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و  اقتصاادیهای تحریم علما م نخبگان، ،ان یشه م سیره پیامبر، اقتصادی غرب 

 هاقتصااد مقااومتی باا مالحظا فرهنگای - الگاو  راهبارد  بند  شاد ودسته پ افن  اقتصادی

 ارائه گردید. ها  مقام معظم رهبر مبتنی بر اندیشهدفاعی  - اقتصاد 

 گان کلیدیواژ

 اقتصادی ی با رویکرداقتصاد مقاومتاقتصاد، اقتصاد دفاع، اقتصاد مقاومتی،  

 دفاعی -

 مقدمه 

 در را جدیاد  گفتمان« اقتصاد مقاومتی»مفهوم  کردن مطرح با انقالب معظم رهبر 1389 سال در

 رهاا بسایار  معضاالت از را کشاور اقتصاد اندتأکید داشته و اندکرده ایجاد کشور اقتصاد  مدیریت

 اقتصاد تواننمیدر نتیجه  است ، موقّتیها  خلّاقانهها با راهکارتحریم کم کردن اثر زیرا کرد؛ خواهد

 از شدن رها برا  کشور راه ح  که است نظام درون بر اتّکا نمودن و تنها نهاد بنا آن پایه بر را کشور

 این به بنشیدن تحقق نیز 95سال  در انقالب معظم رهبر ها برا  همیشه است. مچنینتحریم فشار

که   امسئله (.1395آذرفر،  فراشاه و، )رداد  برشمردند کشور اول اولویت سه جزء یکی از را اقتصاد

  و اقتصااد یعلما یاتدر ادب یادتازه بن یمفهوم یوجود دارد آن است که اقتصاد مقاومت یانم یندر ا

متناوّ   هاا ینهآن در زم  هاو نظام مند از اجزا، ابعاد و مؤلفه یقبه طور دق  است و مراجع محدود

 یحیدرک صاح یو مل ا نطقهم  هاحوزه یبرخ ستگذارانیاس یجهاند. در نتآن سنن رانده  کاربرد

پر واضح است که امروزه عرصه  یگر،د ییخود ندارند. از سو یاقتصاد مقاوم در حوزه تنصّص از مفهوم

  اقتصاد - یت ملّیدر حوزه امن یدجد یها شاهد گفتمانحوزه یرمانند سا یزکشور ن یدفاعاقتصاد  و 

 یاهعل  اقتصااد یمکشور که با توسعه تحار  امروز اقتصاد یطاست. در شرا یبا عنوان اقتصاد مقاومت

 ییالگو رسد؛یبه نظر م یرناپذ از اقتصاد اجتناب ومتیمقا  الگو یکبه  یابیدست یم،مواجه هست یرانا

 یطفعّاالناه داشاته و بتواناد در شارا یکارد رو  اقتصااد  هاااز بحران یناش  هاکه در برابر تکانه

و  یاساالم یاراناقتصاد ا یانکالن در جر  اندازچشم ی. اقتصاد مقاومتیدموانع را برطرف نما یبحران

موضو  داللات دارد کاه  ینبر ا یانداز است. واژه اقتصاد مقاومتچشم ینا  بلندمدت در راستا یاقدام

جامعه است غلباه  یشرفتکه سد راه پ بدخواهان کشور  از سو  اقتصاد  هابر فشارها و بحران یدبا

را باه صاورت  یاست که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده تا اقدامات ی، چند سالسلطهکرد چرا که نظام 

جمهور  اسالمی  نظام یفبا هدف تضع  بر محط اقتصاد  اثرگذار  شده و هدفمند برا یز ربرنامه
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  و فشار بر آحاد مردم در دستور کار قرار دهد. ایران

دفااعی در  - اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصااد  هها  صورت گرفته در حوزشبا بررسی پژوه

. لمی غیرمرتبط با یکدیگر باوده اساترسد که این تحقیقات غالباً در مراکز عبه نظر می، این پژوهش

تحقیقاات  اقتصاد  مقام معظم رهبار ، هدر نتیجه پر واضح است که در راستا  اجرایی ساز  نظری

رساد تااکنون باشد. باه نظار مایاقتصاد مقاومتی نیازمند تبیین و تبویب یکپارچه می هحوزشده انجام

له اصالی ین حوزه صورت نگرفته است. لذا مسائپژوهشی در رابطه با بررسی یکپارچه نظریات معتبر ا

مطرح در این پژوهش این است که در راستا  اجرا  فرمایشات مقام معظم رهبر  مبنی بر تقویات 

هاا  منتلاف و  اقتصاد  بومی نظام مقدس جمهور  اسالمی ایران، شناسایی و تبیین دیادگاهالگ

رود پاس از ایان دفاعی صورت گیرد. انتظار می - پیرامون حوزه اقتصاد مقاومتی با مالحظة اقتصاد 

گردد. دفاعی گشوده  - پژوهش زمینه تحقیقات گسترده در حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد 

امید است در تحقیقات آتی، از این پژوهش به عنوان فتح البابی در راستا  رسیدن باه الگاو  جاامع 

 اقتصاد مقاومتی بهره گرفته شود.

 ها  فراوان و با توجه به ماهیت اسالمی نظرات مقام معظم رهبار پس از بررسی به طور کلی و

ها  صورت گرفته با ننبگاان، باه و مصاحبه (1395 یغامی،و پ یمانی)سل در مبحث اقتصاد مقاومتی

 نماید.ایفا می یاقتصاد مقاومت یرامونپرسد به طور کلی مدل مفهومی زیر نقش پررنگی نظر می
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 اقتصاد مقاومتی بنیاد  - مدل و الگو  مفهومی .1شکل 

 یکاردباا رم  اقتصاد مقاممت یرامونانجام شده پ یقاتدر تحق رسدیبه نظر م یگرد ییاز سو

 یانمعناا کاه ا ینباد گارددیباال اضافه ما یمبه مفاه یزمفهوم اقتصاد دفا  ن، دفاع  - اقتصادی

دارا  دفااعی - اقتصااد  یکاردبا رو یاقتصاد مقاومت  هاپژوهش  بنددر دسته  مفهوم نقش محور

 .باشدیم
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 و تمرکاز بار دفاعی - اقتصاد بند  تحقیقات اقتصاد  مرتبط با مباحث رسد با جمعبه نظر می

اقتصااد مقااممت  باا رمیکارد ا  از تحقیقات انجام شده پیرامون بنش قاب  مالحظه، 1شک 

 بنش کلی تقسیم نمود  7توان در را می دفاع  - اقتصادی

با محوریّت  دفاعی - مباحث اقتصاد  اقتصاد باشند که بررسی دسته اول مطالعات محدود  می .1

با محوریت اقتصاد دفااع ها تحت عنوان تحقیقات پردازند که از آننیروها  مسلح کشور می

شمار و تحت عناوین کلی در اختیار عموم مردم قارار گردد. این تحقیقات به صورت انگشتیاد می

بررسی تحقیقات پیشاین  گردد.بند  میمحرمانه دستهها  فوق گرفته است و اکثراً جزو پژوهش

نقاش اقتصااد در  دهاد کاهها نشان میو مستندات گردآور  شده در برخی از پژوهش انجام شده

دانناد. البتاه در تحقیقاات رایا  موضوعات مسطور در مفاهیم اقتصاد دفا  مای امنیت ملّی را جزو

اند تا بتوان از آن به عناوان از آن باه ن موضو  پرداختهحوزه اقتصاد  موجود در کشور کمتر به ای

 عنوان یک دسته از تحقیقات از آن نام برد. 

باا  دفااعی - اقتصااد  یکردبا رو یاقتصاد مقاومت یرامونپ رسد تحقیقات بعد  همگیبه نظر می .2

 اند  ( ایجاد شده1) مفهوم شک  5محوریت و تراکنش 

باا محوریات مفهاوم توان تحت عنوان تحقیقات می هااز آندسته دوم مطالعاتی هستند که  .3

 نام برد. اقتصاد مقاممت 

باا محوریات تطبیا  تحت عنوان تحقیقاات  توانیم هاباشند از آندسته سوم مطالعاتی می .4

تارین مفااهیم نام برد. مفهوم تاب آور  به عنوان یکای از نزدیاک های اقتصادی غرب م  

به مفهوم و جان مایه نظریه اقتصااد مقااومتی، باا اقباال خاوبی از ساو   موجود در اقتصاد غربی

 کارشناسان این حوزه روبرو شده است.

رهبار  از حضارات باشند که با توجه باه پیارو  راساتین مقاام معظامدسته چهارم مطالعاتی می .5

ن ترتیاب معصومین، از اندیشه و سیره این بزرگواران و باویژه رساول خادا اساتفاده نماوده و بادی

شرایط را برا  اخذ تصمیماتی مشابه در راستا  اقتصااد مقااومتی فاراهم آورد. از ایان تحقیقاات 

 .در این حوزه نام برد با محوریت ان یشه م سیره پیامبرتوان تحت عنوان تحقیقات می

ران باشند که بررسی مبارزات اقتصاد  با محوریت علما و ننبگاان از دودسته پنجم مطالعاتی می .6

با محوریات علماا م توان تحت عنوان تحقیقات پردازند. از این تحقیقات میمی صفویه به بعد

 نام برد.نخبگان 

با محوریات توان تحت عنوان تحقیقات باشند که از این تحقیقات میدسته ششم مطالعاتی می .7
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 نام برد.های اقتصادی تحریم

سااز  و  ه تاکیدات مکرر مقام معظم رهبر  به خنثیباشند که با توجه بدسته هفتم مطالعاتی می .8

ها  فشار اقتصاد  قاب  اساتفاده از غارب بار علیاه ماردم ایاران، باا رویکارد  کم کردن اهرم

هاا  اقتصااد  قابا  و با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتی به بررسی نقاط ضعف دفاعی - اقتصاد 

باشاند. از ایان اهکارهاا  پیشاگیرانه را دارا مایتبدی  به اهرم فشار پرداختاه و ساعی در ارائاه ر

در این حوزه ناام بارد پ افن  اقتصادی  با محوریت توان تحت عنوان تحقیقاتتحقیقات می

 است. دفاع اقتصادیها  اقتصاد  یا همان که در بر گیرنده بسیار  از مباحث دفا  با مولفه

گیار  از بهاره، قرآن و سانت ( یعنی 1) شک باشد بیشتر مفاهیم مطرح شده در الزم به ذکر می

داناش یر  از گبهره، یراناا.ا.اقتصاد  یو اقتضائات زمان یطشرا، یرهبران انقالب اسالم یشهآراء و اند

قارار  به طور مستقیم مورد تأکید مقاام معظام رهبار   امنیتی ا.ا.ایراناقتضائات  ی وو تجارب داخل

 المللی به منظاور واکااو  بیشاتر مفهاوم مقااوم ز دانش و تجارب بینگیر  ااند و مفهوم بهرهگرفته

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 

هاا  و نیز مباحث امنیتی مرتبط با جمهور  اسالمی ایاران، بارهاا در ساننرانی المللی داخلی و بین

 مقام معظم رهبر  به طور غیرمستقیم مورد تأکید قرار گرفته است. دفاعی - اقتصاد 

گانه تحقیقاات ها  هفترسد مفاهیم مطرح شده در تمامی دستهافزون بر موارد فوق، به نظر می

-ی در ساننرانیغربا  اقتصاد  هامدل یقتطب یتبا محور یقاتتحق ی به جزپیرامون اقتصاد مقاومت

باشند و این دسته نیز به منظور بررسی هرچه بیشتر مفهاوم قاب  مشاهده می  مقام معظم رهبرها  

 مقاومت در ادبیات رای  اقتصاد  در جهان مورد توجه محققین این حوزه از اقتصاد قرار گرفته است.

گانه مذکور خواهیم پرداخات. بادین  7بدان اشاره شد، در این مقاله به چارچوب  آنچهبا توجه به 

بناش شناساایی شاده توساط تایم  7ا  از تحقیقات گسترده ارائه شده در هر یک از منظور چکیده

 در قالاب چاارچوبی جاامع ارائاهآمده از پژوهش مطارح و  دست به ی نتا گردد وتحقیقاتی، مرور می

 و بحث پرداخته شده است. گیر  یجهبه نت یانی،در قسمت پا یتو در نها خواهد شد

 پژوهش  هپیشین ادبیات نظری و

ترین اصطالحات مرتبط با ادبیات نظار  ایان مقالاه را مارور کارده و مهم در ابتدا  این بنش ابتدا
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 هشی این تحقیق پرداخته خواهد شد پژو هسپس به بررسی پیشین

-ف مرسوم، علم اقتصاد عبارت است از بررسی کاربرد منابع کمیااب در دساتبنابر تعری اقتصاد:

در « کمیااب»کارآمد منابع « تنصیص»ها  جایگزین )بدی ( و به تعبیر ، خواست -یابی به اهداف

یاباد. بادون میان کاربردها یا اهداف جایگزین، از این رو، به انتناب )تنصیص( و کمیاابی رباط مای

  شاود، مالحظاهزینش کارآمد وجود نادارد. هنگاامی کاه انتنااب مطارح مایکمیابی، نیاز  به گ

هاا  فرصات ارزیاابی یابد و منابع برحسب هزیناهضرورت می 1«ها  فرصت )از دست رفته(هزینه»

ساز  مقید است، به این معنی که برا  تحقق کارآیی، با توجاه نیز مستلزم بهینه« کارآیی»شوند. می

ها  عملای یاا در دساترس را ها  فناورانه و مالی که انتنابچون محدودیتهایی همبه محدودیت

تارین بهینه شود و با استفاده از مناابعی ثابات، باه بایش 2کنند، هدف )یا اهداف( موردنظرمحدود می

ترین منابع ممکن، باه هادفی معاین دسات یاابیم مقدار از هدف مورد نظر برسیم یا با استفاده از کم

 .(9 - 12  1392ی، ننوگورا  )درّ

 .آمده است از دستبرد دشمن حفظ کردن، بازداشتن و پس زدن،  دفا  در لغت به معنا :دفاع

ز بهتارین یکای ا 2007سندلر و هارتلی در کتاب مرجع اقتصاد دفاا  در ساال  اقتصاد دفاع:

-  موضاو عهبرا  مطال اقتصاد دفا  ابزارها  علم اقتصاد را»اند  تعاریف را به صورت زیر ارائه داده

ساابقات مهاا و صانایع دفااعی، منازعاه، ها  مرتبط با دفاا  شاام  سیاساتها  دفاعی و موضو 

 «بارد.ار مایها  داخلی و تروریسم به کاها، جنگتسلیحاتی، خلع سالح، تبدی ، حفظ صلح، شورش

 . (12  1392، ینوگوران  )درّ

ترین هدف یا وظیفاه هار حکاومتی آماادگی پر واضح است که یکی از مهم اقتصاد مقاممت :

-برا  دفا  و دفا  از افراد آن جامعه در برابر انوا  تهدیدات و افزایش روز افزون ایان تهدیادات مای

نمایاد و ها نقش کلید  در ایجاد حس امنیت در سطح ملی یک کشاور ایجااد مایباشد. این توانایی

ها  یک کشور در افزایش توان دفااعی آن وام  و مولفهامنیت پایدار نیز مستلزم به کارگیر  همه ع

                                                                        

بارت است عتولید محصول به خصوصی مانند الف  (Opportunity Cost)  فرصت . بنا به تعریف، هزینه1 
لید الف به ع که برا  توه از همان منابتوانسته با استفادا  که جامعه میشدهیپوشاز ارزش دیگر کاالها  چشم

ت اسات از ولید  عبارت    فرصت منابع تولید  به کار رفته برا  یک مؤسسهاند، تولید نماید. هزینهکار رفته
ین ماثال . بناابراارزش منابع یادشده در شرایطی که این منابع در بهترین موقعیت ممکن تحات اشاتغال درآیناد

هتارین توانسات در ب  فرصت تولید یک سیستم موشکی به میزانی اسات کاه مناابع ایان سیساتم مایهزینه
 تجهیزات جایگزین خود به دست آورد.

 . مانند سود یا رفاه اجتماعی.2 
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تارین در ابعاد سیاسی، اقتصاد ، اجتماعی فرهنگی و نظامی است. در این میان اقتصاد یکای از مهام

ها  راهبرد  مفهوم دفا  است کاه باه علات کام باودن قابح اقادامات تحریمای مفاهیم و اندیشه

سننان گوهر بار مقام  رده این انقالب قرار گرفته است.اقتصاد  همواره مورد توجه دشمنان قسم خو

معظم رهبر  همواره نشانگر از توجه بسیار دقیق ایشان به مباحث اقصاد  و ضارورت تحقیقاات در 

 دفاعی و سایر مباحث اقتصاد  مرتبت با امنیت ملّی است.  - ها  اقتصاد تبیین اندیشه رابطه با

اقتصاد  بدخواهان این مارز و باوم باا نظاام مقادس جمهاور   دقیقاً در میانه نبرد خوشبنتانه

نموده و مفهوم اقصااد مقااومتی و  اسالمی ایران، مقام معظم رهبر ، بسیار هوشمندانه، احساس نیاز

ها  کالن این اندیشه نوین را به عنوان مفهومی بومی و راهگشا و مبتنی بر اندیشاه مکتاب سیاست

   جهانی مطرح نمودند.اسالم، در عرصه رقابت راهبرد

باه  .اسات فراتار اقتصااد  نیازهاا  تامین و بهبود از، شودبرداشت می مقاومتی اقتصاد از چهآن

اقتصاد مقاومتی معانی دیگر  فراتر از مقاومت در برابار مقابا  فشاارها  اقتصااد  را  عبارتی دیگر

نقشای کلیاد  در بهباود  و آن ناو  اقتصااد  اسات کاه سااختار قاو  دارد، مقاومتی دارد. اقتصاد

به معنا  ایجاد تاثیر  فاکتورها  اقتصاد دفا  در جمهور  اسالمی ایران ایفا نماید. کاربرد این مفهوم

و بهباود شارایط اقتصااد  کشاور باا رویکارد  تر و استقالل در نظام اقتصاد بین الملا گذار  بیش

هاا  ارزشامند مقاام اندیشه د اسالم ودفاعی به صورت مشرو  و مبتنی بر مبانی ارزشمن - اقتصاد 

  باشد.معظم رهبر  می

  اقتصاد یعنی یاقتصاد مقاومت"نمایند  اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف می مقام معظم رهبر 

حصاار  یشمعناا یدشمن، خباثت دشمن، اقتصاد مقاومت یکه همراه باشد با مقاومت در برابر کارشکن

که باه   آن اقتصاد یعنی ی. اقتصاد مقاومتیستن یتدافع  کارها یکم دور خود و فقط انجا یدنکش

خودشاان را داشاته  ییفشار هم رشد و شکوفا یطدر شرا یکه حت دهدیو اجازه م دهدیملت امکان م

. پر واضح است که با توجه به تعریف ایشان و مرور مفهوم اقتصاد دفا  در جمهور  اساالمی "باشند

اقتصاد مقاومتی با مفهوم کالن اقتصاد دفا  و مباحث اقتصاد  مبتنی بر دفا  ملی گره ایران، اندیشة 

تاوان اشااره نماود. خورد. از تحقیقات و منابع مرجع مرتبط با مفاهیم این پژوهش به موارد زیر میمی

سعی شاده الزم به ذکر است با توجّه به اهمیّت باال  این حوزه برا  کشور ا.ا.ایران، در این قسمت 

 اشاره گردد. است که به بنشی از کتب معتبر انتشار یافته در این حوزه

 

 دفاعی - اقتصاد  هبا مالحظ یاقتصاد مقاومت تحقیقات پیشین مرتبط با .1ج م  

 خالصه نتای  حوزه  محققین
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 (1395 یانی،)طغ
دفاااااااااا  

 اقتصاد 

در مراحا    دفا  اقتصاد  نظر یمبانبررسی 

  منتلف جنگ اقتصاد

و  نسااابسااامیعی یغاااامی،)پ

 (1395 یمانی،سل

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

 یطو منطبق با شرا یمفهوم یمدل یابی بهدست

فرمایشات رهبر  و  با استفاده از یاسالم یرانا

 ساز  اقتصاد مفاهیم مقاوم

شریف زاده، سامیعی ، یغامی)پ

، نسب، سید حسین زاده یزد 

1395) 

 اقتصااااااااد

 مقاومتی

در برخورد با   نبو یرهو س یشهاز اند یر گبهره

تحقق اقتصاد    در راستا اقتصاد ها یمتحر

 یمقاومت

و  یوسافی، اردکاانی  )فرزند

 (1394، عنان پور خیراباد 

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

  رو یشپاا  هاااراهبردهااا و چااالش یبررساا

ی و بررسی نقش دولت و تحقق اقتصاد مقاومت

 مردم

 

  قرارگاااه پدافنااد اقتصاااد)

 یاااارسااااازمان پدافنااااد غ

 (1394عام ،

دفاااااااااا  

 اقتصاد 

از منظار حضارت   مفهوم دفا  اقتصاد یینتب

مقااام معظاام  یشاااتو فرما یناایامااام خم

  رهبر

  قرارگاااه پدافنااد اقتصاااد)

 یاااارسااااازمان پدافنااااد غ

 (1394عام ،

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

مفهاوم تبیاین ،  مفهوم جناگ اقتصااد یینتب

اقتصااد  یهدر ابالغ هایمو تحر  ادجنگ اقتص

  اقتصااد  پدافند ا ینهزم یبررس ی ومقاومت

 ا.ا.ا یدر حال حاضر و آت

و  نسااابسااامیعی یغاااامی،)پ

 (1394 یمانی،سل

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

متعاارف  یااتدر ادب ساز  مقاوم مفهوم یینتب

  رهبارمقام معظم یدتاک بر اساسعلم اقتصاد 

 اقتصاد  ساز بر مفهوم مقاوم

سااامیعی نساااب، ، یغاااامی)پ

ساالیمانی، سااید حسااین زاده 

 (1394یزد ، 

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

در   اقتصااد هاا یمچند جانباه تحار یبررس

بارا  سطح خرد و کالن پرداخته ارائه راهکاار 

 هادور زدن آن

 (1394 ی،)جالل
اقتصااااااااد 

 مقاومتی

 یناهخالصاه مباحاث قابا  توجاه در زم یینتب

 یدر باب اقتصاد مقاومت  پدافند اقتصاد
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 (1393 یغامی،)پ
اقتصااااااااد 

 یمقاومت

  و منظوماه فکار یمفهاوم  ابرها ییشناسا

باه    در اقتصااد مقااومتی،مقام معظم رهبار

 فهم عامه یینتب

 یدانشگاه عال یگروه مطالعات)

 (1393، یدفا  مل

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

فهاوم مبا   اقتصاد یتمفهوم فنرشرح تقریب 

  رهبر یدگاهاز د یقاومتاقتصاد م

 یماای،و کر  ) دانااش جعفاار

1393) 

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

همزمان مسئله برنامه ششم توساعه  یبه بررس

 یمفهوم اقتصاد مقااومت یتو نقش نفت و اهم

 در آن

 (1393 یانی،)طغ
اقتصااااااااد 

 مقاومتی

 یکی یرامونپ یاتیعمل یقاتکمبود تحق  واکاو

 هایمتحر یعنی یاز ارکان اقتصاد مقاومت

  ،و پورعبد یفشارک ی)هاشم

1393) 

دفاااااااااا  

 اقتصاد 

، یاراناقتصاد ا یهعل  اقتصاد یداتتهد یبررس

ارائاه  یاران واقتصاد ا پذیر یبنقاط آس یبررس

 نواقص یندر جهت بهبود ا ییراهکارها

 (1390)سیف، 
اقتصااااااااد 

 مقاومتی

تحقاق   شده در راستا  بندگام  اارائه نقشه

منتصاار  شناساای بیو آساا یمقاااومت اقتصاااد

 یاقتصاد مقاومت یرامونپ

 (1393 ی،)عبدالمالک
اقتصااااااااد 

 مقاومتی

باار  یکشااور مبتناا  نظااام اقتصاااد یبااازطراح

نظاام اقتصااد  یجااداسالم و ا  مکتب اقتصاد

 یمقاومت

 دفا  (1392  ،)جعفر
  گرانقدر مقام معظم رهبار یشاتفرما یبررس

 یدفاع یپلماسیدر حوزه د

 (1392 زاده، ین)حس
اقتصااااااااد 

 مقاومتی

بااه عنااوان  یاقتصاااد مقاااومت  الگااو یااینتب

 راهکار  برا  توسعه

ساجادیه ، یتراب زاده جهرم)

 (1392و سمیعی نسب، 

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

 هاا یادگاهدالگو  اقتصاد مقتاومتی از  یینتب

 منتلف

 (1392 ی،)روحان
اقتصااااااد و 

 امنیت ملی
 یمل یتمرتبط با امن  مسائ  اقتصاد یبررس
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 مفهوم کالن اقتصاد دفا  یبررس اقتصاد دفا  (1392 ی،نوگوران  )در

 (1391 یرمعز ،) م
اقتصااااااااد 

 مقاومتی

 یشک  خاصا به عنوان یاقتصاد مقاومت تبیین

 اسالم  از نظام اقتصاد

 (1391) سیف، 
اقتصااااااااد 

 مقاومتی

 هاا یادگاهدالگو  اقتصاد مقااومتی از  یینتب

 منتلف

 دفا  (1391، فری)سبحان
  گرانقدر مقام معظم رهبار یشاتفرما یبررس

 یدر حوزه دفاع

 (.1391 ی،نجف)
اقتصااااااااد 

 مقاومتی

 ینی مبارزات اقتصاد  علما  شیعهتار یبررس

 در برابر بیگانگان

 اقتصاد (1388 یر،وشمگ  )خسرو

 هینادانشامندان توساعه در زم یااتنظر یبررس

از تحوالت   رشد و توسعه اقتصاد یرپذیر تاث

 یتیجمع

 امنیت (1388فرد،  یان)هاشم
ابعااد آن از و شناسایی در اسالم  یتامن یبررس

 گوناگون  منظرها

اقتصااااد،  یر)موسساااه تااادب

1387) 

اقتصااااااااد 

 مقاومتی

کشاور در  ها ینهکاهش هز  برا ییراهکارها

 بدون تاکید بر زمانی خاص هایمبرابر تحر

 یااات،امن ی)گاااروه مطالعاااات

1387) 

امنیاااااات و 

 امنیت ملی

 در ابعاد منتلف یتامن ی را  هاگفتمانتبیین 

 در ا.ا.ا

 روش شناسی پژوهش

 شاده بارا  از دو روش اساتفاده شاده اسات. روش انتنااببه منظور نی  به اهداف ایان پاژوهش 

در  .ا  اساتها  میادانی و کتابناناهبر تحلی  داده یمبتن گانه تحقیقات این حوزه، 7شناسایی ابعاد 

از  ((، ابتدا2) جدول شماره)ها با رویکرد گروه کانونی آورى و تحلی  دادهاساس فرایند جمع بر وادامه 

باه  دفاعی - اقتصاد  یکردبا رو یاقتصاد مقاومت خبره در زمینهمجموعه نظرات افراد طریق مصاحبه 

 اقتصاد مقاومتیسته تحقیقات د 7( بر هر کدام از 1 شناسایی ابعاد اثرگذار مدل مفهومی شک  منظور

عاات ال، اطبعاد در گاام  شاد.بندى استنراا و دسته دریافت و سپس دفاعی - با رویکرد اقتصاد 

تا  شدبه بحث گذاشته ، شده، در جلسات گروه کانونى با حضور خبرگان منتنبساز گردآورى و مدل
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 یکارداقتصاد مقاومتی با رو یقاتدسته تحق 7( بر هر کدام از 1) شک  یمدل مفهوم اثرگذارابعاد  اوالً

به  یجلسات خبرگ در این یاًثانو  و استنتاا و تایید اعتبار شود یردمورد بحث قرار گ دفاعی - اقتصاد 

 6مفهوم کالن اقتصاد دفاا  باا  یرامونپ یقاتمرتبط موجود در تحق ها ینهزم  بندو دسته ییشناسا

 دفاعی همّت گمارده شود. - اقتصاد  یکردبا رو یاومتاقتصاد مق هحوز یقاتتحق یگردسته د

 

 مدل اجرا  پژوهش بر اساس رویکرد کانونی .2ج م  

 اق امات مراحل

 مطالعه اسناد و مدارک و منابع  مطالعه مق مات

 تعریف سواالت مصاحبه آزمایشی

 انتناب خبرگان مطالعه متمرکز

 آور  نظراتجمع

 تحلی  نتای 

 ارائه نتای  در صورت تأیید نتای 

 های پژوهش یافته

 باا محوریات دفااعی - مارتبط باا مباحاث اقتصااد   اقتصااد یقااتتحقبتوان  رسد کهیبه نظر م

 نمود  یمتقس یبنش کل 7در  را  مقام معظم رهبر یشاتفرما

 اقتصاد دفاع یقاتاز تحق یایدهچک .1

شامرد. اولاو  ها  اقتصاد  برا  بسیار  از مسائ  دفاا  برمایکاربرد مهارتکانتر اقتصاد دفا  را 

اعتقاد دارد که اقتصاد دفا  ملی عبارت است از   کاربرد مفااهیم اقتصااد  در مساائ  امنیات ملّای. 

هاا  دارند که اقتصاد دفا ، از کاربرد تحلی  اقتصاد  در رابطه با موضو شابیک و ورکرک اظهار می

 .(12  1392 ی،نوگوران  )درّ تشکی  شده است دفا  ملی

ها    موضو سندلر و هارتلی اعتقاد دارند که اقتصاد دفا  ابزارها  علم اقتصاد را برا  مطالعه 

ها و صنایع دفاعی، منازعه، مساابقات تسالیحاتی، ها  مرتبط با دفا  شام  سیاستدفاعی و موضو 

 ی،نوگوران  )درّ بردها  داخلی و تروریسم به کار میجنگها، خلع سالح، تبدی ، حفظ صلح، شورش

داناد، اظهاار فراتر از عناصر )عوام ( نظامی می برخی دیگر از محققین، اقتصاد دفا  را (.12  1392
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تواند با گنجانیدن عناصر غیرنظامی در تعریف امنیت ملّای از جملاه دارد که قلمرو اقتصاد دفا  میمی

 تر از تعریف او شود. و یا حتی گسترده حفاظت از محیط زیست

اقتصاد دفا  یکی از مفاهیمی است که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده است. بر اساس تعریفای 

هاا، در قلمارو ایان ها  مرتبط باا آنکه از اقتصاد دفا  شد، دفا  و امنیت ملّی و منازعات و موضو 

ها  قلمرو مزبور بسیار ایام و تحوالت جهانی، موضو  گیرند. به مرور  علمی اقتصاد  قرار میرشته

 اند و با باروز حاوادب بازری باینها در گذشته وجود نداشتهاند. برخی از این موضو دچار تحول شده

 اند.ها به قلمرو یادشده وارد شدهالمللی و تحوالت فناور  و دگرگونی در ذهنیت

الملا ، بسایار  از  شورمان و منطقه و سطح باین  وضعیت موجود کی، با مالحظهنوگوران  درّ

 دهد ها  قلمرو  اقتصاد دفا  را در فهرست ذی  قرار میموضو 

  صاانعت دفاااعی )پیشااینه، ترکیااب، تباادی  و بازتباادی ، . اقتصاااد صاانایع دفاااعی و شااالوده1

گاذار  تصنعتی، سیاسا - ها  نظامیساز ، ارتباط صنایع دفاعی و غیردفاعی و مجتمعچندمنظوره

 صنعت دفاعی و ...( و انتقال فناور .

 . اقتصاد تأمین تسلیحات )فرآیند تأمین، قراردادها، تولید و تجارت تسلیحات و ...(2

 . اقتصاد کنترل تسلیحات و خلع سالح3

هاا  داخلای، نوساانات شادید ساختارشاکن ها  ملی )بالیا  طبیعی، نااآرامی. اقتصاد بحران4

 اقتصاد  و ...(

   دفاعیتحقیق و توسعه. 5

 گذار  دفاعیریز  و سیاست. اقتصاد برنامه6

 ها  دفاعیبند  و تحلی  روند بودجه. بودجه7

  اساتراتژیک فایاده - ور  و تحلیا  هزیناهسنجی و ارزیابی کارایی، اثربنشی، بهره. امکان8

 ها  دفاعی )عرضه و تقاضا  امکانات و ...(ها و فعالیتطرح

  داخلی در روند  تارینی( و صلح المللی و منازعه جنگ و منازعه )شام  جنگ بین . اقتصاد9

با تأکید خاص بر جنگ تحمیلی و جنگ آیناده، از دو دیادگاه خارد و کاالن و در تعاما  باا رشاد و 

   اقتصاد توسعه

 . اقتصاد بسی  امکانات و منابع ملی10

 بنشها  آزاد . اقتصاد نهضت11

 تروریسم. اقتصاد 12
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ساز  شناسی و ذخیره. اقتصاد امکانات استراتژیک )اقتصاد عناصر قدرت و قابلیت ملی، آسیب13

هاا و تأسیساات حیااتی و مناابع اساتراتژیک و رصاد و پاایش روناد و تحاوالت و آمایش زیرساخت

 استراتژیک اقتصاد ملی و ...(

اساتراتژیک رواباط  –امنیتای  آمادها الملا  و جهاانی )اتحادهاا، پای . اقتصاد امنیت باین14

 ساز  و ...(شدن و جهانیآمدها  جهانیاقتصاد ، آثار و پی

   اقتصاد  با امنیت ملی. تعام  رشد و توسعه15

  تاأمین نیارو  انساانی و ... . اقتصاد نیروها  مسالح )ترکیاب، تشاکیالت، انادازه، نحاوه17

 نیروها  مسلح(

 ها و ...(نیت اقتصاد  )تحریم. جنگ اقتصاد ، دفا  اقتصاد  و ام18

 .اقتصاد زیرزمینی و قاچاق19

 (.12 - 40  1392 ی،نوگوران  )درّدفا  غیرنظامی - . اقتصاد دفا  غیرعام 20

باشاد و قرابات آنچه که آشکار است این است که، مفهوم اقتصاد دفا  مفهومی بسیار گسترده می

 باشد.رویکردها  دفاعی و امنیتی اقتصاد ، دارا مینزدیکی با تحقیقات حوزه اقتصاد مقاومتی با 

با محوریت  مهوتوم اقتصتاد مقتاومتی بتا رویکترد  یقاتاز تحق یایدهچک .2

 دفاعی  - اقتصادی

دساته از  یاندر ا،  مقام معظم رهبر یاناتدر ب یاسالم یممفاه یادین( و اثرات بن1) با توجه به شک 

مکتب   موجود در دستورات اقتصاد یدفاعاقتصاد  و مباحث   تالش گشته است با واکاو یقاتتحق

اقتصااد  یممفااه یاقدق یباه برّرسا تی،در رابطه با اقتصاد مقااوم  اسالم و نظرات مقام معظم رهبر

بار   پرداخته شود. پر واضح است که با توجه به تسلّط مقام معظام رهبار بنشدو  یندر ا یمقاومت

مکتاب اساالم  یدفااعاقتصااد  و  یممنطبق با مفااه یشانا یاتنظر یاسالم تمام  اقتصاد یممفاه

   باشدیم یقاتتحق یناز ا یار از وجه اشتراک بس  اخالصه یرجدول ز است.

 

 هاآنمفاهیم دفا  اسالمی در اقتصاد مقاومتی و روابط میان  .3ج م  

 هامؤلفه اصول مبانی

 معنو   هاارزش. تحکیم 1 اعتقاد 
 حرمت اسراف

 پنش و تضعیف
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 جذب و ترمیم

 . نفی سبی 2
 بازدارندگی

 مقابله

 . آزاد  اقتصاد  محدود3
 آزاد  شغ 

 ممنوعیت برخی از مکاسب

 ییفساد زدا . حرمت اک  مال به باط 4

 اجتماعی زیستن انسان

 )وسعت مفهوم انسان( 

 

 . عدالت اجتماعی5

همه افراد  تداول ثروت در میان

 جامعه

 ییزدا تیمحروم

 اجتماعی نیتأم

 کنترل تورم

 کنترل بیکار 

 پذیرش نظارت و کنترل دولت . مالکیت فرد  و اجتماعی6

 . مشارکت و نظارت عمومی7

فعالیاات بنااش خصوصاای در 

 تولید

مشارکت بناش خصوصای در 

 نظارت

 ییزدا فساد . ثبات مالکیت یا تبعیت نما از اص 8

 عقالنیت

 )در تصرف اموال( 

 . خوداتکایی اقتصاد 9
 نرخ باال  رشد

 زایی رشد درون

 . رقابت سالم10

 نفی غرر در معامالت

 انضباط اقتصاد 

 ثبات سیاستی

 . تعادل11
 نگر  جامع

 پایدار  رشد

 

 یمفهوم اقتصاد مقااومت یتبا محور یقاتهمانطور که در جدول فوق مشنص است، در اکثر تحق
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 یکاردبا رو یمفهوم اقتصاد مقاومت یاصل یبه عنوان مبان یدسته مبان 3 دفاعی - اقتصاد  یکردبا رو

  هاااصول و مؤلفاه ییدر شناسا یحوزه سع ینا یقاتگشت. غالب تحق ییشناسا دفاعی - اقتصاد 

جادول  یمگونااگون، مفااه ینمحقّقا نیاموجود م ها یدگاهرغم تفاوت د یاند. علداشته ی رامبان ینا

مشاترک از  یممفااه ینها مشترک است . ااز پژوهش یار در بس یممستق یرو غ یمفوق به طور مستق

 اند.استنراا گشته  مکتب اسالم و نظرات مقام معظم رهبر  دستورات اقتصاد یانم

 بتا یغربت یاقتصتاد یهتامتد  یت تطببا محوری   یقاتاز تحق یایدهچک .3

 دفاعی  - اقصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادی

  هاامکاتاب و مادل در دفااعی - اقتصااد  یاقتصاد مقاومت  هاالمان ییبه شناساها این پژوهش

هاا از آن تاوانیما اند. کاهپرداخته یها در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتمدل یناز ا یر گو بهره یغرب

اب تا. مفهوم نام برد وزهح یندر ا یغرب  اقتصاد  هامدل یقتطب یتبا محور یقاتتحت عنوان تحق

 یاهنظر یاهن ماباه مفهاوم و جاا یموجود در اقتصاد غرب یممفاه ترینیکاز نزد یکیبه عنوان   آور

 ه است.شدحوزه روبرو  ینکارشناسان ا  از سو یبا اقبال خوب ی،اقتصاد مقاومت

اقتصااد ( بارا  اشااره باه تاوان سیاسات  3 ( از اصطالحی به نام )تاب آور۲۰۰۶بریگو گلیو )

زا  منالف استفاده کرده است. این ها  برون4ساخته یک اقتصاد برا  بهبود )یا انطباق با( آثار تکانه

ترین مفهوم باه اقتصااد مقااومتی در ادبیاات رایا  کشاور اصطالح با تعریفی که از آن شده، نزدیک

هاا  اقتصاد عبارت است از آنکاه اقتصااد در برابار تکاناهنماید که تاب آور  ماست. و  عنوان می

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 

اقتصاد  توانایی یک اقتصاد برا  کااهش احتماالی واقاع شادن بحاران یاا بحران است .تاب آور  

حداق  کاهش اثرات اعمالی بحران است و توانایی حفظ خروجای اقتصااد در برابار عواقاب ناشای از 

نمایاد هاست و انعطاف ساختار اقتصاد  که آن را در بازیابی سریع از بحران اقتصاد  کمک میتکانه

 (.112 - 114  1393 شگاه عالی دفا  ملی،)گروه مطالعاتی دان

هاا  ها  یک اقتصاد برا  بازیابی و تنظایم تاأثیرات منفای تکاناهآور  اقتصاد به توانایی تاب

                                                                        

به  ه این واژهر ترجممتعارف است که د Resilienceمفهوم تاب آور  در ادبیات رای  اقتصاد  با واژه انگلیسی . 3
اناد. ردهبها  منتلفی همچون فنریت، انعطاف پذیر ، جهندگی و نظایر آن را به کار فارسی صاحب نظران واژه

 اند.در پژوهش حاضر نویسندگان از واژه تاب آور  به جا  این مفهوم انگلیسی استفاده نموده
 4. Shock 
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آور   دارد که اصالح تاابشود بریگو گلیو بیان میها  آن اطالق میگیر  از فرصتخارجی و بهره

هاا  اقتصااد  اول توانایی اقتصاد برا  بهبود ساریع از تکاناهرود  اقتصاد  به دو مفهوم به کار می

آور   هاا؛ لاذا تاابتنریب کننده خارجی. دوم، توانایی اقتصاد برا  ایستادگی در برابر آثار این تکانه

هاا اقتصاد عبارت است از توانایی یک اقتصاد جهت تحم  و بازیابی دوباره خود از تأثیراتی که تکاناه

کنند. در جدول زیر به طور خالصه به مدل تااب آور  کاه   یا کاهش رشد آن اعمال میبرا  نابود

دانشاگاه  ی)گروه مطالعات قرابت معنایی چشمگیر  با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد، پرداخته شده است

 .(112 - 1393:132، یدفا  مل یعال

 

 دفاعی - اقتصاد  یکردبا رو یوزه اقتصاد مقاومتدر ح  آور تاب مدل یقتطب .4ج م  

 هامؤلفه اصول مبانی

اقتصاااد در براباار  یااابیباز

و  یخاااارج  هااااتکاناااه

 یراتمقاوماات در براباار تاااث

 آن

 

 بحران یراتانتقال تاث

 

 بعد از بحران یعسر یابیباز

 بهبود یریتمد

 ( تاب آور  )ارتقا

  اقتصاد یتو امن ثبات

  اقتصاد سالمت

 اقتصاد کالن ثبات

 یتوسعه اجتماع

 بازار ییکارا

 خوب یحکمران

 دهنده یناقدامات تسک

 و یر پذ یب)کاهش آس

 احتمال شکست( کاهش

  اقتصاد یتو امن ثبات

  اقتصاد سالمت

 ثبات اقتصاد کالن

 یتوسعه اجتماع

 بازار ییکارا

 خوب یحکمران

 یکتردبتا رو یتامبرپ یرهو س یشهاند ی با محور یقاتاز تحق یایدهچک .4

 دفاعی  - اقتصادی

امت اساالم  یهباط  بر عل هجبه یداتو تهد  با توجه به مشابهت فشار اقتصاد یقاتدسته از تحق ینا

اساالم باا  یرساول گراما ینفارام یقیبه مطالعه تطب یدر آغاز رسالت رسول خدا با دوران کنون یژهبو

 یارو پ هدر تالشند باا توجاه با یقاتتحق ین. اپردازندیم دفاعی - اقتصاد  یمبحث اقتصاد مقاومت

رساول خادا اساتفاده  یژهبزرگوار و باو ینا یرهو س یشهاز رسول خدا، از اند  رهبر مقام معظم ینراست

فاراهم آورد. از  یاقتصاد مقاومت  مشابه در راستا یماتیاخذ تصم  را برا یطشرا یبترت یننموده و بد
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حاوزه ناام  یاندر ا بریامپ یرهو س یشهاند یتبا محور یقاتتحت عنوان تحق توانیم یقاتتحق ینا

  1395، یغامی، سمیعی نسب و سلیمانیحوزه استنراا گشته است )پ ینا یقاتاز تحق یربرد. جدول ز

152 - 141). 

 3اناد باا اساتفاده از نمودهیسع یقاتتحق ینکه غالب ا دهدیحوزه نشان م ینا یقاتتحق بررسی

باه  باشاندیم یامبردفاعی پ - که برگرفته از اقدامات اقتصاد  یرمشنص شده در جدول ز  مبنا

 یاامبرپ یرهدر سا دفااعی - اقتصااد  یکاردباا رو یاقتصاد مقااومت  هااصول و مؤلفه ییشناسا

  .زندبپردا

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

 هامؤلفه اصول مبانی

 قرآن یاتآ

 

عصمت مقام 

رسااااااااول 

 خدا

 

 یاله سنن

اقتضاائات و  یجادا یقاز طر  اقتصاد یدها مقابله با تهد

 الزم یطبه وجود آمدن شرا

  اقتصاد عدالت

  اقتصاد سالمت

 خوداتکایی

  محور مردم

  اقتصاد  راهبردها

  هااااازیرساااااخت

  اقتصاد

  ساز فرهنگ

 اقتصاد 

 رفع موانع راه یقاز طر  اقتصاد یدها مقابله با تهد

 خوداتکایی

  محور مردم

  اقتصاد  آور تاب

-یشو پاا یناایبیشپاا

و مقابلااه بااا  یاار گ

  اقتصااد یدها تهد

 دشمنان

 هنخبگتان در حتوز ی  مبتارزات اقتصتادیبا محور یقاتاز تحق یایدهچک .5

 دفاعی  - اقتصادی یکردرواقتصاد مقاومتی با 

ایان  .پردازندیبه بعد م یهننبگان از دوران صفو یتبا محور  مبارزات اقتصاد یبررسها این پژوهش

دوره از تاریخ ایران با انقالب صنعتی در اروپا و هجوم کاالها  تولید  غربی به کشورها  اساالمی 

 مصادف شده است. 

یااد  آن به عنوان جهاد اقتصاد  که امروز از   ننبگان و علمااقتصاد مبارزاتجبهه  گیر شک 

  مرحله دارد دو کنیممی
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 دشمنان اسالم  اقتصاد یمتحر •

 یمل یدو تول  استقالل اقتصاد  تالش برا •

و  یارزارا در اقدامات سردار شجا ، عبااس م یرانملت ا  آغاز مقاومت اقتصاد ها نقطه توانمی

  1394، عاما  یارساازمان پدافناد غ  )قرارگاه پدافناد اقتصااد جستجو نمود یرکبیربزری، ام یدشه

خود باه پادشااه و  یرسم ها نامه و هادر رساله یرانا یونعلما و روحان یانم ین(. در ا182 - 184

 ییپااارو یمصارف  را از رواا کاالها یشخو یقعم یتیو نارضا یصدراعظم و بازرگانان، مراتب نگران

  مبناا یکاه برخا کردندیمنالفت خود اقامه م  برا یلی. آنان دالداشتندیابراز م یرانا  در بازارها

 یانا یر مانناد ساابقه اساتعمارگ ینیو تاار یوجه تجربا یزن یو برخ ی سب ینف ةمانند قاعد یشرع

 مث  هندوستان داشت. یکشورها در مل  اسالم

حکام  یتر،با قرارداد رو یکن یبه مبارزه حاا مالعل توانیم  اقتصاد یاسیمبارزات س ینا یاناز م

  علماا  باا رهبار یراندر ا یهشرکت اسالم یستنباکو و تاس یمدر تحر یراز حسن ش یرزام ینیتار

 ینیحکم تار یانم یناشاره نمود که در ا یاصفهان یو آقا نجف اصفهانی حاا آقا نوراهلل یژهاسالم به و

پارچم  یارز یارانماردم ا خاواهی تنباکو به عنوان نقطاه عطاف آزاد یمتحردر  یراز حسن ش یرزام

 (.20 - 194  1391 )نجفی، برخوردار است ییواال یتاز اهم ینید  رهبر

 
 دفاعی - اقتصاد  یکردرواقتصاد مقاومتی با ه ننبگان در حوز مبارزات اقتصاد . 6ج م  

 هامؤلفه اصول مبانی

 دالی  عقدیدتی

قاعده فقهی نفای سابی  مبتنای بار 

آیااات قاارآن در رد ساالطه کفااار باار 

 .مسلمین در ابعاد گوناگون

احادیث و روایاتی کاه فقهاا  شایعه 

اند در ذم تشابه باه بدان استناد کرده

 .کفار

ملاات  رهباار  والیاای

شاااایعی مبتناااای باااار 

 .هوشیار  دینی

 دالی  تجربی و تارینی

از اثاارات ننبگااان  نگراناای علمااا و

تسلّط کفار بر ممالک اساالمی مثا  

 .هند و مصر

 .خوداتکایی

ملاات  یاایوال  رهباار

بااار  یمبتنااا .یعیشااا

 .ینید یار هوش

 .هوشیار  ملّی
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 .مردم محور 

دساته مباانی  2همانطور که در جدول فوق مشنص است، در بسیار  از تحقیقاات ایان حاوزه 

 - اقتصااد مقااومتی باا رویکارد اقتصااد ه حوزاصلی به عنوان بنیان مبارزات اقتصاد  ننبگان در 

اند تا باا اساتفاده از ایان دو شناسایی گشتند. پر واضح است که محققین این حوزه سعی نموده دفاعی

 ها  این مبارزات بپردازند.دسته مبانی به شناسایی اصول و مؤلفه

اقتصتاد ه در حتوز یاقتصاد هاییمتحر ی با محور یقاتاز تحق یایدهچک .6

 دفاعی  - اقتصادی یکردرومقاومتی با 

 هاا یمتحار سااز یباه خنثا  مکرر مقام معظم رهبار یداتها با توجه به تاکدسته از پژوهش ینا

باه  دفااعی - اقتصااد  یکاردباا رو ی،در مبحث اقتصاد مقاومت یرانمردم ا یهبر عل یاعمال  اقتصاد

 بازار ا  اقتصاد یمتحر اند.ها پرداختهمقابله با آن  و راهکارها  اقتصاد ها یمتحر یتماه یبررس

قطع تجارت مرسوم   برا  و یدتهد یاحکومت مورد هدف  ینینششده به منظور عقب یینتع یشاز پ

تجاارت و  یزانم  بلکه به معنا یست،ن یمانیو پ  قرارداد  . مرسوم به معناباشدیم یروابط مال یاو 

باه  یاعو تطم یدتهد بزارروش ا ین. در اباشدیم افتد،یاتفاق م یمکه احتماالً در نبود تحر یمال یتفعال

 کشاور اععماال یخارج یاسی. اهداف سشوندیبکار گرفته م یخارج یاستبه اهداف س یابیمنظور دست

و مطلاق در  یحصار ییراتتغ یکه درواقع در پ کنیمیم یفتعر ینگونهرا ا یمکننده از به کار بردن تحر

یغامی، سمیعی نسب، سلیمانی و سید حساین زاده کشور هدف است )پ یاسیرفتار و عملکرد اهداف س

 هاایمتحار یانا یحوزه تنها به بررسا ینا یقاتاز تحق یار (. متاسفانه بس35 - 55  1394یزد ، 

 یرمانطور که در جدول زاند. هغفلت نموده و خالقانه و راهگشا یعمل  اند و از ارائه راهکارهاپرداخته

از نظارات  یمبه صورت مساتق یاصل یدسته مبان 6حوزه  ینا یقاتاز تحق یار مشنص است، در بس

 دفااعی - اقتصااد  یکاردباا رو یاقتصااد مقااومت  هاادسته از پژوهش یندر ا  مقام معظم رهبر

دساته  6 یاناساتفاده از ااند تاا باا نموده یحوزه سع ینا ین. پر واضح است که محققشدند ییشناسا

 یکاردباا رو اومتیدر حوزةاقتصااد مقا  اقتصااد هاا یمتحار  هااصول و مؤلفه ییبه شناسا یمبان

آنچه در بررسی این تحقیقات مشنص است، با توجه به ماهیات پیوساته  بپردازند. دفاعی - اقتصاد 
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 پذیر نیست. ین دسته امکان  اهامؤلفهمفاهیم این دسته جداساز  دقیق ارتباط مبانی، اصول و 

 

 دفاعی - اقتصاد  یکردرواقتصاد مقاومتی با ه در حوز  اقتصاد ها یمتحر. 7ج م  

 هامؤلفه اصول مبانی

 

 

 

تاااالش بااارا  براناااداز  

حکومت جمهور  اسالمی 

 .ایران

 

 

مقابلاااه بااارا  پیشااارفت 

 جمهور  اسالمی ایران

تاالش باارا  جلااوگیر  از 

تباادی  شاادن ایااران بااه 

ا  و جهاانی الگو  منطقه

 .گوناگوندر ابعاد 

 

 

 عجز از مقابله با ملت ایران

 

چااالش نظااام ساالطه بااا 

مفاااهیم اسااالمی انقااالب 

 اسالمی

 یراناز رشد و اقتدار ملت ا یر جلوگ

 و پناه بردن به زور یعدم امکان غلبه فرهنگ

  هاااایمتحااار

  تجار

 یمال  هایمتحر

مااردم و  یاخااتالل در دسااتگاه محاساابات یجااادا یو بانک

حوزه   هایمتحر مسئوالن

 نفت و گاز
 یمل  آبرو  و فشار رو یرتحق

مردم و نظاام و خساته کاردن  یانفاصله م یجادا

 مردم

حوزه   هایمتحر

حمااا  و نقااا  

 یاییدر

و داشاتن  یارانملات ا یمقابله با استقالل خاواه

کشاور   اسالم باه عناوان الگاو یهحرف نو بر پا

 یاسالم

  هاااا یمتحااار

حمااا  و نقااا  

 ییهوا

حوزه   هایمتحر

  علم و تکنولوژ

اعمااال   باارا  اهسااته  بهانااه بااودن مساائله

 هایمتحر

حوزه   هایمتحر

  تکنولوژ

 یمبه تسل یرانواردار کردن ملت ا

 استکبار   ورز ینهک

 یاااارز یمتحاااار

  هااااسااااخت

 یارتباط

  هاااایمتحااار یرانفل  کردن ملت ا

نهادهاااااااااا و 

 اشناص

جهاان اساالم و  یشرو انفعال در مقاب  حرکت پ

 یاسالم  جمهور
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اقتصتاد ه در حتوز یپدافنتد اقتصتاد یت بتا محور یقتاتاز تحق یایدهچک .7

 دفاعی  - اقتصادی یکردرومقاومتی با 

و کام کاردن  سااز یباه خنثا  مکرر مقام معظم رهبر یداتها با توجه به تاکدسته از پژوهش ینا

و  دفااعی - اقتصاد  یکرد با رو یران،مردم ا یهقاب  استفاده از غرب بر عل  فشار اقتصاد  هااهرم

 رباه اهارم فشاا ی قابا  تباد  اقتصااد  هاانقاط ضعف یبه بررس یبا توجه به مفاد اقتصاد مقاومت

تحت عناوان  توانیم یقاتتحق ین. از اباشندیرا دارا م یشگیرانهپ  در ارائه راهکارها یپرداخته و سع

در برخای تحقیقاات صاورت گرفتاه در  حوزه ناام بارد. یندر ا  پدافند اقتصاد یتبا محور یقاتتحق

در   پدافناد اقتصااد یاتباا محور  تحقیقات هامؤلفهمبانی، اصول و  فرمایشات مقام معظم رهبر 

شناسایی شدند. نکته مهم در این تحقیقات ایان  دفاعی - اقتصاد  یکردبا رو یاقتصاد مقاومته حوزة

 ی،)جاللا انادها به خوبی مشانص نشاده  آنهامؤلفه است که متاسفانه ارتباط بین مبانی، اصول و

1394  93 - 53.) 

 

 دفاعی - اقتصاد  یکردبا رو یاقتصاد مقاومته در حوز  پدافند اقتصاد .8ج م  

 هامؤلفه اصول مبانی

مقاام  یشاتفرما  اجراساز

 ییدر شناساا  معظم رهبر

 یاداتبالقوه تهد ها ینهزم

 یارانا یهغرب عل  اقتصاد

 هاآن یتو تقو

 

 هااا یاسااتس  اجراساااز

 یاقتصاااد مقاااومت یابالغاا

  مرتبط با پدافند اقتصاد

مبااارزه  ینااهحرکاات هماهنااگ و هدفمنااد در زم  عدالت اقتصاد

  سالمت اقتصاد  اقتصاد

 یاااتثباااات و امن

  اقتصاد

 اقتصاد  مبارزه با مفاسد

 ملزومات بلند مدت

 یکاستراتژ  کاالها  مردم محور

 ی اقتصاد شناس دشمن ییخوداتکا

  آور تاااااااااب

  اقتصاد
  بر فرهنگ جهاد یمبتن  فرهنگ اقتصاد

  و اقتصاد یعلم  کشاورز یاندانش بن یدتول

 

 

 ییبرونگرا

 یدمحورتول  بانکدار

  دفا  اقتصاد یکردبا رو  اقتصاد یاتیاقدام عمل

 یو نصرت اله  اعتقاد و باور به جنگ اقتصاد
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  الگو ینهدر زم پرداز  یهو نظر  استقالل نظر

 یبر اقتصاد مقاومت یمصرف مبتن

 
 یاتباا محور دفااعی - در حوزه اقتصاد مقاومتی باا رویکارد اقتصااد  اسناد منتشر شده بررسی

 دساته تحقیقاات صاورت گرفتاه 7دساته از  6دهاد کاه در نشان می  مقام معظم رهبر یشاتفرما

( دیاده 1) ها  مفاهیم مدل مفهاومی شاک ها به جز تحقیقات حوزه اقتصاد دفا ( رگه)تمامی دسته

ن این حوزه با استفاده از مفاهیم مدل مذکور که مبتنی بر نظارات مقاام شود، بدین معنا که محقّقیمی

اناد. از ساو  ها همّت گمااردهدر زمینة اقتصاد مقاومتی است، به پژوهش در این زمینهظم رهبر  مع

 ها  مدل مفهاومی و باومی شاک المل ، رگه دیگر با توجه اهمیّت مفهوم اقتصاد دفا  در سطح بین

 دفااعی - اقتصااد  یکردبا رو یاقتصاد مقاومت تحقیقات حوزه اقتصاد دفا  که مرتبط باتر در ( کم1)

رساد باا توجاه باه گساتردگی مفهاوم باشند، قاب  مشاهده است. در واقع به نظر مایدر ا.ا.ایران می

و  تار باه تشاریحها  معتبر انتشار یافته در ا.ا.ایران در این حاوزه بایشاقتصاد دفا ، عمده پژوهش

گیر  از این مفهوم در نظم بنشیدن باه اند تا بهرهبررسی این مفهوم در مقیاس جهانی همّت گمارده

 . دفاعی - اقتصاد  یکردبا رو یحوزه اقتصاد مقاومت تحقیقات

حوزه اقتصااد دسته تحقیقات شناسایی شده در  7حاص  بررّسی متون انتشار یافته در ، (2) شک 

هاا ( در این پژوهش1) و شناسایی مفاهیم مدل مفهومی شک  دفاعی - اقتصاد  یکردبا رو یمقاومت

پر ماضح است که با توجه به توضیحات مطرح ش ه در ساطور ذششاته، در باشد. می

تحقیقات مع مد انتشار یافته ش ه در حوزه اقتصاد دفااع، متاسافانه مفااهیم ما   

( 2) قات حوزه اقتصاد دفاع در شکل( به طور پرّرنگ مالحظه نش . لشا تحقی1) شکل

 قرار نگرفتن .

دفااعی کاه  - اقتصااد  یکاردبا رو یاقتصاد مقاومت یرامونپ یشینپ یقاتتحق  هااز ضعف یکی

غالب تحقیقات قبلی در موضاو  ماذکور فاقاد است که  ینا ه استدر صدد رفع آن برآمد یقتحق ینا

باا  یاقتصاد مقااومت یرامونپ در تحقیقات گذشتهاند. یک چارچوب مشنص و هدفمند تحقیقاتی بوده

اقتصااد  مفهوم جاام رسد ارتباطی بین تحقیقات پیرامون به نظر میدفاعی  - اقتصاد  یکردرو

و  ایجاد نگشاته اسات دیگر تحقیقات یاد ش ه در این پژمهش دفاع م شش دسته

اند. با برّرسای موضاوعات این تحقیقات به صورت کامالً مجزّا و در هفت دسته متفاوت صورت گرفته

 دسته دیگار تحقیقاات پیراماون 6پر واضح است که تقریباً تمامی ، یافت شده در مبحث اقتصاد دفا 
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مطرحای در  دارا  قرابت معنایی و مفهومی با مباحاث، یدفاع -اقتصاد   یکردبا رو یاقتصاد مقاومت

دسته  7، رویکرد گروه کانونی( سعی شده است با توجه به 3باشند. در شک  )موضو  اقتصاد دفا  می

مفهوم  یتبا محور یقاتتحق، بند  گردند. بدین منظورتحقیقات یافت شده در چارچوبی هدفمند دسته

با  یقاتتحق آور (، تاب)مدل  یغرب  اقتصاد  هامدل یقتطب یتبا محور یقاتتحق ی،اقتصاد مقاومت

 یاتباا محور یقااتتحق ،علماا و ننبگاان یاتبا محور یقات، تحقیامبرپ یرهو س یشهاند یتمحور

دسته مفهوم کلید  اقتصاد  6  به عنوان پدافند اقتصاد یتبا محور یقاتو تحق  اقتصاد ها یمتحر

دساته ماذکور قرابات  6دفا  مشنص شده، سپس موضوعات یافت شده حوزه اقتصاد دفاا  کاه باا 

اناد تاا تحقیقاات آتای در حاوزه تحقیقاتی و معنایی دارند را در زیر مجموعه مورد نظر قرار داده شده

فوق به صورت هدفمناد و در راساتا   دسته 6پیرامون  دفاعی - اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد 

ارچوب قابلیات نظام مفاهیم مشنص شده اقتصاد دفا  صورت گیرند. پر واضاح اسات کاه ایان چا

 باشد.را دارا میدفاعی  - اقتصاد  یکردبا رو یاقتصاد مقاومت یرامونپ بنشیدن به تحقیقات آتی
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 گانه 6 یقاتتحق  بنددسته یارتباطات مفهوم .2شکل 
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 اقتصاد دفا  دسته تحقیقات زیر مجموعه 6به صورت  دفاعی - رویکرد اقتصاد  با یاقتصاد مقاومت یقاتتحق  بنددسته .3شکل 

 

 



 پیشنوادها  و نتیجه گیری

اقتصااد   بارا  مقاام معظام رهبار  از ساو یاقتصااد مقااومتاز خالصه  یفیتعردر این مقاله ابتدا 

 شام  اقتصاد، دفاعی - سپس مبانی نظر  اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد . یدارائه گرد یمقاومت

عادم و  یپراکنادگ عادم وجاود متاولّی مشانص، در اداماه غیره بررسی شدند.دفا ، اقتصاد دفا  و 

 هینصورت گرفته در زم یقاتتحق  مشنص برا یعدم وجود چارچوب یزن ها وساختارمند بودن پژوهش

 تارینیااد باه عناوان بن، یارانا یاسالم  در جمهور دفاعی - اقتصاد  هبا مالحظ یاقتصاد مقاومت

سپس تأکید گردید که طراحای  .شدند ییشناسا یمقاومت داقتصا یرامونپ یقاتحوزه از تحقیب این معا

تر از تحقیقات گذشته و هادایت تحقیقاات چارچوبی از تحقیقات صورت گرفته، به منظور درک روشن

تحقیقات پیشین مرتبط با مفااهیم کلیاد  ایان پاژوهش، باا  آتی، حیاتی است. در ادامه پس از مرور

 یاقتصااد مقااومت بند  تحقیقات پیشین حوزهدسته کلی از جمع 7(، 1) ی شک توجه به مدل مفهوم

 یقااتتحق .1 تحت عنااوین   مقام معظم رهبر یشاتفرما یتبا محور دفاعی - اقتصاد  هبا مالحظ

باا  یقاتتحق .3 یمفهوم اقتصاد مقاومت یتبا محور یقاتتحق .2 اقتصاد دفا جامع مفهوم  یتبا محور

 . 5یاامبرپ یرهو سا یشاهاند یاتباا محور یقاتتحق .4ی غرب  اقتصاد  هامدل یقتطب یتمحور

باا  یقااتتحق .7  اقتصااد ها یمتحر یتبا محور یقاتتحق .6علما و ننبگان  یتبا محور یقاتتحق

تشریح گردیدند. در ادامه چارچوبی جامع از ارتباطات مفااهیم و   بنددسته  ،پدافند اقتصاد یتمحور

به   توانیپژوهش م ین. از جمله موانع اشدارائه با دیگر دسته تحقیقات یافت شده  اد دفا اقتص حوزه

 دفااعی - اقتصاد  یکردبا رو یاقتصاد مقاومت یهنظر یهو توج یحتشر یح،جامع در توض ی. نبود منبع1

 ا یارهاز جز یحوزه که بعضااً ناشا ینا یندر کتب محقق  تکرار ی. مباحث مطرح3در ابعاد منتلف 

 یمرتبط با اقتصاد مقااومت یپژوهش یاتگسترده در ادب ها یبررس .باشدمیحوزه  ینا یقاتبودن تحق

یات ملّای ماورد اقتصاد دفا  و امنمفاهیم  مباحث مرتبط با رسدیبه نظر م یدفاعاقتصاد   یکردبا رو

دید تحقیقاتی به منظاور روشان ها  جرسد انجام پروژهاند. از سویی دیگر به نظر میغفلت واقع شده

 ها  این پژوهش، راهگشا است.نمودن ارتباطات دقیق مفاهیم مطرح شده در چارچوب

 منابع

 دننشروییی بسری  ننتشراان : تهران . «                          س» .(1393.)عادل پیغامی، .1

 صادق نمام دننشگاه
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 ا        ا          ا   (، 1394) پیغامی، عادل؛ سمیعی نسر،، مطری؛ی؛ سرایمانی، یاسرا. .2

پذیای(، تهران : دننشرگاه  )جاد نول: تاب آوای و آسی،             ف ؛                  

 چاپ نول. ،نمام صادق

                             (، 1395پیغامی، عادل؛ سمیعی نس،، مطی؛ی؛ سایمانی، یاسا. ) .3

: شرننندیی و ددشرننندیی، بمتسرتگی،پایدنای و )جارد دوم      ف ؛                ا  

 ، چاپ نول.نستحنام نقتطادی(، تهان : دننشگاه نمام صادق

 ا     ا      ا      ا   (، 1395پیغامی، عادل؛ سمیعی نس،، مطری؛ی؛ سرایمانی، یاسرا.) .4

م ، تهان : دننشگاه نمرا                             ف                                   

 ، چاپ نول.صادق

(، 1394پیغامی، عادل؛ سمیعی نس،، مطری؛ی؛ سرایمانی، یاسرا، سرید  سریه ینده یرعدی، سرعید.) .5

 ، چاپ نول.، متانی، نبعاد و انبناابا، تهان : دننشگاه نمام صادق                      

ی، پیغررامی، عررادل؛ شررای، ینده، محمرردجیند ؛ سررمیعی نسرر،، مطرری؛ی ؛ سررید  سرریه ینده یررعد .6

، چراپ ، تهان : دننشرگاه نمرام صرادق                                (، 1395سعید.)

 نول.

    ا  »(. 1392ینده جهامی، محمدصادق؛ سیدعایادا سوادیه و مطی؛ی سمیعی نسر، )تانب .7

 هلل                              ا      ا            ا    ا     ا              

 .31-46(، 10)32میالعا  ننقالب نسالمی، ش .«  خ    

تهران :  .«   ا     ا      ا   خ   ا   پ                     »(. 1392جع؛ای، سعید ) .8

 دننشگاه صنعتی مالک نشتا.

 تهان : نشا نیایفان . .«                           »(. 1394جاللی، غالمادا ) .9

ا ، مشرن .«         ؛     ا     ا       ا       »(. 1392ینده بحاینی، م.ح ) سیه .10

 .138-159(، 22) 138ش

         ال    خ               ا     ا     ب»(. 1388خساوی وشمگیا،  سره ) .11

 تهان : مؤسسه تحقیقاتی تدبیا نقتطاد. .«                    

        ا                       »(. 1393دننش جع؛ای، دنوود ؛ سمانه کایمی، سرمانه ) .12
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 .1 -35(، 8)2بای انبتادی و کال . شسیاست .«       

 تهان : نشا ساقی. .«                         »(. 1392دای نیییاننی،  سیه ) .13

     اا       اا   »(. 1395نمیاآذافرا ) سررید عارری محمرد نو؛رری فانشرراه و ادندی، عاری؛ .14

 - ا خ         ا       ا    ا                                                 خ    

(      ISM) ». 31-55(، 2)19 ش بسی ، انبتادی میالعا  تهان : فطانامه. 

تهران : ماکرع تحقیقرا   .«                     ا      ا   »(. 1392او انی،  سه ) .15

 نستانتژیک مومع تشخیص مطاحت نظام، چاپ ب؛تم.

                               ش  ا             »(. 1391فا، محمردجیند )ستحانی .16

 تهان : دننشنده نفسای و تابیت پاسدنای نمام  سیه. «   ب           

 -     ا     ا      ا       ا    ا   ؤ  ا » .(1395) عادل پیغرامی یاسا؛ سایمانی، .17

 .5-29(، 2)19 ش بسی ، انبتادی میالعا  تهان : فطانامه .«                          

تهران : دننشرگاه عرالی . «                     ة          »(. 1390مراند )سی،، نله .18

 دفاع مای.

 .«                                 ا      ا      ا   »(. 1391ماند )سی،، نله .19

 .5-22(، 5)3آفاق نمنیت، ش

 تهان : نشا نیایفان . .«                       »(. 1393طغیانی، مهدی؛ بمناان  ) .20

 تهان : نشا نیایفان .  .«                       »(. 1395طغیانی، مهدی؛ بمناان  ) .21

          ا                                        »(. 1393نهلل )عتدنلمالنی،  وت .22

 تهان :ننتشاان  بسی  دننشوییی دننشگاه نمام صادق. «   

    اا   » .(1394عنرا  پریا خیانبرادی ) و مویرد ییسر؛ی؛ میرمم عتاسرعای،اینردی نادکانیف .23

برای معاصرا ننقرالب پرژوبش. «                              :       ا           ا 

 63-78(، 1)1،شنسالمی

 .«                        »(. 1394قانایاه پدنفند نقتطادی سایما  پدنفند غیا عامل ) .24

 ان . تهان : نشا نیایف

  ا       ا          ا  »(. 1394قانایاه پدنفنرد نقتطرادی سرایما  پدنفنرد غیرا عامرل ) .25
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 دننشگاه عالی دفاع مای)دنعا(.
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