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مقدمه
امروزه در حوزه اقتصاد و كسب وكار ،تحلیل محیط اقتصاادی بیشاتر از سا نبها
مورد بحث است :الف) محیط رقاابتی :1محیطای كا در ن رقابات وناود دارد و
كسبوكارها با یكدیگر رقابات مایكبباد در ایان حالات ،برخای از كشاورها در
بازارهای مختلف كاال و خادما

رقیاب ماا هساتبد.

;(Barney & Hesterly. 2015

)Hill, Jones. & Schilling. 2015; Porter. 1980; Porter. 1998; Thompson. 2018

ب) محیط همكاری :2محیطی ك در ن همكاری ونود دارد و ما میتاوا یم در
عرض كاالها و خدما
داشت باشیم

خود با برخی از كشورها و شركتهاای خاارنی همكااری

)(Grant. 2016; Johnson. Scholes. & Whittington. 2011; Lynch. 2018

ج) اخیراً وعی از محیط با اا "هامرقاابتی "3هام در عرصا تحلیالهاای

راههردی اقتصاد و كسب وكار ظهور كرده است ك در برخی نها
برخی نها

دیگر رقابت را توصی مایكباد

)2010

همكاری و در

 (Yami.اماا او چهاارمی از

محیط هم ونود دارد كا بار اقتصااد ماا اثرگااار اسات و از ساب هایچ كادا از
محیط های رایج در بررسیهای اقتصادی و كسب وكارها در ادبیا

متعارف یسات

و ن محیط متخاصم است .محیطی ك در ن كشوری دشمن كشور دیگر است و با
ا وا حرب هاا و اباارهاای اقتصاادی همچاو تحاریمهاا و تروریسام اقتصاادی،
سیاسااتهااای پااولی و مااالی ،اسااتامار فاات و ا اار ی در صاادد ااابودی سااایر
كشورهاست .مصداق محیط متخاصم امروزه در باالترین شكل خود در درن اول،
1. Competitive Environment
2. Cooperative Environment/Collaborative Environment
3. Coopetitive Environment
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بین نمریكا و ایرا و در درن های بعد ،بین نمریكا با چین و اتحادی اروپا وناود
دارد.
امروزه در نبگ ر اقتصادی با ظا سلط  ،محیط كسب وكارهای كشاور ماا
از و متخاصم است و

از و محیط رقابتی ك رقابت خواه سالم ،خواه اساالم

در ن در نریا باشد .ببابراین ،بایاد ظاا اقتصاادی دشامن را شاباخت و بارای
مقابل با ن  ،اسلح ی اقتصادی متباسب را تولید كرد .هما طور ك در نبگ ظامی
توپ ،تا ك ،هواپیما ،موشك و سایر نباگ افاارهاا مای توا اد كشاور را از نباگ
ظامی جا

دهد در محیط متخاصم اقتصادی یا اسلح های اقتصادی مایتوا باد

كشور را در نمادگی مهارزه و دفاعی با دشمبا قرار دهد.
یكی از راههای شاباخت دشامن و محایط متخاصام ،شاباخت ظرفیاتهاای
اقتصادی ن و مقایس با ظرفیتهای اقتصادی كشور ایرا است .در ایان پاووه
هدف این است تا برای ترازیابی راههردی قدر
چارچوبی ارای شود .این پووه

اقتصادی بین ایرا و ظا سلط ،

مهتبی بر ظرفیت های داخلی كشور است كا با

ظرفیت هاای دریاایی ،ساایهری ،خشاكی ،هاوایی و فضاایی تقسایم شاده و ایان
ظرفیتها مهبای شباخت و تحلیل درو ای كشاور در برابار محایط متخاصام قارار
خواهبد گرفت.
پووه ها و بررسیها حاكی از این است ك ایرا یاك ابرقادر

باازیگر در

عرص های مختلف نها ی اسات لااا دو قطاب دافعا ای ایارا و ظاا سالط و
صهیو یا بین الملل همواره ب اتخاا راههردهاای هجاومی و حتای تادافعی علیا
یكدیگر اقدا میكببد .اما در هر صور

ببا بار توصای هاای فرما ادهی كال قاوا،

هیچ وقت هاید از دشمن غافل بود و هر ن چ در توا داریم برای صیا ت و حفا
امبیت داخلی و خارنی ب كار بگیریم.
مسأل اصلی این پووه  ،هما ا غفلت از تون و تحلیل محایط متخاصام در
حوزه اقتصاد مقاومتی در كشور است.
برای ایبك در این مقال ب یك الگوی نامع در حوزه تحلیل محیط متخاصام
و دشمن شباسی دست یابیم اهداف دكتریبال و سیاستی و راههردی ،ب صور

زیر
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تهیین میشود:
اهداف دكترینال و سیاستی
 تهیین چشما داز استراتویك در حوزه اقتصاد مقااومتی ،بار اسااا الهاا از
قرن و تهیین ن بر اساا فرما های مقا معظم رههری
 تهیین دكترین اقتصاد مقاومتی و توصیف سیاستهای راههاردی ،تادافعی و
ساز ده یل ن و نهت داد ب فعالیتهای اقتصادی كشور
 تحلیل و بررسی سیاستهای اقتصادی چهارگا دفاعی ،امبیتای ،ظاامی و
تسلیحاتی یل چارچوب سیاستهای راههردی س گا فوق
اهداف استراتژیک
 ترنم و تهیین هر یك از سیاست های اقتصادی چهارگا ب اساتراتوی باا
تحلیل و بررسی نمای

راههردی محیط خاارنی متخاصامین و تحلیال وضاعیت

ظرفیتهای اقتصادی مونود و مطلوب در فضای سایهر ،خشكی ،دریا ،هوا و فضا
 تحلیل و شباخت اقتصاد با نماای هاای پابجگا ا ملای همچاو نماای
دریایی ،نمای

برّی ،نمای

 شباسایی دا ا

فضایی ،نمای

هوایی و نمای

سایهری

اساتراتویك اقتصاادی موناود در نماای

هاای اقتصاادی

ش گا برای تحلیل و شباخت ظرفیتها و قابلیتهای ملی
 ترازیابی راههردی قدر

اقتصادی و شباسایی شاكافهاای راههاردی باین

كشور ما و كشور متخاصم
 شباسایی و تهیین استراتویهای مرتهط با سیاستهای اقتصادی چهارگا ا و
نمای های ش گا
 امبیتیكرد  ،1ظامی كرد  2و تسلیحاتیكرد  3دا

و فبااوری اساتراتویك

اقتصادی كشور با بهرهبرداری از سیاستهای اقتصاد مقاومتی
 گفتما سازی استراتویك نهت تهی بست های عملیاتی و تاكتیكی برای هار
1. Securitization
2. Militarization
3. Weaponization
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یك از راههردهای اقتصادی.
متباسب با اهداف دكتریبال و راههردی ،سؤال های پاووه

با صاور

زیار

است:
سؤاالت مرتبط با سطح دکترینال و سیاستی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی

 -1چشما داز راههردی اقتصاد مقاومتی (باا تأكیاد بار دشامنشباسای) كادا
است؟
 -2برای عملیاتی كارد دكتارین اقتصااد مقااومتی چا سیاسات هاای كان
راههردی باید تدوین و طراحی شو د؟
 -3سیاست های اقتصاادی كا همساو باا سیاسات هاای راههاردی و اقتصااد
مقاومتی هستبد كدا هستبد؟
سؤاالت مرتبط با سطح راهبردی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی

 -4مؤلف های نمای

راههاردی محایط خاارنی متخاصامین و ظرفیاتهاای

مونود و مطلوب ن ها كدا ا د؟
 -5تحلیل و فهم اقتصاد در نماای

هاای دریاایی ،بارّی ،ساایهری ،هاوایی و

فضایی در كشور چگو است؟
 -6ظرفیت ها و فقدا ظرفیت های مونود و مطلوب اقتصااد در نماای هاای
دریایی ،برّی ،سایهری ،هوایی و فضایی و همچبین نماای

محایط خاارنی كادا

هستبد؟
 -7مؤلف های ماهت و مبفای تاراز راههاردی قادر

در ظرفیاتهاا و فقادا

ظرفیتها كدا هستبد؟
 -8استراتویهای متباسب با هر یك از نمای های ش گا كدا هستبد؟
 -9بر ام نامع تسلیحاتی كرد و ظامی كرد هر یك از استراتوی های فاوق
كدا هستبد؟
 .1پیشینه پژوهش
مطالعا

شا میدهد ك در حوزههاای تسالیحاتی كارد تجاار

1

& (Harding

1. The Weaponization of Trade
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) ،Harding. 2017نبگ اقتصادی ،1تسلیحاتیكرد اقتصاد ،تسالیحاتیكارد دا ا
ماالی& Kupchan. 2015)2

 ،(Bremmerنباگ ارزی ),1393james rickards( 3حتای

تسلیحاتی كرد نب 4برای فلج كرد اقتصاد صابعتی و

كشااورزی)2015

 (King,و

تسلیحاتی كرد شهك های انتماعی ) (Singer & Brooking. 2018و ماوارد مشااب ،
كتابها و مقاال

زیادی وشت شده است در این بخا

با برخای از مطالعاا

مرتهط اشاره میشود:
نفری فرا كل ( )2019بر این باور است ك امروزه ،زبا سیاست هاای پاولی
بینالمللی تهدیل ب یك زبا ظامی 5شده است .نبگ ارزی 6ب مد

یك ده بین

كشورها رایج شده است تسلیحاتیكارد دالر از ساوی نمریكاا با یاك نبجاال
بینالمللی تهدیل شده است .در وضعیت فعلی ،دالر و ارزهای رقیاب ن در ساط
بینالمللی همچو یورو ،ین ،یوا و پو د استرلیبگ پا را فراتر از یك رقابت عادی
گااشت و ب وعی ب نبگ ارزی تهدیل شده است زیرا واحد پول چین هم كمكم
ب یك ارز بینالمللی پیشرو تهدیل میشود .بباابراین ،نباگ ارزی ،بعاد حمان
ارزی و سرا جا تسلیحاتیكرد اقتصاد گا ب گا اتفاق میافتد .تسلط نها ی ارز
و تسلیحاتیكرد دالر ب طور كلی بیا گر اساتامار دولات نمریكاا اسات .فرا كال
بارزترین مو نبگ تسلیحا

اقتصادی را تحریمهاای اقتصاادی دولات نمریكاا

برای ایرا میدا د ك تنش میكبد ارتهاط ایرا را ب طاور كلای باا ظاا باا كی
بینالمللی بویوه در  SWIFTقطع كبد ).(Frankel. 2019

شوارتار یا در مقال "تسلیحاتیكرد اقتصاد" می ویسد :ضرور

تون ب اقداما

پی

دارد ك با

نمده از سوی نمریكا ،با ویاوه در دولات تراما ،،اتحادیا

اروپا و نلما تون ندی ب

ئواقتصاد 7داشت باشبد .وی بر این باور است كا در
1. Economic Warfare
2. Weaponization of Finance
3. Currency War
4. Weaponization of Water
5. Militaristic
6. Currency War
7. Geoeconomics
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عصر كبو ی ،درگیرهای كنسیك ظامی بین كشورها كمتر دیده میشود در مقابل،
استفاده قابل تون از اباارهای اقتصادی و مالی برای تقویت پایگاه قدر

خاود و

خارج از قلمرو خود هستبد .ب طور كلی اباارهای اقتصادی ب اباارهای سیاسای و
پس از ن اباارهای ظامی تهدیل شدها د ).(Schwarzer. 2020
مختاری هشی یا اقتصاد ئوپلیتیكی را در وضعیت فعلی برای كشور توصای
میكبد .وی ب هفت اباار اقتصادی زیر اشاره میكبد ك در رویكرد ئو اقتصاد با
كار گرفت میشو د :سیاست های تجاری ،سیاست های سرمای گااری ،تحاریم هاای
اقتصادی ،حمن

سایهری ئواكو ومیك ،كمك های اقتصادی ،سیاست های پولی و

مالی و سیاست های ملی حاكم بر ا ر ی و كاالها )مختاری هشی .)1397 ،اثار ایان
اباارها در سط نها ی و بینالمللای در محایط متخاصام و مهاارزه باا تروریسام
اقتصادی بروز میكبد.
عسكری و همكارا ( )2009یا ظامی كرد خلایج فاارا باا تحلیالهاای
اقتصادی را بررسی می كبباد كا بارای تحلیال نماای
الها بخا

دریاایی كشاور مایتوا اد

باشاد ) .(Askari, Mohseni. & Daneshvar. 2009اا تو یاا در پاووه

خود با عبوا " اقتصاد و امبیت بینالمللای" چاارچوبی بارای امبیات ملای و علام

اقتصاد ارای كرده است) .(Nanto. 2011لوید یا در پووه هاای خاود توضایحاتی
نامع در مورد امبیت ملای ارایا و مادل اقتصاادی بارای ن ترسایم كارده اسات
).(Lloyd. 2010
مطالعا

مربوط ب نبگ اقتصادی یا پیشیب ای بای

از صاد ساال دارد .در

سال  1917اولین مقال در این زمیب مبتشر شد و در زما نبگ نها ی دو از ظر
بر ام ا ریااای راههااردی و همچبااین تاكتیااك بررساای شااد
)1942

 Pumphrey.این مطالعا

;(Pumphrey. 1941

تا كباو یاا اداما دارد .در كشاور ماا مطالعااتی

همچو نبگ اقتصادی و پدافبد غیرعامل (ننلای فراهاا ی ،)1390 ،پدافباد غیار
عامل و اقتصاد مقاومتی (پورعلی ،كلهر و قدیری وادیاا  )1397 ،نباگ اقتصاادی
نمریكا علی ایرا (رحمتی )1398 ،ا جا شده است .بر اساا پووه هاا مقالا ای
ك ب طراحی الگوی ترازیابی راههردی قدر

اقتصادی بپردازد ونود دارد.
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 .2روششناسی پژوهش
این پووه

از حیث هدف كن ببیادی است ك بر اساا مبطق استفهامی (تركیهای

از مبطق قیاسی و استقرایی) با استفاده از استراتوی تركیهی متوالی كیفای ا جاا شاده
است .طرح تركیهی متوالی كیفی وعی از طرح پاووه

اسات كا در ن  ،دو روش

كیفی با یكدیگر تركیب میشو د .روش خست ،با عبوا طرح كیفی پای و اصالی و
روش كیفی دو با عبوا روش مكمل در امتداد ن ا جا میشود ).(Morse. 2010
تحلیل وضعیت ظا پووه

این مقال ب شرح ندول  1است:
جدول  .1نظام پژوهش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فلسفه پژوهش
کار ویژه ( هرف کالن) پژوهش
منطق
صبغه
استراتژی
اگ حیث مکان
اگ حیث هرف
اگ حیث افق
اگ حیث روش گردآوری
اگ حیث تحلیل دادهها

پراگماتیسم
کارزردی
استفهامی (استقرایی و قیاسی)
مرور نظاممنر کیفی
آمیخته متوالی کیفی (نوع شناسی مورس)
کتازخانهای (مرور مقاالت)
اکتشافی ،تبیینی
مقطعی
مصاحبه ،مشاهره ،اسناد
تحلیل محتوا

رویكرد نمیخت متوالی كیفی ك بر اساا او شباسای ماورا رایاج شاده اسات
روشی است برای ایبك بتوا ب تفصیل برای یك مدل طراحی شده ادبیاا
خلق كرد ادبیاتی ك ممكن است در گاشت در ادبیا

باومی

رایج ونود داشت و بارای

اولین بار مرتهط با یك مطالع موردی خلق میشود.
گو اگو ی و پیچیادگی ا اوا طارحهاای تركیهای زیااد اسات .یكای از ایان
و شباسیها ك تمركا بر تركیب دو روش كیفی هام در طارحهاای تركیهای دارد
و شباسی مورا ( )2010است .مورا تحقیقا

زیادی را مطرح میكباد كا در

طرح تركیهی خود هر دو روش كیفی را ب كار بسات ا اد .در ایان او شباسای بار
اساا مبطق استدالل دو دست طرحهاای تركیهای اساتقرایی و طارحهاای تركیهای
قیاسی ارائ شده است .از نمل طرحهای تركیهی استقرایی ،طارح تركیهای متاوالی
كیفی است و در ن طرح ب طور كیفی هدایت میشود .اما ابتدا یاك روش كیفای
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ب عبوا روش پای تحلیل شاده و پاس از ن روش كیفای دیگار بارای تحلیال و
تفسیر تایج روش قهل انرا خواهد شد و سپس تایج تركیب خواهبد شد.
در این پووه

با تون ب سیر طای شاده از مساأل تاا ادبیاا پاووه  ،طارح

تركیهی متوالی كیفی ا تخاب شده است .در این طرح یاك روش كیفای اول با عباوا
روش حاكم و پای ا تخاب شده و بر اساا ن روش كیفی دو ب عبوا روش مكمال
یا ثا وی ا تخاب میشود و ب تحلیل و تفسیر تایج حاصل از روش اول میپردازد.
ا تخاب طرح تركیهی ،بر اساا معیارهایی زیر صور
یك از معیارها نایگاه این طرح برای این پووه

گرفت است ك در هار

مشخص شده است.

 معیار زما ببدی طرحهای تركیهیاصوالً طرحهای تركیهی از ظر زما ببدی مایتوا باد در دو دسات طارح تركیهای
هماما و طرح تركیهی متوالی قرار گیر د .در طرح تركیهی متوالی ،بار اسااا اولویات
زما ی ،میتوا هر روش را ب صور طارح تركیهای خسات كمای و طارح تركیهای
خست كیفی انرا كرد (محمد پور .)1390 ،در طرحهای تركیهی ثا ویا هام مایتاوا
طرح تركیهی ثا وی كیفی یا ثا وی كمی را انرا كرد .معیار زما ببدی ا تخاب شده بارای
این پووه

طرح تركیهی متوالی از و خست كیفی و همچبین ثا وی كیفی است.

 معیار وز ببدی طرحهای تركیهیدر طرحهای تركیهی ،ممكن است وز هر یك از روشها متفاو

باشاد .بار

این اساا طرحهای تركیهی میتوا بد ب دو دست با وز برابر و وز ابرابر تقسیم
شو د .طرحهای تركیهی با وز ابرابر یا در دو دست تأكیاد كیفای و تأكیاد كمای
قرار میگیر د .ب این معبا ك ممكن است یكی از این طرحها مورد تأكیاد باوده و
دیگری ق

مكمل را ایفا كبد .در این پووه

یا وز دو روش اابرابر اسات و

روش كیفی پای از وز باالتری سهت ب روش كیفی مكمل برخوردار است.
 -معیار شیوه تركیب روشها در پووه

تركیهی

برای تركیب روشهای كمی و كیفی با یكدیگر ،س شكل تركیب ارایا شاده
است .ابتدا ،تركیب روشهاا از طریاق تركیاب دادههاای ن هاا اسات .در تركیاب
دادهها ،تایج در خنل تحلیل یاا تفسایر باا هام تركیاب مایشاو د .دو  ،تركیاب
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روشها از طریق ال گایبی دادههای یك روش در روش دیگر است .در ال كارد
دادهها ممكن است دادههای كیفی در یك طرح كمای ال ا كارده باشابد یاا ایبكا
دادههای كمی در یك طرح كیفی ال كببد .در شایوه ساو  ،اتصاال دادههاا بارای
معیار تركیب روشها ب كار میرود .در این تركیب ممكن است دادههای كمی با
كیفی مبتهی شده یا دادههای كیفی ب كمی مبجر شو د( .محمدپور .)1390 ،اوعی
از اتصال دادهها هم ونود دارد ك در ن دادههای كیفی حاصل از طرح خست باا
دادههای كیفی حاصل از طرح ثا وی تفسیر میشو د.
روش كیفی مكمل (روش دو طرح تركیهی متوالی كیفی)
روش كیفی مكمل در طرح تركیهی متوالی كیفی ،برای تفسیر و تحلیال تاایج
حاصل از روش كیفی پای ب كار میرود .در روش كیفی پای خرونی ن بررسای
می شود .در این گا (روش مكمل) تنش بر این اسات تاا هار یاك از مفااهیم و
شواهد پووهشی مربوط ب الگو تحلیل و بررسی شو د .زما ی ك هم شواهد ایان
الگو تحلیل و بررسی شو د ب وعی ادبیا

بومی می رسیم .ادبیاتی كا از ارناا

ب كدها و دادهها و مبابع مختلف حاصل شده است .در ایان بخا

هما باد روش

كیفی پای  ،مسأل پووه  ،مآخاا دادهای و اباارهاا و همچباین روشهاای تفسایر
دادهها و سرا جا خرونی حاصل بررسی میشود.
ببابراین ،در مرحل كیفی اول ،بار اسااا دادههاای ثا ویا و مطالعا ادبیاا
پووه  ،مؤلف ها و عوامل اثرگاار در هر یك از سؤالها بررسی و چارچوبهاای
اولی -برای پاس ب هر سؤال و دستیابی ب اهداف دكتریبال ،سیاساتی و راههاردی،
استخراج میشو د .تایج ب دست نمده در پاس ب سؤالها ،در  5گروه كا و ی كا
در ن متخصصا اقتصادی حضور داشتبد مورد ارزیابی و بازبیبی قرار گرفتباد .در
مرحل دو كیفی ،هر یك از ابعاد مشاخص شاده در ساؤالهاای فاوق ،براسااا
ادبیا

مونود تحلیل و تفسایر شاد د سارا جا باا تونا با ساطوح دكتریباال،

سیاستی و راههردی الگوی نامع ترازیابی راههردی قدر

پیشبهاد میشود.

 .3تحلیل یافتههای پژوهش
در این بخ

با محور قرار داد هر یك از سؤالهای پووه  ،ب ن ها پاسا داده
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شده و سرا جا الگوی ترازیابی راههردی قدر

طراحی میشود.

 .1-3ابعاد دكترینال و سیاستی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی

بر اساا مطالعا

حاصل ،چارچوب نامع طرح راههردی كن از ساط دكتارین

و سیاست شرو شده و تا عملیا
اعتقادا

ستو فقرا

و تاكتیك اداما ماییاباد .باا تونا با ایبكا

تحلیل مورد ظر هستبد لاا ،بر اساا فرمایشا

مقا معظم

رههری و تحلیلهای مشاب  ،مهبای هم تحلیلها نی قرن «و اعدوا» است .ببابراین،
تمامی پووه های مرتهط با محیط متخاصم ،حول محور این چشما داز راههاردی
با دسات نماده ،مایتاوا گفات كا

شكل خواهد گرفت .بار اسااا مطالعاا

چارچوب دكتریبال و سیاستی ،از چشم ا داز راههردی «واعدوا» شارو شاده و تاا
الی های چهارگا سیاست های اقتصادی ادام مای یاباد ( ماودار ) .مهباای تهیا و
ایجاد این چارچوب ،مطالعا

داده های ثا وی حاصل از ادبیا

پاووه

و ساپس

نمعببدی ن در گروههای كا و ی است.
نمودار .1الگوی تحلیل چشمانداز ،دکترینال و سیاست در ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی

چشمانداز راهبردی (و ا دوا لهم ما است تم م قوه)

دکتری اقتصاد م اومتی

سیاستهای
راهبردی
تهاجمی

ده

پیشر ت و دالت

سیاستهای راهبردی
تدا ی

سیاستهای اقتصادی

س

س

س

استراتژی

ملیات

تاکتی

سیاستهای
راهبردی
سازنده
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 .1-1-3چشمانداز راهبردی اقتصاد مقاومتی

با بررسی سوره ا فال و بیا ا

مقا معظم رههری بخ

اول نیا  60ساوره ا فاال،

نی َأَعِدُّوا لَهُم مَّا استَطعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیل تُرْهِهُو َ ب ِ عَدُوَّ اللَّ ِ وَ عَادُوَّكمْ
وَ ءَاخَرینَ مِن دُو ِهمْ ال تَعْلَمُو َهُمُ اللَّ ُ یعْلَمُهُمْوَ مَا تُبفِقُوا مِن شایءٍ فای ساهیل اللَّا ِ
یوَف إلَیكُمْ وَ أَ تُمْ ال تُظلَمُو َ ب عبوا چشاما اداز راههاردی اقتصااد مقااومتی (باا
محوریت دشمنشباسی و تجهیا در برابر ن ) ا تخاب میشود .با تونا با هادف
متعالی ما در دشمن شباسی و تحلیل محیط متخاصم ،ك هما بازدار دگی اسات و
نبگ و خو ریای و همچبین عمومیت نیا مایتاوا ن را عباوا چشاما اداز
راههردی مد ظر قرار گیرد (بیا ا

مقا معظم رههری) .چبد ویوگی مهام ایان نیا

برای چشما داز راههردی در حوزه اقتصاد مقاومتی این است ك
اوالً توقف اپایر است ( عمومیت مَّا استَطعْتُم) و كره بود (مِّن قُوَّةٍ) با تون
ب معبای وسیع قوه ثا یاً ،هیچوقت كهب مایشاود (بارای هما عصارها و دورا
قابلاستفاده است) ثالااً ،غرورنفرین است ( باعث تحرک و شاط در دفا از دیان
خداو د میشود ).رابعاً ،تجمیع كبباده تماامی قاوای ظاامی ،ا تظاامی ،دفااعی و
مردمی .ایجاد یكنهبگی اسات ( ارتا  ،بسایج ،ساپاه پاسادارا  ،وزار

دفاا و

ب طوركلی هم یروهای مسل نمهوری اسنمی ایرا  ،دولت و قوای سا گا ا و
بخ

خصوصی و هادهای انتماعی است)

 .2-1-3دكترین اقتصاد مقاومتی

از دكترین تعاریف مختلف و گو اگو ی شده است برخی ن را مهبای عمل قلمداد
كرده و برخی دیگر ن را مرز میا فلسف و سیاسات مایدا باد درهرصاور  ،بار
اساا فلسف اقتصاد اسنمی ،اقتصاد مقاومتی دكتریبی است ك در ن با ساؤاال
زیر پاس داده میشود:


ظا فكری ك مهبای عمل در حاوزه اقتصاادی قرارگرفتا و بار تحاوال

اقتصاد ملی اثرگاار است چیست؟
 چ سیاستها و استراتویهای بارگی بار اسااا دكتارین یاا در درو ن
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اتخا میشو د؟
 چ چارچوب و مرنع عمومی برای فعالیتهای اقتصادی ونود دارد؟
دكترین اقتصاد مقاومتی وعی نها بیبی است ك سیاستهاای راههاردی بار
اساا ن شكل گرفت و پای گاااری مایشاو د و با اصاولی اشااره مایكباد كا
سیاستهای اقتصادی كشور بر اساا ن تبظایم و روش هادایت و سیاساتهاای
راههردی را مشخص میكبد .دكترین در سط كن هماهبگكببده سایر بخ های
چارچوب ،همچو سیاستها ،راههردها و عملیا
فرایبد تدوین و تحلیل از نمای

دا

است .دكترین حاكم بر تماامی

استراتویك در حوزههای دریایی ،ساایهری،

برّی ،هوایی و فضایی گرفت تا تولیاد محصاوال

متباساب باا هار یاك از دا ا

تولیدشده اقتصاد مقاومتی را شامل میشود.
 .3-1-3سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی

سؤال اصلی ایبجاست ك ترنما اقتصاد مقاومتی برای دولت و كاارگاارا ظاا ،
بر اساا چ و سیاساتهاای راههاردی اسات كا همچاو چتاری بار تماامی
فعالیتهای دا

ببیا و سیاستهای مشاخص موردتونا حاوزه اقتصااد حااكم

باشد؟ برای پاس ب این سؤال س و سیاسات راههاردی كا مایتوا اد اقتصااد
مقاومتی را در چارچوب مدل ناری و ساری كبد عهار

است از:

 .1-3-1-3سیاستهای راهبردی تدافعی اقتصاد مقاومتی

سیاستهای راههردی تدافعی ب ن دست از سیاستهایی اشاره میكبد كا دربااره
دا

استراتویك اقتصادی كشور یل چتر اقتصاد مقااومتی بارای دفاا از حاریم

اقتصادی اتخا میشود .در این حوزه از سیاستهای راههردی ،مشخص مایشاود
ك چ حوزههایی از اقتصاد باید در مصاف با دشمن نبه دفاعی داشات و ساپر و
ضرب گیر فعالیتهای اقتصادی ظا باشبد .این گو راههردها در برابار حمان

و

نسیبهای احتمالی دشمبا طراحی میشو د .دشامبا ساباریوهای مختلفای را در
دست انرا دار د اعم از سباریوهای احتمالی ،انرایی و سباریوهای رزرو ( خیاره)
ك الز است تدابیر تدافعی در حوزه اقتصاد سهت ب ن ها صور

گیرد .برای ن
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بخ

از حریم اقتصادی كشور ك در معرض تهاانم اسات یاا از ساوی دشامبا

برای تعرض در نیبده سباریوپردازی شده است الز است سیاساتهاای راههاردی
تدافعی اتخا شود .طهیعی است ك این سیاست ،قشی چبدبعدی داشت و در كباار
اقتصاد باید فرهبگ و علو سیاسی و فباوری هم مد ظر قرار گیرد .دفاا در برابار
تحریمها ،دفا در برابر فعالیتهای مخارب داخلای و ناسوسایهاای صابعتی و
اقتصادی و حتی قوا ین كاهبده تولید و غیره از اینگو موارد است .بباابراین ،الز
است بر اساا دا
راههردی قدر

استراتویك نسیبهاای حاریم اقتصاادی ایارا در ترازیاابی

اقتصادی شباسااییشاده و محصاوال

و فبااوریهاای ظاامی و

تسلیحاتی متباسب ،تولید شود.
 .2-3-1-3سیاستهای راهبردی تهاجمی اقتصاد مقاومتی

سیاستهای راههردی تهانمی ب این اشاره میكبد ك از ظرفیتهای موناود دا ا
استراتویك اقتصادی ،تسلیحا

اقتصادمحور بارای حملا و تهاانم با پایگااههاای

كلیدی دشمن چگو بهره برداری شود؟ همچبین بر اسااا دشامبیهاای اقتصاادی
ظا سلط  ،چ راههردهای تهانمی در حوزه اقتصاد تدارک دیده شده است .قادر
اقتصادی و ملی كشور در گرو این است كا قااط نسایب پاایر دشامبا در حاوزه
اقتصاد شباسایی شود سپس با ظامی و تسلیحاتیكارد مؤلفا هاای ار اقتصاادی،
دشمبا را در وقت مقتضی مورد هجو قرار دهد .در عرص اقتصاادی تبگا هرماا،
خلیجفارا و دریای عما از مباطق دریایی و در عین حال ندی است ك میتوا اد
سیاستهای راههردی تهانمی را در ن ها ب كار گرفت .اقتصاد دا

ببیاا  ،صابعت

ا ر ی هست ای ،صبایع موشكی و غیره میتوا بد از صبایع اثرگاار برای تهاانمهاای
اقتصادی ب كار گرفت شو د .سیاستهای راههردی تهانمی زما ی اثرگاار اسات كا
كشور ما در مبظوم اقتصادی نها ق

فعالی را ایفا كبد .ب عهاار دیگار ،دشامبا

از هود مشاركت ایرا در این نورچین احساا اامبی كببد.
 .3-3-1-3سیاستهای راهبردی سازنده اقتصاد مقاومتی

در سیاستهای راههردی ساز ده ،با تون ب دا ا

اقتصاادی و زیرسااختی بارای
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نیبده و تهدیدا

مستمر محیطی ب اتخا سیاستهای راههردی پرداخت مایشاود.

برای ماال ،در ادبیا
ب افاای

متعارف ،پووه

و اقدا در زمیب فباوریهای كوا تاومی رو

است لاا اگر این پارادایم مكمل یا نایگاین پاارادایم فعلای و فبااوری

دیجیتال شد یا تغییرا

شاگرفی را در ن بوناود نورد چا تهدیاداتی را متونا

كشور خواهد ساخت.
كشورها همواره در حال هرد اقتصادی هستبد لاا فراهم كرد زیرساختهاایی
برای نیبده میتوا اد تعاامن

نهاا ی و باینالمللای و مبطقا ای را تغییار دهاد .در

اینگو سیاستها ،سیاستهای راههردی ساز ده میتوا د زیرسااختهاای كان را
برای مواز قدر
محصوال

و دا

نیبده فراهم كبد .اقتصاد تهانمی و ب طور طهیعایً ظاامیكارد
ن و همچبین نیبدهپووهی در نبگهای اقتصادی ،اماری اسات

ك یازمبد زیرساختهای ملی و كارنفریبا است .اقتصاد سایهر ،اقتصاد دا

ببیا و

حتی اقتصاد دفاعی -امبیتی در نیبده در شكل ویبی ظاهر خواهد شد.
برای نبگ و هرد اقتصادی نیبده ،الز است ك عنوه بر نمای های مونود،
سباریوهای نمای

های مطلوب هم بررسی و تحلیل شود .ماودار( )2هار یاك از

این سیاستهای كن و راههردی اقتصاد مقاومتی را در تعامال باا یكادیگر شاا
میدهد.
نمودار  .2سیاستهای راهبردی س گان در حوزه اقتصاد م اومتی
سیاستهای راهبردی تدا ی

سیاستهای راهبردی سازنده

سیاستهای راهبردی تهاجمی

 .4-1-3سیاستهای اقتصادی

ایرا و

سایر كشورها ،موضع ا فعال سهت ب این ناب نایی قدر

از طریاق
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قدر

اقتصادی دار د بلك همواره كشورها ،الهت با اصاول ،روشهاا و اقاداما

متفاو  ،تنش میكببد عرص اقتصاد و الهت قدر
تغییر دهبد .در هر صور

حاصل از ن را با فاع خاود

ایرا هم باید حداقل با موضع فوق فعال 1و تعااملی 2در

عرص سیاست های اقتصادی ( مودار ) در چاارچوب اقتصااد مقااومتی و الهاا از
چشم ا داز راههردی خود سیاست ها ،راههردها و تاكتیك های مرتهط را ا تخاب كبد.
متباسب با سیاستهای راههردی فاوق  4دسات از سیاساتهاای اقتصاادی ایجااد
میشود:
نمودار  .3ترجمان سیاستهای اقتصاد م اومتی ب سیاستهای مومی

سیاستهای د ا یکردن
اقتصاد

سیاستهای
امنیتیکردن
اقتصاد

سیاستهای
نظامیکردن
اقتصاد

سیاستهای تحلیل
اقتصاد م اومتی

سیاستهای ت لیحاتی کردن
اقتصاد

یما ساخت

سیاستهای چهارگا فوق ،در واقع ق

و اهمیت اقتصاد در قدر

بیا میكببد و در نبگ اقتصادی ضرور

دارد ك كشور ب هم موارد فوق مجها

شود .برای ایبك حلق اتصال بین سیاستهای فوق باا راههردهاا ایجااد شاود الز
است ك طرح راههردی ب مبظور ترازیابی قدر
دا

استراتویك اقتصادی ،محصوال

اقتصادی بررسی شود تا بتاوا از

اساتراتویك دفااعی -امبیتای و تسالیحاتی

تولید كرد.

1. Proactive
2. Interactive
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 .2-3اهداف سطح راهبردی اقتصاد مقاومتی

در سط راههردی ،ابتدا با نماای

محایط راههاردی در حاوزه اقتصااد پرداختا

میشود ك شباخت نامع از وضعیت كن محیط حاوزه اقتصااد (نماای

محایط

راههردی خارنی و كشورهای متخاصم) را فراهم میكبد و سپس نماای

درو ای

كشور در چارچوب دكترین اقتصاد مقاومتی و سیاستهای راههردی مرتهط باا ن ،
در نمای های مختلف بررسی و تهیین میشود.
پای
تهدیدا

و كبترل محیط راههردی ظا سلط با مبظاور شاباخت فرصاتهاا و
ملی در حوزه اقتصاد و همچبین شباخت تراز راههردی قدر

در عرصا

بینالملل و شباخت توا نمایشی برّی ،فضایی ،دریایی ،هاوایی و فضاایی دشامن
است .در این بخ

دارد هم ب ظرفیتهای مونود و هام ظرفیاتهاای

ضرور

مطلوب ظا سلط تون شود.
زیرببایی راههردی پووه

برای دستیابی ب اهداف و پاس ب سؤاال

مسائل ندی ن ها در حوزه اقتصاد بر اساا مطالعا
پرو ه در سط راههردی عهار

و حل

ا جا شده ،چارچوب كن

است از ( :مودار ).

نمودار  .4الگوی مفهومی تبدیل دانش استراتژی

اقتصادی ب ت لیحات اقتصادمحور

اقتصاد م اومتی

یادگیری و ت رب

اقتصاد م اومتی

مایش محیط
راهبردی
کشورهای
متخاصم

ر یت شناسی
اقتصاد

تراز راهبردی قدرت
اقتصادی

ن ش استراتژی
اقتصاد

مایشهای
پن گان محیط و
ر یت های ملی

نظارت م تمر بر مایش محیط راهبردی ارجی و محیط دا لی
یادگیری و ت رب
اقتصاد م اومتی

نظامی و
ت لیحاتی کردن
دانش استراتژی
اقتصادی

اقتصاد م اومتی

نظارت م تمر بر مایش محیط راهبردی ارجی و محیط دا لی
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 .1-2-3آمایش محیط راهبردی خارجی و كشورهای متخاصم

امروزه یكی از اباارهای مهم معا دا ا قانب اسانمی نهات ضارب زد و ایجااد
موا ع بر سر راه پیشرفت كشور بهرهبرداری از اباارهاای ار اقتصاادی در عرصا
مهارزه است .دشمبا بر اساا تحلیل شرایط كبو ی كشور دریافت ا د ك تحریمهاا
و فشارهای اقتصادی ،ایجاد اختنل در رو د رشاد اقتصااد ایارا و ماوارد مشااب
میتوا د اهداف سلط طلها ن ها را برنورده كبد .بار هماین اسااا ،رههار معظام
ا قنب اسنمی ب طور مستمر اینگو تهدیدا

را در چبد سال اخیر با مارد و

مسئوال گوشاد كردها د .ا گااری ده چهار ا قنب ب ده پیشرفت و عادالت
وشرو گا دو ا قنب و ا گااری سالهایی در درو ن ك ب صاور

مساتقیم

ب اقتصاد كشور مربوط است از این دست هستبد تا دولت و یروهاای كشاوری و
لشكری در حوزه اقتصاد هم گامی برای مقابل با تهانما

بردار د.

ما در تراز مبفی با نمریكا دارای شكافهای راههردی هستیم ك بایاد الااماا
راههردی برای كاه

و حاف این شكافها در حوزه اقتصاد تعیین شود .شاباخت

وضعیت تراز و شكافهای راههردی زماا ی میسار اسات كا ماا درک عمیقای از
دشمبا و رفتار ن ا در محیط بینالمللی و داخلی كشاور داشات باشایم .بباابراین،
تحلیل محیط بینالمللای و مؤلفا هاای ن باا محوریات نمریكاا بسایار حیااتی و
ضروری است .گردنوری تحلیل ،پای

و رصد اطنعاا

متخاصم شكافهای راههاردی تاراز قادر

محیطای دربااره كشاور

اقتصاادی را مشاخص خواهاد كارد.

راهكارهای پركرد این شكافهاا بهارهبارداری از دا ا

اقتصااد مقااومتی اسات.

اقتصادی ك بر پای قابلیتها و ظرفیتهای بومی كشور بباا شاده اسات و تانش
خود را در اثرگااری فعال و مؤثر در حوزه كااه

شاكاف راههاردی هار یاك از

مؤلف های شباسایی شده ایفا میكبد.
برای ایبك در كشور نمهوری اسنمی ایرا  ،س سیاسات راههاردی اقتصااد
مقاومتی را عملیاتی كبد الز است كا با  6حاوزه نمایشای در ساط راههاردی
پرداخت شود .تحلیل ناامع از عوامال راههاردی قادر

اقتصاادی در كشاورهای

متخاصم ك در مواردی باعث برتری تراز راههردی ن ها بر تاراز راههاردی كشاور
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است در این نمای

شباسایی و تهیین مایشاو د .خرونای ایان بخا  ،شاباخت

ظرفیتهای اقتصاادی كشاور متخاصام و فقادا ظرفیاتهاای ماا و نسایبهاای
راههردی خواهد بود .با این نمای
راههردی قدر

در كبار تحلیل نمای های درو ی كشور ب تراز

دست خواهیم یافت ك سرا جا ا وا استراتویهای ظرفیتسازی

و استراتویهای شكاف راههردی برای محصاوال
خواهد شد .نمای
ك در ن نمای

اقتصاادی پیشابهاد

و خادما

محیط راههردی كشورهای متخاصم وعی نمای

تطهیقی اسات

برّی ،دریایی ،هوایی ،فضایی و همچبین سایهری با تأكید بر حوزه

اقتصاد ا جا میشود .در ایان نماای

دریاپایا  ،ساایهرپای ،

برخای از محصاوال

زمینپای  ،هواپای و فضاپای كشاورهای متخاصام شباساایی خواهاد شاد .در ایان
مرحل  25و ظرفیت شباسی برای كشور متخاصم الز استخراج شود با عباوا
ماال :ظرفیت های اقتصادی مونود و مطلوب محیط راههردی متخاصمین در حوزه
نمااای

دری اایی و ظرفی اتهااای اقتصااادی مونااود و مطلااوب مح ایط راههااردی

متخاصمین در حوزه نمای

برّی شباسایی میشود( مودار :)5

نمودار  .1مایش محیط راهبردی کشورهای متخاصم
ر یتهای مایش
دریایی
ر یتهای مایش
سایبری

ر یتهای مایش
ایی

مایش محیط
راهبردی متخاصم

ر یتهای مایش هوایی

ر یتهای مایش بری

 .1-1-2-3فرایند تحلیل و بررسی آمایش كشورهای متخاصم در عمل

شباسایی و تحلیل محیط ظا سلط در حوزه سیاسات هاای اقتصاادی مااكور در

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیودوم ♦ بهار 1399

154

های دریایی و سایر یازمبد یك تحلیل و فرایبد مبطقی است تا حاد امكاا

نمای

بتوا ب برخی از دا

های مرتهط در این زمیب دست یافت .تحلیل های زیر ماا را

ب این نمای ها در سیاستهای اقتصادی تبظیم شده كمك خواهد كرد:
 تحلیل رو دهای نها ی و كن در عرص اقتصاد و میاا تونا و اهمیات
كشورها ب اقتصاد در ترازیابی قدر

در مبطق و سط بینالملل

 تحلیل عوامل كن اقتصادی كشورهای متخاصم و سو گیاری و ارتهااط ن
با سیاستهای اقتصادی مرتهط با نمای ها
 تحلیل ظرفیتها و فقدا ظرفیتهای نمایشی در كشورهای متخاصم
 تحلیل و گروهببادی كشاورهای مبطقا و باینالملال در ترازیاابی قادر
كشور
 تحلیل شهك های همكاری در عرص اقتصاد با كشورهای دوست و همكار
 مطالع اسباد كن باالدستی كشور نمریكا ( سابد اساتراتوی امبیات ملای و
نایگاه اقتصاد در ن )
 مطالع سازما های فعاال در نمریكاا ( همچاو موسسا بروكیبگاا ببیااد
سورا ،موسس كار گی و سازما های مشاب ) ب مبظور شباخت تحلیلهاای ن هاا
از كشور ایرا
 بررسی وضعیت نمای

برّی ،دریایی ،هاوایی و فضاایی نمریكاا در حاوزه

اقتصاد.
 .2-2-3آمایشهای پنجگانه محیط و ظرفیتهای ملّی
 .1-2-2-3آمایش برّی كشور در حوزه اقتصاد

در این نمای

ا وا ظرفیتها ،فقدا ظرفیاتهاا و قابلیاتهاای كان اقتصاادی

شباسایی شده تا بتوا استراتویهای برّی حوزه اقتصاد را شباسایی كرد .بخ

دو

این نمای  ،پركرد شكافهای راههردی تراز با ظرفیتهای برّی است .در عرصا
عمل ،این بخ

میتوا د مبجر با تولیاد تسالیحا

زماین پایا اقتصاادی شاود.

(ب عبوا ماال ،در این حوزه ب ا ر یهای و ،ا ر یهاای تجدیدپاایر و  ...تونا
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میشود) .متولی تسلیحاتیكرد عوامل اقتصادی در ایان بخا
فعاال اقتصادی باشبد .كن مبطق های گا نمای

مایتوا اد تماامی

برّی در مودار ( )6شا داده

شده است (ببی اسد.)1390 ،
شکی کشور

نمودار  .6ن ش  9کالن من

دریای ر

آ رز ا ی ا ن

ساحل شمال
ر اس ا ن

البرگ نوزی

گاگرس

مرک ی
وگستان
فارس

نو شرقی

لی فارس
دریای عمان

 .2-2-2-3آمایش دریایی كشور در حوزه اقتصاد

دریا مركب راههردی كشور برای امبیت ملی است .با ونود ظرفیت هاایی همچاو
اشتغال در دریا ،ونود سرمای عظیم فتی ایرا در خلیجفارا ،نایگااه راههاردی
تبگ هرماا و قا

تعااملی و ارتهااطی دریاای خاار در شامال ،الز اسات كا

ظرفیتهای مونود و ظرفیتهای الز با نمای

راههردی شباساییشده تا بتوا در

این زمیب ب ترسیم اساتراتوی بحاری پرداختا تاا بتاوا حاوزه اقتصااد را بارای
ظامیكرد و تسلیحاتیكارد عوامال اقتصاادی دریاایی شباساایی كارد .نماای
دریایی برای پركرد شكافهای راههردی تراز قدر
دریایی است .در عرص عمل این بخ
شود.

در ارتهااط باا ظرفیاتهاای

میتوا د مبجر ب تولید تسلیحا

دریاپایا
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 .3-2-2-3آمایش هوایی كشور در حوزه اقتصاد

مدر و وین با واردكرد خسار

هوا نوال گاه تسلیحا

بیشتر ب كشور مقابال

است .شباسایی ظرفیتهای مونود و مطلوب و الهت بیشتر از ن هاا ظرفیاتهاای
بناستفاده و فقدا ظرفیتها در نماای

هاوایی زمیبا ترسایم اساتراتوی نماای

هوایی را فراهم میكبد تا بتوا حوزه اقتصاد را برای ظامیكرد و تسلیحاتیكرد
عوامل اقتصادی هوایی شباسایی كرد .نمای
راههردی تراز قدر

هاوایی بارای پركارد شاكافهاای

در ارتهاط با ظرفیتهای هوایی كشورهای متخاصم اسات .در

عرص عمل این بخ

هواپایا شاود( .با عباوا

میتوا د مبجر ب تولید تسلیحا

ناده ابریشم هوایی ایرا ك شرق را ب غرب وصل میكبد و مسیر هوایی دریا با
دریا ك شمال را ب نبوب وصل میكبد میتوا د ظرفیتسازیهاای كن ای بارای
حوزه اقتصاد ایجاد كبد)
 .4-2-2-3آمایش فضایی كشور در حوزه اقتصاد

وسعت ظرفیتسازی در فضا بسیار بیشتر از سایر حاوزههاسات .در دولات باوش
یكی از راههردهای اساسی نمریكا ظامیكرد و تسلیحاتیكارد فضاا باود ( الهتا
قوا یبی هم وناود دارد كا اساتفاده از هاوا و فضاا را بارای صال مایخواهاد).
رو دهای رشد فباوری و توسع نبگافاارهای این حوزه ،شا میدهد كا فضاا،
ندیترین هرد ر و سخت نیبده كشورهاست .ظرفیتسازی كشور در این حوزه
و شباسایی فقدا ظرفیتها الزم تدوین استراتویهای فضایی در این حوزه است.
در عرص عمل این بخ

میتوا د مبجر ب تسلیحا

فضاپای شود.

 .5-2-2-3آمایش سایبری كشور در حوزه اقتصاد

امروزه پارادایم حاكم بر د یاا ،پاارادایم فضاای مجاازی اسات .پاارادیمی كا با
طورندی حوزههای فرهبگ ،اقتصاد ،سیاست ،و ساایر شائو ز ادگی را متحاول
كرده است .هرچبد كسبوكار ،تفری و سرگرمی ،پاووه
بستر سایهر راحتتر صور
كشورهای غربی بتوا بد قدر

و نماوزش هماواره از

میگیرد اما مهمترین كاركرد ن برای ایان اسات كا
اطنعاتی خود را در س حوزه اطنعا

راههاردی،
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و ارگا های ا ر یك بر ضد سایر كشورها با كاار گیر اد .باا تونا با

ارتهاطا

توسع سریع فباوری ایبتر ت یكی از خطر اکترین نبگها ،نبگ سایهری اسات
لاا ،تدابیر سایهری هم در این زمیب بر اساا س سیاست راههردی ضروری اسات.
در سیاست راههاردی سااز ده ،تانش بارای ایجااد و شباساایی زیرسااختهاای
ر افااری و سختافااری صور
از تهدیدا

میگیرد ك وعی ساز دگی را بارای نلاوگیری

اقتصادی در بر خواهاد داشات .در سیاسات راههاردی دفااعی ،ظاا

تمامی تنش خود را برای خبایساازی تهدیادا

حاصال از ساباریوهای پیچیاده

دشمبا و ترفبدهای ن ا میپردازد .در سیاسات راههاردی هجاومی تانش بارای
ویرا سازی ر افاارها و سختافاارهای سایهری دشمن ب وقت مقتضای صاور
میگیرد .ببابراین ،بر اساا سیاستهای فوق نمای
دا اا

ساایهری با د هاال شباساایی

اسااتراتویك اقتصااادی باارای دفااا  ،امبیاات و همچبااین ظااامیكاارد و

تسلیحاتیكرد فضای سایهر است.
نمودار  .7مایشهای پنجگان محیط راهبردی ملی ایران در حوزه اقتصاد
مایش دریایی اقتصاد

مایش

مایش سایبری اقتصاد

ایی اقتصاد

مایشهای
پن گان محیط
راهبردی ملی

مایش هوایی اقتصاد

مایش بری اقتصاد

 .3-2-3فرایند بررسی و تحلیل آمایشهای محیط ملّی بر اساس ظرفیتها

تحلیل محیط ملی و مبابع ن  ،برای ظرفیتشباسی ،شباسایی مباابع و قابلیاتهاا و
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شایستگیهای ملی در حوزههای مختلف نمایشی مورد استفاده است .پس از ن كا
دو بال محیط خارنی متخاصمین و محیط داخلی كشور در هر یاك از نماای هاا
متباسب با سیاستهای اقتصادی شباسایی شد ،شكاف راههردی بین تراز راههاردی
كشور با كشورهای متخاصم شباسایی شده و راههردهایی برای پركرد شكاف بین
تراز راههردی قدر  ،تقویت تراز ماهت و تهدیدزدایی از تراز مبفای باا تونا با
قابلیتها و ظرفیتها در درو دكترین اقتصاد مقاومتی در گا هاای بعاد صاور
خواهد گرفت.
وا ه ظرفیت در ادبیا

مدیریت راههاردی و سیاسات گاااری در كشاورهای

مختلف دارای پشتوا علمی و تجربی فراوا ی است .در واقع اگر بخواهیم ب یكی
از حوزههای كلیدی ك كشورهای غربی در پیشرفت و توسع ملای خاود چا در
حوزه اقتصاد ،چ در حوزه سیاست و چا در حاوزه فبااوری و فرهباگ اساتفاده
كردها د اشااره كبایم ظرفیات (قابلیات ،شایساتگی) ،ظرفیاتساازی و نزادساازی
ظرفیتهاست(Wu, Howlett. & Ramesh. 2018).

ظرفیتسازی با تون ب مااهیتی

ك دارد بومی هر كشور است و ظرفیتهای یك كشور باا كشاور دیگار متفااو
اساات .طهیعاای اساات كاا تحلیاال نااامع و علماای تجربیااا  ،شكسااتهااا و
ظرفیتسازیهای اقتصادی در كشورهای موفق د یا میتوا اد بیاا كبباده مفهاو و
انراییشد شكوفایی و رشد ظرفیتها در كشور ما باشد .هرچبد ك كشور ما با
دلیل دارا بود تكی گاه قرن و اهلبیت علیهمالسن دارای ظرفیاتهاای متماایای
است ك میتوا از ن ها ب عبوا پشتوا اقتصادی هما طور ك در چشما داز یل
«ما استطعتم» ب ن تون كردهایم استفاده كرد .شاباخت ظرفیاتهاا در كشاور در
حوزه اقتصاد با تون ب اقتصاد مقاومتی یكی از كلیادیتارین بحاثهاا در زمیبا
ترازیابی راههردی قدر

است.

برای ایبك ما هم وضعیت خود را در تراز راههردی قدر

مشاخص كارده و

هم ظرفیتسازی و ظرفیتسازی در این حوزه داشت باشیم الز است ظرفیتها و
فقدا ظرفیتهای نمایشی را مد ظر قرار دهیم .ظرفیتساازی در ایان مرحلا بار
اساا سیاستهای اقتصادی در حوزه نمای های مطرحشده است تا مبابع ملی ماا
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در حوزههای اقتصادی شباخت شو د .نمای های ملّی ،ظرفیتهاای اشاباخت هار
یاك از روسااتاها ،شااهرها و اسااتا هااای مااا را مشااخص مایكبااد و راه را باارای
بهرهبرداری از ن ها در تمامی سطوح فراهم میكبد .از سوی دیگر ،ظرفیاتساازی
بر اساا حوزههای مختلف اقتصادی و صبایع هم امكا پایر است كا با صابایع
ب عبوا یكی از اباارهای تسلیحاتی و ظامی تون داشت باشیم.
در این نمای ها ،كشور یازمبد ظرفیتسازی پویا است در ظرفیتساازی پویاا
كشور ب د هال پیشرو بود در نها در برخی از صبایع است ب طوریك شارایط را
برای ماهت كرد تراز راههردی فراهم كبد .در ظرفیتسازی پویا ،خلق صبایع ندیاد
بر اساا سیاست های اقتصادی صور میگیرد .صابایعی كا قاهنً در د یاا وناود
داشت و اولین بار باید ب وسیل متخصصا ایرا ی خلق شو د تا پیشرو باود ماا در
برخی از ن ها در عصر كبو ی حاصل شاود .طهیعای اسات كا ایان صابایع باعاث
میشو د ما در نها ب نای پیرو ،پیشرو و رههر بازار شاویم .دروازه ورود با ایان
صبایع با تون ب فشارهای اقتصاادی از زاویا خلاق صابایع الكترو یكای و فضاای
سایهر سریعتر است حتی دستیابی ب تسلیحا

سایهرپای یا میتوا د ایجااد رعاب و

وحشت در دشمبا ایجاد كبد (ترههو ب عدواهلل و عدوكم) .اگر ظرفیتهای پویاا و
ملی شكوفا شو د امید این میرود ك حتی پارادایم حاكم بر اقتصاد نها ی ك هما اا
پارادایم الكترو یك است ب دست متخصصا ایرا ی تغییر كارده و پاارادایم ندیادی
در د یا خلق شود ك معادال

نهاا ی كاامنً بارعكس مایشاود .هما ایان ماوارد

میتوا د در قالب تحلیل موشكافا اقتصاد مقاومتی ظهور یابد.
ظرفیتسازی در اقتصاد ب معبای تركیب و بهرهبرداری از مباابع ملای كشاور
خواه مبابع امشهود و املموا همچاو دا ا

دا شاگاهیا  ،تخصاص ،مهاار

فعاال عرص اقتصاد و كسبوكار ،خواه مبابع مشهود و ملموا همچاو مباابع و
سرمای های فیایكی در عرصا كشااورزی ،صابعت و خادما

اسات

(Wu et al.

) .2018این دو مبهع عظیم را مایتاوا باا اساتفاده از تفكار و سارمای ا ساا ی با
یكدیگر پیو د داد و در هر صور

توا مبدی اقتصادی را در سط مبطق و نهاا ی

باال برد .ظرفیتهای اقتصادی پس از ایان بررسایهاا با حاو مطلاوب ظاامی و
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تسلیحاتی میشو د.
ببابراین در ترازیابی راههاردی قادر

بایاد بارای دو مفهاو ظرفیاتساازی

(ظرفیتها و مبابع و قابلیتهایی ك در كشور ونود داشت یاا با صاور

باالقوه

هستبد و باید برای بروز ن ها و خلق ن ها بر ام ریای كرد) و نزادسازی ظرفیتها
ب معبای ظرفیتهایی است ك در كشور ونود دارد و باید برای بهرهبارداری ایان
دا

استراتویك اقتصادی ،بر ام ریای كرد .با تون ب ایبك مباابع ،قابلیاتهاا و

ظرفیتها بومی هر كشور است لاا ن بخ

ك میتوا د قدر

ما را در مبطق بار

سایر كشورها تحمیل كبد استفاده از ظرفیتهاای ملای و باومی در حاوزه اقتصااد
است .این ظرفیتها بر اساا تحلیل اقتصاد مقااومتی ،نهااد اقتصاادی و حماسا
اقتصادی قابل شباخت هستبد .برخی از این قابلیتها مونود هستبد و برخای یاا
باید توسع دادهشاده و ایجااد شاو د بباابراین ،در ایان مرحلا فرایباد تحلیال و
شباخت این ظرفیتها ب صور

زیر است:

 شباسایی و تحلیل قابلیت های مونود كشاور در چاارچوب سیاسات هاای
اقتصادی
 شباخت ظرفیت ها ،فقدا ظرفیت ها و همچبین نسیب های اقتصادی دریایی
كشور در نمای

نامع همچو بررسی و تحلیل موقعیت ئواساتراتویك ایارا در

خلیج فارا از ظر اقتصادی ،اشتغال در دریا ،تحلیل شركت ها و سازما های فعال
در حوزه تحقیقا

دریایی

 شباخت ظرفیت ها ،فقدا ظرفیت ها و همچبین نسیب های اقتصاادی بارّی
كشور در نمای

نامع (وضعیت نغرافیای خشكی كشور و ق

ن در تسلیحاتی

كرد ن  ،وضعیت شركتها ،بازار سارمای  ،باازار پاول و همچباین ظرفیاتهاای
مونود در روستاها)
 شباخت ظرفیتها ،فقدا ظرفیتها و همچبین نسیبهای اقتصادی هاوایی
كشور در نمای

نامع ( تحلیل بهاره بارداریهاای اقتصاادی از وضاعیت خطاوط

هوایی ،تحلیل سازما های مرتهط ،حوه تسلیحاتی و ظامیكرد اقلیم)
 شباخت ظرفیت ها ،فقدا ظرفیت ها و همچبین نسیب های اقتصادی فضایی
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كشور در نمای
بهرهبرداری از دا

نامع ( مانً ق

و تحلیل ماهواره ها و فضا در تسالیحاتی شاد ،

نسما های هفتگا در این حوزه)

 شباخت ظرفیت ها ،فقادا ظرفیات هاا و همچباین نسایب هاای اقتصاادی
سایهری كشور در نمای

نامع (نمای

ناامع اطنعاا

راههاردی ،مغاا افاارهاا،

شهك ها ،زیرساختها و ر افاارها)
 شباخت فقدا ظرفیاتهاا و حاوه تاأمین ن هاا از كشاورهای دوسات و
و تعامن

همكار در شهك ارتهاطا

نها ی

 توسع و ایجاد قابلیتهای ندید و بر ام بارای بهارهبارداری و عملیااتی
كرد ن ها در حوزه اقتصادی
 .4-2-3ظرفیتشناسی اقتصاد

تحلیل هر یك از نمای هاای شا گا ا فاوق در هار نماای

با طاور مشاخص

ظرفیتهای مونود اقتصاد ،فقدا ظرفیتها و همچبین قاط نسیبزا را معرفای و
تحلیل میكبد ( .مودار )8
نمودار .8چارچوب ر یتشناسی و دان ر یتهای اقتصادی در مایشهای ششگان

ر یتهای موجود و م لوب مایشهای دریایی ،بری ،سایبری ،هوایی و
ایی کشورهای متخاصم

ر یتهای موجود و م لوب مایشهای دریایی کشور

ر یتهای موجود و م لوب مایشهای بری کشور

ر یتهای موجود و م لوب مایشهای سایبری کشور

ر یتهای موجود و م لوب مایشهای هوایی کشور

ر یتهای موجود و م لوب مایشهای

ایی کشور
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 .5-2-3تراز راهبردی قدرت اقتصادی

مراحل فوق این امكا را فراهم میكببد ك ب طور مشخص تراز راههاردی قادر
در چهار ستو ظرفیتهاای موناود ایارا ( اقتصاادی-دریاامحوری ،اقتصاادی-
زمینمحوری ،اقتصاادی -فضاامحوری ،اقتصاادی  -ساایهرمحوری و اقتصاادی -
هوامحوری )... ،و ستو دو فقدا ظرفیتهای كشاور (اقتصاادی -دریاامحوری،

اقتصادی –زماینمحاوری ،اقتصاادی -فضاامحوری ،اقتصاادی  -ساایهرمحوری و
اقتصادی -دریامحوری )... ،و ستو ساو ظرفیاتهاای تحلیلای محایط خاارنی

كشور متخاصم (اقتصادی -دریاامحوری ،اقتصاادی –زماینمحاوری ،اقتصاادی –

فضامحوری ،اقتصادی  -سایهرمحوری و اقتصاادی -دریاامحوری )... ،و سارا جا
در ستو چهار قااط نسایبزا و شاكافهاای راههاردی ملای ترسایم و تحلیال
دیگر ،در این مرحل بیست تراز راههاردی الز اساتخراج شاود

میشود .ب عهار
( مودار :)9

نمودار  .9تراز راهبردی اقتصاد در مایشهای پنجگان
تراز راهبردی قدرت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در مایشهای پن گان
ر یتهای موجود ایران










1
2
2
....
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 .6-2-3نقشه استراتژیک اقتصاد

هم تنشهای فوق اعم از نمای ها و ظرفیتها برای این مرحل است كا قشا
استراتویك اقتصاد در حوزههای مختلف نمایشی تهی شود .بر اسااا هار یاك از
سیاستهای اقتصادی و هركدا از نمای ها مجموع ای از استراتویها ارایا شاده
و قش استراتویك ن برای استراتویسازی تهی خواهد شد .برخای از مؤلفا هاای
ن عهار

است از:

 استراتوی ترمیم شكاف های راههردی بین تراز راههردی ایرا و كشاورهای
متخاصم
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 استراتویهای برّی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای برّی و خشكی كشور و
همچبین شباخت ظرفیتهای پر كرد شكاف راههردی
 استراتویهای بحری برای بهره بارداری از ظرفیاتهاای دریاایی كشاور و
همچبین شباخت ظرفیتهای پر كرد شكاف راههردی با كشورهای متخاصم
 استراتویهای هوایی برای بهارهبارداری از ظرفیاتهاای هاوایی كشاور و
همچبین شباخت ظرفیتهای پر كرد شكاف راههردی با كشورهای متخاصم
 استراتویهای فضایی برای بهرهبارداری از ظرفیاتهاای فضاایی كشاور و
همچبین شباخت ظرفیتهای پر كرد شكاف راههردی با كشورهای متخاصم
 استراتویهای سایهری برای بهرهبرداری از ظرفیاتهاای فضاایی كشاور و
همچبین شباخت ظرفیتهای پر كرد شكاف راههردی با كشورهای متخاصم.
با تون ب ایبك محیط ملّی ،بینالمللی و مبطق ای هماواره در حاال تغییار و
تحول است ،ب طور مرتب بر پیچیدگی و تازگی عوامل ن افاوده میشود .وناود
یك استراتوی ثابت و بدو تغییر ،ب این معباست كا برخای از مساایل ببیاادی و
راههردی ك ممكن است در طول زما اتفاق بیفتبد ،ادیده گرفت شده ا د بباابراین
ونود استراتویهای مبعطاف با معباای باازبیبی دوره ای اساتراتویهاا و تادوین
ندیاد محیطای و

استراتویهای ندید متباسب با ظرفیت های دشامن و تغییارا
همچبین ظرفیتهای درو ی كشور است.

استراتویهای مبعطف این امكا را فراهم میكببد تا كشور ما در برابار حاواد
و رویدادهای محیطی در حوزه اقتصاد نماده پاسخگویی باشبد .عانوه بار تونا با
راههردهای از پی

تعیینشده ،1تون ب راههردهای وظهور یا مهم و حیااتی اسات.

راههردهای وظهور حاصل مسایل وظهور و راههردهای از پی

تعیین شاده حاصال

مسایلی هستبد ك امكا شباسایی ن ها درحال حاضر ونود دارد.
مسایل وظهور 2مسایلی هستبد ك از قهل ونود داشت و در طول زماا هاای
نتی اتفاق میافتبد .این مساایل تماامی ساطوح تحلیال سابد راههاردی اقتصااد را
1. Deliberate Strategy
2. Emergent Problems
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تحتتأثیر قرار داده و از و مسایلی هستبد ك ممكن است:
 در هبگا تدوین سبد راههردی ونود داشت باشبد
 از سباریوهای ندید دشمبا و محیط ملّی حاصل شده باشبد
 در یك حوزه هبگا بررسی و تحلیل سبد راههردی از ن ها غفلت شده باشد
 در معرض تعارضا

و تحلیلهاای متباو و اختنفای سیاساتگااارا و

راههردشباسا قرار گرفت باشبد و یا با زعام خهرگاا یاا ممیااا مساایل ملّای و
راههردی ،در اولویت قرار گرفت باشبد
 مسایلی ك در عملیا

و تاكتیك مربوط ب هر یك از راههردها اتفاق میافتد

 مسایل تجاویای ،مساایلی هساتبد كا در هبگاا و قهال از تادوین سابد
راههردی احصا شدها د و راههردهای از پی

تعیینشده متباسب با ن ها یا تادوین

میشو د .با تون ب ن چ گفت شد ،برخای از اساتراتویهاای مرباوط با اقتصااد
تدوین خواهبد شد اما این ب این معبا یست ك محیط و ظرفیتهاا هایاد دوبااره
تحلیل و بررسی شو د ( .مودار )10
نمودار  10ن ش استراتژی
ر یتها و دان
ر یتهای مایش بری با
توج ب تراز راهبردی قدرت

اقتصاد در مایشهای پنجگان

استراتژیهای ر یت سازی
( دان ها و شکا ها)

 استراتژیهای بری

استراتژیهای بهرهبرداری از
ر یتها

ر یتها و دان
ر یتهای مایش بحری با
توج ب تراز راهبردی قدرت

استراتژیهای ر یت سازی
( دان ها و شکا ها)

 استراتژیهای بحری

استراتژیهای بهرهبرداری از
ر یتها

ر یتها و دان
ر یتهای مایش سایبری
با توج ب تراز راهبردی
قدرت
ر یتها و دان
ر یتهای مایش هوایی با
توج ب تراز راهبردی قدرت

استراتژیهای ر یت سازی
( دانها و شکا ها)

 استراتژیهای سایبری

استراتژیهای بهرهبرداری از
ر یتها
استراتژیهای ر یت سازی
( دان ها و شکا ها)

 استراتژیهای هوایی

استراتژیهای بهرهبرداری از
ر یتها

ر یتها و دان
ر یتهای مایش ایی
با توج ب تراز راهبردی
قدرت

استراتژیهای ر یت سازی
( دان ها و شکا ها)
استراتژیهای بهرهبرداری از
ر یتها

 استراتژیهای

ایی
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 .7-2-3نظامی و تسلیحاتی كردن دانش استراتژیک اقتصادی

سؤال اصلی ایبجاست ك چگو كشور مایتوا اد در نباگ اقتصاادی تهدیادا
دشمن را خبای كبد؟ طهیعی است این كار یازمبد تسالیحا
تسلیحاتی ك بر اساا نمای

استراتویك و كشف دا ا

اقتصاادمحور اسات.

و فبااوری اقتصاادی در

حوزههای مختلف فضایی ،دریایی ،سایهری ،برّی و هوایی طراحی شده و در نبگ
بارگ اقتصادی ب مقابل با دشمبا زورگو و متخاصم میپردازد .بار اسااا قشا
استراتویك حاصل شده میتوا وضعیت امبیتیكرد  ،ظامی و تسلیحاتی كرد هر
فقط بر اسااا مطالعاا

یك از راههردها را ب صور

زیر توضی داد .این بخ

ا جا شده حوه تهادیل دا ا

اساتراتویك را با محصاوال

راههاردی ظاامی و

تسلیحاتی بیا میكبد (.مودار )11
نمودار  .11تبدیل دانش استراتژی

اقتصاد ب محصوالت راهبردی نظامی و ت لیحاتی

 استراتژیهای برّی

تسلیحات
زمینپایه

عملیات

تاكتیک

 استراتژیهای بحری

تسلیحات
دریاپایه

عملیات

تاكتیک

 استراتژیهای سایبری

تسلیحات
سایبرپایه

عملیات

تاكتیک

 استراتژیهای هوایی

تسلیحات
هواپایه

عملیات

تاكتیک

 استراتژیهای فضایی

تسلیحات
فضاپایه

عملیات

تاكتیک

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه عمده الگوهای تحلیل محایط اقتصاادی در ادبیاا متعاارف ،شاامل الگوهاای
رقابتی (برای كسب مایت رقابتی در قلمرو فعالیت) ،الگوهای همكاری ( بارای كساب
مایت همكاری در قلمرو فعالیت) و الگوهای همرقابتی (بارای كساب توأماا مایات
رقابتی و همكاری) است در این الگوها هدف برتری یك رقیب بر رقیب دیگر ،خاواه
در سط شركتها ،خواه در سط مایت ملی است .اما الگوی چهاارمی هام در زمیبا
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تحلیل محیط اقتصادی ونود دارد ك كمتر ب ن تون شده است و در شارایط كباو ی
برای كشور ما میتوا د در نباگ اقتصاادی كااربرد داشات باشاد و ن الگاوی مح یط

متخاصم است .در الگوی تخاصمی یك كشاور قصاد رقابات و برتاری در صابعت و
فروش كاال و خدما را دارد بلك ب د هاال ن اسات كا اقتصااد یاك كشاور را باا
استفاده از اباارهاای اقتصاادی با اابودی بكشاا د .در محایط متخاصام ،هار یاك از
سیاستها ،راههردها و اباارهای اقتصادی بیشتر ب یك اسلح تهدیل شده ب طاوریكا
متخصصا از نبگ ارزی ،تسلیحاتیكرد اقتصاد ،بهرهبرداری از اقتصاد ب عبوا ابااار
ظامی و ئواقتصاد ا میبر د .تحریم ایرا و سپس چین ،روسای و اتحادیا اروپاا را
مصادیقی از تسلیحاتی كرد اباارهای اقتصادی علی این كشورها میدا بد.
با این ونود مسأل ای ك اقتصاد كشور ما با ن موان است نبگ اقتصادی با
ظا سلط بوده و ضرور

دارد همچو سایر كشاورها ،با امبیتایكارد اقتصااد

(اقتصاد برای امبیت كشور) ،ظامیكرد اقتصاد و سرا جا تسلیحاتیكرد اقتصااد
در برابر ظا سلط اقدا شود .برای این مهم باید نبگ افاارهای اقتصاادی كشاور
را در یل سیاست های اقتصاد مقاومتی نستجو كرد .ببابراین ،در این پووه

ابتدا

بر اساا سؤالهای مطرح شده در سط دكتریبال ،سیاسات و راههارد ،بار اسااا
دادههای ثا وی  ،ادبیا

مربوط ب هر یك از سؤالهاا گاردنوری شاده و ساپس باا

استفاده از  5گروه كا و ی اقدا ب بازبیبی و ارزیابی پاسا هاای ایان ساؤالهاا در
قالب چارچوبهای ب دست نمده كرده و سرا جا بر اساا ادبیاا

موناود هار

یك از ابعاد ب دست نمده برای الگو را تحلیل و تفسیر میكبد.
بر اساا این الگو پیشبهاد میشود كا ظرفیات هاای اقتصاادی كشاور ایارا
شباسایی شده و در تراز راههردی با كشورهای متخاصم قرار گیرد تا در ناایی كا
فقدا ظرفیت از سوی كشور ونود دارد نهرا شود .بر اسااا اقتصااد مقااومتی
میتوا نبگ افاارهای اقتصادی را برای پاس ب تهدیادا

و حمان

اقتصاادی

دشمن طراحی و ب كار بست .در واقاع در نباگ اقتصاادی با پدافباد غیرعامال
اقتصااادی یاااز داریاام كاا از طریااق سیاسااتهااای اقتصاااد مقاااومتی و تولیااد
نبگافاارهای اقتصادی میتوا ب این مهم دست یافت.
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