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 چكيده 
. و کشورهای دارای توان اقتصادی باال، باشد میمهم قدرت، توان اقتصادی یک کشور  های مؤلفهیکی از 

 باشند. تأثیرگذار ای منطقهو  المللی بینتوانایی دارند در سایر معادالت 
گر بوده است. دشمنان نظام مقدس کشورهای سلطه موردتوجهاز طرفی همواره استفاده از ابزارهای اقتصادی 

، از تحریم، تهدید و جنگ اقتصادی استفاده جمهوری اسالمی ایران نیز همواره جهت ضربه زدن به این نظام
واهی همچون دفاع از حقوق بشر و یا جلوگیری از دستیابی به  های بهانه ها تحریماند. اگرچه هدف این کرده

های انقالب استکباری با مردم و آرمان های قدرتدشمنی این  درواقع، اما گردد میعنوان  ای هستهانرژی 
 اقتصادی علیه کشور جمهوری اسالمی ایران شده است. های حدودیتماسالمی ایران باعث وضع 

شود، جهت مقابله بازدارندگی، قدرت مقابله و توانمندی اقتصادی را شامل می های مؤلفهدفاع اقتصادی که 
های گردد و باعث ساختن بنیانی قوی برای مقاومت در مقابل تکانهبا تهاجمات اقتصادی دشمن طرح می

اند، ایشان ابالغ گردیده سوی از.مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و اسناد کالنی که ددگر میخارجی 
ای گهربار از راهبردها و راهکارهای گنجینه عنوان بهسند اقتصاد مقاومتی و سند تولید ملی،  خصوصاً

 باشند.ارزشمند برای دفاع اقتصادی می
ز منظار مقاام معظام رهباری و باا روه داده بنیااد       تدوین راهبردهاای دفااع اقتصاادی ا    باهدفاین تحقیق 

است و با استفاده از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و اسناد ابالغی از سوی معظم له )جامعه و  شده انجام
الگوی دفاع اقتصادی، راهبردهای دفاع اقتصادی را که عبارتند از: حمایت از تولید  ارائهنمونه آماری(، ضمن 

و توسعه  بنیان دانش، گستره اقتصاد خودکفاییعوامل تولید،  وری بهرهملی،گستره اقتصاد مردم بنیان، رشد 
 .صادرات تدوین کرده است
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 مقدمه
گیرد.  امروزه بسیاری از محاسبات و معادالت جهانی، با مالحظه متغیرهای اقتصادی شکل می

های مختلف تاریخی رسیدن به اهداف، در برهه منظور بهی استفاده از ابزارهای اقتصادی مقوله

 و دولتمرد) 1ژول فری است.  همشاهد قابلدر جنگ سرد در تقابل بین بلوك شرق و غرب  ازجمله

 وزیر نخست( که بعدها استعمارگری  و حامیان الئیسیته دهندگان توسعه از فرانسوی و خواه جمهوری

کنند، تفرقه ایجاد  ها را استعمار میعنوان کرد ملل استعماری که ملت 1111 در سالفرانسه شد، 

فقط سه هدف  اندازند میها را به راه ، و جنگبرند میکنند، اقتصاد و فرهنگ کشورها را از بین  می

 دارند که به شرح ذیل است:

 الف( تحصیل مواد خام ارزان

 شده ساختهب( گستره بازار فروه انحصاری برای کاالهای 

 (.19:1338اضافی )ملکی، های سرمایهگذاری برای سرمایه هایی زمینهج( فراهم کردن 

در ایجاد سلطه و تهاجم به کشورها دارد، افزایش توان دفاع و  در کنار نقشی که قدرت اقتصادی

های دینی گیرد. آموزه قرار می موردتوجهمقابله با تهدیدات و تهاجمات دشمنان نیز با همین قدرت 

نمایند. ی مسلمین را گوشزد می های مختلف ضرورت افزایش توان اقتصادی جامعهنیز به روه

( بر 08) نساء، «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ سَبِیالو»آیه قاعده نفی سبیل که بر اساس 

 یابد. عدم حاکمیت کافرین بر مؤمنین داللت دارد در همین فضا اهمیت می

های اخیر، ناکامی دشمنان در استفاده از راهکارهای مختلف نظامی و سیاسی در فشار و  در سال

تهدید  در جهت ایجاد تغییر در رفتار ا و براندازی ا جمهوری اسالمی، باعث گردیده است تا در 

الغیه روندی جدید، بر فشارهای اقتصادی تمرکز یابند تا به آن حد که مقام معظم رهبری در نامه اب

گذاری شش یاد کردند، و روند نام« اقتصادی عیار تمامجنگ »های کلی اقتصاد مقاومتی، از  سیاست

های اقتصادی   ها و کاستی ایشان بر محوریت دادن به رفع نارسایی تأکیدسال اخیر نیز حکایت از 

د. به بیان مقام بخشی داخلی برای مقابله و دفاع اقتصادی بیانجام تواند به توان دارد که خود می

ی  همه از سالی س بیقری متمادی هاسال نیا طول دری اسالم قالبان دشمنان»معظم رهبری، 

ی  توطئه از شده عمل وارد و آمده شیپ رانیا ملتی  اراده و عزم شکستی برا ممکنی هاراه

 روز شبانه طور به کهی زهرآلود غاتیتبل از ساله هشت جنگ لیتحم ازی نظامی کودتا ازی اسیس

                                                           
1- Jules Ferry 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 

 

 راهبردهای دفاع اقتصادی )برگرفته از رهنمودها و اسناد ابالغی مقام معظم رهبری(طراحی   113

 

 پخشی اسالمی جمهور نظام و رانیا ملت هیعلی استکبار وی ستیونیصهی بلندگوها از متصل 

 کی در را رانیا ملت بتوانند بلکه که اند دهیرس جهینت نیا به اندکرده را کارهای  همه شود یم

ی  محاصره وی اقتصاد میتحر انقالب اول از ندارد همی تازگ نیا. کنند گرفتاری اقتصادی  توطئه

 ستادیا ملت آوردند فشار. است داشته انیجر ما کشور در مختلفی هاشکل بهی اقتصاد

 -)مقام معظم رهبری  .«ستدیا یم ما ملت بازهم بدهند ادامه را نیهم خواهند یم ها آن حال درعین

 (. 11/9/1317مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی  با دیدار

را مطرح کردیم. « اقتصاد مقاومتى»چند سال پیش »تصریح فرمودند که همچنین چندی بعد، ایشان 

توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار ى کسانى که ناظر مسائل گوناگون بودند، می همه

اقتصاد  بر رویخواهند می ها اینداد که ها نشان می اقتصادى بر کشور است. معلوم بود و طراحى

بر  بود کهى مهمى است. هدف دشمن این  نقطه ها آنکشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما براى 

روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار 

هدف بشوند، از نظام اسالمى جدا شوند،  زده دلاختالل و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، 

مقام  «)توانست مشاهده کندفشار اقتصادى دشمن این است، و این محسوس بود، این را انسان می

 (.3/1/31 در دیدار کارگزاران نظام -معظم رهبری

بال ایجاد تغییر رفتار و حتی تهدیدات و تهاجمات اقتصادی دشمنان که به دن موازات بهاگرچه 

باشند، موضوع دفاع اقتصادی در برخی مجامع داخلی براندازی نظام اسالمی از این طریق می

های مختلف، مسیرهای  ها و فهم است، اما به دلیل فقدان نگاه یکسان و وجود برداشت شده مطرح

است.  موردتردیده موجود های پراکند که مؤثر بودن دیدگاه جا بداناند تا  گوناگونی طی شده

همچنین راهبردهای دفاع اقتصادی برای کشور جمهوری اسالمی ایران در چارچوب اقتصاد 

بر تولید ملی که با ایجاد بازدارندگی، توانایی دفع تهدید و توانمندسازی درونی  تأکیدمقاومتی و با 

 ه است.رسمی تدوین نشد طور بهباعث پایداری و رشد اقتصاد کشور خواهد شد، 

تدوین راهبردهای دفاعی پیشنهادی در عرصه اقتصاد ملی، ضمن کمک به توان دفاعی کشور در 

قبال تهدیدات و تهاجمات اقتصادی دشمن، به تولید علم و غنای توان اقتصادی کشور در شرایط 

به  مؤثریابی به الگوهای دفاع اقتصادی، کمکی ، دستعالوه بهعادی نیز کمک خواهد کرد. 

 های اقتصادی کشور در جهت مهار تهاجمات اقتصادی دشمن خواهد بود.گیران عرصه یمتصم

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
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هدف این تحقیق، تدوین راهبردهای دفاع اقتصادی بر اساس رهنمودها و اسناد ابالغی مقام معظم »

 «.رهبری است

 مبانی نظری 

 : شناسی پيشينه -الف

ها و ملزوماات و   مفهوم و ویژگی ازجملهتدوین راهبرد، مستلزم مالحظه برخی مباحث اساسی 

مراحل طراحی راهبرد است. همچنین تدوین راهبرد دفاعی با تمرکاز بار عرصاه اقتصااد، مساتلزم      

 شاده  انجامباشد. در این جهت، برخی مطالعات  آگاهی تخصصی از ابعاد مختلف دفاع اقتصادی می

سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و دکترین  مقایسه» :عنوان باپژوهشی ، ازجملهتوانند مفید باشند.  می

باه روه اسانادی    ،(1316 نامه راهبرد دفاعی،شاماره هفادهم،  فصل)توسط یعقوب زهدی « دفاعی

است که هدف آن مقایسه سیاست دفااعی   شده گردآوریآن  های دادهای، کتابخانه با مطالعهانجام و 

این نتیجه رسیده که سیاست دفاعی، راهبارد دفااعی و    به وبا راهبرد دفاعی و دکترین دفاعی است 

دارای تعااریف،   کاه  آنهاا، ضامن   در اختیاار دولات   اثاربخش  افزارهایی نرم مثابه بهدکترین دفاعی 

سیاسات دفااعی از ناوع تادبیر     . نیز دارند تعامل یکدیگرای هستند، با کارکردها و کاربردهای ویژه

 دهد.می خود قرارتأثیر اهبرد و دکترین دفاعی را تحت است و دکترین، محتوای نظری دارد و ر

جانباه و الگاوی اساالمی ایرانای     راهبرد دفاع ملی،رویکارد دفااع هماه   » همچنین تحقیقی با عنوان:

 المللای، سیاسای باین   هاای  رهیافات مجله )توسط سید محمد کشمیری و سهراب انعامی « پیشرفت

گیاری   و بر ایان اسااس نتیجاه    شده انجامه توصیفی تبیین راهبرد دفاع ملی، به رو باهدف، (1339

-های الگوی اسالمی ایرانای پیشارفت مای   جانبه با توجه به شاخصشده است که راهبرد دفاع همه

 .گیرد قرارافزارانه افزارانه و دفاع نرمتواند در دو حوزه دفاع سخت

نامه مطالعات فصل) ،(لعهچارچوبی برای مطا)« اقتصاد و دفاع ملی»حسن شکوه پژوهشی با عنوان: 

با این پرسش اصلی که: اقتصاد سیاسی و پیوناد اقتصااد سیاسای باا     ( 1331 راهبردی، شماره سوم،

ای انجام داده و دریافتاه اسات کاه دفااع ملای      دفاع ملی چگونه است؟ به روه اسنادی و کتابخانه

نیروهاای   ازجملاه ساازنده اقتصااد ملای     عناصار  وهاا  تحقق نخواهد یافت مگر آنکه تمام بخاش 

هاای مختلاف بارای    توان کشاور در حاوزه   کارگیری بهبسیج و  باهدفای اجتماعی، تعامل سازنده

تأمین نیازهای جامعه شامل حفظ هویت باومی، نظام، افازایش ساالمت، مباارزه باا فقار، توساعه         
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ضاور مقتادر در اقتصااد    ح زماان  هام آموزه، گستره فناوری، افزایش رفاه و تولیاد اقتصاادی و    

 .داشته باشند الملل بینسیاسی 

توسط سید « 1331 بر عملکرد سال تأکیداقتصاد ایران همراه با تحریم با »پژوهش دیگری با عنوان: 

 ساازوکار باه   (9 های مالی و اقتصادی، ساال یکام، شاماره   نامه سیاستفصل)الدین حسینی شمس

های مالی ارزی و پولی و اثرات آن در بازار سارمایه و  های اخیر در حوزه سیاستاثرگذاری تحریم

هاای کلای در مقابلاه    این پژوهش به توصیه. های کالن چون بیکاری و تورم پرداخته استشاخص

های ارزی و باازار کاالهاای   ها همچون دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایجاد ثبات در حوزهبا تحریم

هاای تولیادی   اشراف اطالعاتی پشاتیبانی از فعالیات   اساسی تداوم اصالحات ساختاری شفافیت و

 .پذیر پرداخته استآسیب

 به نگاره ابراهیم گرجای و « های امنیت اقتصادی در ایران تحلیل تطبیقی مؤلفه»ای با عنوان: مقاله

بعاد امنیات    تارین  مهم، به (1316 ،93 مجله مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره) مسعود هاشمیان 

نگ سرد ا یعنی مؤلفه امنیت اقتصادی ا در دو بعاد مؤلفاه کمای کاالن اقتصاادی و        ملی پس از ج

هاای   این مقاله به ارزیابی هر یاک از مؤلفاه  . های اقتصادی پرداخته است های محیطی فعالیت مؤلفه

کمی و محیطی ایران نسبت به سایر کشورها و ارائه پیشنهادی مناسب همچون ارائه تصویر مطلوب 

اقتصاادی   هاای  مؤلفاه المی به جهانیان و ایجاد نهاد فراملای نظاارت راهباردی بار     از جمهوری اس

 پرداخته است.

، مروری بر برخی مطالعاات دیگار نیاز بارای واکااوی مفااهیم و       یادشدهعالوه بر مطالعات داخلی 

و الملال  امنیت باین »گفته مفید خواهد بود. در این میان، تحقیقی با عنوان:  ها و جوانب پیش ویژگی

بیاان کااربرد،    باهادف به روه توصایفی   1331در سال  9گوئایر توسط مارتین مک 1«اقتصاد دفاعی

اقتصاادی را ارزیاابی کناد و دریاباد کاه       ساؤاالت های اقتصادی سعی دارد تنوع کارها و روهراه

تیجه الملل تعامل دارد. این تحقیق به این نبا امنیت سایر ملل در نظام بین هر کشوریچگونه امنیت 

مباحثی که هر کشاوری بایساتی هنگاام آمااده کاردن       چندبعدیرسیده که اقتصاد دفاعی از آرایش 

گردد و در تنظایم ساند دفااعی یاک کشاور، مباحاث       برای امنیت ملی خود داشته باشد حاصل می

 .مربوط به اقتصاد دفاعی بایستی لحاظ گردد
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 9887گوئایر در ساال   توسط مک 1«نی شدهاقتصاد دفاعی در دنیای جها» همچنین تحقیقی با عنوان:

المللی اخیار مارتبط باا ایاده     های توسعه اقتصاد سیاسی بینتبیین مدل باهدفبه روه توصیفی و 

و  شاده  انجامثبات و امنیت  سوی بهها و شرایط استراتژیک جهانی و چالش شدن جهانی آفرین تحول

هاا و مخاصامات، امنیات    ای مملو از درگیریکه در طی دهه گذشته در دنی یافته دستبه این نتیجه 

بخشای  . توسعه پیدا کرده است سرعت بهالمللی و دفاعی و اقتصاد همانند یک نظم به هم تنیده بین

های جدیاد آن در قباال ثباات و امنیات     و چالش شدن جهانیساز  دگرگون  تأثیراز علت این روند، 

کارهاای  و راه جدیدی هستند و نیاز باه ابازار   های امنیتی تهدیدهایاکنون چالش چراکهملی است؛ 

 جدید دارند.

یکای از   «دفااع اقتصاادی  » کاه  تأکیددارناد در حوزه دفاع اقتصادی بر این نکته  شده انجاممطالعات 

. اما در این مطالعات به راهبردهای دفاعی جهات  9هستند« جانبه همهدفاع »ارکان مهم دفاع جامع یا 

دفااع   هاای  مؤلفاه و توانایی دفع تهدید، با توجه به  مؤثربازدارندگی  درتباقنیل به اقتصادی پایدار 

 .، توجه کافی نشده استجانبه همه

 ب ـ مفهوم شناسی : 

نخستین کسی بود که تاله کرد معنای راهبرد را از دایره صرف تدبیر میدان « لیدل هارت»: راهبرد

نمود و تعریف این واژه را  تر فراخن را نبرد و امور مربوط به جنگ خارج کرده و گستره مفهومی آ

هنر )فن( تخصیص و کاربرد ابزار و »به امور سیاسی و کشورداری نیز مرتبط کرد. وی راهبرد را 

این اعتقاد بود  که راهبرد باید پلی  تلقی کرد و بر« سیاسی های هدفوسایل نظامی برای نیل به 

قرار دارد.  ها آنملت که تأمین امنیت ملی در رأس  –های سیاسی یک کشورباشد برای تحقق هدف

در معنای راهبرد، انجمن تحقیقات نظامی وابسته به وزارت دفاع امریکا نیز با  توسعهاین  واسطه به

سیاسی،  های قدرتعلم و فن توسعه و کاربرد »معنای این واژه، راهبرد را  بهتسری بخشی بیشتر 

تأمین حداکثر پشتیبانی از  منظور بهبه هنگام صلح و جنگ اقتصادی، فرهنگی و نظامی یک ملت 

تعریف نمود. )روشندل، « ملی و افزایش احتمال پیروزی و تقلیل احتمال شکست های سیاست

1378 ،909-931) 
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ایرانی  الگوی اسالمی و جانبه همهدفاع ملی؛ رویکرد دفاع  راهبرد ] اصغر یعلکاظمی،  [ ر.ك ازجمله باره نیدرا - 2

 .2731پیشرفت، نشرقومس،
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ی اندیشه و عمل ذهنی فرماندهان و مدیران و مبنای اقدامات اجرایی  ، ثمره 1راهبرد )استراتژی( 

باشد.  جهت سازمان برای دستیابی به اهداف می و باشد. راهبرد، مسیر می آینده، جهت تحقق اهداف

دهد که بهترین راه برای رسیدن به اهداف کدام است.  راهبرد، به فرماندهان و مدیران نشان می

سازد و بر اساس راهبرد،  دار میسازمان را هدفمند و جهت های فعالیتدستیابی به راهبرد مناسب، 

نماید. استراتژی  ای خود را معین می های تابعه، اهداف و راهبرد وظیفه ا و قسمته هر یک از بخش

های اساسی یک سازمان را از طریق تعیین طرح کلی عملیات و تدابیر الزم جهت نیل به مطلوبیت

 (.13:1311)شهالیی،  کنداهداف، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع مشخص می

مفهوم امنیت در دوران های مختلف به خود گرفته است.  مفهومی متحول در دوران« امنیت» امنیت:

ای  ، ابعاد تازه و گستردهشدن جهانیپس از جنگ سرد به دلیل تغییر ماهوی شرایط و تفوق پدیده 

کنند اما این  سلبی )فقدان تهدید( تعریف می صورت بهبه خود گرفته است. گرچه برخی امنیت را 

مسائل امنیتی  جانبه همهرایانه توان تحلیل گ  ف سنتی امروزه با این نقد که این نگره نظامیتعری

گیرد. در مطالعات امنیتی جدید، ابعاد متعددی به مفهوم امنیت  جهان را ندارد، مورد چالش قرار می

و  محیطی زیستتبدیل شده است که از مباحث  «چندبعدی»شود و امنیت به مفهومی  افزوده می

امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکری گره  شود. اقتصادی گرفته تا تهدیدات نظامی را شامل می

شود، بلکه  تعریف نمی« نبود تهدید» سلبی صورت به تنها نهبدین ترتیب، امنیت  خورده است.

شود و حتی  تعریف می« وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و منافع ملی»ایجابی  صورت به

 «بخش اطمینانامنیت »وزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی، از مفهوم سومی تحت عنوان امر

9.شود یاد می
 

 عیار تمامبنا به نامه ابالغی مقام معظم رهبری، در حال حاضر در شرایط یک جنگ  جنگ اقتصادی:

ا که بنا به نامه ابالغی مقام معظم بریم. بنا به یک دیدگاه، جنگ اقتصادی  اقتصادی به سر می

اقتصادی است که به  های فعالیتبریم ا نوعی از  ی از آن به سر میعیار تمامرهبری، در شرایط 

گیرد. همچنین تعابیر ذیل را برای تعریف  پریشان ساختن دشمن انجام می منظور بههنگام جنگ 

 اند: جنگ اقتصادی به کار برده

                                                           
1 - Strategy 

ها، ترجمه اصغر  امنیت جهانی، رویکردها و نظریه [ آر. لیتل –الی ینک مک .دی. رآ] .كر. ازجمله باره دراین -9

 .8131افتخاری، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، تهران، 
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 نتواند به جنگ ادامه دهد. که چنانادی دشمن، ریختن سازمان اقتص هم به -

گیرد که به  انجام می یاقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم های فعالیتتمام اقداماتی که علیه  -

 کند. طرف مقابل کمک می فعالیت جنگیِ

یا  ،نظامی ،ارتقاء جایگاه اقتصادی منظور به ،یالملل بین در روابط اقتصادیِ دخالت دولتی -

 .سیاسی یک کشور

رفتار  به انجام اقدام/مجبور کردن آن کشور  منظور بهعمال فشار اقتصادی به یک کشور اِ -

 .نفوذ در رفتار یک کشور یمطلوب و به عبارت

اجرای عملیاتی مستقیماً بر ضد اقتصاد بنا به دیدگاهی دیگر، جنگ اقتصادی عبارت است از 

 یادشدهکه از دقت بر دو دیدگاه  گونه همان نبرد بازدارد. ةمکه دشمن را از ادا ای گونه بهدشمن 

گیرد و در دیدگاه  قرار می مورداستفادهابزار جنگی  عنوان به، در دیدگاه نخست، اقتصاد آید برمی

اقتصاد کشور مورد هدف،  برعلیهگیرد و جنگ،  نظامی قرار می موردتهاجمدوم، اقتصاد یک کشور 

 د. شو جنگ اقتصادی قلمداد می

اقتصادی برای دستیابی به  های سالح کارگیری به»توان جنگ اقتصادی را  از دیدگاهی تلفیقی، می

حمله به اهداف اقتصادی در جهت کاهش توان اقتصادی  ،حال همانو در  ،اهداف استراتژیک

استفاده از یا تهدید به »تعبیر نمود. در تحقیق حاضر، جنگ اقتصادی عبارت است از « بالقوه دشمن

، کاهش درنتیجهاستفاده از ابزارهای اقتصادی علیه یک کشور در جهت تضعیف اقتصاد آن و 

، و همچنین استفاده از ابزارهای اقتصادی برای مجبور کردن طرف «قدرت سیاسی و نظامی آن

یا رفتار و یا تحلیل بردن توانش برای انجام روابط معمول با سایر  ها یاستسمخالف، به تغییر 

 کشورها.

تجاری،  های محدودیتاند  ابزارهای مشترك جنگاوری اقتصادی بسیار متنوع هستند که از آن جمله

ها، ممانعت از  ای، تعلیق کمک های سرمایه ای، مسدود کردن دارایی های تعرفه بایکوت، تبعیض

)سلب مالکیت(، و تحریم / مجازات.   ای، مصادره گذاری و سایر جریانات سرمایه سرمایه

 (.1379)دری،

تصادی متمرکز یکی از بارزترین ابزارهای جنگ اق عنوان بهدر مقاله حاضر، بر تحریم اقتصادی 

 ایم. شده
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تجهیز و تقویت و استحکام ، 3، حمایت9، حفاظت1در برابر مقاومت»به )دفاع( «  Defence »  دفاع: 

 گرفته« دفع»که از واژه « دفاع»معنا شده است. همچنین « 6، تبرئه و اثبات حقانیت1توجیه ،0بخشیدن

که از  باشد میاست و در اصطالح فقهی، تکلیف و حقوقی « دور نمودن چیزی»شده، به معنای 

است. انسان از این حق برخوردار است تا  شده مطرحگذار مالک و قانون عنوان بهسوی خداوند 

کند، دفاع و احتراز هایی که اعتقاد، مال، جان و آبروی وی را تهدید میبرای پیشگیری از آسیب

(. در تعریف  دیگری، 19: 1338تواند از آن عدول نماید )دهقان،ده و این تکلیفی است که نمیکر

تدابیری که توسط یک یا چند کشور برای مقاومت در مقابل حمالت »دفاع عبارت است از 

های دفاعی، شود و تواناییسیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و یا فناورانه اتخاذ می

: 1379)کاظمی ،« بخشدها نیرو میکند و بازدارندگی نیز به این تواناییگی را تقویت میبازدارند

  (. در تحقیق حاضر، بر تعریف اخیر تکیه شده است.11

، و اسالم و حوزه آن اصلدفاع از : استآمده دو قسم های دین مبین اسالم، دفاع بر در آموزه  

ظریات حضرت امام)ره( توصیف مبسوطی در این زمینه که در ن سایر متعلقات خود دفاع از جان و

 آمده است. 

باید به دفاع اقتصادی بپردازیم.  ازجملهاقتصادی  عیار تمامبرای مقابله با جنگ  دفاع اقتصادی:

مقابله با تهاجمات اقتصادی دشمن  منظور بهبه مجموعه اقدامات یک یا چند کشور « دفاع اقتصادی»

(. دفاع اقتصادی، ساختن بنیانی قوی برای مقاومت در 1331فراهانی، گردد )جاللی اطالق می

این دفاع متضمن تعبیه برنامه برای رویارویی با . گیردهای خارجی را در بر میمقابل تکانه

باشد )دری ها میسازی منابع برای پشتیبانی از اقتصاد در خالل بحرانپیشامدها و ذخیره

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن »شده است که کریم تاکید  در قرآن .(91: 1317نوگورانی،

. (68،)انفال«هُمْرِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُ

در حد توان، ابتدا برای ترسانیدن دشمن آشکار و پنهان در این آیه، فراهم آوردن هر نیرویی 

مقابله بازدارندگی و براى ، باید که ممکن است توانیهرگونه  گیری شده است. بر این اساس، هدف
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تردید، نیرو و قدرت اقتصادی یکی  گردد تا امنیت تضمین گردد. بیبا هجوم دشمنان آماده و مهیا 

 ز این توان جامع است.های اصلی و بار از مصادیق و بخش

ویژه با توجه به ابعاد سلبی و ایجابی امنیت ملی، در دفاع به سه با توجه به آنچه گفته شد به

، قدرت مقابله و توانمندی اقتصادی توجه می شود، و از این رو، دفاع 1ی مهم بازدارندگیمولفه

 گیرد. اقتصادی نیز هر سه جنبه مزبور را در بر می

ای بر این  مقدمه عنوان بههای کلی اقتصاد مقاومتی که  در نامه ابالغی سیاست مقاومتی:اقتصاد 

الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ »گردد، اقتصاد مقاومتی  ها نیز قلمداد می سیاست

ت مشکال  بر همه تنها نه«  قلمداد شده است، که ایران اسالمی با پیروی از آن،» انقالبی و اسالمی

در برابر این ملت  عیار تمامآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی  اقتصادی فائق می

دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که  نشینی وا می آرایی کرده، به شکست و عقب بزرگ صف

 های مالی، اقتصادی، های ناشی از تحوالت خارج از اختیار، مانند بحران اطمینانی مخاطرات و بی

های مختلف و تداوم  سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه

، اقتصاد متکی به ساله ستیبانداز  اصول قانون اساسی و سند چشم ها و پیشرفت و تحقق آرمان

 ییالگوگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و  زا و برون دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون

بعالوه، بنا به رهنمودهای مقام معظم رهبری که « از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد بخش هامال

ی  مطرح نمودند، اقتصاد مقاومتی در زمره 1313برای نخستین بار چنین اصطالحی را در نیمه سال 

هستند،  یافتنی دستهای اسالمی که  ی آرمان های نظام اسالمی ا البته آرمان خُرد ا در منظومه آرمان

 (. 6/1/1339گیرد.) بیانات  قرار می

اقتصاد »در یک تعریف جامع بنا به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی عبارت است از 

 مقابل در مدبرانه مقاومت خاصیت دارای که آرمانیِ باز )بدون محصور کردن کشور( و مستقلی

                                                           
 ارائهمختلف، تعاریف متفاوتی از بازدارنادگی  در منابع( است. Deterrenceبازدارندگی )  یکی از ابعاد دفاع، -1

در دیگری است، تا او را  نفوذ اعمالی دوجانبه، بازدارندگی به معنای کوشش یکی، برای  شده است. در یک رابطه

(. از سوی دیگر، 963: 1363 بوفر،)ای برای اولی است بازدارد از اقدام به عملی که متضمن خسارت یا هزینه

است که مستقیماً و آشکارا بر مبنای تهدید به مجازات و یا محروم کردن  نفوذ از اعمالع مشخصی بازدارندگی نو

به تعبیر دیگر، بازدارندگی عبارت است از متقاعد ساختن (. 38: 1313 بیلیس،)طرف مقابل از منابع خود قرار دارد. 

شود بیشتراست  اتخاذی او، از منافعی که عایده می یمش خطها و خطرات ناشی از  هزینه که نیاحریف نسبت به 

 .(113: 1316 فریدمن،)
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 در و المللى باشد، بین نوسانات و ها بحران برابر در ناپذیر آسیب و دشمن و خباثت کارشکنى 

 دشمنان و ترفندهای مقابل در کشور پذیری آسیب کاهش بر عالوه بتواند ها دشمنی و فشار شرایط

 به رو روند ی کننده تضمینا  بود خواهد مختلف های شکل به و همیشگی کها  جهانی نوسانات

  .(160: 1339، دیگران)دری و « باشد( ملى ثروت افزایش متضمن) شکوفایی کشور و  رشد

 ی شناس روش
های پژوهش حاضر، رهنمودها  که اشاره شد، مبنای استخراج اطالعات اصلی و داده گونه همان

ای  و اسناد ابالغی مقام معظم رهبری است. با توجه به کثرت این رهنمودها و امکان برخورد سلیقه

قرار گیرد که کفایت الزم برای یک استنباط  مورداستفاده، باید روشی در تحقیق ها آنو گزینشی با 

 علمی را داشته باشد.

های کمی  شناسی کیفی، جایگزین تفوق و برتری روهتأکید بر روه مرور بهدر چند دهة گذشته، 

ری، نگاهای گوناگونی نظیر مطالعه موردی، قومشناسی کیفی نیز استراتژیشده است. در روه

پردازی داده بنیاد است ها، نظریهاین استراتژی ترین مهم ازو...وجود دارد. یکی  پدیدارشناسی

 (.78:1316، فرد دانایی)

-داده وتحلیل تجزیه مند نظامهای روه پرکاربردترینبنیاد( یکی از )دادهتر پایهروه پژوهش نظریه 

ها را استخراج کرده و با کشف روابط دادههای کیفی است که قادر است تا مفاهیم نهفته در ورای 

-دهد، دست یابد )حسینقلیمی توضیح راها پدیده چرایی وهایی که چگونگی به نظریه ها آنبین 

 به نقل از غفاریان(. 969، 1313زاده و همکاران، 

 برای را امکان این که نظریه استکشف  »استقرائی «شناسیروه یک داده بنیاد، پردازینظریه

 که درحالی دهد، موضوع پروره عمومی هایویژگیاز  نظری گزارشی تا آوردیم فراهم پژوهشگر

-نظریه جهتی، از. سازدیم محکم هاداده تجربی مشاهدات در را گزاره این پایه ،زمان هم طور به

 گذشته مرور هنگام در پژوهشگران، از بسیاری که است عملی همان دهندة نشان داده بنیاد پردازی

 در ،حال بااین. دهندمی شکل جدیدی هایفرضیه ها،داده با شدن سازگار برای ها آن دهند،می انجام

را زی، است کرده تدوین پیشاپیش را هافرضیه که کندنمی وانمود پژوهشگر بنیاد، داده پردازیهینظر

 (.76:1316 ،فرد دانایی) شوندمی منع ،گرفته شکل پیش از ایهفرضیه از پژوهشگران

رود که قبالً می موضوعاتی به کار دربارهبنیانی)داده بنیاد( معموالً برای پژوهش  یروه نظریه

وجود دارد )ادیب  ها آنتر انجام نشده و نیاز به بررسی و فهم عمیق ها آنمطالعة چندانی در مورد 



 

 

  1331 تابستان، 67، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   191

شده، روه تحلیل داده   برشمردههای  رسد با توجه به ویژگی (. به نظر می17:1311باقری، حاج

 بنیاد روشی مناسب برای انجام تحقیق حاضر باشد. 

در این تحقیق هر یک از رهنمودها و اسناد ابالغای مقاام معظام رهباری کاه دیادگاهی در زمیناه        

راهبردهای دفاع، دفاع اقتصادی، راهبردهای اقتصادی، جنگ اقتصادی، اقتصااد مقااومتی، در خاود    

اناد. بارای وارسای چناین ارتبااطی، کال        ها قارار گرفتاه   اج اطالعات و دادهاند، مبنای استخر داشته

 اند. قرار گرفته مورداستفادهجامعه آماری  عنوان بهرهنمودها و اسناد مزبور 

 های تحقيق ها و یافتهداده ليوتحل هیتجز
ها به هم  داده  وتحلیل تجزیهو  دادن نظم ها، آوری داده فرایند جمع ،بنیادپردازی داده نظریه روهدر 

اعمالی را نشان  این فرایند،  1کوربین و تراوسسبه عقیده ا شوند. انجام می زمان هماند و  وابسته

این قسمت فرایند اصلی ساختن  شوند. ها ساخته می داده  ها بر پایه آن نظریه وسیله بهدهد که  می

ها  مرز بین انواع کدگذاری، این است که است ذکر شایانکه در اینجا   نکته دیگری .باشدمینظریه 

بدون  کدگذاری به مرحله دیگری وارد شویم، یعنی ممکن است از یک مرحله، است  مصنوعی

 افتد این اتفاق بیشتر در مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری اتفاق می اینکه متوجه باشیم.

 .(36:1317)ایمان و محمدیان، 

 تصادی جمهوری اسالمی ایران بر اساس بیانات و اسناد ابالغی مقام معظم رهبریالگوی دفاع اق

ابالغیه »و «  هابیانات و سخنرانی»آماری تحقیق، اسناد در دو بخش   برای بررسی جامعه

 کامل بررسی گردید. طور بهبندی شدند و  تقسیم« و اسناد باالدستی ها سیاست

 ها )بیانات(الف: سخنرانی

از سایت رسامی دفتار    1333سال  خردادماهتا  1361های مقام معظم رهبری از سال سخنرانی

 سند( استخراج شدند.  1933مقام معظم رهبری )مشتمل بر 

 و اسناد باالدستی ها سیاستب: ابالغیه 

جهت دسترسی به اسناد باالدستی به پایگاه اطالعاتی دفتر مقام معظم رهبری و همچنین 

 سند استخراج گردید. 18ع تشخیص مصلحت نظام مراجعه، و پایگاه اطالعاتی مجم
  

                                                           
1
 Strauss and Corbin 
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  :هاکدگذاری داده 

برداری کامل صورت  ، ابتدا فیشها بازدادهبرای کدگذاری  :هاداده یپرداز مفهومگذاری باز و کد-

-ها از پیشها و مصاحبهگرفت و کدها از جامعه آماری استخراج شدند. برای کدگذاری سخنرانی

سند شماره  مثال عنوان به)سه( استفاده گردید.  3شماره و برای ابالغیه اسناد از پیش )یک(1شماره 

( بوده است. و 39) 1339( مقام معظم رهبری در سال 1( سخنرانی)01( چهل و پنجمین)139801)

( بوده است که با مراجعه به جدول 13) 1313( سال 3( ابالغیه )80( چهارمین)31380شماره سند )

و در  "سیاستهای کلی نظام در بخش شهرسازی "گردد، عنوان دقیق آن ( مشخص می9شماره )

 از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است.  93/11/1313تاریخ  

باشد. منظور از می ها آن پردازی مفهومها، داده وتحلیل تجزیهپس از کدگذاری باز، اولین گام در 

گذاری( هر یک از این  گذاری )عنوان تجزیه )شکستن( جمالت به اجزاء و برچسب پردازی مفهوم

 توانند بیانگر مفاهیم باشند. هایی است که می ق، دستیابی به نشانهاجزاء و به این طری

به مفاهیم  مثال عنوان بهاز کنار یکدیگر قرار دادن مفاهیم مرتبط، یک مفهوم کلی استنتاج گردید. 

 اطالق گردید.« مصرف»گرایی،مصرف، اسراف و الگوی مصرف مفهوم کلی ، مصرفجویی صرفه

مفهوم کلی  71و کلیت بخشیدن به موارد مشابه، تعداد  آمده دست بهپس از بررسی تمامی مفاهیم 

 ( احصاء شد. 1الفبایی جدول ) ی شده مرتب صورت به
 مفاهیم کلی -  1جدول 

 مفهوم رديف مفهوم رديف مفهوم رديف

 کارآفرینی 11 جغرافیای کشور 96 آموزه 1

 کارگر 19 خام فروشی 97 بخشیآگاهی 9

 کشاورزی 13 خالقیت 91 های اسالمیارزه 3

 مصرف 10 خوداتکایی 93 بنیان اقتصاد دانش 0

 مهارت 11 دریا 38 اشتغال 1

 موقعیت استراتژیکی 16  ها دریاچه 31 مسئولیناختالفات  6

 مشارکت مردم 17 رونق اقتصادی 39 امنیت غذایی 7

 و گازمنابع نفت  11 سرمایه 33 امنیت اقتصادی 1

http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/POLICY%2029-11-1389-%20About%20Urban.aspx
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 مفهوم رديف مفهوم رديف مفهوم رديف

 منابع طبیعی 13 های معدنی سرمایه 30 ایثارگران 3

 موازی کاری 68 ساختار اقتصاد 31  استقالل 18

 مدیریت 61 صنایع تکمیلی 36 اقتدار اقتصادی 11

 محاصره اقتصادی 69 صادرات 37 خصوصی  بخش 19

 مردم 63 طبقات ضعیف 31 وری بهره 13

 مقاومت 60 علما و نخبگان 33 پدافند غیرعامل 10

 نیازهای اساسی 61 علم 08 پژوهش 11

 نیروی جوان  66 عدالت 01 تنوع اقلیمی 16

 نظام اداری 67 عملیات روانی 09 ای و جهانیتعامل منطقه 17

 نظام پولی 61 فساد اقتصادی 03 تورّم 11

 مالینظام  63 فقر 00 گیریتصمیم 13

 نیروی کار 78 فرهنگ 01 تولید 98

 وابستگی 71 قوانین 06 تولیدات داخلی 91

 واردات 79 قدرت خرید 07 های اقتصادیتکانه 99

 وابستگی به نفت 73 کشورهای مسلمان 01 تحریم نفتی 93

 وسعت جغرافیایی  70 کیفیت تولیدات داخلی 03 تهدیدات اقتصادی 90

   وحدت 71 کمیت تولیدات داخلی 18 ثبات اقتصادی 91

رساد باه   بندی مفاهیمی را که به نظر مای روند طبقه  :هاپردازی دادهکدگذاری محوری و مقوله -

بنادی مفااهیم،   بندی و گاروه نامند. روند طبقهکنند، مقوله پردازی میهای مشابه ربط پیدا میپدیده

هاا از  دهاد. در هنگاام مقولاه پاردازی داده    کار کنیم، کاهش می ها آنتعداد واحدهایی را که باید با 

عناوان نموناه   گیرند. به طریق مقایسه مفاهیم با یکدیگر، محورهای مشترك، عنوان مقوله به خود می

الگوی مصرف، مفهاوم  گرایی ، مصرف، اسراف و جویی، مصرفدر تحقیق حاضر، به مفاهیم صرفه

در نظار گرفتاه   « اصالح الگوی مصارف »اطالق گردید و مقوله مرتبط با آن با عنوان « مصرف»کلی 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1709
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1709
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( 2)جهدول  درمنهدر    صهورت  بهه مقولهه   54پس از طی مراحل عملیاتی کدگذاری باز، شد. 

 حاصل گرديد.

 های تحقیقمقوله -9جدول 

 نام مقوله ردیف نام مقوله ردیف

 توسعه صادرات  .90 اقتصادیوابستگی   .1

 توسعه کشاورزی  .91 زای داخلی اقتصادیعوامل اختالل  .9

 ارتقای کیفیت محصوالت داخلی  .96 ضعف در ساختار اقتصادی  .3

 افزایش کمی تولیدات داخلی  .97 ضعف قوانین  .0

 وری عوامل تولیدارتقای بهره  .91 ضعف در مدیریت اجرایی اقتصادی  .1

 اقتصاد با استفاده از پدافند غیرعاملسازی مصون  .93 های اقتصادیتکانه  .6

 زایی اشتغال  .38 ضعف در بازدارندگی  .7

 حفظ استقالل  .31 ضعف در قدرت مقابله )رفع و دفع( تهدید  .1

 اقتدار اقتصادی  .39 ضعف در توانمندی اقتصادی  .3

 ثبات اقتصادی  .33 اصالح الگوی مصرف  .18

 امنیت اقتصادی  .30 اصالح نظام اداری  .11

 رشد و رونق اقتصادی  .31 مالیاصالح نظام پولی و نظام   .19

 عدالت  .36 تکمیل زنجیره تولید  .13

 پذیری اقتصادیانعطاف  .37 کردن اقتصاد بنیان دانش  .10

 های اسالمیارزه  .31 اقتصادی های فعالیتخالقیت و نوآوری در  ارتقاء  .11

 جنگ روانی دشمن  .33 حمایت از تولید داخلی  .16

 فرهنگ  .08 گذاری سرمایهحمایت از   .17

 شیوه دیپلماسی اقتصادی  .01 جایگزینی واردات  .11

 های مردمیظرفیت  .09 گستره اقتصاد مردم بنیان  .13

 وحدت و همبستگی  .03 گری دولتکاهش تصدی  .98

 های زاینده اقتصادی منابع و سرمایه  .00 امنیت غذایی و نیازهای اساسی مردم  .91

 مزیت جغرافیایی  .01 ارتقای توان ایستادگی در مقابل فشارهای اقتصادی  .99

   انسانی تولیدتوانمندسازی منابع   .93

 وتحلیل تجزیهمرحله بعدی   :گیری الگوی دفاع اقتصادی ها و شکلکدگذاری انتخابی داده -

که دیدیم، در مرحله طور  همانبنیاد، کدگذاری انتخابی است.  پردازی دادهها در نظریهداده

تحقیق در کدهای مختلف احصاء شدند و سپس از طریق محورهای مشترك  های بازدادهکدگذاری 
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ها شناسایی شدند. کدها، مفاهیم و با کدگذاری محوری از طریق مقایسه مفاهیم با یکدیگر، مقوله

جدید به یکدیگر  ای گونه بهها ها، دوباره با ایجاد روابط بین مقولهدر کدگذاری انتخابی همان داده

در این کدگذاری  درواقعشوند. بندی می های خاصی تقسیم ها، در دسته ه جنس مقولهمرتبط و بنا ب

 وسیله بهها شامل ایجاد ارتباط فرضی بین مفاهیم و مقوله زمان هم تقریباًچهار عمل تحلیلی مجزای 

ی، های واقعبا مراجعه به داده ها آن تائیدای، راهبردها و پیامدها، ای، زمینهشرایط علی، واسطه

مقایسه هر  وسیله به، ها، بررسی وجود تنوع در پدیدهتاله مداوم برای یافتن خصوصیات مقوله

 گیرد.مقوله یا مفاهیم برای همه الگوهای متفاوت حاصل صورت می

مقوله محوری در  عنوان بهدر این تحقیق، مقوله دفاع اقتصادی )وضعیت دفاع اقتصادی موجود( 

-های پیرامون آن، در قالب الگوی پارادایمی قرار گرفت. بنابراین مقولههنظر گرفته شد و سایر مقول

 ذیل بیان نمود: شرح بهتوان های حاصل از کدگذاری انتخابی در این تحقیق را می
 الگوی دفاع اقتصادی های مقوله: عوامل و  3 جدول

 تعداد کد تعداد مفهوم کلی تعداد مفهوم مقوله نام عوامل

 عوامل

 علی

 37 1 7 وابستگی اقتصادی

 18 1 1 زای داخلی اقتصادیعوامل اختالل

 3 1 0 ضعف در ساختار اقتصادی

 13 1 1 ضعف قوانین

 96 0 3 ضعف در مدیریت اجرایی اقتصادی

 0 9 9 های اقتصادیتکانه

عوامل 

 محوری

 13 0 0 ضعف در بازدارندگی 

 98 9 9 ضعف در قدرت مقابله )رفع و دفع( تهدید

 19 9 9 ضعف در توانمندی اقتصادی

 عوامل

 راهبردی

 30 1 1 اصالح الگوی مصرف

 18 1 9 اصالح نظام اداری

 13 9 1 اصالح نظام پولی و مالی

 1 9 9 تکمیل زنجیره تولید

 97 3 0 کردن اقتصاد بنیان دانش

 16 1 3 اقتصادی های فعالیتارتقاء خالقیت و نوآوری در 

 16 9 3 از تولید داخلی حمایت

 98 1 3  گذاری سرمایهحمایت از 

 7 1 1 جایگزینی واردات
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 تعداد کد تعداد مفهوم کلی تعداد مفهوم مقوله نام عوامل

 11 1 3 دولت گری تصدیکاهش 

 91 1 3 گستره اقتصاد مردم بنیان

 00 1 1 ارتقای توان ایستادگی در مقابل فشارهای اقتصادی

 11 3 3 توانمندسازی منابع انسانی تولید

 19 1 9 توسعه صادرات

 16 1 9 توسعه کشاورزی

 91 1 1 ارتقاء کیفیت محصوالت داخلی

 18 1 1 افزایش کمی تولیدات داخلی

 3 1 1 عوامل تولید وری بهرهارتقاء 

 1 1 1 اقتصاد با استفاده از پدافند غیرعامل سازی مصون

 98 9 9 زایی اشتغال

 عوامل

 ای زمینه

 93 3 0 های زاینده اقتصادی منابع و سرمایه

 93 6 6 مزیت جغرافیایی

 93 6 6 مردمی های ظرفیت

 عوامل

 ای واسطه

 03 1 1 اسالمی های ارزه

 98 1 9 جنگ روانی دشمن

 37 1 3 فرهنگ

 10 9 9 شیوه دیپلماسی اقتصادی

 96 1 0 وحدت و همبستگی

 عوامل

 پیامدی

 97 1 0 حفظ استقالل

 16 1 9 اقتدار اقتصادی 

 1 1 9 اقتصادیثبات 

 1 1 9 امنیت اقتصادی

 16 1 3 رشد و رونق اقتصادی

 19 1 0 عدالت

 1 1 9 پذیری اقتصادیانعطاف

 97 6 6 امنیت غذایی و نیازهای اساسی مردم

حاصل از مرحله کدگذاری محوری و  شده استخراج های مقولهبا استفاده از مدل علمی داده بنیان و 

در مرحله کدگذاری انتخابی، الگوی دفاع اقتصادی برگرفته از بیانات مقام معظم  ها آنبندی  دسته

 گیرد. ( شکل می1نمودار ) صورت بهرهبری و اسناد باالدستی ابالغی از سوی معظم له 
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 از سوی مقام معظم رهبری شده ابالغدفاع اقتصادی بر اساس بیانات و اسناد باالدستی  یلگو :1نمودار
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  ی و پيشنهادريگ جهينت 

 :گيری الف ـ نتيجه

راهبردی شناسایی شادند کاه در جادول     های مقوله عنوان بهمقوله  98در این تحقیق تعداد   .

 . اند شده( آورده 1( و همچنین الگوی دفاع اقتصادی نمودار )3)

دفاع اقتصادی، شش راهبارد کاالن دفااع    ها و واکاوی الگوی  با بررسی مجدد و ترکیب مقوله

 اقتصادی به شرح ذیل استخراج گردید:

 حمایت از تولید ملی .1

 گستره اقتصاد مردم بنیان  .9

 عوامل تولید  وری بهرهرشد  .3

 خودکفایی .0

  بنیان دانشگستره اقتصاد  .1

 توسعه صادرات. .6

 تاأثیر شده است، راهبردهای مذکور تحت  تأکیدکه در الگو و روه داده بنیان  گونه همانالبته 

 غفلت گردد. ها آنقرار دارند که نباید از  ای واسطهو همچنین عوامل  ای زمینهعوامل 

 :ب ـ پيشنهاد

عملیااتی و اجرایای در    هاای  برناماه نسابت باه تادوین     مسئوالنو  ها سازمان گردد میپیشنهاد 

ی، اقدام نموده و با اجرای این راهبردها باعاث  در الگوی دفاع اقتصاد شده ارائهراستای راهبردهای 

بازدارندگی، تقویت قدرت مقابله )رفع و دفع تهدید( و همچنین ارتقای توانمندی اقتصادی کشاور  

تحقیقات آتی هر یاک از عوامال الگاوی     گردد میجمهوری اسالمی ایران گردند. همچنین پیشنهاد 

-، عوامل واساطه ای زمینه، عوامل محوری، عوامل دفاع اقتصادی یعنی عوامل علی در دفاع اقتصادی

و پاژوهش قارار    موردبررسای  تار  دقیاق  صورت بهای و عوامل پیامدی در الگوی دفاع اقتصادی را 

 گیرند.
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