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 1/09/29پذيرش مقاله:                                                                       17/19/27دريافت مقاله: 

 چکيده
این حقیقت انكارناپذیر است که جمهالوری   مؤیدزای کنونی جهان و منطقه، تعمق و تثمل در وضعیت چالش

اسالمی ایران باید با اتخاذ تدابیر مناسآ در راستای کسآ قدرت برتر دفاعی در منطقه جنالو  غالر  آسالیا    
ای و بالا رویكالرد   زمیناله  باشد که با روش تحقیق مالوردی ای میتوسعه گام بردارد. این مقاله از نو  کاربردی

نفر از خبرگان حوزه اقتصاد دفاعی  19شده است. جامعه نمونه این پژوهش تعداد  آمیخته )کمی و کیفی( تهیه
ای و میدانی است ها کتابخانهاین مقاله؛ روش گردآوری داده در .اند شده انتخا صورت هدفمند  هستند که به

های ایالن پالژوهش بالا دو    وتحلیل داده باشد. تجزیهها سؤاالت مصاحبه و پرسشنامه می گیری آنزار اندازهو اب
و رتبه دهی فریالدمن )بالرای    (بهبودیافته Swotاستفاده از تكنیک تدوین راهبرد ) استنباطیروش توصیفی و 

 به شرح و ترتیآ اولویت زیر است: دراهبر 6نتایج این تحقیق ارائه  گرفته است. بندی راهبردها( انجاماولویت
دفاعی با رعایت دقیق اصول اقتصالاد   بر سرمایه( پایان دادن به مالكیت انحصاری دولت بر صنایع بزرگ و 1)

تولیدات نظامی جمهوری  رقابتی در عرصه ارتقاء سطوح کیفی و کمی تولیدات صنایع دفاعی کشور و فروش
( اسالتفاده از مالدیران   2ک باهد  افزایش درآمدهای ملالی و سالرانه )  اسالمی ایران به همسایگان و دیگر ممال

( کاهش سطح اتكا اقتصاد دفاعی باله درآمالد   3گذاری ) در سیاست راهبردی متخصص جهت اعمال تخصص
( حمایت از مبتكران، نالوآوران و  4نفتی با استفاده از ترویج اقتصاد مقاومتی در حوزه تولیدات صنایع دفاعی )

اثرگذار  یهای امور دفاعی و باهد  تقویت صنایعِ پایها واگذاری بودجه مناسآ به حوزهمدیران متخصص ب
( استفاده صحیح از منابع مالی کشور در راستای 5) دفاعینظامی و افزایش تولید ناخالص ملی در عرصه امور 

فاعی باهد  نیل باله  د نمودن صنایع نظامی و غیرنظامی و مقابله با انحصارگری در حوزه تولیدات دومنظوره
( تقویالت و حفالن ذخالایر    6) دفالاعی های نظالامی و افالزایش رشالد اقتصالاد     زمینه تولید فناوریخودکفایی در

تولیدات دفاعی کشالور و خودکفالایی در زمیناله    درروندراهبردی نرم، سخت و هوشمند دفاعی با ایجاد ثبات 
قالاء موقعیالت اقتصالاد دفالاعی جمهالوری      های نظالامی باهالد  ارت  های مواد غذایی، دارویی، انرژی و فناوری
 اسالمی ایران در بین کشورهای هد .

 1494 انداز چشم سند و آسیا غر  جنو  دفاعی، اقتصاد قدرت راهبرد، واژگان کليدی:
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 kiani.Sorena@yahoo.comملی )نویسنده مسئول(،  آموخته علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا  دانش 2.

 آموخته علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا  ملی . دانش3

 فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک

 9977بهار  97سال هجدهم، شماره 

 897 -995ز صفحه مقاله دوازدهم، ا

mailto:kiani.Sorena@yahoo.com


 

 

 1300بهار ، 90، شماره هجدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   209

 مقدمه

جهالان کنالونی و ورود متغیرهالای     پرشالتا  و تهدیدات جدی موجود در منطقه، تحوالت  ها دغدغه

دارد بر نظام جمهوری اسالمی ایران؛ ما را بالر آن مالی   تثثیرگذارللی المداخلی و بین درصحنهمتعدد 

ی به قدرت ابی دستها و تهدیدات داخلی و خارجی در پی که با در نظر گرفتن همه مسائل، چالش

. راهبردهای رسیدن به آن را مشخص کنالیم هایش، مقولهو ضمن تعیین  ای باشیمبرتر دفاعی منطقه

 علیاله(   ..ا. رحمالت )و معمالار جمهالوری اسالالمی ایالران حضالرت امالام خمینالی         گالذار  انیال بنکه  طور همان

های جنگ که در طول سال ی دفاعی کشور قوی باشد. مردم ماشرایطی باید بنیه هر در"فرمایند: می

انالد، بایالد خطالر تهالاجم     و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده

 (.04: 21 ج، «ره»)امام خمینی  ".تر بدانندهای مختلف را جدیها و شكلدر شیوه خواران جهان

ت ایالران در کسالآ اقتالدار    عالج ملاَل "فرمایند: نیز در این رابطه می (یالعال مدرله)ای حضرت امام خامنه

 (1309، «یالعال مدرله»ای )امام خامنه ".است

دهنالد، ضالمن   نشالان مالی   العالی()مدرله رهبری و مقام معظم علیه(رحمت ا... )فرمایشات حضرت امام خمینی

کشور باید از توان دفاعی برخوردار باشد، همواره بایستی در پی کسآ قدرت و اقتالدار نیالز    که نیا

زای باشد. ضروری است که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران جهت مواجهه با وضالعیت چالالش  

و ابتكالار عمالل،    اتخالاذ تالدابیری مناسالآ   و برای حصول به قدرت برتر دفاعی در منطقه، با  کنونی

حفارت از منافع ملی، انقال  اسالمی و منالابع حیالاتی کشالور را فالراهم آورد.      شرایط الزم را برای

متناسآ بالا تهدیالد    افزارافزار و نرمبرای حصول به این قدرت و توانمندی، نیازمند تحول در سخت

ریت، اطالعالات، فنالاوری و تفكالر صالورت     و محیط امنیتی است، این تحول باید در سالاختار، مالدی  

 پذیرد.

های بالفعالل و بالالقوه   مجموعه توانایی"گونه تعریف کرد: توان اینساده می طور بهقدرت دفاعی را 

فرهنگالی،   -های سیاسی، اجتمالاعی دفاعی در ابعاد مادی و معنوی قدرت هوشمند؛ ناشی از ررفیت

ئوپلیتیكی جهالت رفالع و دفالع تهدیالدات و ایجالاد      و ژ  آوری، زیستی اقتصادی، نظامی، علمی و فن

)مطالعالات گروهالی دوره ششالم    "امنیت پایدار و تثمین منافع و اهالدا  جمهالوری اسالالمی ایالران.    

مسلماا بدون توانایی اقتصادی؛ تقویت بنیه دفاعی یالک کشالور امالری    ( 1301 -سیاست دفاعی، داعا

هالای  و نیازهالای جامعاله در زمیناله   مشكل خواهد بود. در سایه قدرت اقتصادی است کاله مایحتالاج   
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-فرهنگی، علمی، نظامی، رفاه عمومی، عدالت و امنیت اجتماعی و ... تحقق می -سیاسی، اجتماعی

 (245، 1300)تهامی، کند.بنابراین اقتصاد نقش محوری را در حیات کشورها ایفاء می ؛یابد

ادی یالک کشالور و توانمنالدی    هالای اقتصال  که بین قابلیالت  یابیم درمی، گفته شیپبه مطالآ  نگرش با

فرمایشالات حضالرت    -با توجه به مطالبات اسناد باالدسالتی  ی آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. دفاع

دال بالر   -شمسالی  1494انالداز  و سالند چشالم   العالی()مدرلهو مقام معظم رهبری علیه(  ..ا. رحمت)ینیخمامام 

غر  آسیا؛ و همچنین ارتبالاط و   ایران در منطقه جنو جمهوری اسالمی کسآ قدرت برتر دفاعی 

، یفنالاور  یعلمال اجتمالاعی،   -قدرت اقتصاد دفاعی کشور بر تمامی ابعالاد )سیاسالی، فرهنگالی    ریتثث

جایگاه فعلی اقتصاد  ارزیابی "ژئوپلیتیكی و نظامی( قدرت دفاعی؛ لذا در این مقاله، محقق به دنبال 

آمریكالالا، انگلسالالتان، رژیالالم دفالالاعی جمهالالوری اسالالالمی ایالالران نسالالبت بالاله کشالالورهای هالالد  یعنالالی 

 -سنجش قدرت دفاعی و تحلیل محیط یها مؤلفهبر مبنای  -صهیونیستی، ترکیه و عربستان سعودی

ایران در منطقه جنالو   جمهوری اسالمی و دستیابی به راهبردهای کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی 

ه شناسالایی و تبیالین   فعالیت تحقیقاتی بال  این است. "شمسی 1494انداز غر  آسیا برابر سند چشم

بر قدرت اقتصاد دفالاعی؛ تعیالین جایگالاه اقتصالاد دفالاعی جمهالوری        تثثیرگذاراستانداردِ  یها مؤلفه

اسالمی ایران نسبت به کشورهای هد  و ارائاله راهبردهالای کسالآ قالدرت برتالر اقتصالاد دفالاعی        

یت ایران در منطقه جنو  غر  آسیا جهت رسیدن از وضعیت موجود باله وضالع  جمهوری اسالمی 

انجامد. ضمناا عدم انجام این پژوهش، ارزیابی وضعیت فعلالی اقتصالاد دفالاعی کشالور و     مطلو  می

دارد؛ تحقالق  نگاله مالی   یسالردرگم مقایسه آن با اوضا  اقتصاد دفاعی کشورهای هد  را در ابهام و 

یابی باله راهبردهالای کسالآ قالدرت برتالر      کشور و مسیر دست 1494انداز اهدا  دفاعی سند چشم

هالای فالراوان مواجاله    ایران در منطقه جنو  غر  آسیا را با چالشجمهوری اسالمی دفاعی اقتصاد 

 گوید که:کند. این تحقیق میمی

 ؟اند ماکدارزیابی اقتصاد دفاعی کشورها  یها مؤلفه -

 جایگاه اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ایران نسبت به کشورهای هد  کدام است؟ -

 ، تهدیدات قدرت اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ایران کدامند؟هاها، فرصتنقاط قوت، ضعف -

های موجود و مطلو  قدرت اقتصاد دفالاعی جمهالوری اسالالمی ایالران بالر روی محالور       وضعیت-

 ند؟امختصات کدام
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ایران در منطقاله جنالو  غالر  آسالیا بالر      جمهوری اسالمی راهبردهای کسآ قدرت برتر دفاعی  -

 ند؟ادامشمسی ک 1494انداز اساس سند چشم

 ند؟ابندی راهبردهای مذکور کداماولویت -

 مبانی نظری

 :پيشينه شناسی -الف

عالالالی دفالالا  ملالالی، دافالالوس آجالالا،  یهالالا دانشالالگاههالالای از کتابخانالاله آمالالده عمالالل بالالههالالای بالالا بررسالالی

عنوان با  تحقیقاتی نامه و رساله، هیچ پروژه تحقیقاتی، پایانتاکنونشتر و مالک ا (السالالم  لیه)ع حسین امام

ارائه راهبردهای کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهالوری اسالالمی    "یا هد  مقاله حاضر که به 

پرداخته باشد، مشالاهده   "شمسی 1494انداز ایران در منطقه جنو  غر  آسیا بر اساس سند چشم

 یر در حوزه موضوعی این مقاله است:و یافت نشد؛ لیكن رساله دکتری ز

ترین نظامی جمهوری اسالمی ایران، عبالدالعلی پورشاسالآ، دانشالگاه عالالی     عنوان رساله دکتری: دک

 1306دفا  ملی، 

 تحقیق: سؤاالت

 ند؟اثر در تعیین نو  دکترین نظامی و تدوین آن کدامؤم یها مؤلفهعوامل و  -1

 مناسآ برای دکترین نظامی در جمهوری اسالمی ایران کدام است؟ یالگو -2

 دوین دکترین نظامی چگونه است؟ثر در تؤهای ملفهؤترتیآ اهمیت م -3

 ؟دارند عهدهبه  یمؤثرتردکترین نظامی نقش  نیتدو ودر تعیین و نو   مؤلفهکدام  -4

 ایزمینه-روش تحقیق: موردی

، نیروهای مساللح  تیمثمورامنیتی کشور شامل:  -عوامل مؤثر در تعیین قدرت دفاعی نتیجه تحقیق:

-ماهیت جنالگ ، سال دفا  مقدس 0 تجار  ویخی سوابق تار ،صنایع دفاعی و فناوری و تسلیحاتی

قالدرت بازدارنالدگی   ، توان بسیج ملی و نقش نیروهای ذخیالره ، های آینده و انقال  در امور نظامی

 اثرگالذار کشالورهای  » :الملالل  نیبال تهدیدات فراروی ایران در محالیط ملالی و   باشد. همچنین میملی 

تهدیالدات  ، جمهالوری اسالالمی ایالران    فالراروی  تهدیدات خارجی، کشورهای همسایه ایران، منطقه

 باشند.می« داخلی علیه امنیت جمهوری اسالمی ایران

چهارم که به تصویآ مقام معظم فرماندهی کالل   ساله پنجامنیتی برنامه  -کلی دفاعی یها استیس در

بازدارنالدگی و   منظور بهافزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی "قوا رسیده است چنین آمده است 
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مین اهدا  و تثمین منافع ملی و امنیالت  ثت و ها فرصتاز  یریگ بهره و اسخگویی مؤثر به تهدیدها،پ

گیالری از   و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهالره  عمومی

 "ی امكانات. همه

ی و پشالتیبانی از  اهالدا  ملال   نیتالثم ثر به تهدیالدات و  ؤی میگوواضح است که در راستای پاسخ لذا

-هها و شالیو ای فراهم گردد که نیروهای مسلح کشور بتوانند روشبایستی زمینهسیاست خارجی می

ایجاد شرایطی کاله حالاکی از اندیشاله     جهیدرنت و ابندیدرروشن و روان  طور بهرا  ها آنهای عمل به 

د نظالامی دکتالرین   معنی کاله بعال   بدین کشور را شكل دهد. ینظامدکترین  ،است بازدارندگی دفاعی

 دکترین دفاعی خواهد بود. درواقعنظامی کشور 

مقاالت علمی داخلی زیادی مرتبط با حوزه موضوعی جهاد اقتصادی، اقتصالاد مقالاومتی و   همچنین 

 تنهالا  ناله در حالوزه موضالوعی اقتصالاد دفالاعی     ، لالیكن  انالد  شده ارائهچگونگی الگوی مصر  تهیه و 

 هالیچ های خود در خصوص مبحث اقتصاد دفاعی؛ با ررسیمحقق در بهمایشی انجام نگرفته؛ بلكه 

راهبردهای "؛ لیكن مقاله زیر مرتبط با حوزه موضوعی مقاله كردنپژوهشی برخورد  -ی علمیمقاله

کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنو  غر  آسیا بر اساس سند 

 باشد.می "شمسی 1494انداز چشم

ی آن، حسین محمالدی، دانشالگاه عالالی دفالا  ملالی، فصاللنامه       ها مؤلفهه: قدرت نظامی و عنوان مقال

 1309، پائیز 31مدیریت نظامی، شماره

 یهالا  مالال  سؤال تحقیق: قدرت نظامی مطلو  برای هر کشور جهت تثمین امنیت باید دارای چاله  

 اساسی باشد؟

امنیت هر کشور و تعاملی که بین ابعالاد   قدرت نظامی در تثمین ی کننده نییتعنتیجه: با توجه به نقش 

قدرت ملی وجود دارد بین امنیت و قالدرت   عنوان بهو نظامی  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

ی منطقی وجود دارد. البته امروز قدرت نظامی غالآ است ولی رایالج نیسالت. قالدرت    رابطه نظامی

نیروهای مسلح یک کشور عنصر اساسی توان  هرحال بهاقتصادی رایج و قدرت فرهنگی نافذ است. 

حیالاتی   یها ارزشی قدرت است و کشورها برای پاسداری از استقالل، تمامیت ارضی و در معادله

داشتن قدرت نظامی نباید بالا نادیالده    مدنظرخود نیازمند واقعیتی به نام قدرت نظامی هستند، لیكن 

هالای عمرانالی و   و اختصالاص بودجاله  های کشور و عدم توجه به توسعه متوازن گرفتن سایر بخش

هالا هسالتند و در   رفاهی کشور به بخش نظامی همراه باشد. نیالروی نظالامی بالازوان توانمنالد دولالت     



 

 

 1300بهار ، 90، شماره هجدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   204

هالای  مفهالوم قالدرت نظالامی و مؤلفاله     جهالت  نیازاهای ملی نقش اساسی دارند پشتیبانی از سیاست

 باشد:نظامی به شرح زیر می ی دهنده لیتشك

تعادل، کمیت و کیفیت نیروهالای مساللح، کمیالت و کیفیالت سالالح و      مناسآ، ترکیآ،  یده سازمان

نظالامی، کمیالت و کیفیالت     یها رساختیزتجهیزات، فناوری، رهبری نظامی، سیاست امنیتی دفاعی، 

راهبالردی، محالیط، تالوان بسالیج      یهالا  سالالح سیستم پشتیبانی، وضعیت اقتصادی، افكالار عمالومی،   

ردم و نیروهای مسلح در مواقع جنگ و بحران، عدم نیروهای ذخیره، ایجاد پیوند و هماهنگی بین م

 اتكای اقتصادی، فنی و نظامی زیاد به کشور خاصی، بودجه، امنیت ملی.

اشالاره   هالا  آنبر قدرت نظالامی باله    اثرگذارهای عالوه بر مواردی که در مبحث مؤلفه رسد یمبه نظر 

 شد، یک قدرت نظامی کارآمد باید حائز موارد زیر باشد:

 الزم برای دفع تهدیدات باشد. یها تیقابل دارای -1

 باشد. افتهی گسترشو  یده سازمانمتناسآ با وسعت خا  و طول مرزها  -2

 از حمایت ملی و مردمی برخوردار باشد. -3

 تا آنجا که ممكن است به خارج از کشور اتكا نداشته باشد. -4

 قدرت نظامی در تابعیت قدرت سیاسی کشور باشد. -5

فرهنگالی   -قدرت نظامی به معنای نادیده گرفتن قدرت سیاسالی، اقتصالادی و اجتمالاعی   تقویت  -6

فرهنگالی و نظالامی صالورت    -نباشد و همواره توسعه متوازن در ابعاد سیاسی، اقتصالادی، اجتمالاعی  

 گیرد.

 شناسی: مفهوم

 تعاريف عملياتی متغيرها:

 منطقه.راهبردهای کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی در  متغير تابع )وابسته(: -
 کنند.های رسیدن به هد  در این راهبردها ایفای نقش میهد ، ابزار و روش یها مؤلفه

 شمسی 1494انداز سند چشم ای(:متغير ميانجی )واسطه -
هالا  آینالده و تفسالیر گالزاره    دربالاره هالایی خردمنداناله   عبارت از ارائه گالزاره  انداز چشمسند  تعريف:

گویی باله چالالش آینالده    فرایندهای یادگیری جمعی و نحوه پاسخکه به عمل آگاهانه و به  یا گونه به
 (  103،1309)حسن بیگی، جهت دهد.

و  علیاله(   ..ا. رحمالت )ون اساسی، نظرات حضالرت امالام خمینالی   شمسی بر مبنای قان 1494 انداز چشمسند 
 تدوین گردیده است.العالی(  )مدرلهمقام معظم رهبری 
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 محیط راهبردیمتغير مستقل:  -

گیالرد تالا بالر    ی و تحلیل قرار مالی موردبررسمحیطی است که تغییرات آن  راهبردي: تعريف محیط
هالا و تهدیالدات )تحلیالل محالیط     اساس نقاط قوت و ضالعف )تحلیالل محالیط داخلالی( و فرصالت     

 تدوین گردند. موردنظربر آن؛ راهبردهای  مؤثرخارجی( 

شالود. بالدون   میقدرت اقتصادی یک کشور، زیربنای توسعه ملّی آن محسو  اقتصاد دفاعی:  -

توانایی اقتصادی؛ تقویت بنیه نظامی امری مشكل خواهد بود. در سالایه تالوان اقتصالادی اسالت کاله      

ضروریات اولیه افراد در امور مسكن، غذا، پوشا ، بهداشالت، درمالان و سالایر نیازهالای جامعاله در      

تمالامی   یابالد. اجتماعی در یک کشور تحقالق مالی   های آموزشی، رفاه عمومی، عدالت و امنیتزمینه

های علمی، صنعتی، کشالاورزی، اجتمالاعی، فرهنگالی،    های عمرانی و تحقیقاتی در زمینهریزیبرنامه

بنابراین اقتصاد نقش محوری را در حیات کشالورها   ؛سیاسی و نظامی به پشتوانه اقتصادی نیاز دارند

هالای  بالین قابلیالت   که یابیم درمی، گفته شیپبه مطالآ  نگرش با( 245، 1300)تهامی، نماید.ایفاء می

اقتصادی یک کشور و توانمندی دفاعی آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در عرصه جهانی و روابالط  

هالا مطالرح   ها و دولالت ترین عرصه رقابت، همكاری و تناز  بین ملتمهم عنوان بهالملل، اقتصاد بین

شالدت نیازمنالد   ، باله در تالش برای کسآ برتری نظالامی  ها ابرقدرتباشد. در دوران جنگ سرد؛ می

توان گفالت کاله برتالری نظالامی؛ چهالره و      می واقع بهمنابع مالی جهت تثمین مخارج نظامی بودند و 

 -وجود آمدن تعادل نسبی در عرصاله نظالامی   اما با به ؛جلوه بیرونی برتری و موفقیت اقتصادی بود

مالال برخوردهالای   و کالاهش احت  -ایهای هسالته به سالح ابرقدرتیابی هر دو ویژه پس از دستبه

تدریج، عرصه اقتصاد به صحنه تقابل و رقابت بین بلو  غر  و شرق بدل شد. لیكن در نظامی؛ به

داری؛ جنالگ سالرد نیالز پایالان     پایان کار با مغلو  شدن اقتصاد سوسیالیسم در برابر اقتصاد سالرمایه 

های مادی و هزینه شتندربردا قبیلبه دالیلی از  -رنگ شدن منازعات نظامیکم پذیرفت. امروزه، با

ای در هالای اقتصالادی جایگالاه ویالژه    جنگ -ها آنافكار عمومی از  تیحما عدمتلفات انسانی باال و 

هالا و مطالعالات تجربالی    . نظریاله انالد  پیالداکرده آمیز در بین کشورها عرصه رهور رفتارهای خصومت

ظیر فقر، نابرابری، بیكالاری،  ی با ماهیت اقتصادی نعواملفراوانی در تائید این مسئله وجود دارند که 

های شورش، جنگ، نارضایتی عمومی و انقال  مانندتوانند منجر به مسائل خاصی فساد و تورم می

هالای سیاسالی کشالورهای    اجتماعی شوند و از آن طریق، به کاهش ضریآ امنیت ملّی و تهدید نظام

عث تضعیف بنیه دفاعی کشور توانند باها و مشكالت اقتصادی می، ضعفهرحال به. بیانجامدجهان 

( از سالوی دیگالر، رابالرت مانالدل وجالود امنیالت       13-14، 1309)خادمی، در حفن منافع ملّی شوند.
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یالک اهالرم و    عنالوان  باله اقتصادی در جامعه را منوط به دو عامل اصلیِ استفاده از امكانات اقتصادی 

ی بین امنیالت اقتصالادی و   ترین محصول مبادله خارجداند. وی مهمبنیان اقتصادی قدرت نظامی می

( بنا بر نظریه 00، 1399دانسته است. )ماندل، « تفنگ یا نان»و « تفنگ یا کَره»امنیت دفاعی را بحث 

کنالد کاله باله تالثمین کاالهالای      باری بوزان؛ قابلیت اقتصالادی وقتالی قالدرت نظالامی را حمایالت مالی      

نظالامی منجالر شالود؛ لالذا     یت قالدرت  های صنعتی برای پشتیبانی و بهبود وضالع استراتژیک و پایگاه

خارجی رقیآ یا دشمن به دنبال ایجاد اختالل در چرخه تالثمین کاالهالای اسالتراتژیک و     هایدولت

( تالری  151، 1390در قدرت نظالامی هسالتند. )بالوزان،     مؤثرسقوط اقتصادی صنایع پایه و  درنتیجه

حكمالی بالین ثالروت و    گوید که رابطه ممی 0«اسلحه در مقابل غذا»تریف نیز با مطرح نمودن نظریه 

ی قدرت ملاّلی و  ریگ شكلمنابع اقتصادی در  ریتثثقدرت دفاعی و نظامی وجود دارد؛ و دالیل آن را 

هالا و نیالروی   آوریاعم از تجهیالزات، فالن   -های نظامیدفاعی؛ و همچنین برآورده ساختن نیازمندی

 (05، 1309)خادمی، داند.از محل درآمدهای اقتصادی می -انسانی

و شناخت محالیط داخلالی و خالارجی،     بامطالعهرحی است جامع و پویا که در فرآیند آن ط راهبرد:

شالوند و بالا ارزیالابی و رویالارویی عوامالل      نگری تعیین مالی ، با آیندهنیآفر تحولو  بلندمدتاهدا  

و شناخت محالیط داخلالی در برابالر عوامالل      بامطالعههای محیط داخلی( و ها و ضعفداخلی )قوت

هالای راهبالردی( مناسالآ    تهدیدهای محیط خارجی( تدابیر راهبالردی )گزیناله   ها وخارجی )فرصت

عناصر مادی و معنوی قدرت )عوامل سخت و نرم قدرت( تدوین و منالابع   یریکارگ بهبرای تهیه و 

: 1300)دانش آشتیانی، شوند.تعیین میالزم برای رسیدن به وضعیت مطلو  و کسآ برتری رقابتی 

33) 
است و با ساللطه قرابالت دارد. )لالوکس، اسالتیون،     « قادر بودن»عام به معنی قدرت در معنای قدرت: 

1399: 4-1) 
 ممكالن  و، منظر، تصویر، افق، آرمان و آینالده متصالور، مطلالو     دورنمابه معنی  لغت در :انداز چشم

 خواهد در آینده به آن نقطاله برسالد.  باشد که سازمان میاست و به عبارتی بیانیه کوتاه و مختصر می

 (190-103،1309بیگی، )حسن

                                                           
بود، به  شده مطرحقبالا با عنوان کره یا نان در مقابل اسلحه  که Gans Versus Butter . این عبارت ترجمه1

 شود.های توسعه اقتصادی مربوط میهای نظامی و هزینهبحث هزینه
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تدابیری که برای مقاومت در مقابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و یالا   دفاع:

 (200: 1305)نوروزی،  شود.چند کشور مؤتلفه اتخاذ میفناوری توسط یک یا 
وشالمند؛  های بالفعل و بالقوه دفاعی در ابعاد مادی و معنوی قدرت همجموعه توانایی قدرت دفاعی:

و   آوری، زیسالتی  فرهنگی، اقتصادی، نظامی، علمالی و فالن   -های سیاسی، اجتماعیناشی از ررفیت

ژئوپلیتیكی جهت رفع و دفع تهدیدات و ایجاد امنیت پایالدار و تالثمین منالافع و اهالدا  جمهالوری      

 (1301 -داعا)مطالعات گروهی دوره ششم سیاست دفاعی،  اسالمی ایران.
مادی و معنوی قدرت اقتصادی یک کشالور شالامل    یسازوکارهابخشی از  فاعی:تعريف قدرت اقتصاد د

ثالروت،   عادالناله  اشتغال، توزیالع  و تولید اقتصادی، ضرورت محوری ریزی راهبردی، عدالتبرنامه
بینانه منابع، اقتصادی، تخصیص واقع یمدار اخالقمداری اقتصادی،  اقتصاد، قانون در محوری مردم
-و پشتكار، تالش برای دستیابی باله دانالش فنالی و فالن     خودباوریاقتصاد،  بر و نظارت بازار کنترل

 قالدرت  باله  اقتصادی، دستیابی تحریم؛ استقالل با جدی آوری، نفی وابستگی و خودباختگی، مبارزه
خالرد، صالبر و    اقتصالاد  اقتصالاد؛ تقویالت   یساز یخصوصاسالمی،  نظام اقتصاد اقتصادی؛ الگوسازی

کالار،   در کیفیالت  ملالی، افالزایش   ثالروت  ، امنیت محوری، افزایشداییفقرزقناعت، معیشت مردم و 
عمومی و فعالیت آحاد جامعه است که در سایه توکل به خدا  حمایت از مبتكران و نوآوران و اراده

در راستای تقویالت تولیالد ناخالالص ملاّلی، افالزایش درآمالد سالرانه، رشالد          اسالمی احكام به و عمل
یالا همالان    -هالای دفالاعی  و هزیناله  یش متناسالآ بودجاله دفالاعی   اقتصادی، کاهش نرخ تورم و افالزا 

رونالد و موجالآ حفالن منالافع ملاّلی، تحقالق قسالط و عالدالت         می کار به -اقتصاد دفاعی یها مؤلفه
امنیت مالی و اقتصادی جامعه، قطع سلطۀ بیگانگالان   نیتثمآوری، خودکفایی صنعتی و فن اجتماعی،

تثمین کاالهالای اسالتراتژیک، تقویالت صالنایعِ پایاله       گرایی، ایجاد ثبات در چرخهو پرهیز از مصر 
ها( و افزایش تالوان دفالاعی   ها و عردّهاثرگذار در بخش دفاعی، برآورده ساختن مایحتاج نظامی )عِدّه

در برابالر   موقالع  باله العمالل مناسالآ و   شالود و باله ارتقالاء سالطح بازدارنالدگی و عكالس      آن کشور می
 (ین)محقق کند.های دشمنان، کمک می فعالیت

 های مرتبط با اقتصاد دفاعیهم نظريها

له اهالدا  اقتصالاد دفالاعی را حفالن منالافع ملاّلی و ذخالایر        معظم :عليه(.  ا.. رحمت)نظريه حضرت امام خمينی  

امنیالت مالالی و    نیتالثم آوری، ارضی، تحقق قسط و عالدالت اجتمالاعی، خودکفالایی صالنعتی و فالن     

هالای  و روش هالا  راه ایشالان  دانند.گرایی میاقتصادی جامعه، قطع سلطۀ بیگانگان و پرهیز از مصر 

قالرار   موردتوجاله های کالن اقتصالادی کشالور   ریزیاقتصاد دفاعی را که باید در برنامه تحقق اهدا 

آوری، نفالی  به خدا، خودباوری و پشتكار، تالش برای دستیابی به دانالش فنالی و فالن    اتكایگیرند؛ 
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عمالومی و عمالل،    تكالران و نالوآوران، اراده  وابستگی و خودباختگی، صبر و قناعالت، حمایالت از مب  

)منصالوری الریجالانی،    انالد. اقتصادی معرفالی کالرده   فراخوانی جوانان به صحنه و استقبال از تحریم

1306 :69-65) 

اسالالمی؛   از اقتصالاد  یریال گ بهالره از:  اند عبارت بر اقتصاد دفاعی تثثیرگذارعوامل  از دیدگاه معظم له

 دولالت  درآمالد  وارث بالال  اسالالمی؛ امالوال   دولالت  درآمد ردم؛ انفالم رفاه ضامن اقتصادی استقالل

 محالوری؛ اقتصالاد   عدالت تنگناهای در نامحدود مالیات اسالمی؛ اخذ دولت درآمد اسالمی؛ خمس

بالازار؛   بالر  نظالارت  و اقتصاد؛ کنترل یساز یخصوصمالكیت؛  و سرمایه ؛ حدود(اقتصاد فقه) فقهایی

مالداری؛   اقتصالاد؛ تكلیالف   در ؛ تحولتولید و رونق اصلی متولی مداری؛ دولت مداری؛ مردم برنامه

 و زنالان؛ هوشالیاری   ؛ مشالارکت هالا  دسالتگاه  نوآوری؛ مساعدت؛ کلیه و ابتكار؛ همبستگی و وحدت

 در اقتصادی؛ ایرار استقالل؛ اقتصاد یساز مقاومبازار؛  یساز یخصوصمردم؛  به دولت بصیرت؛ تكیه

موجالود؛   امكانالات  تمالامی  از یریال گ بهالره علالوی؛   و نبالوی  داقتصالا  روش و تحریم؛ سیره با زهرمبا

 (45 :1304، )رشید علینور و همكاران ها.صحنه همه در دولت و ملت؛ ملت شكیبایی

انالد:  بالر اقتصالاد دفالاعی را چنالین تبیالین فرمالوده       مالؤثر معظم له عوامل  :ی(العال مدظله)اینظريه امام خامنه

 داخلی اقتصادی؛ تولید جهاد مال؛ تداوم و قتال با هادمقاومت؛ ج اقتصاد؛ روحیه در جهاد ضرورت

 اهدا ؛ عدالت به دستیابی ضامن اقتصادی داخلی؛ جهاد تولیدات تورم؛ مصر  از جلوگیری برای

مالردم؛   تحالریم؛ معیشالت   با جدی اقتصادی؛ مبارزه ؛ استقاللفقرزدایی با اقتصاد محوری؛ شكوفایی

 اقتصالاد  اقتصادی؛ الگوسالازی  قدرت به دستیابی؛ عادالنه ملی؛ توزیع ثروت محوری؛ افزایش امنیت

 مصر ؛ اقتصاد منابع؛ مدیریت خرد؛ مدیریت اقتصاد اقتصاد؛ تقویت یساز یخصوصاسالمی؛  نظام

 اقتصالاد؛ افالزایش   حالوزه  در اسالمی احكام به خدا؛ عمل به اعتماد و ؛ توکلاندوزی علم؛ انیبن دانش

 )همان( اقتصاد. در تجربه کنار در ییگرا جوانکار؛  در کیفیت

میالزان   ،0، درآمد سرانه1اقتصاد دفاعی را تولید ناخالص ملّیی ها مؤلفهوی  نظريه عبدالعلی پورشاسب:

فقالر،   رخطیال ز، بودجه دفاعی، بودجه سالیانه، میالزان بیكالاری، جمعیالت    2رشد اقتصادی، نرخ تورم

 (23 :1306، )پورشاسآ داند.خارجی میهای ها، صادرات، واردات و میزان بدهیهزینه

                                                           
ارزش پولی کلیه کاالها و خدمات نهایی تولیدشده، توسط تابعین یک کشور در  (GNP)تولید ناخالص ملی یا . 1

 ساله( است. یکمشخص )یک دوره زمانی 
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 یهالا  مؤلفاله قالدرت اقتصالاد دفالاعی کشالورها؛      لیوتحل هیتجزاز دیدگاه وی، در  نظريه مجتبی تهامی:

، عبارت از: تولید ناخالالص ملاّلی، درآمالد سالرانه، میالزان      مؤثرنداقتصادی که در تقویت نظام دفاعی 

، عضالویت احتمالالی   های خارجی، تجارت خالارجی رشد اقتصادی، نرخ تورم، بودجه دفاعی، بدهی

های ها، راههای اقتصادی، نرخ برابری پول کشور با ارزهای معتبر خارجی، تراز پرداختدر اتحادیه

باشند که بالا ارزیالابی   انرژی و بودجه می، ارتباط و مخابرات، ها فرودگاهمواصالتی، ترابری، بندرها، 

شورها مشخص و مالورد مقایساله   های اقتصادی کها و محدودیت؛ نقاط قوت و ضعف، قابلیتها آن

 (266،1300شوند. )تهامی،واقع می
المللی است یک مدر  معتبر بینکه  3در کتا  میلیتاری باالنس چیرمن نظريه جان چيپمن و همکاران:

 - دهالد و ارزیالابی قالرار مالی    موردبررسیوضعیت دفاعی کشورهای جهان را ، بار کو هر دو سال ی

فالاعی کشالورها را تولیالد ناخالالص ملاّلی، درآمالد سالرانه، رشالد         سنجش قدرت اقتصاد د یها مؤلفه

 (91: 2913)چیرمن، عرفی کرده است.اقتصادی، نرخ تورم، بودجه دفاعی و هزینه دفاعی م

 ضرورت تقويت اقتصاد دفاعی در جمهوری اسالمی ايران

                                                                                                                                              
تصادی کشورهاست و برای هایی است که معموالا بزرگی آن، دلیلی بر قدرت اق. درآمد سرانه یكی از شاخصه1

رود. محاسبه درآمد سرانه در کشورها به سه روش مقایسه تفاوت زندگی افراد ملل مختلف با یكدیگر بكار می

.(   ( تقسیم تولید ناخالص ملی بر جمعیت کشور. تقسیم درآمد ملی بر جمعیت کشور.)الف گیرد:انجام می

، توسط ساکنین یک دشدهیتولکلیه کاالها و خدمات نهایی ارزش پولی  - (GDP) یداخلتقسیم تولید ناخالص 

محاسبه درآمد سرانه در  ازآنجاکهبنابراین؛  ؛بر جمعیت کشور -( ساله ککشور در یک دوره زمانی مشخص )ی

نیز واقعی و  ها آنکند، لذا اختال  بین درآمدهای سرانه کشورهای مختلف جهان از یک روش واحد تبعیت نمی

 دقیق نیست.

و به باال(  ماه شش، ماهه سهها )معموالا در دوره زمانی تورم به افزایش مداوم و نامتناسآ سطح عمومی قیمت .2

 بندی تورم بر اساس نرخ تورم به شرح زیر است:گویند. دسته

یابد و % افزایش می3حدود  دکنندهیتولتورم خو  است؛ زیرا سود  %5/3تورم خو : تورم تا حدود  -الف

%( 19% تا 5/3تورم کم: تورم بین ) -  آید.ی نمیفشار همو بر مردم  رود یباال میی زا اشتغالسطح تولید و  جهیدرنت

باشد و آفرین می%( مشكل25% تا 19تورم زیاد یا خزنده: تورم بین ) -است. . تحمل قابلی و رقم کتورم ی

% اقتصاد را با معضالت 25تورم شدید: تورم باالی  -دارد. ت دنبال بهمعموالا نارضایتی مردم و انتقاد از مسئولین را 

ی است که مسئولین یا باید آنان را قانع کنند و ا گونه بهکند. در اثر این تورم، معموالا اعتراض مردم جدی روبرو می

 دهند. استعفایا 

4.The Military Balance 
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ایالران؛  نظام جمهالوری اسالالمی    هایهای فرهنگی، تاریخی، منابع فیزیكی و انسانی و آرمانویژگی

بالرداری از ایالن   های بالقوه و بالفعل زیادی را فالراروی کشالور قالرار داده اسالت. البتاله بهالره      فرصت

-ی بر قدرت، نیازمند شناخت دقیق و تحلیالل محالیط ملاّلی و بالین    نها در محیط رقابتی و مبتفرصت

ی باعث های خاص نظام جمهوری اسالمباشد. از طرفی ژئوپلیتیک ایران همراه با ویژگیالمللی می

های شدیدی مواجه گردد. در شالرایط  ها و رقابتالملل با دشمنیگردیده که این کشور در نظام بین

المللی دارد که بر اساس ای و بینای در تحوالت منطقهفعلی؛ جمهوری اسالمی ایران نقش برجسته

م جمهالوری  نظا 1494 انداز چشمنظام، این نقش بایستی حفن و تقویت شود. در سند  یها استیس

جهالان   بخالش  الهالام یابی به قدرت برتر اقتصاد دفاعی در منطقه جنو  غر  آسیا، اسالمی با دست

 (23 :1309)خادمی، بود.اسالم خواهد 

 ی سنجش قدرت اقتصاد دفاعی کشورهاها مؤلفه
، رابرت ماندل، (یالعال مدرله)ای، امام خامنهعلیه(  ..ا. رحمت)های اسالم، حضرت امام خمینی با تعمق در نظریه

-باری بوزان، تری تریف، پورشاسآ، تهامی، جان چیرمن و همكاران در رابطه با اقتصاد دفاعی می

، بودجه 3، رشد اقتصادی، نرخ تورم2، درآمد سرانه0تولید ناخالص ملّی یها مؤلفهتوان گفت: 

-برای ارزیابی و رتبه ایتمامی آنان است؛ مال  شایسته نظر اتفاقکه مورد  5و هزینه دفاعی 4دفاعی

 باشد.بندی قدرت اقتصاد دفاعی کشورهای جهان می

                                                           
توسط تالابعین یالک کشالور در یالک دوره      دشدهیتولتولید ناخالص ملی: ارزش پولی کلیه کاالها و خدمات نهایی  1

 یک سال() نیمعزمانی 

های مهم اقتصادی در کشورهاست که بزرگی آن دال بر نیرومندی اقتصاد یک کشور سرانه یكی از شاخصه درآمد 2

است و معموالا با طول عمر مردم )امید به زندگی( نسبت مستقیم دارد. مقدار درآمالد سالرانه از تقسالیم درآمالد ملالی      

 آید.می به دستشور بر جمعیت آن، ک

هاست. هر چه نرخ تورم در اقتصاد یک کشالور کمتالر،   تورم افزایش نسبتاا مداوم و نامتناسآ سطح عمومی قیمت 3

 ثبات اقتصادی آن کشور بیشتر.

و  میزان اعتبارات مالی است که در برنامه بودجه سالیانه کشورها جهت انجالام امالور دفالاعی تعیالین     دفاعی بودجه 4

 شود.تصویآ می

رسد. در برخی از کشورها مبلغی از بودجه دفاعی سالیانه کشورهاست که به مصر  امور دفاعی می هزینه دفاعی 5

 نامند.بودجه دفاعی را هزینه دفاعی می
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اهدا  اقتصاد دفاعی را حفن منافع ملّی و ذخایر  علیه(.  ا.. رحمت) اگر حضرت امام خمینی مرال عنوان به

امنیت مالی و اقتصادی  نیتثمآوری، ارضی، تحقق قسط و عدالت اجتماعی، خودکفایی صنعتی و فن

دانند؛ بخش اعظم این اهدا  در قالآ گرایی میطع سلطۀ بیگانگان و پرهیز از مصر جامعه، ق

افزایش تولید ناخالص ملی، ارتقاء رشد اقتصادی جامعه، مهار نرخ تورم، افزایش درآمد  یها مؤلفه

 العالی( )مدرلهایسرانه و افزایش متعادل بودجه دفاعی محقق خواهند شد و یا اگر حضرت امام خامنه

 تورم؛ مصر  از جلوگیری برای داخلی اقتصادی؛ تولید جهاد اقتصاد؛ تداوم در جهاد ضرورت

 با جدی اقتصادی؛ مبارزه ؛ استقاللفقرزدایی با اقتصاد محوری؛ شكوفایی داخلی؛ عدالت تولیدات

 قدرت به دستیابی؛ عادالنه آن ملی و توزیع ثروت محوری؛ افزایش مردم؛ امنیت تحریم؛ معیشت

بر تقویت اقتصاد  تثثیرگذارکار و ... را از عوامل  در کیفیت خرد؛ افزایش اقتصاد صادی؛ تقویتاقت

های معظم له از طریق تالش در کنند؛ خواستهمی یبرشماردفاعی و از مطالبات خود در این راستا 

درآمد راستای افزایش تولید ناخالص ملی، ارتقاء رشد اقتصادی جامعه، مهار نرخ تورم، افزایش 

 سرانه و ارتقاء متعادل بودجه دفاعی کشور تحقق خواهند یافت.

جنو  غر   منطقهکشور برتر  19که مبین اوضا  اقتصاد دفاعی  1-بر این اساس، جدول شماره

عربستان  -قدرت اقتصاد دفاعی کشورهای هد   یبند رتبهآسیاست؛ جهت تعیین جایگاه و 

 در زیر آورده شده است: -ری اسالمی ایرانسعودی، ترکیه، رژیم صهیونیستی و جمهو
 میالدی 2913بندی اقتصاد دفاعی ده کشور برتر منطقه جنو  غر  آسیا در سال : رتبه1جدول 

هزینه 

 دفاعی
(Def 

Exp) 

بودجه 

 دفاعی

(Def 

bdgt) 

 نرخ تورم
(Inflation) 

رشد 

 اقتصادی

(Growth) 

درآمد 

 سرانه

(Per 

Capita) 

تولید 

ناخالص 

 ملّی

(GDP) 

 نام کشور

ف
ردی

 

48/5 

bn$ 
-------- %0/91 %5/9 24762$ 

657/05 

bn$ 

عربستان 

 سعودی
1 

14/5 

bn$ 
17 bn$ %8/72 %2/97 9820$ 

783/1 

bn$ 
 2 ترکیه

-------- 10/4 bn$ %1/66 %2/95 32511$ 246/7bn$ 
رژیم 

 صهیونیستی
3 

-------- 23/9 bn$ %25/20 %-0/94 6134$ 
90/403 

bn$ 

جمهوری 

سالمی ا

 ایران

4 
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-------- 32/0 bn$ 91/9% 94/4% 60191$ 
01/361 

bn$ 

امارات 

 متحده عربی
5 

-------- 62/4 bn$ 20/4% 35/6% 65009$ 
63/194 

bn$ 
 6 کویت

-------- 92/6 bn$ 25/3% 05/4% 25090$ 09/90 bn$ 9 عمان 

46/3 bn$ -------- 92/2% 20/6% 04594$ 
59/104 

bn$ 
 0 قطر

1/3 bn$ 4/4 bn$ 3% 00/3% 9490$ 91 bn$ 0 آذربایجان 

-------- 2/1 bn$ 50/9% 00/1% 21236$ 51/26 bn$ 19 بحرین 

 
 

 ((Chipman: 2013 : 71-382 مقايسه قدرت اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ايران با کشورهای هدف:
قتصاد دفاعی کشورهای دنبال تعیین وضعیت و ارزیابی قدرت ادر این تحقیق به با نگرش به آنكه 

با بخشی از قدرت  - آمریكا و انگلستان متحده االتیایا همان  یا منطقه فرامنظور دشمنان  -هد 

یعنی عربستان سعودی، ترکیه  ایو همچنین رقبای منطقه -هستند رگذاریتثثخود در معادالت منطقه 

 2 -بررسی جدول شماره  نسبت به جمهوری اسالمی ایران هستیم؛ لذا با -و رژیم صهیونیستی

توانیم به تبیین جایگاه قدرت اقتصاد دفاعی کشورهای مذکور و جمهوری اسالمی ایران برردازیم  می

 تا مشخص شود که فاصله تقریبی قدرت اقتصاد دفاعی آنان با یكدیگر چه اندازه است؟
 میالدي 8599ر سال : مقايسه قدرت اقتصاد دفاعي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي هدف د8 جدول

هزينه 

 دفاعي

(Def 
Exp) 

بودجه 

 دفاعي

(Def 
bdgt) 

 نرخ تورم

Inflation)) 

رشد 

 اقتصادي

(Growth) 

 درآمد سرانه

(Per 
Capita) 

تولید 

ناخالص 

 ملّی

(GNP) 

 نام کشور

ف
ردی

 

------- 
9/696 

bn$ 
09/1% %2/17 49865$ 

15659 

bn$ 
 1 امریكا

------- 
60/7 
bn$ 

%2/37 %-0/38 38543$ 2439 bn$ 2 انگلستان 

48/5 
bn$ 

------- %4/91 %5/9 24762$ 657/05 
bn$ 

 عربستان

 سعودی
3 

14/5 
bn$ 

17 bn$ %8/7 7% 9820$ 
783/1 

bn$ 
 4 ترکیه
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------- 
10/4 

bn$ 
%1/66 2/95% 32511$ 

246/78 
bn$ 

 رژیم

 صهیونیستی
5 

------- 23/9 
bn$ 

%25/20 %-0/94 6134$ 
90/403 

bn$ 
 6 یرانا

 

 (195 -314: 1302مجلس شورای اسالمی، ) داخلی و خارجی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران: تحليل محيط

 :تحليل محيط داخلی )نقاط ضعف و قوت(

 نقاط ضعف اقتصادی کشور -

 .بودن( یمحصول تک) نفتاتكا اقتصاد دفاعی کشور به درآمد  -الف

 بر دفاعی.مالكیت دولت بر صنایع بزرگ و سرمایه - 

 به اصول اقتصاد رقابتی در عرصه تولیدات دفاعی داخلی. یتوجه کم -.

 ها و سیستم پولی کشور در تخصیص منابع مالی به تولیدات دفاعی.ناکارآمدی بانک -ت

 اقتصاد دفاعی کشور. یگذار استیسدر  تخصصضعف  -ث

 هد . می کشورهایهای نظاهای دفاعی نیروهای خودی در برابر فناوریضعف فناوری -ج

 تولیدات اقتصاد دفاعی کشور. درروندعدم وجود ثبات  -چ

 جهانی. پایین بودن سرعت رشد صنایع دفاعی مطابق استاندارد -ح

 سطح جامعه. وجود فساد اقتصادی و اختال  طبقاتی شدید در -خ

 کاهش ارزش پول ملی. -د

 ی کشور.های اقتصادقوانین و سیاست یثبات یبتزلزل تعهدات و  -ذ

 اقتصادی کشور نقاط قوت  -

 های دفاعی.ترویج روحیه اقتصاد مقاومتی در بخش فعالیت -الف

 ریزی راهبردی اقتصاد دفاعی.تدوین و اجرای برنامه - 

های مواد غذایی، اثرگذار در بخش دفاعی و نیل به خودکفایی در زمینه یتقویت صنایعِ پایه -.

 دفاعی. هایدارویی، انرژی و فناوری

 حفن ذخایر راهبردی نرم، سخت و هوشمند. -ت

های متقابل در مواقع جهت انجام حمایت یرنظامیغکردن صنایع نظامی و  دومنظوره -ث

 ضروری.

 حمایت از مبتكران و نوآوران عرصه اقتصاد دفاعی. -ج
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 هاى دفاعی کشور به درآمدهاى نفتی. کاهش وابستگى هزینه -چ

 کشور. جانبه همههای دفاعی جهت توسعه ص بودجه نظامی به بخشرعایت منطق در تخصی -ح

 تعلیم و تربیت مدیران عالی و میانی ماهر و متخصص جهت تصدی امور اقتصاد دفاعی. -خ

 ها و تهديدها(تحليل محيط خارجی اقتصادی کشور )فرصت

 های اقتصادی کشور:فرصت -

رهای منابع محور، مهارت محور و خالقیت جمهوری اسالمی ایران در بین کشو قرار گرفتن -الف

 محور.

دفاعی بر اساس عزت، حكمت و مصلحت کشور با ممالک مخالف با  -ایجاد روابط اقتصادی - 

 کشورهای هد .

مندی از تنو  کشور نخست دنیا در عرصه بهره 19قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران در بین  -.

 منابع زیرزمینی.

 بستگی همسایگان به تولیدات صنایع دفاعی کشور.های واوجود زمینه -ت

 بین کشورهای هد . دفاعی موجود در -های و تضادهای اقتصادیگیری از بحرانبهره -ث

 تهديدهای اقتصادی کشور: -

 تحریم اقتصادی غر  علیه جمهوری اسالمی ایران. -الف

 ن.به کشورما هد  نسبت یکشورها یملناخالص  تولید باالیمیزان  - 

 میزان باالی درآمد سرانه کشورهای هد  نسبت به کشورمان. -.

 میزان باالی رشد اقتصادی کشورهای هد  نسبت به کشورمان. -ت

 .میزان باالی بودجه دفاعی کشورهای هد  نسبت به کشورمان -ث

 به کشورمان. کشورهای هد  نسبت اقتصادی در بودن نرخ تورم پایین -ج

 ماننددشمن نسبت به ایجاد اختالل در مراکز اقتصادی، صنعتی و دفاعی کشور های یتوانمند -چ

 تولید برق، صنایع دفاعی و ... یها روگاهینها، نفت، گاز، بانک

 .های اقتصادی نظام اسالمی راهبرد دشمنان در ناکارآمد نشان دادن فعالیت -ح

 یهاامل وابسته و ایجاد چالشکشور از طریق تحریک عو اقتصادیبحرانی نشان دادن اوضا   -خ

 .ذهن مسئوالن کشور یساز ریدرگساختگی و 
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 های دفاعی کشورهاهای اقتصادی در تدوين سياستنقش سياست

به  ، جهت کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی در منطقه جنو  غر  آسیا، بایستی نسبتیطورکل به

تصاد دفاعی کشورهای هد  اقدام زمینه سنجش توان و قدرت اقتحلیل محیط داخلی و خارجی در

های کشورهای مذکور در برابر ها، نیات و راهبردپذیریها، آسیآتا پس از تشخیص قابلیت کرد

تعیین و معلوم  های دفاعیهای اقتصادی را در تدوین سیاستنقش سیاست درواقعکشور خود؛ 

اقتصادی کشور در راستای افزایش  هایها و توانمندیها، ررفیتتوان از قابلیتنمود که چگونه می

 (245، 1304،تهامیکرد. ) یبردار بهره آن قدرت دفاعی

 چارچوب نظری پژوهش

و همچنین  با توجه به وجود رابطه تنگاتنگ بین قدرت اقتصادی و توان نظامی و دفاعی کشورها

، رابرت ماندل، باری ی(العال مدرله)ای، امام خامنهعلیه(.  ا.. رحمت) های حضرت امام خمینیتعمق در نظریه

توان بوزان، تری تریف، پورشاسآ، تهامی، جان چیرمن و همكاران در رابطه با اقتصاد دفاعی، می

مادی و معنوی قدرت اقتصادی یک  یسازوکارها: بخشی از بیان نمودرا چنین  چارچو  نظری

 اشتغال، توزیع و تولید اقتصادی، ضرورت محوری ریزی راهبردی، عدالتکشور شامل برنامه

 بینانه منابع، کنترلمداری اقتصادی، تخصیص واقع اقتصاد، قانون در محوری ثروت، مردم عادالنه

آوری، نفی و پشتكار، تالش برای دستیابی به دانش فنی و فن یخودباوراقتصاد،  بر و نظارت بازار

اقتصادی؛  قدرت به یابیاقتصادی، دست تحریم؛ استقالل با جدی وابستگی و خودباختگی، مبارزه

خرد، صبر و قناعت،  اقتصاد اقتصاد؛ تقویت یساز یخصوصاسالمی،  نظام اقتصاد الگوسازی

کار، حمایت از  در کیفیت ملی، افزایش ثروت ، امنیت محوری، افزایشفقرزداییمعیشت مردم و 

 به به خدا و عمل عمومی و فعالیت آحاد جامعه است که در سایه توکل مبتكران و نوآوران و اراده

در راستای تقویت تولید ناخالص ملّی، افزایش درآمد سرانه، رشد اقتصادی، کاهش  اسالمی احكام

 -اقتصاد دفاعی یها مؤلفهیا همان  -های دفاعیدفاعی و هزینهنرخ تورم و افزایش متناسآ بودجه 

ودکفایی صنعتی و ، تحقق قسط و عدالت اجتماعی، خروند و موجآ حفن منافع ملّیمی کار به

گرایی، ایجاد امنیت مالی و اقتصادی جامعه، قطع سلطۀ بیگانگان و پرهیز از مصر  نیتثمآوری،  فن

ثبات در چرخه تثمین کاالهای استراتژیک، تقویت صنایعِ پایه اثرگذار در بخش دفاعی، برآورده 

شود و به ارتقاء سطح کشور می ها( و افزایش توان دفاعی آنها و عردّهساختن مایحتاج نظامی )عِدّه

 (ین)محقق کند.های دشمنان، کمک میدر برابر فعالیت موقع بهالعمل مناسآ و بازدارندگی و عكس

 مدل مفهومی تحقيق:
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جنو   ی جمهوری اسالمی ایران در منطقهمدل مفهومی کسآ راهبردهای قدرت برتر اقتصاد دفاع

 یشمس 1494انداز غر  آسیا بر اساس سند چشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتبط با اقتصاد دفاعي هاي داخلي و خارجيبررسي اهم نظريه: 1نمودار 

 یشناس روش
هد  اصلی از تدوین این مقاله، دستیابی به راهبردهای کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی  ازآنجاکه

ست، شمسی ا 1494انداز جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنو  غر  آسیا بر اساس سند چشم

کشورها مرتبط با اقتصاد دفاعی داخلی و خارجی  هایبررسی اهم نظريه  

  کشورهای جهان قدرت اقتصاد دفاعی ارزيابی در  مؤثر یهامؤلفهتعيين 

تحلیل محیط داخلی و خارجی بر 

قدرت اقتصاد  یهامؤلفهمبنای 

دفاعی و همچنین نقاط قوت، نقاط 

 مؤثرها و تهدیدهای ضعف، فرصت

صاد دفاعی کشور و تعیین بر اقت

جمهوری اسالمی وضعیت موجود 

تبیین وضعیت اقتصاد دفاعی 

کشورهای هد  بر مبنای 

در سنجش و  مؤثر یهامؤلفه

ارزیابی قدرت اقتصاد دفاعی 

 کشورها

 مقايسه وضعيت اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ايران با کشورهای هدف

جمهوری اسالمی ايران با کشورهای قدرت اقتصاد دفاعی  یتبيين فاصله

 هدف 

شمسی 1909انداز بر اساس سند چشمتعيين شکاف بين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ايران   

ارائه راهبردهای کسب قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ايران در منطقه جنوب غرب آسيا 

شمسی 1909 اندازچشمبر اساس سند وجود به وضعيت مطلوب رسيدن از وضعيت م منظوربه  
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چون نتایج تحقیق و راهبردهای حاصل از این مقاله  باشد.ای میتوسعه -لذا مقاله از نو  کاربردی

قدرت  به یابی دستهای دفاعی و تصمیمات راهبردی مسئولین دفاعی جهت گذاریدر سیاست

گیرد. میشود، بنابراین در حوزه مطالعات کاربردی قرار برتر اقتصاد دفاعی منطقه، به کار گرفته می

 نظران صاحآدر اسناد باالدستی، مصاحبه با  بامطالعهضمناا با توجه به آنكه این مقاله تحقیقاتی 

حوزه اقتصاد دفاعی و واکاوی و مطالعات اکتشافی در ادبیات موجود به توسعه دانش در حوزه 

تر اقتصاد های کسآ قدرت برموضوعی اقتصاد دفاعی پرداخته و ابزار الزم را در خصوص راهبرد

 شود.ای نیز محسو  میدفاعی منطقه فراهم نموده است، از نو  توسعه

های مرتبط با ها و نظریهمفاهیم، تئوری) دسترسچون پژوهشگر با رجو  به ادبیات نظری در 

بیان وضعیت فعلی اقتصاد  –اقتصاد( حوزه مفهومی تحقیق را واکاوی، توصیف و تبیین کرده 

مختلف قدرت اقتصاد  یها مؤلفهو ابعاد و  -هد  ایران با کشورهای دفاعی جمهوری اسالمی

دفاعی را نیز استخراج نموده است؛ و از سویی به بیان وضعیت مطلو  جهت کسآ قدرت برتر 

پر کردن شكا   منظور بهو نیز راهبردهایی را  اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه اقدام

روش تحقیق در  ازلحا مطلو  ارائه داده است؛ لذا این مقاله بین وضعیت موجود با وضعیت 

معه جاگردد. بندی میرویكرد آمیخته )کمی و کیفی( دستهای با زمینه -زمره تحقیقات موردی

اقتصاد دفاعی هستند که حوزه  و خبرگان پژوهش شامل برخی از محققان، کارشناسانآماری این 

باالیی نیروهای مسلح )در ستاد کل نیروهای مسلح،  فرماندهی در سطوح ی مدیریت وتجربه

و ارکان و یا در سایر مراکز  نیروی انتظامی( و نیروهای مسلحارتش، سراه، وزارت دفا  و پشتیبانی 

 نظام مانند؛ دبیرخانه شورای امنیت ملی، مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 یریگ نمونه. در اند شده انتخا هدفمند  صورت بهماری، از جامعه آ نفر 19تعداد . رادارندو... 

شوند که در راستای اهدا  تحقیق اشرا  نمونه انتخا  می عنوان به، افرادی شده اشبا هدفمند 

موضو  تحقیق و امور مرتبط با آن داشته باشند؛ لذا در این تحقیق نیز کسانی اطالعاتی کاملی از 

های که دارای مدر  دکتری یا کارشناسی ارشد در رشته اند هشد انتخا جامعه نمونه  عنوان به

بودن در امور دفاعی؛ از تجربه و دانش کافی  نظر صاحآمرتبط با موضو  تحقیق هستند و ضمن 

 باشند.دفاعی و امنیتی نیز برخوردار می حوزه در

مبانی نظری در  ها وتئوری -اقتصاد دفاعیی در حوزه در این پژوهش ابتدا با مطالعات اکتشافی

بعد ضمن در مرحله  و نظریه مبنایی تحقیق استخراج گردید. واکاوی شد -متغیرهای تحقیق حوزه
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نقاط قوت و ضعف جمهوری اسالمی ایران در محیط ی؛ شناس طیمحو انجام مطالعات تطبیقی 

 ر بعدد -یالملل نیبی و ا منطقهمحیط  جمهوری اسالمی در ها و تهدیداتو همچنین فرصتداخلی 

بین نقاط ها از هسرس گوی استخراج و مدل مفهومی پژوهش طراحی شد. -اقتصاد دفاعیقدرت 

و  سنجش پژوهش آماده گردید آ ابزاراستخراج و بدین ترتی ها و تهدیدات، فرصتضعفقوت، 

پایلوت در نمونه کوچكی از خبرگان  صورت بهآن )روایی و پایایی(  یسنج روان یها شاخص

پایایی آن نیز طبق  ،ن تائید روایی بر اساس ضریآ الشهدفاعی اجرا شد و ضم اقتصادحوزه 

نظر  احصاء منظور بهابزار مصاحبه  گردید. همچنین از تائید (6/9کرونباخ )باالتر از  آلفایضریآ 

 شد. یریگ بهرهدفاعی و اقتصاد خبرگان حوزه 

ی مذکور را در قالآ هاها، گویه سنجش روایی و پایایی آن ها وگر پس از استخراج گویهپژوهش

 صورت بهآوری پژوهش بندی و بدین ترتیآ ابزار گرددستهاقتصاد دفاعی ی حوزه درپرسشنامه 

 پرسشنامه آماده گردید.

بتوان روابط  که ینحو بهو تفسیر است  فهم قابلها به شكل ؛ تبدیل دادهوتحلیل تجزیههد  از 

های این داده وتحلیل تجزیه .قرارداد موردمطالعهژوهش را متغیرهای گوناگون مرتبط با مسئله پ

 است: گرفته انجامپژوهش به دو شیوه به شرح زیر 

 روش توصیفی: محاسبه میانگین، میانه، مد و نمای اطالعات پژوهش. الف(

 ها با استفاده از موارد زیرین:داده وتحلیل تجزیه روش استنباطی:  (

رد )استخراج نقاط قوت و ضعف جمهوری اسالمی ایران در برای تدوین راهب Swot روش (9

ها و تهدیدات در محیط محیط داخلی در بعد قدرت اقتصاد دفاعی و همچنین استخراج فرصت

 المللی در هر یک از بعد قدرت دفاعی(بین ای ومنطقه

 قه(راهبردهای قدرت برتر اقتصاد دفاعی در منط یبند تیاولورتبه دهی فریدمن )برای  (8 

 :های تحقيق يافته وها داده وتحليل تجزيه
 ند؟ای ارزیابی قدرت اقتصاد دفاعی کشورها کدامها مؤلفهمقاله:  1 سؤالتحلیل 

 ای ، امام خامنهعلیه(.  .ا رحمت) های حضرت امام خمینیتعمق در نظریهگفته و با بر اساس موارد پیش

، پورشاسآ، تهامی، جان چیرمن و همكاران در تریف، رابرت ماندل، باری بوزان، تری ی(العال مدرله)

، رشد اقتصادی، ی تولید ناخالص ملّی، درآمد سرانهها مؤلفهگفت: توان رابطه با اقتصاد دفاعی می

تمامی  هاییهنظر و شمولیت بخش به دربرگیرندهکه  نرخ تورم، بودجه دفاعی و هزینه دفاعی



 

 

 ایران در منطقه جنو  غر  آسیا راهبردهای کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی   200

صاد دفاعی بندی قدرت اقتای برای ارزیابی و رتبه؛ مال  شایستههستند مذکور پردازان هینظر

 باشند.کشورهای جهان می

مقاله: جایگاه قدرت اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ایران نسبت به کشورهای  2 سؤالتحلیل 

 هد  کدام است؟

گویای این مطلآ است که فاصله قدرت اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ایران با  2-شمارهجدول 

ویژه به -مان در منطقه جنو  غر  آسیا و با رقبای اصلی بسیار زیاد یا منطقه فرادشمنان 

باشد. بر اساس می مالحظه قابل -دی و نرخ تورماقتصادرآمد سرانه، رشد  یها مؤلفه ٔ  درزمینه

توان گفت: عربستان سعودی در رتبه نخست، ترکیه در رتبه اطالعات مندرج در جدول مذکور می

ونیستی در جایگاه سوم و جمهوری اسالمی ایران در رده چهارم قدرت اقتصاد دوم، رژیم صهی

قبالا هم در مباحث چیستی اقتصاد  آنچهدفاعی در منطقه جنو  غر  آسیا قرار دارند. با نگرش به 

که اگر جمهوری  یابیم درمیدفاعی و اهمیت و ضرورت تقویت آن در میهن اسالمی مطرح شد؛ 

به کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی در منطقه  1494 انداز چشمبر اساس سند اسالمی ایران بخواهد 

اقتصاد دفاعی که همانا افزایش تولید  یها مؤلفه ئل شود، بایستی در راستای تقویتمذکور نا

ناخالص ملّی، افزایش درآمد سرانه، ارتقاء سطح رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و افزایش منطقی 

های دفاعی بر اساس جوابگویی به تهدیدات موجود از ناحیه انجام هزینه -و مناسآ بودجه دفاعی

وری اقتصادی میسر خواهد شد. بهره واست، گام بردارد. البته تحقق این هد  با توسعه  -دشمنان

اقدام در این خصوص، مستلزم داشتن آگاهی کافی از محیط اقتصادی ایران است تا  هرگونهمسلماا 

 ها و تهدیدات موجود درتوان با شناخت نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتشاید بدان وسیله ب

، به تحلیل درستی از محیط داخلی و خارجی اقتصاد کشور پرداخت کشوراقتصاد  محیط پیرامونی

و زمینه الزم برای دستیابی به راهبردهای کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی میهن اسالمی را در 

 م نمود.منطقه جنو  غر  آسیا فراه

ها، تهدیدات قدرت اقتصاد دفاعی جمهوری ها، فرصتمقاله: نقاط قوت، ضعف 3 سؤالتحلیل 

 ند؟ااسالمی ایران کدام

برعد اقتصاد دفاعی و کسآ قدرت برتر دفاعی کشور در منطقه  خصوص درماحصل نظرخواهی 

نمونه مطرح گویه از جامعه  33طی  شمسی( 1494انداز جنو  غر  آسیا )بر اساس سند چشم
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نامه  پرسش صورت به، آمده دست بهو مشخص ساختن اطالعات  لیوتحل هیتجز منظور بهگردید که 

 است. ای ارزیابی گردیده مطرح و در مقیاس رتبه

های  نامههای عوامل داخلی، که از پرسش ادهآماری فراوانی د وتحلیل تجزیهبا توجه به 

امتیاز وزن موزون وضع موجود و ، وزن وضع موجود هآمد دست بهی خبره  از جامعه شده یآور جمع

 عوامل داخلی، هر یک از سؤاالت به شرح جدول ذیل محاسبه گردید:
 ها )درجه اهمیت( و امتیاز موزون نقاط قوت و ضعف عوامل داخلي ي وزن محاسبه :9جدول 

ف
دي

ر
ت 

عي
وض

 

از نقاط قوت و ضعف
متي

ا
ود 
وج

ع م
وض

 

ن
وز

ه  
رج

)د

ت(
مي

اه
ن 
زو

مو
ز 

تيا
ام

 

1 

ت
قو

 

 1601/9 941/9 1/4 های دفاعیترویج روحیه اقتصاد مقاومتی در بخش فعالیت

 1499/9 942/9 5/3 ریزی راهبردی اقتصاد دفاعیتدوین و اجرای برنامه 2

3 
اثرگذار در بخش دفاعی و نیل  یتقویت صنایعِ پایه

های مواد غذایی، دارویی، به خودکفایی در زمینه
 های دفاعی.انرژی و فناوری

5/4 942/9 1009/9 

 1629/9 945/9 6/3 حفن ذخایر راهبردی نرم، سخت و هوشمند 4

5 
ی جهت رنظامیغکردن صنایع نظامی و  دومنظوره

 های متقابل در مواقع ضروری.انجام حمایت
4/4 944/9 1036/9 

 1040/9 942/9 4/4 حمایت از مبتكران و نوآوران عرصه اقتصاد دفاعی 6

9 
هاى دفاعی کشور به  کاهش وابستگى هزینه

 درآمدهاى نفتی
0/3 944/9 1916/9 

0 
-رعایت منطق در تخصیص بودجه نظامی به بخش

 کشور جانبه همههای دفاعی جهت توسعه 
6/3 949/9 1449/9 

0 
تعلیم و تربیت مدیران عالی و میانی ماهر و متخصص 

 جهت تصدی امور اقتصاد دفاعی
2/4 942/9 1964/9 

 9200/1 جمع امتیاز موزون قوت

1 

ف
ضع

 

اتكا اقتصاد دفاعی کشور به درآمد نفت 
 ی بودن(محصول تک)

0/1 951/9 9010/9 

 1129/9 940/9 3/2 بر دفاعیمالكیت دولت بر صنایع بزرگ و سرمایه 2

3 
ی به اصول اقتصاد رقابتی در عرصه تولیدات توجه کم

 دفاعی داخلی
0/2 944/9 1290/9 
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 ها )درجه اهمیت( و امتیاز موزون نقاط فرصت و تهديد عوامل خارجي محاسبه وزن :.ل جدو

4 
ها و سیستم پولی کشور در تخصیص ناکارآمدی بانک

 منابع مالی به تولیدات دفاعی
0/2 952/9 1456/9 

5 
ی اقتصاد گذار استیسگرایی در ضعف تخصص

 دفاعی کشور
2/2 940/9 1990/9 

6 
های دفاعی نیروهای خودی ضعف محسوس فناوری
 های نظامی کشورهای هد در برابر فناوری

0/1 954/9 1926/9 

9 
تولیدات اقتصاد دفاعی  درروندعدم وجود ثبات 

 کشور
9/2 940/9 9009/9 

0 
پایین بودن سرعت رشد صنایع دفاعی مطابق 

 جهانی استاندارد
0/2 952/9 1456/9 

0 
 وجود فساد اقتصادی و اختال  طبقاتی شدید در

 سطح جامعه
5/2 955/9 1395/9 

 1292/9 953/9 4/2 کاهش ارزش پول ملی 19

11 
ناگهانی اهدا  اساسی رشد و توسعه  تغییر جهت

های سیاسی بین بروز کشمكش اقتصادی کشور در اثر
 احزا  مختلف

0/2 953/9 1969/9 

12 
های ی قوانین و سیاستثبات یبتزلزل تعهدات و 

 اقتصادی کشور
9/2 959/9 1530/9 

 3496/1 جمع امتیاز موزون ضعف

 8/.995 9 جمع
ف
ردي

ت 
ضعی
و

 

 نقاط فرصت و تهديد
 امتیاز
وضع 
 موجود

 وزن
)درجه 
 اهمیت(

امتیاز 
 موزون

ت 1
ص
فر

 

جمهوری اسالمی ایران در بین کشورهای  قرار گرفتن
 منابع محور، مهارت محور و خالقیت محور

2/4 9956/9 2442/9 
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 دهد:را نشان می ها گروه: زیر جمع نمرات موزون 5 جدول

 9200/1 قوت

 3496/1 ضعف

 9405/1 فرصت

 1099/1 تهدید

 

2 
دفاعی بر اساس عزت، حكمت و  -ایجاد روابط اقتصادی

 کشور با ممالک مخالف با کشورهای هد  مصلحت
6/3 9969/9 2324/9 

3 
کشور  19قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران در بین 

 مندی از تنو  منابع زیرزمینینخست دنیا در عرصه بهره
9/4 9091/9 2292/9 

4 
بستگی همسایگان به تولیدات صنایع های واوجود زمینه

 دفاعی کشور
4/4 9992/9 1390/9 

5 
دفاعی  -های و تضادهای اقتصادیگیری از بحرانبهره

 بین کشورهای هد  موجود در
3/4 9099/9 2210/9 

 9405/1 جمع امتیاز موزون فرصت

1 

ید
هد
ت

 

 1002/9 9009/9 5/2 تحریم اقتصادی غر  علیه جمهوری اسالمی ایران

2 
 هد  نسبت یکشورها یملناخالص  دیتول یباالمیزان 

 به کشورمان
3/2 9061/9 2529/9 

3 
میزان باالی درآمد سرانه کشورهای هد  نسبت به 

 کشورمان
0/2 9026/9 2966/9 

4 
میزان باالی رشد اقتصادی کشورهای هد  نسبت به 

 کشورمان
5/2 9935/9 2323/9 

5 
ی کشورهای هد  نسبت به میزان باالی بودجه دفاع

 کشورمان
4/2 9005/9 9242/9 

6 
 کشورهای هد  نسبت اقتصادی در بودن نرخ تورم پایین

 به کشورمان
3/2 9960/9 1042/9 

9 
دشمن نسبت به ایجاد اختالل در مراکز  هاییتوانمند

ها، نفت، گاز، بانک ماننداقتصادی، صنعتی و دفاعی کشور 
 د برق، صنایع دفاعیتولیهاینیروگاه

0/2 9025/9 2302/9 

 1099/1 جمع امتیاز موزون تهديد

 2465/2 1 جمع
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اسالمی ایران  های موجود و مطلو  قدرت اقتصاد دفاعی جمهوریمقاله: وضعیت 4 سؤالتحلیل 

 ند؟ابر روی محور مختصات کدام

ها و تهدیدها را طوری بر روی محورهای ها، فرصتها، ضعفبا این شرایط اگر چهار گروه قوت

منفی در  xها مربت و ضعف xها منفی، قوت yمربت، تهدیدها  yها مختصات قرار دهیم که فرصت

عرض همان نقطه را نشان  ها yجمع جبری طول یک نقطه و  ها xنظر گرفته شوند، جمع جبری 

 .دهد یم

و  میکن یمرا روی آن مشخص  موردبحثمحورهای مختصات را نیز بر همین اساس رسم و نقطه 

 . این بردار بیانگر وضع موجود است.میکن یمرا تا آن نقطه ترسیم  یخط پارهاز مرکز 

ضعف بیش از امتیاز موزون قوت؛  بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره پنج؛ چون امتیاز موزون

و همچنین امتیاز موزون تهدید بیش از امتیاز موزون فرصت است، بنابراین جمع جبری اعداد 

ها در بخش منفی ها و هم بر روی محور عرضیعنی هم بر روی محور طول -شودمذکور منفی می

-ر ناحیه تدافعی واقع میوضعیت موجود اقتصاد دفاعی کشور د گرید عبارت بهو  -گیریمقرار می

انداز شود. از سویی با توجه به آنكه خبرگان حوزه موضوعی اقتصاد دفاعی بر اساس سند چشم

را جهت  5/4عدد  -ای لیكرتگزینه 5طیف  شده هیتهو بر مبنای پرسشنامه  -شمسی  1494

نقطه ؛ لذا دستیابی به قدرت برتر اقتصاد دفاعی در منطقه جنو  غر  آسیا را تعیین نمودند

 02/42و با زاویه                  √ی به طولمطلو  در دستگاه مختصات، بردار

اختصاص  منظور به، تالش مشخص کردن زاویه بین این دو برداراز هد  محاسبه گردید. جه در

شكل زیر در قالآ یک  .استمطلو   یتبه وضع وضع موجود جهت رسیدن ازامكانات الزم 

 .باشدمی ذکرشدهموارد  کننده انیبنمودار 
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 : مشخصات منطقه راهبردی بعد اقتصاد دفاعی2نمودار 

درجه است.  02/42تا  560/162اختال  زاویه  و 34493/9بنابراین بردار وضع موجود دارای طول 

لذا ضروری است  ،م است با اختصاص امكانات به نقطه مطلو  برسیمزال الذکرفوق طیدر شرا

توانیم ها میآوردن مجمو  ضرایآ گروه دست بهبا  د.نصورتی بهینه تقسیم شوه امكانات ب

ها و قوت یریکارگ بهها و تهدیدها و همچنین امكانات موجود را طوری در راستای رفع ضعف

 موردنیازگردد. بدین منظور امكانات  ریپذ امكانها تقسیم کنیم که رسیدن به نقطه مطلو  فرصت

بین هر  ها و تهدیدها و نهایتااها و سرس بین مجمو  فرصتها و ضعفابتدا در بین مجمو  قوت

-تقسیمم و مبین این زاست. جدول زیر حاصل انجام محاسبات ال شده میتقسحسآ درصد  بر کی

 باشد.میبندی 

 

 تهدید

 فرصت

 9902 ضعف قوت

9192
12/

92/1  

درجه22/12  

درجه 237/932  
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 تخصیص امكانات جهت بهبود راهبرد :0جدول 

 قوت 276/1.

 ضعف 34.2/1

 فرصت 475/1.

 تهدید 1/.171

 مجموع قوت و ضعف -./31.6

 مجموع فرصت و تهدید -./1415

 خط دوپارهزاویه بین  527/122

 قوت و ضعف موردنیازدرصد امکانات  .5241/5

 فرصت و تهدید وردنیازمدرصد امکانات  4352/47

 درصد امکانات قوت 2725/41

 درصد امکانات ضعف 2122/7

 درصد امکانات فرصت 1522/41

 درصد امکانات تهدید 6/.217

برابر نمودار و محاسبات صورت  جمهوری اسالمی ایران اقتصاد دفاعیوضعیت فعلی عملكرد 

هم ضعف داریم و هم تهدید و باشد که  یاین مطلآ م  دهنده نشانگرفته در حالت تدافعی بوده و 

های موازی، های اقتصاد دفاعی، انحالل سازمانفعالیت درروندلذا باید با ایجاد تغییرات اساسی 

حداقل  به به دنبالراستای اقدامات بازدارنده، ادغام چند سازمان با یكدیگر و گام برداشتن در 

 خود باشیم. های ناشی از تهدیدات و نقاط ضعف رساندن زیان

مقاله: راهبردهای کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهور اسالمی ایران در منطقه  5 سؤالتحلیل 

 ند؟اشمسی کدام 1494انداز جنو  غر  آسیا بر اساس سند چشم

ها و تهدیدها( و  پس از شناسایی عوامل محیطی )فرصت ماتریس تعیین موقعیت و اقدام راهبردی:

ها( و تعیین عوامل کلیدی از غیرکلیدی و پس از معین شدن  و ضعف ها عوامل درونی )قوت

 SWOTمدل با استفاده از ، SPACEرویكرد و جهت حرکت راهبرد سازمان از طریق ماتریس 

 راهبردهای زیر تدوین گردید. بهبودیافته
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 افتهيبهبود SWOTماتريس : راهبردهاي خروجي 9جدول 

 شرح راهبرد ردیف

1 

بر دفاعی با رعایت دقیق اصول به مالكیت انحصاری دولت بر صنایع بزرگ و سرمایه پایان دادن

اقتصاد رقابتی در عرصه ارتقاء سطوح کیفی و کمی تولیدات صنایع دفاعی کشور و تالش در 

 راستای صدور تولیدات نظامی به دیگر ممالک باهد  افزایش درآمدهای ملی و سرانه.

2 

گذاری، تدوین و اجرای  در سیاست دی متخصص جهت اعمال تخصصاستفاده از مدیران راهبر

ونقل و عمران( باهد   استحكامات، مخابرات، حمل) دفاعیهای های راهبردی در حوزهبرنامه

 های تولیدات نظامی و کاهش نرخ تورم.هزینه کاستن از

3 

د مقاومتی در حوزه کاهش سطح اتكا بودجه دفاعی به درآمد نفتی با استفاده از ترویج اقتصا

اقتصادی و ایجاد ثبات در اجرای  های تحریمتولیدات صنایع دفاعی و باهد  کاستن از چالش

 های اقتصاد دفاعی کشور.سیاست

4 

های امور حمایت از مبتكران، نوآوران و مدیران متخصص با واگذاری بودجه مناسآ به حوزه

نظامی و افزایش تولید ناخالص ملی در عرصه امور  اثرگذار یدفاعی و باهد  تقویت صنایعِ پایه

 دفاعی.

5 

استفاده صحیح از منابع مالی کشور در راستای دومنظوره نمودن صنایع نظامی و غیرنظامی و مقابله 

های زمینه تولید فناوریدفاعی باهد  نیل به خودکفایی در با انحصارگری در حوزه تولیدات

 عی.نظامی و افزایش رشد اقتصاد دفا

6 

تولیدات  درروندتقویت و حفن ذخایر راهبردی نرم، سخت و هوشمند دفاعی با ایجاد ثبات 

های نظامی باهد  های مواد غذایی، دارویی، انرژی و فناوریخودکفایی در زمینه دفاعی کشور و

 ارتقاء موقعیت اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در بین کشورهای هد .

 

راهبردهای کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسالمی ایران   اله: اولویتمق 6 سؤالتحلیل 

 ند؟ادر منطقه جنو  غر  آسیا کدام

سازی  بندی یا مرتآ که تكنیک رتبه TOPSIS1راهبردهای استخراجی با ابزار بررسی میزان تثثیر 

شد انجام گردید. این تكنیک با می (*A)آل  ها به پاسخ ایده ها، بر اساس میزان نزدیكی آن مطلوبیت

دهیم که  كیل میمراحل ابتدا ماتریس اولیه )تصمیم( را تش اما پیش از شرو  ؛مرحله است 5شامل 

                                                           
1.Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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ها معر  معیارهای قوت، ضعف، فرصت و  معر  راهبردها و عناوین ستون در آن آلترناتیوها

 اند. تهدید در این پژوهش

 هاگیرندهسط تصمیمارزيابي هر راهبرد با توجه به معیارها تو

 هاراهبرد معیارها

  قوت + ضعف - فرصت + تهدید -

51/3 22/4 72/3 12/2 A1 

21/4 17/1 22/4 42/1 A2 

17/4 71/5 46/4 25/2 A3 

24/4 22/5 23/3 67/5 A4 

27/4 1/5 21/4 31/2 A5 

22/5 41/1 64/4 6./5 A6 

 هاگیرندهتصمیم توسط ارهایمعاهمیت )وزن( نسبي 
  قوت + ضعف - فرصت + تهدید -

115/. 165/. 542/. 155/. wj 

ذیل  صورت به (*Cj) ها آنترتیآ اهمیت راهبردها مطابق مطلوبیت  ؛مرحله 5در پایان 

 شد. یبند تیاولو

 بنديفاصله اقلیدسي، ضريب نزديکي و رتبه

 فاصله اقلیدسي ضريب نزديکي بنديرتبه
 هاراهبرد

 Ci Si- Si* 
2 0.53787476 0.020217 0.01737 A1 

4 0.460245521 0.019479 0.022844 A2 

5 0.395100754 0.014191 0.021726 A3 
1 0.707051793 0.028543 0.011826 A4 

3 0.46623438 0.016264 0.01862 A5 

6 0.361430123 0.015873 0.028044 A6 

 راهبردها اولویت ترتیآ: 0جدول 

 
0راهبرد<1راهبرد<9راهبرد<5راهبرد <1راهبرد <9راهبرد  
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 هادی و پيشنريگ جهينت 

 :یريگ جهينت -الف

 فراگویای این مطلآ هستند که فاصله قدرت اقتصاد دفاعی ما با دشمنان  2 و 1 جداول -1

 یها مؤلفهزمینه در ژهیو به –مان در منطقه جنو  غر  آسیا و با رقبای اصلی بسیار زیاد یا منطقه

 باشد.می مالحظه قابل -درآمد سرانه، رشد اقتصادی و نرخ تورم

بستان سعودی در رتبه نخست، ترکیه در رتبه دوم، رژیم صهیونیستی در جایگاه سوم و عر -2

 جمهوری اسالمی ایران در رده چهارم قدرت اقتصاد دفاعی در منطقه جنو  غر  آسیا قرار دارند.

است؛  برابر محاسبات صورت گرفته در حالت تدافعی اقتصاد دفاعیوضعیت فعلی عملكرد  -3

های اقتصاد فعالیت درروندداریم و هم تهدید، لذا باید با ایجاد تغییرات اساسی  بنابراین هم ضعف

های موازی، ادغام چند سازمان با یكدیگر و گام برداشتن در راستای دفاعی، انحالل سازمان

خود  های ناشی از تهدیدات و نقاط ضعف به حداقل رساندن زیان دنبال بهاقدامات بازدارنده، 

 باشیم.

به کسآ قدرت برتر اقتصاد  1494 انداز چشمجمهوری اسالمی ایران بخواهد بر اساس سند اگر -4

افزایش میزان  منظور به -شود، باید در مسیر رشد و توسعه اقتصادی  نائلدفاعی در منطقه مذکور 

تولید ناخالص ملّی، ارتقاء سطح درآمد سرانه، مهار و کاهش نرخ تورم، افزایش معقول و مناسآ 

 گام بردارد. -ه دفاعیبودج

جهت  –روش از بین بردن شكا  بین وضعیت موجود با وضعیت مطلو  اقتصاد دفاعی کشور -5

)جدول عملیاتی نمودن راهبردهای مطروحه در  -کسآ قدرت برتر اقتصاد دفاعی در منطقه

 است. (0-)جدول شمارهی در بند تیاولوبا رعایت ترتیآ ( 9-شماره

 :هاپيشنهاد

در این  شده ارائهساله ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به راهبردهای  5 یزیر رنامهبشورای  -1

امنیتی  -دفاعی یها بخشمرتبط با  یها برنامه؛ نسبت به بازنگری و ایجاد تغییرات الزم در مقاله

جمهوری اسالمی ایران )ارتش، سراه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفا ، وزارت کشور، 

 و ستاد فرماندهی کل قوا( اقدام نماید. مایصداوسعات، وزارت اطال
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، مدت کوتاهاجرایی شدن راهبردهای مذکور؛ مستلزم عملیاتی نمودن )تعیین اهدا   ازآنجاکه -2

و...( و نهادینه کردن )طراحی ساختار سازمانی  ها استیس، تعیین یا فهیورتدوین راهبردهای 

با راهبردها، استقرار نظام بودجه و اعتبار  یسازمان نگفره یساز متناسآمتناسآ با راهبردها، 

نیاز  اجرایشان؛ بنابراین هاست آنمدیران عالی جهت اجرایی شدن راهبردها(  یریکارگ بهمناسآ و 

قوای مجریه، مقننه و قضاییه با ستاد کل  یها ارگانو  ها سازمانبسیاری از  ییافزا همبه همكاری و 

ایسته است که ستاد کل نیروهای مسلح جهت رفع موانع موجود در این نیروهای مسلح دارد. لذا ش

مسیر؛ از پشتوانه اوامر و فرامین داهیانه فرماندهی معظم کل قوا در راستای رفع مشكالت موجود؛ 

 الزم را به عمل آورد. یبردار بهره

که  شود یمشنهاد اقتصاد دفاعی در حالت تدافعی قرار داریم، پیقدرت د در بع با نگرش به آنكه -3

های از میان روش -دات و نقاط ضعف خودهای ناشی از تهدی جهت به حداقل رسانیدن زیان

 شیوه تغییر راهبردها به روش آموزشی را برگزینیم تا با آموزشِ -مدیریت تغییر در اجرای راهبردها

 نمودنشانت به همراه مدیران عالی از میزان مقاومت و مخالفت آنان با تغییر راهبردها کاسته و نسب

موازی،  یها سازماندر مسیر ایجاد تغییرات اساسی در راهبردهای اقتصاد دفاعی و نظامی، انحالل 

 ادغام چند سازمان با یكدیگر و ...اقدام نماییم.
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