصااد  -دفااعی در مکاتاب و مادلهاا
غربی و بهرهگیر از این مدلها در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداختهاند .کاه مایتاوان از آنهاا
تحت عنوان تحقیقات با محوریت تطبیق مدلها اقتصاد غربی در این حوزه نام برد .مفهوم تااب
آور به عنوان یکی از نزدیکترین مفاهیم موجود در اقتصاد غربی باه مفهاوم و جاان مایاه نظریاه
اقتصاد مقاومتی ،با اقبال خوبی از سو کارشناسان این حوزه روبرو شده است.
بریگو گلیو ( )۲۰۰۶از اصطالحی به نام (تاب آور  3اقتصااد ) بارا اشااره باه تاوان سیاسات
ساخته یک اقتصاد برا بهبود (یا انطباق با) آثار تکانه4ها برونزا منالف استفاده کرده است .این
اصطالح با تعریفی که از آن شده ،نزدیکترین مفهوم باه اقتصااد مقااومتی در ادبیاات رایا کشاور
ماست .و عنوان مینماید که تاب آور اقتصاد عبارت است از آنکاه اقتصااد در برابار تکاناههاا
خارجی و خطرناک خود را بازیابی نماید و در برابر تأثیرات آن مقاومت کند .تاب آور اقتصاد عباارت
است از توانایی اقتصاد ملی برا کاهش اثرات بحران ،انتقال تأثیرات بحران و بازیاابی ساریع بعاد از
بحران است .تاب آور اقتصاد توانایی یک اقتصاد برا کااهش احتماالی واقاع شادن بحاران یاا
حداق کاهش اثرات اعمالی بحران است و توانایی حفظ خروجای اقتصااد در برابار عواقاب ناشای از
تکانه هاست و انعطاف ساختار اقتصاد که آن را در بازیابی سریع از بحران اقتصاد کمک مینمایاد
(گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفا ملی.)112 - 114 1393 ،
تاب آور اقتصاد به تواناییها یک اقتصاد برا بازیابی و تنظایم تاأثیرات منفای تکاناههاا
 .3مفهوم تاب آور در ادبیات رای اقتصاد با واژه انگلیسی  Resilienceمتعارف است که در ترجمه این واژه به
فارسی صاحب نظران واژهها منتلفی همچون فنریت ،انعطاف پذیر  ،جهندگی و نظایر آن را به کار بردهاناد.
در پژوهش حاضر نویسندگان از واژه تاب آور به جا این مفهوم انگلیسی استفاده نمودهاند.
4. Shock
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خارجی و بهرهگیر از فرصتها آن اطالق میشود بریگو گلیو بیان میدارد که اصالح تااب آور
اقتصاد به دو مفهوم به کار میرود اول توانایی اقتصاد برا بهبود ساریع از تکاناههاا اقتصااد
تنریب کننده خارجی .دوم ،توانایی اقتصاد برا ایستادگی در برابر آثار این تکانههاا؛ لاذا تااب آور
اقتصاد عبارت است از توانایی یک اقتصاد جهت تحم و بازیابی دوباره خود از تأثیراتی که تکاناههاا
برا نابود یا کاهش رشد آن اعمال میکنند .در جدول زیر به طور خالصه به مدل تااب آور کاه
قرابت معنایی چشمگیر با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد ،پرداخته شده است (گروه مطالعاتی دانشاگاه
عالی دفا ملی .)112 - 1393:132،
ج م  .4تطبیق مدل تاب آور در حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی
مبانی
بازیااابی اقتصاااد در براباار
تکاناااههاااا خاااارجی و
مقاوماات در براباار تاااثیرات
آن
انتقال تاثیرات بحران
بازیابی سریع بعد از بحران

اصول

مؤلفهها

مدیریت بهبود

ثبات اقتصاد کالن

(ارتقا تاب آور )

توسعه اجتماعی

ثبات و امنیت اقتصاد

کارایی بازار

سالمت اقتصاد

حکمرانی خوب

اقدامات تسکین دهنده

ثبات اقتصاد کالن

(کاهش آسیب پذیر و

توسعه اجتماعی

کاهش احتمال شکست)

کارایی بازار

ثبات و امنیت اقتصاد
سالمت اقتصاد

حکمرانی خوب

 .4چکیدهای از تحقیقات با محوری اندیشه و سیره پیتامبر بتا رویکترد
اقتصادی  -دفاعی

این دسته از تحقیقات با توجه به مشابهت فشار اقتصاد و تهدیدات جبهه باط بر علیه امت اساالم
بویژه در آغاز رسالت رسول خدا با دوران کنونی به مطالعه تطبیقی فارامین رساول گرامای اساالم باا
مبحث اقتصاد مقاومتی اقتصاد  -دفاعی میپردازند .این تحقیقات در تالشند باا توجاه باه پیارو
راستین مقام معظم رهبر از رسول خدا ،از اندیشه و سیره این بزرگوار و باویژه رساول خادا اساتفاده
نموده و بدین ترتیب شرایط را برا اخذ تصمیماتی مشابه در راستا اقتصاد مقاومتی فاراهم آورد .از
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این تحقیقات میتوان تحت عنوان تحقیقات با محوریت اندیشه و سیره پیامبر در ایان حاوزه ناام
برد .جدول زیر از تحقیقات این حوزه استنراا گشته است (پیغامی ،سمیعی نسب و سلیمانی1395 ،
.)141 - 152
بررسی تحقیقات این حوزه نشان میدهد که غالب این تحقیقات سعینمودهاناد باا اساتفاده از 3
مبنا مشنص شده در جدول زیر که برگرفته از اقدامات اقتصاد  -دفاعی پیامبر میباشاند باه
شناسایی اصول و مؤلفهها اقتصاد مقااومتی باا رویکارد اقتصااد

 -دفااعی در سایره پیاامبر

بپردازند.
ج م  .5سیره پیامبر در حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی
مبانی

مؤلفهها

اصول
مقابله با تهدیدها اقتصاد از طریق ایجاد اقتضاائات و

آیات قرآن
مقام عصمت
رسااااااااول
خدا

سنن الهی

به وجود آمدن شرایط الزم

راهبردها اقتصاد
زیرساااااختهااااا

عدالت اقتصاد

اقتصاد

سالمت اقتصاد

فرهنگ ساز

خوداتکایی

اقتصاد

مردم محور
مقابله با تهدیدها اقتصاد از طریق رفع موانع راه

پ ایشبیناای و پ ایش-

خوداتکایی

گیاار و مقابلااه بااا

مردم محور

تهدیدها

تاب آور اقتصاد

دشمنان

اقتصااد

 .5چکیدهای از تحقیقات با محوری مبتارزات اقتصتادی نخبگتان در حتوزه
اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادی  -دفاعی

این پژوهشها بررسی مبارزات اقتصاد با محوریت ننبگان از دوران صفویه به بعد میپردازند .ایان
دوره از تاریخ ایران با انقالب صنعتی در اروپا و هجوم کاالها تولید غربی به کشورها اساالمی
مصادف شده است.
شک گیر جبهه مبارزات اقتصاد ننبگان و علما که امروز از آن به عنوان جهاد اقتصاد یااد
میکنیم دو مرحله دارد
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• تحریم اقتصاد دشمنان اسالم
• تالش برا استقالل اقتصاد و تولید ملی
میتوان نقطهها آغاز مقاومت اقتصاد ملت ایران را در اقدامات سردار شجا  ،عبااس میارزا و
شهید بزری ،امیرکبیر جستجو نمود (قرارگاه پدافناد اقتصااد ساازمان پدافناد غیار عاما 1394 ،
 .)182 - 184در این میان علما و روحانیون ایران در رسالهها و نامهها رسمی خود باه پادشااه و
صدراعظم و بازرگانان ،مراتب نگرانی و نارضایتی عمیق خویش را از رواا کاالها مصارفی اروپاایی
در بازارها ایران ابراز میداشتند .آنان دالیلی برا منالفت خود اقامه میکردند کاه برخای مبناا
شرعی مانند قاعدة نفی سبی و برخی نیز وجه تجربای و تاارینی مانناد ساابقه اساتعمارگیر ایان
کشورها در مل اسالمی مث هندوستان داشت.
از میان این مبارزات سیاسی اقتصاد میتوان به مبارزه حاا مالعلی کنی با قرارداد رویتر ،حکام
تارینی میرزا حسن شیراز در تحریم تنباکو و تاسیس شرکت اسالمیه در ایران باا رهبار علماا
اسالم به ویژه حاا آقا نوراهلل اصفهانی و آقا نجفی اصفهانی اشاره نمود که در این میان حکم تارینی
میرزا حسن شیراز در تحریم تنباکو به عنوان نقطاه عطاف آزاد خاواهی ماردم ایاران زیار پارچم
رهبر دینی از اهمیت واالیی برخوردار است (نجفی.)20 - 194 1391 ،
ج م  .6مبارزات اقتصاد ننبگان در حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی
مبانی

اصول

مؤلفهها

قاعده فقهی نفای سابی مبتنای بار
آیااات قاارآن در رد ساالطه کفااار باار
دالی عقدیدتی

مسلمین در ابعاد گوناگون.

احادیث و روایاتی کاه فقهاا شایعه
بدان استناد کردهاند در ذم تشابه باه

رهباار والیاای ملاات
شاااایعی مبتناااای باااار
هوشیار دینی.

کفار.

نگراناای علمااا و ننبگااان از اثاارات رهباار والیاای ملاات
دالی تجربی و تارینی

تسلّط کفار بر ممالک اساالمی مثا

شااایعی .مبتنااای بااار

هند و مصر.

هوشیار دینی.

خوداتکایی.

هوشیار ملّی.
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مردم محور .

همانطور که در جدول فوق مشنص است ،در بسیار از تحقیقاات ایان حاوزه  2دساته مباانی
اصلی به عنوان بنیان مبارزات اقتصاد ننبگان در حوزه اقتصااد مقااومتی باا رویکارد اقتصااد -
دفاعی شناسایی گشتند .پر واضح است که محققین این حوزه سعی نمودهاند تا باا اساتفاده از ایان دو
دسته مبانی به شناسایی اصول و مؤلفهها این مبارزات بپردازند.
 .6چکیدهای از تحقیقات با محوری تحریمهای اقتصادی در حتوزه اقتصتاد
مقاومتی با رویکرد اقتصادی  -دفاعی

این دسته از پژوهشها با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبار باه خنثایسااز تحاریمهاا
اقتصاد اعمالی بر علیه مردم ایران در مبحث اقتصاد مقاومتی ،باا رویکارد اقتصااد  -دفااعی باه
بررسی ماهیت تحریمها اقتصاد و راهکارها مقابله با آنها پرداختهاند .تحریم اقتصاد ابازار
از پیش تعیین شده به منظور عقبنشینی حکومت مورد هدف یا تهدید و برا قطع تجارت مرسوم
و یا روابط مالی میباشد .مرسوم به معنا قرارداد و پیمانی نیست ،بلکه به معنا میزان تجاارت و
فعالیت مالی که احتماالً در نبود تحریم اتفاق میافتد ،میباشد .در این روش ابزار تهدید و تطمیاع باه
منظور دستیابی به اهداف سیاست خارجی بکار گرفته میشوند .اهداف سیاسی خارجی کشاور اععماال
کننده از به کار بردن تحریم را اینگونه تعریف میکنیم که درواقع در پی تغییرات صاریح و مطلاق در
رفتار و عملکرد اهداف سیاسی کشور هدف است (پیغامی ،سمیعی نسب ،سلیمانی و سید حساین زاده
یزد  .)35 - 55 1394 ،متاسفانه بسیار از تحقیقات این حوزه تنها به بررسای ایان تحاریمهاا
پرداختهاند و از ارائه راهکارها عملی و خالقانه و راهگشا غفلت نمودهاند .همانطور که در جدول زیر
مشنص است ،در بسیار از تحقیقات این حوزه  6دسته مبانی اصلی به صورت مساتقیم از نظارات
مقام معظم رهبر در این دسته از پژوهشهاا اقتصااد مقااومتی باا رویکارد اقتصااد  -دفااعی
شناسایی شدند .پر واضح است که محققین این حوزه سعی نمودهاند تاا باا اساتفاده از ایان  6دساته
مبانی به شناسایی اصول و مؤلفهها تحاریمهاا اقتصااد در حوزةاقتصااد مقااومتی باا رویکارد
اقتصاد  -دفاعی بپردازند .آنچه در بررسی این تحقیقات مشنص است ،با توجه به ماهیات پیوساته
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مفاهیم این دسته جداساز دقیق ارتباط مبانی ،اصول و مؤلفهها این دسته امکانپذیر نیست.
ج م  .7تحریمها اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی
مبانی

اصول

مؤلفهها
تحاااریمهاااا

جلوگیر از رشد و اقتدار ملت ایران
عدم امکان غلبه فرهنگی و پناه بردن به زور

تاااالش بااارا براناااداز
حکومت جمهور اسالمی
ایران.

ایجاااد اخااتالل در دسااتگاه محاسااباتی مااردم و
مسئوالن
تحقیر و فشار رو آبرو ملی
ایجاد فاصله میان مردم و نظاام و خساته کاردن

مقابلاااه بااارا پیشااارفت

مردم

جمهور اسالمی ایران

تجار
تحریمها مالی
و بانکی
تحریمها حوزه
نفت و گاز
تحریمها حوزه
حمااا و نقااا
دریایی
تحاااریم هاااا

تاالش باارا جلااوگیر از مقابله با استقالل خاواهی ملات ایاران و داشاتن حمااا و نقااا
تباادی شاادن ایااران بااه حرف نو بر پایه اسالم باه عناوان الگاو کشاور هوایی
الگو منطقها و جهاانی اسالمی

تحریمها حوزه

در ابعاد گوناگون.

علم و تکنولوژ
بهانااه بااودن مساائله هسااتها باارا اعمااال تحریمها حوزه
تحریمها

عجز از مقابله با ملت ایران
واردار کردن ملت ایران به تسلیم
چااالش نظااام ساالطه بااا کینه ورز استکبار
مفاااهیم اسااالمی انقااالب
اسالمی

فل کردن ملت ایران

تکنولوژ
تحااااریم زیاااار
سااااختهاااا
ارتباطی
تحاااریمهاااا

انفعال در مقاب حرکت پیشرو جهاان اساالم و نهادهاااااااااا و
جمهور اسالمی

اشناص

طراحی الگوی راهبردی  -فرهنگی اقتصاد مقاومتی با مالحظه اقتصادی ...



165

 .7چکیدهای از تحقیقتات بتا محوریت پدافنتد اقتصتادی در حتوزه اقتصتاد
مقاومتی با رویکرد اقتصادی  -دفاعی

این دسته از پژوهشها با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبر باه خنثایسااز و کام کاردن
اهرمها فشار اقتصاد قاب استفاده از غرب بر علیه مردم ایران ،با رویکرد اقتصاد  -دفااعی و
با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتی به بررسی نقاط ضعفهاا اقتصااد قابا تبادی باه اهارم فشاار
پرداخته و سعی در ارائه راهکارها پیشگیرانه را دارا میباشند .از این تحقیقات میتوان تحت عناوان
تحقیقات با محوریت پدافند اقتصاد در این حوزه ناام بارد .در برخای تحقیقاات صاورت گرفتاه در
فرمایشات مقام معظم رهبر مبانی ،اصول و مؤلفهها تحقیقات باا محوریات پدافناد اقتصااد در
حوزةه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی شناسایی شدند .نکته مهم در این تحقیقات ایان
است که متاسفانه ارتباط بین مبانی ،اصول و مؤلفهها آنها به خوبی مشانص نشادهاناد (جاللای،
.)53 - 93 1394
ج م  .8پدافند اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی
مبانی

اصول

مؤلفهها

عدالت اقتصاد

حرکاات هماهنااگ و هدفمنااد در زمینااه مبااارزه

سالمت اقتصاد

اقتصاد

اجراساز فرمایشات مقاام
ثباااات و امنیااات مبارزه با مفاسد اقتصاد
معظم رهبر در شناساایی
زمینهها بالقوه تهدیادات اقتصاد
ملزومات بلند مدت
اقتصاد غرب علیه ایاران مردم محور
خوداتکایی
و تقویت آنها
تاااااااااب آور
اجراساااز سیاسااتهااا

اقتصاد

کاالها استراتژیک
دشمن شناسی اقتصاد
فرهنگ اقتصاد مبتنی بر فرهنگ جهاد

ابالغ ای اقتصاااد مقاااومتی تولید دانش بنیان

کشاورز علمی و اقتصاد

مرتبط با پدافند اقتصاد

بانکدار تولیدمحور
اقدام عملیاتی اقتصاد با رویکرد دفا اقتصاد
برونگرایی

اعتقاد و باور به جنگ اقتصاد و نصرت الهی
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استقالل نظر و نظریه پرداز در زمینه الگو
مصرف مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
بررسی اسناد منتشر شده در حوزه اقتصاد مقاومتی باا رویکارد اقتصااد  -دفااعی باا محوریات
فرمایشات مقام معظم رهبر نشان میدهاد کاه در  6دساته از  7دساته تحقیقاات صاورت گرفتاه
(تمامی دستهها به جز تحقیقات حوزه اقتصاد دفا ) رگهها مفاهیم مدل مفهاومی شاک ( )1دیاده
میشود ،بدین معنا که محقّقین این حوزه با استفاده از مفاهیم مدل مذکور که مبتنی بر نظارات مقاام
معظم رهبر در زمینة اقتصاد مقاومتی است ،به پژوهش در این زمینهها همّت گمااردهاناد .از ساو
دیگر با توجه اهمیّت مفهوم اقتصاد دفا در سطح بین المل  ،رگهها مدل مفهاومی و باومی شاک
( )1کمتر در تحقیقات حوزه اقتصاد دفا که مرتبط با اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصااد  -دفااعی
در ا.ا.ایران میباشند ،قاب مشاهده است .در واقع به نظر مایرساد باا توجاه باه گساتردگی مفهاوم
اقتصاد دفا  ،عمده پژوهشها معتبر انتشار یافته در ا.ا.ایران در این حاوزه بایشتار باه تشاریح و
بررسی این مفهوم در مقیاس جهانی همّت گماردهاند تا بهرهگیر از این مفهوم در نظم بنشیدن باه
تحقیقات حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی.
شک ( ،)2حاص بررّسی متون انتشار یافته در  7دسته تحقیقات شناسایی شده در حوزه اقتصااد
مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی و شناسایی مفاهیم مدل مفهومی شک ( )1در این پژوهشهاا
میباشد .پر ماضح است که با توجه به توضیحات مطرح ش ه در ساطور ذششاته ،در
تحقیقات مع مد انتشار یافته ش ه در حوزه اقتصاد دفااع ،متاسافانه مفااهیم ما
شکل ( )1به طور پرّرنگ مالحظه نش  .لشا تحقیقات حوزه اقتصاد دفاع در شکل ()2
قرار نگرفتن .
یکی از ضعفها تحقیقات پیشین پیرامون اقتصاد مقاومتی با رویکارد اقتصااد  -دفااعی کاه
این تحقیق در صدد رفع آن برآمده است این است که غالب تحقیقات قبلی در موضاو ماذکور فاقاد
یک چارچوب مشنص و هدفمند تحقیقاتی بودهاند .در تحقیقات گذشته پیرامون اقتصاد مقااومتی باا
رویکرد اقتصاد  -دفاعی به نظر میرسد ارتباطی بین تحقیقات پیرامون مفهوم جاام اقتصااد
دفاع م شش دسته دیگر تحقیقات یاد ش ه در این پژمهش ایجاد نگشاته اسات و
این تحقیقات به صورت کامالً مجزّا و در هفت دسته متفاوت صورت گرفتهاند .با برّرسای موضاوعات
یافت شده در مبحث اقتصاد دفا  ،پر واضح است که تقریباً تمامی  6دسته دیگار تحقیقاات پیراماون
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اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی ،دارا قرابت معنایی و مفهومی با مباحاث مطرحای در
موضو اقتصاد دفا میباشند .در شک ( )3سعی شده است با توجه به رویکرد گروه کانونی 7 ،دسته
تحقیقات یافت شده در چارچوبی هدفمند دستهبند گردند .بدین منظور ،تحقیقات با محوریت مفهوم
اقتصاد مقاومتی ،تحقیقات با محوریت تطبیق مدلها اقتصاد غربی (مدل تاب آور ) ،تحقیقات با
محوریت اندیشه و سیره پیامبر ،تحقیقات با محوریات علماا و ننبگاان ،تحقیقاات باا محوریات
تحریمها اقتصاد و تحقیقات با محوریت پدافند اقتصاد به عنوان  6دسته مفهوم کلید اقتصاد
دفا مشنص شده ،سپس موضوعات یافت شده حوزه اقتصاد دفاا کاه باا  6دساته ماذکور قرابات
تحقیقاتی و معنایی دارند را در زیر مجموعه مورد نظر قرار داده شدهاناد تاا تحقیقاات آتای در حاوزه
اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی پیرامون  6دسته فوق به صورت هدفمناد و در راساتا
مفاهیم مشنص شده اقتصاد دفا صورت گیرند .پر واضاح اسات کاه ایان چاارچوب قابلیات نظام
بنشیدن به تحقیقات آتی پیرامون اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی را دارا میباشد.
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شکل  .3دستهبند تحقیقات اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی به صورت  6دسته تحقیقات زیر مجموعه اقتصاد دفا

نتیجه گیری و پیشنوادها

در این مقاله ابتدا تعریفی خالصه از اقتصااد مقااومتی از ساو مقاام معظام رهبار بارا اقتصااد
مقاومتی ارائه گردید .سپس مبانی نظر اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفاعی شام اقتصاد،
دفا  ،اقتصاد دفا و غیره بررسی شدند .در اداماه عادم وجاود متاولّی مشانص ،پراکنادگی و عادم
ساختارمند بودن پژوهشها و نیز عدم وجود چارچوبی مشنص برا تحقیقات صورت گرفته در زمینه
اقتصاد مقاومتی با مالحظه اقتصاد  -دفاعی در جمهور اسالمی ایاران ،باه عناوان بنیااد تارین
معایب این حوزه از تحقیقات پیرامون اقتصاد مقاومتی شناسایی شدند .سپس تأکید گردید که طراحای
چارچوبی از تحقیقات صورت گرفته ،به منظور درک روشنتر از تحقیقات گذشته و هادایت تحقیقاات
آتی ،حیاتی است .در ادامه پس از مرور تحقیقات پیشین مرتبط با مفااهیم کلیاد ایان پاژوهش ،باا
توجه به مدل مفهومی شک ( 7 ،)1دسته کلی از جمعبند تحقیقات پیشین حوزه اقتصااد مقااومتی
با مالحظه اقتصاد  -دفاعی با محوریت فرمایشات مقام معظم رهبر تحت عنااوین  .1تحقیقاات
با محوریت مفهوم جامع اقتصاد دفا  .2تحقیقات با محوریت مفهوم اقتصاد مقاومتی  .3تحقیقات باا
محوریت تطبیق مدلها اقتصاد غربی  .4تحقیقات باا محوریات اندیشاه و سایره پیاامبر.5 
تحقیقات با محوریت علما و ننبگان  .6تحقیقات با محوریت تحریمها اقتصااد  .7تحقیقاات باا
محوریت پدافند اقتصاد  ،دستهبند و تشریح گردیدند .در ادامه چارچوبی جامع از ارتباطات مفااهیم
حوزه اقتصاد دفا با دیگر دسته تحقیقات یافت شده ارائه شد .از جمله موانع این پژوهش میتوان به
 .1نبود منبعی جامع در توضیح ،تشریح و توجیه نظریه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد  -دفااعی
در ابعاد منتلف  .3مباحث مطرحی تکرار در کتب محققین این حوزه که بعضااً ناشای از جزیارها
بودن تحقیقات این حوزه میباشد .بررسیها گسترده در ادبیات پژوهشی مرتبط با اقتصاد مقااومتی
با رویکرد اقتصاد دفاعی به نظر میرسد مباحث مرتبط با مفاهیم اقتصاد دفا و امنیات ملّای ماورد
غفلت واقع شدهاند .از سویی دیگر به نظر میرسد انجام پروژهها جدید تحقیقاتی به منظاور روشان
نمودن ارتباطات دقیق مفاهیم مطرح شده در چارچوبها این پژوهش ،راهگشا است.
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