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با حم تت   قابلت یبرا یو از اقتصاد مقاومت یمتخاصم بررس یکشور را نسب  به کشورها
ک ه   یاد مق اومت بر اقتص یمبتا ییالگواس  که  ی له پژوهش اأمتخاصمانه بهره ببرد. مس
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پژوهش  ی ا یشااس اس . روش یق رت اقتصاد یراهبرد یابیتراز یالگو یپژوهش رراح

و  یک انون  یه ا  ابت  ا ب ا اس تفاده از روش ه روه     ی   ترت ی ه ا؛ ببود یفیک-یفیک یختهآم
موج ود ه ر    یاتدس  آم  و سپس بر اساس ادبه الگو ب یها اجاا و مؤلفه یه،ثانو یها داده
ک ه در س ط     دادحاصل از پ ژوهش نش ان    یج. نتان ش  یرو تفس یلاز ابعاد الگو تحل ی 
 یک تن اقتص اد   ه ای  یاس س ی،راهبرد یابیان از کتن تراز الزم اس  به چشم یاالدکتر

و فق  ان   ه ا  ی متخاصم به ظرف یطمح یلوه بر تحلعت یپرداخته شود. در سط  راهبرد
 ش  ن،  یحاتیتس ل  ش ن، یتیتوجه ش ه و سرانجام اقتصاد از جابه اما یداخل های ی ظرف
 ی   در  یاس تی و س یا ال س طو  دکتر  ها، یافته ی . بر اساس اهردی  یبررس ش ن ینظام
در  یق  رت اقتص اد   یساجش تراز راهب رد  یش  تا بتوان از آن برا یجامع رراح یالگو
 برد.  متخاصم بهره یطمح
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 مقدمه

سا  نبها     از بیشاتر  یاقتصااد  طیمح لیتحل وكار، كسب و اقتصاد حوزه در امروزه
كا  در ن  رقابات وناود دارد و     یطا یمح: 1یرقاابت  طیمحمورد بحث است: الف( 

از كشاورها در   یبرخا  حالات،  نیا ا در كبباد   یما  رقابات  گریكدیوكارها با  كسب
 ;Barney & Hesterly. 2015). هساتبد  ماا  بیا رق خادما   و كاال مختلف یبازارها

Hill, Jones. & Schilling. 2015; Porter. 1980; Porter. 1998; Thompson. 2018)  
در  میتاوا   یونود دارد و ما م یك  در ن  همكار یطیمح: 2یهمكار طیمح( ب

 یهمكاار  یخاارن  یهاا  شركت و كشورها از یبرخعرض  كاالها و خدما  خود با 
 (Grant. 2016; Johnson. Scholes. & Whittington. 2011; Lynch. 2018) میداشت  باش
 یهاا  لیا تحل عرصا   در هام  "3یرقاابت  هام "  اا   با   طیاز مح ی وع راًیاخ( ج
و در  ینها  همكار یوكار ظهور كرده است ك  در برخ اقتصاد و كسب یراههرد

از  یچهاارم   او   اماا  (Yami. 2010) كباد  یما   یتوص را رقابت گرینها  د یبرخ
 از كادا   چیها  ساب   از و اسات  اثرگااار  ماا  اقتصااد  بار  كا   دارد ونود هم طیمح
 سات ی  متعارف ا یادب در وكارها كسب و یاقتصاد یها یبررس در جیرا یها طیمح

 بااست و  گریدشمن كشور د یك  در ن  كشور یطیاست. مح متخاصم طیمحو ن  
 ،یاقتصااد  سام یو ترور هاا  میهمچاو  تحار   یاقتصااد  یهاا و اباارهاا   ا وا  حرب 

 ریسااا یصاادد  ااابود در یا اار  و  فاات اسااتامار ،یمااال و یپااول یهااا اسااتیس
درن  اول،  درشكل خود  نیمتخاصم امروزه در باالتر طیكشورهاست. مصداق مح

                                                                                                                                 

1. Competitive Environment 

2. Cooperative Environment/Collaborative Environment 

3. Coopetitive Environment 
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 وناود  اروپا  یاتحاد و نیچ با كاینمر نیبعد، ب یها درن  درو  را یو ا كاینمر نیب
 .دارد

 ماا  كشاور  یوكارها كسب طیمحبا  ظا  سلط ،  یاقتصاد  ر  نبگ در امروزه
ك  رقابت خواه سالم، خواه  اساالم   یرقابت طیمتخاصم است و    از  و  مح  و  از

 یبارا  و شاباخت  را دشامن  یاقتصااد   ظاا   دیا با ن،یببابرا. باشد ا یدر ن  در نر
 ی ظام نبگ در ك  طور هما . كرد دیمتباسب را تول یاقتصاد ی مقابل  با ن ، اسلح 
 نباگ  از را كشاور  توا اد  یما  افاارهاا  نباگ  ریسا و موشك ما،یتوپ، تا ك، هواپ

 توا باد  یما  یاقتصاد یها  اسلح  ای  یمتخاصم اقتصاد طی جا  دهد در مح ی ظام
 .دهد قرار دشمبا  با یدفاع و مهارزه ینمادگ در را كشور
 یهاا  تیا متخاصام، شاباخت ظرف   طیشاباخت دشامن و محا    یها از راه یكی
 پاووه   نیا است. در ا را یكشور ا یاقتصاد یها تیظرف با س ین  و مقا یاقتصاد
 سلط ،  ظا  و را یا نیب یقدر  اقتصاد یراههرد یابیتراز یبرا تا است نیا هدف

 با   كا   است كشور یداخل یها تیظرف بر یمهتب پووه  نیا. شود  یارا یچارچوب
 نیا ا و شاده  میتقسا  ییفضاا  و ییهاوا  ،یخشاك  ،یهریساا  ،ییایا در یهاا  تیظرف
 قارار متخاصام   طیكشاور در برابار محا    یدرو ا  لیتحل و شباخت یمهبا ها تیظرف

 .گرفت خواهبد
 در باازیگر  ابرقادر   یاك  ایرا  ك  است این از حاكی ها یو بررس ها پووه 

 و سالط    ظاا   و یارا  ا یا اسات  لااا دو قطاب دافعا      یمختلف نها  های عرص 
 یا  عل یتادافع  یو حتا  یهجاوم  راههردهاای  اتخاا   ب  همواره الملل بین صهیو یا 
كال قاوا،    یفرما اده  هاای  ی صور  ببا بار توصا   هر . اما دركببد یاقدا  م یكدیگر

و حفا    یا تص یبرا یمو هر ن چ  در توا  دار بود غافل دشمن از  هاید وقت یچه
 .یریمب  كار بگ یو خارن یداخل یتامب

متخاصام در   طیمحا  لیهما ا غفلت از تون  و تحل پووه ، نیا یاصل ل أمس
 است.  در كشور  یحوزه اقتصاد مقاومت

متخاصام   یطمح یلنامع در حوزه تحل یالگو یكمقال  ب   یندر ا یبك ا برای
 یرصور  ز ب  راههردی، و سیاستی و دكتریبال اهداف یابیم دست یشباس و دشمن
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 :شود می تهیین

 سیاستی و دكترینال اهداف

 بار اسااا الهاا  از     ی،در حوزه اقتصاد مقااومت  یكا داز استراتو چشم تهیین
 ی مقا  معظم رههر یها ن  بر اساا فرما  یینقرن  و ته

 و  یتادافع  ی،راههارد  های یاستس یفو توص یاقتصاد مقاومت یندكتر تهیین
 كشور  اقتصادی های یتن  و نهت داد  ب  فعال یلساز ده  

 و  ی ظاام  یتای، امب ی،چهارگا   دفاع یاقتصاد های یاستس یو بررس تحلیل
 گا   فوق  س  یراههرد های یاستچارچوب س یل  یحاتیتسل

 استراتژیک اهداف

  باا  اساتراتوی  ب  چهارگا   اقتصادی های سیاست از یك هر تهیین و ترنم 
 وضاعیت  تحلیال  و متخاصامین  خاارنی  محیط راههردی نمای  بررسی و تحلیل
 فضا  و هوا یا،در ی،خشك یهر،سا یمونود و مطلوب در فضا اقتصادی های ظرفیت

 ی همچاو  نماا   یگا ا  ملا   پابج  هاای  ی و شباخت اقتصاد با نماا  تحلیل 
 یهری سا ی و نما ییهوا ی نما یی،فضا ی نما ی،برّ ی نما یایی،در

 اقتصاادی  هاای  نماای   در موناود  اقتصاادی  اساتراتویك  دا ا   شباسایی 
 ملی  های قابلیت و ها ظرفیت شباخت و تحلیل برای گا   ش 

 باین  راههاردی  یهاا  شاكاف  ییو شباسا یقدر  اقتصاد یراههرد ترازیابی 
 متخاصم  كشور و ما كشور
 و چهارگا ا   اقتصادی های یاستس مرتهط با های یاستراتو یینو ته شباسایی 
 گا    ش  های نمای 

 یكاساتراتو  یدا   و فبااور  3كرد  یحاتیو تسل 2كرد   ظامی ،1كرد  امبیتی 
 ی اقتصاد مقاومت های یاستاز س یبردار كشور با بهره یاقتصاد
  هار  برای تاكتیكی و عملیاتی های بست  تهی  نهت استراتویك سازی گفتما 

                                                                                                                                 

1. Securitization 

2. Militarization 

3. Weaponization 
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 .اقتصادی راههردهای از یك

 ریا ز صاور   با   پاووه   یها سؤال راههردی، و دكتریبال اهداف با متباسب
 :است

 اقتصادی قدرت راهبردی ترازیابی سیاستی و دکترینال سطح با مرتبط سؤاالت

 كادا  ( یشباسا  بار دشامن   یاد تأك باا ) یاقتصاد مقاومت یا داز راههرد چشم -1
 ست؟ا

 كان   هاای  سیاسات  چا   مقااومتی  اقتصااد  دكتارین  كارد   عملیاتی برای -2
 شو د؟ طراحی و تدوین باید راههردی
 اقتصااد  و راههاردی  هاای  سیاسات  باا  همساو  كا   اقتصاادی  های سیاست -3

 بد؟هست كدا  هستبد مقاومتی
 اقتصادی قدرت راهبردی ترازیابی راهبردی سطح با مرتبط سؤاالت

 هاای  یات و ظرف ینمتخاصام  خاارنی   محایط  راههاردی  نمای  های مؤلف  -4
 ؟ا د  اها كد مونود و مطلوب ن 

 و هاوایی   ساایهری،  بارّی،  دریاایی،  هاای  نماای   در اقتصاد فهم و تحلیل -5
 است؟ چگو   كشور در فضایی
 هاای  نماای   در اقتصااد  مطلوب و مونود های ظرفیت فقدا  و ها ظرفیت -6
 كادا   خاارنی  محایط  نماای   همچبین و فضایی و هوایی  سایهری، برّی، دریایی،

 بد؟هست
 فقادا   و هاا  ظرفیات  در قادر   راههاردی  تاراز  مبفای  و ماهت های مؤلف  -7
 بد؟هست كدا  ها ظرفیت
 بد؟هست كدا  گا   ش  های نمای  از یك هر با متباسب های استراتوی -8
 فاوق  های استراتوی از یك هر كرد   ظامی و كرد  تسلیحاتی نامع بر ام  -9
 بد؟هست كدا 

 پژوهش نهیشیپ. 1

 & Harding) 1تجاار   كارد   یحاتیتسال  یهاا  حوزهك  در  دهد ی شا  م مطالعا 

                                                                                                                                 

1. The Weaponization of Trade 



 1399بهار  ♦ ودوم سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     140

Harding. 2017)، دا ا   كارد   یحاتیتسال اقتصاد،  كرد  یحاتیتسل ،1ینبگ اقتصاد 
 یحتا ( james rickards,1393) 3یارز نباگ ، (Bremmer & Kupchan. 2015)2یماال 
و  (King, 2015)یو كشااورز  یفلج كرد  اقتصاد صابعت  یبرا 4نب كرد  یحاتیتسل
 مشااب ،  ماوارد  و (Singer & Brooking. 2018) یانتماع یها كرد  شهك  یحاتیتسل

 مطالعاا  از  یبخا  با  برخا    نیا در وشت  شده است   یادیها و مقاال  ز كتاب
 :شود یمرتهط اشاره م

 یپاول  یهاا  استیامروزه، زبا  س ك  است باور نیا بر( 2019) فرا كل ینفر
 نیب ده  كی مد  ب  6ینبگ ارز شده است. 5یزبا   ظام كیب   لیتهد یالملل نیب

نبجاال   كیا با    كاا ینمر یدالر از ساو  كارد   یحاتیتسل است  شده جیرا كشورها
ن  در ساط    بیا رق یدالر و ارزها ،یفعل تیشده است. در وضع لیتهد یالملل نیب
 یرقابت عاد كیپا را فراتر از  بگیو پو د استرل وا ی ن،ی ورو،یهمچو   یالملل نیب

كم  هم كم نیواحد پول چ رایشده است  ز لیتهد یب  نبگ ارز یگااشت  و ب   وع
بعاد حمان     ،ینباگ ارز  ن،ی. بباابرا شود یم لیتهد شرویپ یالملل نیارز ب كیب  
 ارز ینها  تسلط. افتد یم اتفاق گا  ب  گا  اقتصاد كرد  یحاتیو سرا جا  تسل یارز
 فرا كال اسات.   كاا یاساتامار دولات نمر   ا گریب یدالر ب  طور كل كرد  یحاتیتسل و

 كاا یدولات نمر  یاقتصااد  یهاا  میرا تحر یاقتصاد حا ی مو   نبگ تسل نیبارزتر
 یباا  ظاا  باا ك    یرا ب  طاور كلا   را یارتهاط ا كبد یك  تنش م دا د یم را یا یبرا
 .(Frankel. 2019)قطع كبد  SWIFTدر  وهیبو یالملل نیب

 با ك  دارد ضرور : سدی و یم "اقتصاد كرد  یحاتیتسل"در مقال   ای  شوارتار
  یا اتحاد تراما،،  دولات  در وهیا و با   كا،ینمر یسو از نمده  یپ اقداما  ب  تون 
 درباور است كا    نیبر ا یداشت  باشبد. و 7 ئواقتصاد ب  یند تون  نلما  و اروپا

                                                                                                                                 

1. Economic Warfare 

2. Weaponization of Finance 

3. Currency War 

4. Weaponization of Water 

5. Militaristic 

6. Currency War 

7. Geoeconomics 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR833IR833&sxsrf=ALeKk0188sNabYIrFOuPvq_k4EysnYOMyw:1601964473986&q=james+rickards&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjDj6jbpp_sAhWO66QKHbFjAwQQkeECKAB6BAgYECc
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 مقابل، در شود  یم دهید كمتر كشورها نیب ی ظام كیكنس یرهایدرگ ،یعصر كبو 
 وقدر  خاود   گاهیپا تیتقو یبرا یو مال یاقتصاد یاز اباارها تون  قابل استفاده
و  یاسا یس یب  اباارها یاقتصاد یاباارها یكل طور  از قلمرو خود هستبد. ب خارج

 .(Schwarzer. 2020)ا د  شده لیتهد ی ظام یپس از ن  اباارها
  یتوصا  كشور یبرا یفعل تیوضع در را یكیتی ئوپل اقتصاد ای  یهش یمختار

 با   اقتصاد  ئو كردیرو در ك  كبد یم اشاره ریز یاقتصاد اباار هفت ب  یو. كبد یم
 یهاا  میتحار  ،یگاار  یسرما یها استیس ،یتجار یها استیس: شو د یم گرفت  كار

 و یپول یها استیس ،یاقتصاد یها كمك ك،ی ئواكو وم یهریسا حمن  ،یاقتصاد
 نیا ا اثار (. 1397 ،یهش یمختار( كاالها و یا ر  بر حاكم یمل یها استیس و یمال

 سام یترور باا  مهاارزه  ومتخاصام   طیدر محا  یالمللا  نیو ب یاباارها در سط  نها 
 .كبد یم بروز یاقتصاد

 هاای  یال باا تحل  فاارا   یجكرد  خلا   ظامی ای(  2009و همكارا  ) یعسكر
 توا اد  یكشاور ما   دریاایی  نماای   تحلیال  بارای  كا   كبباد  یم یبررس را یاقتصاد
در پاووه    ایا    اا تو  .(Askari, Mohseni. & Daneshvar. 2009)بخا  باشاد    الها 
و علام   یملا  یات امب یبارا  یچاارچوب  "المللای  ینب یتاقتصاد و امب "عبوا  باخود 

 یحاتیتوضا خاود   یهاا  پووه  در ای  دیلو. (Nanto. 2011)است  كرده  یارااقتصاد 
 اسات  كارده  ترسایم  ن  یبارا  یمادل اقتصااد   و  یا ارا یملا  یتنامع در مورد امب

(Lloyd. 2010). 

. در دارد ساال  صاد  از بای   ای  پیشیب   یا اقتصادی نبگ ب  مربوط مطالعا 
دو  از  ظر  یمبتشر شد و در زما  نبگ نها  یب زم ینمقال  در ا یناول 1917سال 

 ;Pumphrey. 1941) شااد بررساای تاكتیااك همچبااین و راههااردی ریااای بر اماا 

Pumphrey. 1942) مطالعااتی  ماا  كشاور  در .اداما  دارد  یاا مطالعا  تا كباو     ینا 
 غیار پدافباد   ،(1390 ی،فراهاا   ی)ننلا  غیرعامل پدافبد و اقتصادی نبگ همچو 

 ینباگ اقتصااد   (1397 یاا ،  واد یریكلهر و قد ی،)پورعل مقاومتی اقتصاد و عامل
 ای مقالا   هاا  پووه  اساا بر. است شده  جا ا (1398 ی،)رحمت یرا ا ی عل یكانمر
 . دارد ونود بپردازد اقتصادی قدر  راههردی ترازیابی الگوی طراحی ب  ك 
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 پژوهش شناسی روش. 2

 یهای )ترك یاست ك  بر اساا مبطق استفهام یادیبب كن  هدف حیث از پووه  این
ا جاا  شاده    كیفای  متوالی تركیهی ی( با استفاده از استراتوییو استقرا یاسیاز مبطق ق

از طرح پاووه  اسات كا  در ن ، دو روش     ی وع یفیك یمتوال یهیاست. طرح ترك
و  یو اصال  ی پا یفی. روش  خست، با عبوا  طرح كشو د یم یبترك یكدیگربا  یفیك

 .(Morse. 2010) شود می ا جا  ن  امتداد دردو  با عبوا  روش مكمل  یفیروش ك
 :است 1ندول مقال  ب  شرح  ین ظا  پووه  ا یتوضع تحلیل

 نظام پژوهش .1 جدول

 سمیپراگمات پژوهش فلسفه 1
 یکارزرد هرف کالن( پژوهش ) ژهیکار و 2
 (یاسیو ق یی)استقرا یاستفهام منطق 3
  یفیک منرنظام مرور صبغه 4
 مورس( ینوع شناس ) یفیک یمتوال ختهیآم یاستراتژ 5
 (مقاالت)مرور  یاکتازخانه مکان ثیح اگ 6
 ینییتب ،یاکتشاف هرف ثیح اگ 7
 یمقطع افق ثیح اگ 8
 اسناد مشاهره، مصاحبه، یگردآور روش ثیح اگ 9
 محتوا لیتحل ها داده لیتحل ثیح اگ 10

شاده اسات    یاج ماورا را  یشباسا  ك  بر اساا  او   یفیك یمتوال یخت نم یكردرو
 یباوم  یاا  شده ادب یمدل طراح یك یبرا یلبتوا  ب  تفص یبك ا یاست برا یروش

 یونود  داشت  و بارا  یجرا یا ك  ممكن است در گاشت  در ادب یاتیخلق كرد  ادب
 .شود یخلق م یمطالع  مورد یكبار مرتهط با  یناول

 یان از ا یكای اسات.   یااد ز یهای ترك یهاا  ا اوا  طارح   یچیادگی و پ گو اگو ی
دارد  یهای ترك یهاا  هام در طارح   یفیدو روش ك یبك  تمركا بر ترك ها یشباس  و 
كا  در   كباد  یرا مطرح م یادیز یقا ( است. مورا تحق2010مورا ) یشباس  و 

بار   یشباسا   او   یان . در اا اد  را ب  كار بسات   یفیخود هر دو روش ك یهیطرح ترك
 یهای ترك یهاا  و طارح  ییاساتقرا  یهای ترك یهاا  ساا مبطق استدالل دو دست  طرحا
 یمتاوال  یهای طارح ترك  یی،استقرا یهیترك یها ارائ  شده است. از نمل  طرح یاسیق
 یفای روش ك یاك . اما ابتدا شود یم یتهدا یفیاست و در ن  طرح ب  طور ك یفیك
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و  یال تحل یبارا  یگار د یفای ل شاده و پاس از ن  روش ك  یتحل ی ب  عبوا  روش پا
 خواهبد شد. یبترك یجروش قهل انرا خواهد شد و سپس  تا یج تا یرتفس

پاووه ، طارح    یاا  ل  تاا ادب أشاده از مسا   یطا  یرپووه  با تون  ب  س ینا در
اول با  عباوا     یفای روش ك یاك طرح  ینا تخاب شده است. در ا یفیك یمتوال یهیترك

دو  ب  عبوا  روش مكمال   یفیروش كا تخاب شده و بر اساا ن   ی روش حاكم و پا
 .پردازد یاز روش اول م حاصل یج تا یرو تفس یلو ب  تحل شود یا تخاب م ی ثا و یا

صور  گرفت  است ك  در هار   یرز یارهاییبر اساا مع یهی،طرح ترك ا تخاب
 پووه  مشخص شده است. ینا یطرح برا ینا یگاهنا یارهااز مع یك

   یهیترك یها طرح یببد زما  معیار -
 یهای در دو دسات  طارح ترك   توا باد  یما  یببد از  ظر زما  یهیترك یها طرح اصوالً

 یات بار اسااا اولو   ی،متوال یهی. در طرح تركیر دقرار گ یمتوال یهیهماما  و طرح ترك
 یهای و طارح ترك  ی خسات كما   یهای  هر روش را ب  صور  طارح ترك  توا  یم ی،زما 

 تاوا   یهام ما   یا  ثا و یهیترك های ح ر(. در ط1390محمد پور،  انرا كرد ) یفی خست ك
 یا تخاب شده بارا  یببد زما  یاررا انرا كرد. مع یكم ی ثا و یا یفیك ی ثا و یهی طرح ترك

 است. یفیك ی ثا و ینو همچب یفیاز  و   خست ك یمتوال یهیپووه  طرح ترك ینا
   یهیترك یها طرح یببد وز  معیار -
ها متفاو  باشاد. بار    از روش یكممكن است وز  هر  یهی،ترك یها طرح در

 یمب  دو دست  با وز  برابر و وز   ابرابر تقس توا بد یم یهیترك یها اساا طرح ینا
 یكما  یاد و تأك یفای ك یاد در دو دست  تأك یابا وز   ابرابر   یهیترك یها شو د. طرح

باوده و   یاد ها مورد تأك طرح یناز ا یكیمعبا ك  ممكن است  ین. ب  اگیر د یقرار م
وز  دو روش  اابرابر اسات و    یاپووه    ینكبد. در ا یفا ق  مكمل را ا یگرید

 مكمل برخوردار است. یفی سهت ب  روش ك یاز وز  باالتر ی پا یفیروش ك
 یهیها در پووه  ترك روش یبترك یوهش معیار -

  شاده  یا ارا یبس  شكل ترك یكدیگر،با  یفیو ك یكم یها روش یبترك برای
 یاب سات. در ترك ا هاا  ن  یهاا  داده یاب ترك یاق هاا از طر  روش یباست. ابتدا، ترك

 یاب . دو ، تركشاو د  یما  یاب باا هام ترك   یرتفسا  یاا  یلدر خنل تحل یجها،  تا داده
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كارد    است. در ال   یگرروش در روش د یك یها داده یبیگا ال   یقها از طر روش
 یبكا  ا یاا ال ا  كارده باشابد     یطرح كما  یكدر  یفیك یها ها ممكن است داده داده
 یهاا بارا   ساو ، اتصاال داده   یوهال   كببد. در شا  یفیطرح ك یكدر  یكم یها داده
با    یكم یها ممكن است داده یبترك ین. در ارود یكار م  ها ب روش یبترك یارمع
 ی(.  اوع 1390محمدپور،  مبجر شو د. ) یب  كم یفیك یها داده یاشده  یمبته یفیك

حاصل از طرح  خست باا   یفی ك یها ها هم ونود دارد ك  در ن  داده تصال دادهاز ا
 .شو د یم یرتفس ی حاصل از طرح ثا و یفیك یها داده

 (  یفیك یمتوال یهیمكمل )روش دو  طرح ترك یفیك روش
 یج تاا  یال و تحل یرتفس یبرا یفی،ك یمتوال یهیمكمل در طرح ترك یفیك روش

 ین  بررسا  یخرون ی پا یفی. در روش كرود یكار م  ب ی پا یفیحاصل از روش ك
و  یماز مفااه  یاك اسات تاا هار     ینتنش بر ا روش مكمل(  گا  ) ینشود. در ا یم

 یان هم  شواهد ا  ك یشو د. زما  یو بررس یلمربوط ب  الگو تحل یشواهد پووهش
  كا  از ارناا   یاتی. ادبیمرس یم یبوم یا ادب یشو د ب   وع یو بررس یلالگو تحل

بخا  هما باد روش     یان ها و مبابع مختلف حاصل شده است. در ا ب  كدها و داده
 یرتفسا  یهاا  روش ینو اباارهاا و همچبا   یا مآخاا داده  ل  پووه ، أمس ی ،پا یفیك

 .شود یم یبررس لحاص یها و سرا جا  خرون داده
 ا یا و مطالعا  ادب   یا ثا و یهاا  اول، بار اسااا داده   ی فیك مرحل  در  ن،یببابرا

 یهاا  چارچوبو  یبررس ها سؤال از كی هر در ارها و عوامل اثرگا پووه ، مؤلف 
 ،یراههارد  و یاسات یس بال،یدكتر اهداف ب  یابیپاس  ب  هر سؤال و دست یبرا- یاول

كا    یگروه كا و  5در  ها، سؤال ب  پاس نمده در  دست  ب جی تا. شو د یم استخراج
قرار گرفتباد. در   یبیو بازب یابیحضور داشتبد مورد ارز یدر ن  متخصصا  اقتصاد

فاوق، براسااا    یهاا  از ابعاد مشاخص شاده در ساؤال    كیهر  ،یفیمرحل  دو  ك
 باال، یسارا جا  باا تونا  با  ساطوح دكتر       شاد د  ریو تفسا  لیمونود تحل ا یادب
 .  شود یم شبهادیپ قدر  یراههرد یابیتراز نامع یالگو یو راههرد یاستیس

 پژوهش های یافته یلتحل. 3

ها پاسا  داده   پووه ، ب  ن  یها از سؤال كیبخ  با محور قرار داد  هر  نیا در
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 .  شود یم یقدر  طراح یراههرد یابیتراز یشده و سرا جا  الگو

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

 نیكن  از ساط  دكتار   ینامع طرح راههرد چارچوباساا مطالعا  حاصل،  بر
 بكا  ی. باا تونا  با  ا   اباد ی یاداما  ما   كیو تاكت ا یشده و تا عمل شرو   استیو س

مقا  معظم  شا یمورد  ظر هستبد لاا، بر اساا فرما لیاعتقادا  ستو  فقرا  تحل
 ن،یببابرااست.  «اعدواو »قرن    ین ها لیهم  تحل یمشاب ، مهبا یها لیو تحل یرههر
 یا داز راههارد  چشم نیمتخاصم، حول محور ا طیمرتهط با مح یها پووه  یتمام

 كا   گفات  تاوا   یما  نماده،  دسات   شكل خواهد گرفت. بار اسااا مطالعاا  با    
 تاا  و شاده  شارو   «واعدوا» یراههرد ا داز چشم از ،یاستیس و بالیدكتر چارچوب

 و  یا ته یمهباا  .( ماودار   ) اباد ی یما  ادام  یاقتصاد یها استیس چهارگا   یها  یال
 ساپس  و پاووه   ا یادب از حاصل  یثا و یها دادهمطالعا   ،چارچوب نیا جادیا

 .است یكا و  یها گروه در ن  یببد نمع

 اقتصادی قدرت راهبردی ترازیابی در سیاست و دکترینال انداز، چشم تحلیل الگوی.1نمودار 

سیاست های اقتصادی 

س   استراتژی

دکتری  اقتصاد م اومتی

سیاست های 
راهبردی 
سازنده

سیاست های 
راهبردی 
تهاجمی

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

سیاست های راهبردی 
تدا  ی

س    ملیات

پیشر ت و  دالتده 

س   تاکتی 
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 مقاومتی اقتصاد یانداز راهبرد چشم .3-1-1

 ا فاال،  ساوره  60  یا ن اول بخ  یرههر معظم مقا  ا ا یب و ا فال سوره یبررس با
ل  تُرْهِهُو َ ب  ِ عَدُوَّ اللَّ ِ وَ عَادُوَّكمْ  یَأَعِدُّوا لَهُم مَّا استَطعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَ  ین

ل  اللَّا ِ  یساه   یءٍ فا  یعْلَمُهُمْوَ مَا تُبفِقُوا مِن شا ینَ مِن دُو ِه مْ ال تَعْلَمُو َهُمُ اللَّ ُ یوَ ءَاخَر 
باا   ) یاقتصااد مقااومت   یا اداز راههارد   عبوا  چشام  ال تُظلَمُو َ ب كُمْ وَ أَ تُمْ یوَف إ لَی

 هادف  با   تونا   با. شود یدر برابر ن ( ا تخاب م ایو تجه یشباس دشمن تیمحور
 و اسات  یبازدار دگ هما  ك  متخاصم، طیمح لیتحل و یشباس دشمن در ما یمتعال
ا اداز   ن  را عباوا  چشام   تاوا   یما   یا ن تیعموم نیو همچب یایخو ر و نبگ   

  یا ن نیا ا مهام  یوگیو چبد(. یرههر معظممقا   ا ا ی)ب ردیمد ظر قرار گ یراههرد
 ك  است نیا یمقاومت اقتصاد حوزه در یراههرد ا داز چشم یبرا

 تون  با)مِّن قُوَّةٍ(  بود   كره ومَّا استَطعْتُم(  تیعموم)  است ری اپا اوالً توقف
هما  عصارها و دورا     ی)بارا  شاود  یكهب   ما  وقت چیه اً،یثا  قوه  عیوس یمعبا ب 

 نیا است ) باعث تحرک و  شاط در دفا  از د نیغرورنفر ثالااً،استفاده است(   قابل
و  یدفااع  ،یا تظاام  ،ی ظاام  یقاوا  یكبباده تماام   عیتجم رابعاً،.(  شود یخداو د م

زار  دفاا  و  ساپاه پاسادارا ، و   ج،یاسات ) ارتا ، بسا    ینهبگ كی جادی. ایمردم
گا ا  و   سا   یدولت و قوا را ،یا یاسنم یمسل  نمهور یروهایهم    یطوركل ب 

 است(   یانتماع یو  هادها یبخ  خصوص

 یاقتصاد مقاومت یندكتر .3-1-2

عمل قلمداد  ین  را مهبا یشده است  برخ یمختلف و گو اگو  فیتعار نیدكتر از
بار   ،درهرصاور   دا باد  یما  اسات یفلسف  و س ا ین  را مرز م گرید یكرده و برخ

است ك  در ن  با  ساؤاال     یبیدكتر یاقتصاد مقاومت ،یاساا فلسف  اقتصاد اسنم
 :شود یپاس  داده م ریز

  قرارگرفتا  و بار تحاوال      یعمل در حاوزه اقتصااد   یك  مهبا یفكر  ظا
 ست؟یاثرگاار است چ یاقتصاد مل

  در درو  ن   ایا  نیبار اسااا دكتار    یبارگ یها یو استراتو ها استیس چ
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 شو د؟ یاتخا  م

  دارد؟ ونود یاقتصاد یها تیفعال یبرا یچارچوب و مرنع عموم چ 

بار   یراههارد  یهاا  استیاست ك  س یبیب نها  ی وع یاقتصاد مقاومت نیدكتر
كا    كباد  یاشااره ما   یو با  اصاول   شاو د  یما  یگااار   یگرفت  و پا اساا ن  شكل

 یهاا  اسات یو س تیو روش هادا  میكشور بر اساا ن  تبظا  یاقتصاد یها استیس
 یها بخ  ریكببده سا در سط  كن  هماهبگ نی. دكتركبد یرا مشخص م یراههرد

 یحاكم بر تماام  نیاست. دكتر ا یراههردها و عمل ها، استیچارچوب، همچو  س
 ،یهریساا  ،ییایدر یها در حوزه كیدا   استراتو  یاز نما لیو تحل نیتدو بدیفرا
از دا ا    كیا محصاوال  متباساب باا هار      دیا گرفت  تا تول ییو فضا ییهوا ،یبرّ
 .  شود یم شامل را یمقاومت اقتصاد دشدهیتول

  مقاومتی اقتصاد راهبردی های سیاست .3-1-3

دولت و كاارگاارا   ظاا ،    یبرا یك  ترنما  اقتصاد مقاومت بجاستیا یسؤال اصل
 یبار تماام   یاسات كا  همچاو  چتار     یراههارد  یهاا  اسات یبر اساا چ   و  س

مشاخص موردتونا  حاوزه اقتصااد حااكم       یها استیو س ا یبب دا   یها تیفعال
 اقتصااد  توا اد  یكا  ما   یراههارد  اسات یسؤال س   و  س نیاپاس  ب   یباشد؟ برا

 :از است عهار  كبد یسار و ینار مدل چارچوب در را یمقاومت

 یاقتصاد مقاومت یتدافع یراهبرد های سیاست. 3-1-3-1

كا  دربااره    كبد یاشاره م ییها استیب  ن  دست  از س یتدافع یراههرد یها استیس
 میدفاا  از حار   یبارا  یچتر اقتصاد مقااومت  لیكشور   یاقتصاد كیدا   استراتو

 شاود  یمشخص ما  ،یراههرد یها استیحوزه از س نی. در اشود یماتخا   یاقتصاد
داشات  و ساپر و    یدر مصاف با دشمن نبه  دفاع دیاز اقتصاد با ییها ك  چ  حوزه

راههردها در برابار حمان  و    گو   نی ظا  باشبد. ا یاقتصاد یها تیفعال ریگ ضرب 
را در  یمختلفا  یوهای. دشامبا  سابار  شو د یم یدشمبا  طراح یاحتمال یها بینس

( رهیا  خ رزرو ) یوهایو سبار ییانرا ،یاحتمال یوهایدست انرا دار د اعم از سبار
ن    ی. براردیها صور  گ در حوزه اقتصاد  سهت ب  ن  یتدافع ریك  الز  است تداب
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دشامبا    یاز ساو  ایا كشور ك  در معرض تهاانم اسات    یاقتصاد میبخ  از حر
 یراههارد  یهاا  اسات یشده است الز  است س یوپردازیسبار بدهیتعرض در ن یبرا

داشت  و در كباار   یچبدبعد ی قش است،یس نیاست ك  ا یعیاتخا  شود. طه یتدافع
. دفاا  در برابار   ردیهم مد ظر قرار گ یو فباور یاسیفرهبگ و علو  س دیاقتصاد با

و  یصابعت  یهاا  یو ناسوسا  یمخارب داخلا   یها تیدفا  در برابر فعال ها، میتحر
الز   ن،یموارد است. بباابرا  گو   نیا از رهیو غ دیكاهبده تول نیقوا  یو حت یاقتصاد

 یابیا در تراز را یا ا یاقتصااد  میحار  یهاا  بینس كیدا   استراتو است بر اساا
و  ی ظاام  یهاا  یو محصاوال  و فبااور   شاده  ییشباساا  یقدر  اقتصاد یراههرد

 شود.  دیمتباسب، تول یحاتیتسل

 یاقتصاد مقاومت یتهاجم یراهبرد های سیاست. 3-1-3-2

موناود دا ا     یها تیك  از ظرف كبد یاشاره م نیب  ا یتهانم یراههرد یها استیس
 یهاا  گااه یحملا  و تهاانم با  پا    یاقتصادمحور بارا  حا یتسل ،یاقتصاد كیاستراتو

 یاقتصااد  یهاا  یدشامب  اسااا  بر نیهمچب شود؟ یبردار بهره چگو   دشمن یدیكل
 قادر  . است  شده دهید تدارک اقتصاد حوزه در یتهانم یراههردها چ  سلط ،  ظا 

 حاوزه  در دشامبا   ریپاا  بینسا   قااط  كا   است نیا گرو در كشور یمل و یاقتصاد
 ،ی ار  اقتصااد   یهاا  مؤلفا   كارد   یحاتیو تسل یبا  ظام سپس شود  ییشباسا اقتصاد

تبگا  هرماا،    یمورد هجو  قرار دهد. در عرص  اقتصااد  یدشمبا  را در وقت مقتض
 توا اد  یاست ك  م یحال ند نیو در ع ییایعما  از مباطق در یایو در فارا جیخل
صابعت   ا ،یا بب كار گرفت. اقتصاد دا   ب ها  را در ن  یتهانم یراههرد یها استیس

 یهاا  تهاانم  یگاار برا اثر عیاز صبا توا بد یم رهیو غ یموشك عیصبا ،یا هست  یا ر 
اثرگاار اسات كا     یزما  یتهانم یراههرد یها استیب  كار گرفت  شو د. س یاقتصاد

دشامبا    گار، ید عهاار   كبد. ب  فایرا ا ینها   ق  فعال یكشور ما در مبظوم  اقتصاد
 كببد. یاحساا  اامب نینورچ نیدر ا را یاز  هود مشاركت ا

 یسازنده اقتصاد مقاومت یراهبرد های سیاست. 3-1-3-3

 یبارا  یرسااخت یو ز یب  دا ا  اقتصااد   تون ساز ده، با  یراههرد یها استیس در
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. شاود  یما  پرداخت  یراههرد یها استیخا  سب  ات یطیمستمر مح دا یو تهد بدهین
 رو یكوا تاوم  یها یفباور ب یزم در اقدا  و پووه  متعارف، ا یادب در ماال، یبرا
 یفبااور  و یفعلا  میپاارادا  نیگاینا ای مكمل میپارادا نیا اگر لاا است   یافاا ب 
 متونا   را یداتیا تهد چا   نورد بوناود  ن  در را یشاگرف  را ییتغ ای شد تالیجید

 .ساخت خواهد كشور

 ییهاا  رساختیلاا فراهم كرد  ز  هستبد یاقتصاد  هرد حال در همواره كشورها
دهاد. در   رییا را تغ یا و مبطقا   یالمللا  نیو با  یتعاامن  نهاا    توا اد  یم بدهین یبرا
كان  را   یهاا  رسااخت یز توا د یساز ده م یراههرد یها استیس ها، استیس گو   نیا

 كارد   ی ظاام  یًعا یطهب  طور و  یفراهم كبد. اقتصاد تهانم بدهیمواز   قدر  ن یبرا
اسات   یامار  ،یاقتصاد یها در نبگ یپووه بدهین نیو همچب ن  دا   و محصوال 

و  ا یبب اقتصاد دا   هر،یاست. اقتصاد سا با  یو كارنفر یمل یها رساختیز ازمبدیك   
 ظاهر خواهد شد.   یبیدر شكل  و بدهیدر ن یتیامب -یاقتصاد دفاع یحت

 مونود، یها  یالز  است ك  عنوه بر نما بده،ین ینبگ و  هرد اقتصاد یبرا
از  كیا هار   (2) ماودار . شود لیتحل و یبررس هم مطلوب یها  ینما یوهایسبار

 شاا    گریكاد ی باا  مال تعارا در  یاقتصاد مقاومت یكن  و راههرد یها استیس نیا
 .دهد یم

 یگان  در حوزه اقتصاد م اومت س  یراهبرد یها استیس .2نمودار 
ی  ادت یدربهار یاه تسایس

یمجاهت یدربهار یاه تسایس  هدنزاس یدربهار یاه تسایس

  اقتصادی های سیاست. 3-1-4

 قیا قدر  از طر یینا ناب  نیكشورها، موضع ا فعال  سهت ب  ا ریو    سا را یا   
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هاا و اقاداما      دار د بلك  همواره كشورها، الهت  با اصاول، روش  یقدر  اقتصاد
عرص  اقتصاد و الهت  قدر  حاصل از ن  را با   فاع خاود     كببد یمتفاو ، تنش م

 در 2یتعاامل  و 1حداقل با موضع فوق فعال دیهم با را یصور  ا هر دهبد. در رییتغ
 از الهاا   و یمقااومت  اقتصااد  چاارچوب  در(  مودار ) یاقتصاد یها استیعرص  س

. كبد ا تخاب را مرتهط یها كیتاكت و راههردها ها، استیس خود یراههرد ا داز چشم
 جااد یا یاقتصااد  یهاا  اسات یدسات  از س  4فاوق   یراههرد یها استیبا س متباسب

 :شود یم

 ی موم یها استیس ب  یم اومت اقتصاد یها استیس ترجمان. 3نمودار 

سیاست های تحلیل 
اقتصاد م اومتی 

سیاست های ت لیحاتی کردن 
اقتصاد

سیاست های د ا ی کردن 
اقتصاد

سیاست های 
نظامی کردن 

اقتصاد

سیاست های 
امنیتی کردن 

اقتصاد

 
 ساخت  ما  یاقتصاد در قدر    تی ق  و اهم واقع در فوق، چهارگا   یها استیس
ضرور  دارد ك  كشور ب  هم  موارد فوق مجها  یو در نبگ اقتصاد كببد یم ا یب

شاود الز    جااد یفوق باا راههردهاا ا   یها استیس نیحلق  اتصال ب بك یا یشود. برا
 از بتاوا   تاشود  یبررس یقدر  اقتصاد یابیب  مبظور تراز یاست ك  طرح راههرد

 یحاتیو تسال  یتا یامب -یدفااع  كیمحصوال  اساتراتو  ،یاقتصاد كیدا   استراتو
   .كرد دیتول

                                                                                                                                 

1. Proactive 

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

در حاوزه اقتصااد پرداختا      یراههارد  طیمحا   ینماا  با   ابتدا ،یراههرد سط  در
 طیمحا   یحاوزه اقتصااد )نماا    طیكن  مح تینامع از وضع شباخت ك  شود یم

 یدرو ا   یو سپس نماا  كبد یمتخاصم( را فراهم م یو كشورها یخارن یراههرد
مرتهط باا ن ،   یراههرد یها استیو س یاقتصاد مقاومت نیكشور در چارچوب دكتر

 .  شود یم نییو ته یمختلف بررس یها  یدر نما
هاا و   مبظاور شاباخت فرصات      ظا  سلط  با   یراههرد طیو كبترل مح  یپا

قدر  در عرصا    یشباخت تراز راههرد نیدر حوزه اقتصاد و همچب یمل دا یتهد
دشامن   ییو فضاا  ییهاوا  ،ییایدر ،ییفضا ،یبرّ یشیو شباخت توا  نما الملل نیب

 یهاا  تیا ود و هام ظرف مون یها تیبخ  ضرور  دارد هم ب  ظرف نیاست. در ا
 مطلوب  ظا  سلط  تون  شود.

پووه  و حل  یراههرد ییرببایب  اهداف و پاس  ب  سؤاال  ز یابیدست یبرا
ها در حوزه اقتصاد بر اساا مطالعا  ا جا  شده، چارچوب كن   ن  یمسائل ند

 (. مودار عهار  است از: )  یپرو ه در سط  راههرد

 اقتصادمحور حاتیت ل ب  یاقتصاد  یاستراتژ دانش لیتبد یمفهوم یالگو .4نمودار 

 مایش محیط 
راهبردی 
کشورهای 
متخاصم 

 مایش های 
پن گان  محیط و 
 ر یت های ملی

ن ش  استراتژی  
اقتصاد

نظامی و 
ت لیحاتی کردن 
دانش استراتژی  

اقتصادی

نظارت م تمر بر  مایش محیط راهبردی  ارجی و محیط دا لی

یادگیری و ت رب 

یادگیری و ت رب 

 ر یت شناسی 
اقتصاد  

نظارت م تمر بر  مایش محیط راهبردی  ارجی و محیط دا لی

تراز راهبردی قدرت 
یاقتصاد

اقتصاد م اومتی

ی
صاد م اومت

اقت

ی
صاد م اومت

اقت

 اقتصاد م اومتی
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 متخاصم كشورهای و خارجی راهبردی محیط آمایش .3-2-1

 جااد یزد  و انهات ضارب    یمهم معا دا  ا قانب اسانم   یاز اباارها یكیامروزه 
در عرصا    ی ار  اقتصااد   یاز اباارهاا  یبرداركشور بهره شرفتیموا ع بر سر راه پ

هاا  میا د ك  تحرافت یكشور در یكبو  طیشرا لیبر اساا تحل دشمبا مهارزه است. 
مشااب    اردو ماو  را یا اختنل در رو د رشاد اقتصااد ا   جادی، ایاقتصاد یو فشارها

رههار معظام    ،اسااا  نیها را برنورده كبد. بار هما   طلها   ن توا د اهداف سلط  یم
با  مارد  و    ریدر چبد سال اخ را دا یتهد گو   نیمستمر ا طور  ب  یا قنب اسنم

و عادالت   شرفتیده  چهار  ا قنب ب  ده  پ یگاار .  ا ا د كرده گوشادمسئوال  
 میمساتق ب  صاور   ك   در درو  ن  ییها سال یگاار وشرو  گا  دو  ا قنب و  ا 

و  یكشاور  یروهاا یهستبد تا دولت و   دست  نیا ب  اقتصاد كشور مربوط است از
 مقابل  با تهانما  بردار د. یبرا یدر حوزه اقتصاد هم گام یلشكر

الااماا    دیا ك  با میهست یراههرد یها شكاف یدارا كایبا نمر یدر تراز مبف ما
 شاباخت شود.  نییتعها در حوزه اقتصاد  شكاف نیكاه  و حاف ا یبرا یراههرد
از  یقا یاسات كا  ماا درک عم    سار یم یزماا   یراههرد یها تراز و شكاف تیوضع

 ن،ی. بباابرا میكشاور داشات  باشا    یو داخل یالملل نیب طیدشمبا  و رفتار ن ا  در مح
و  یاتیا ح اریبسا  كاا ینمر تیا ن  باا محور  یهاا  و مؤلفا   یالمللا  نیب طیمح لیتحل

دربااره كشاور    یطا یو رصد اطنعاا  مح   یپا ل،یتحل یورناست. گرد یضرور
را مشاخص خواهاد كارد.     یتاراز قادر  اقتصااد    یراههارد  یها متخاصم شكاف

اسات.   یاز دا ا  اقتصااد مقااومت    یباردار هاا بهاره   شكاف نیپركرد  ا یكارها راه
كشور بباا شاده اسات و تانش      یبوم یها تیو ظرف ها تیقابل  یك  بر پا یاقتصاد

از  كیا هار   یثر در حوزه كااه  شاكاف راههارد   ؤم وفعال  یخود را در اثرگاار
 .كبد یم فایشده ا ییشباسا یهامؤلف 

اقتصااد   یراههارد  اسات یس  س را ،یا یاسنم یدر كشور نمهور بك یا یبرا
 یدر ساط  راههارد   یشا یحاوزه نما  6كبد الز  است كا  با     یاتیرا عمل یمقاومت

 یدر كشاورها  یقادر  اقتصااد   یناامع از عوامال راههارد    لیپرداخت  شود. تحل
كشاور   یها بر تاراز راههارد   ن  یتراز راههرد یباعث برتر یمتخاصم ك  در موارد
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بخا ، شاباخت    نیا ا ی. خرونا شاو د  یما  نییو ته ییشباسا  ینما نیاست در ا
 یهاا  بیماا و نسا   یهاا  تیا كشاور متخاصام و فقادا  ظرف    یاقتصااد  یها تیظرف

 زكشور ب  ترا یدرو  یها  ینما لیدر كبار تحل  ینما نیخواهد بود. با ا یراههرد
 یساز تیظرف یها یسرا جا  ا وا  استراتو ك  افتی میقدر  دست خواه یراههرد

 شابهاد یپ یمحصاوال  و خادما  اقتصااد    یبرا یشكاف راههرد یها یو استراتو
 اسات  یقیتطه  ینما یمتخاصم  وع یكشورها یراههرد طیمح  یخواهد شد. نما
بر حوزه  دیبا تأك یهریسا نیو همچب ییفضا ،ییهوا ،ییایدر  ،یبرّ  یك  در ن  نما

  ،یهرپایساا   ،یا اپایاز محصاوال  در  یبرخا   ینماا  نیا . در اشود یاقتصاد ا جا  م
 نیا ا در. شاد  خواهاد  ییشباساا  متخاصام  یكشاورها   یو فضاپا  یهواپا  ،یپا نیزم

عباوا    با   شود  استخراج الز  متخاصم كشور یبرا یشباس تیظرف  و  25 مرحل 
 حوزه در نیمتخاصم یراههرد طیمونود و مطلوب مح یاقتصاد یها تیماال: ظرف

 یراههاارد طیمحاا مطلااوب و مونااود یاقتصاااد یهااا تیااو ظرف ییایاادر  ینمااا
 (:5)  مودار شود یم ییشباسا یبرّ  ینما حوزه در نیمتخاصم

 متخاصم یکشورها یراهبرد طیمح شی ما .1نمودار 

 مایش محیط 
راهبردی متخاصم

 ر یت های  مایش 
دریایی

 ر یت های  مایش 
  ایی

 ر یت های  مایش هوایی ر یت های    مایش بر ی

 ر یت های  مایش 
سایبری

 

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

 در مااكور  یاقتصااد  یهاا  اسات یس  حوزه در سلط   ظا  طیمح لیتحل و ییشباسا
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 امكاا   حاد  تا است یمبطق بدیفرا و لیتحل كی ازمبدی  ریسا و ییایدر یها  ینما
 را ماا  ریز یها لیتحل. افتی دست ب یزم نیا در مرتهط یها دا   از یبرخ ب  بتوا 

 :كرد خواهد كمك شده میتبظ یاقتصاد یها استیس در ها  ینما نیا ب 
 یات تونا  و اهم  یاا و كن  در عرص  اقتصاد و م ینها  یرو دها تحلیل 

 الملل  ینقدر  در مبطق  و سط  ب یابیكشورها ب  اقتصاد در تراز

 ن  ارتهااط  و گیاری  سو و متخاصم كشورهای اقتصادی كن  عوامل تحلیل 
 ها  نمای  با مرتهط اقتصادی های سیاست با

 متخاصم  كشورهای در نمایشی های ظرفیت فقدا  و ها ظرفیت تحلیل 

 قادر   ترازیاابی  در الملال  باین  و مبطقا   كشاورهای  یبباد  و گروه تحلیل 
  كشور

 همكار و دوست كشورهای با اقتصاد عرص  در همكاری های شهك  تحلیل  

  و ملای  امبیات  اساتراتوی سابد   ) نمریكا كشور باالدستی كن  اسباد مطالع 
   (ن  در اقتصاد نایگاه

  یااد بب یبگاا  ) همچاو  موسسا  بروك   یكاا فعاال در نمر  یها سازما  مطالع 
هاا   ن  هاای  یلمبظور شباخت تحل ب   مشاب ( یها و سازما  یسورا، موسس  كار گ

    یرا از كشور ا

 حاوزه  در نمریكاا  فضاایی  و هاوایی  دریایی، برّی، نمای  وضعیت بررسی 
   .اقتصاد

 ملّی های ظرفیتو  محیط گانه پنج های آمایش. 3-2-2

  اقتصاد حوزه در كشور برّی آمایش. 3-2-2-1

 یكان  اقتصااد   یهاا  تیا و قابل هاا  تیا فقدا  ظرف ها، تیا وا  ظرف  ینما نیدر ا
كرد. بخ  دو   ییحوزه اقتصاد را شباسا یبرّ یها یشده تا بتوا  استراتو ییشباسا

 عرصا   در. است یبرّ یها تیتراز با ظرف یراههرد یها پركرد  شكاف  ،ینما نیا
شاود.   یاقتصااد   یا پا نیزما  حا یتسال  دیا مبجر با  تول  توا د یبخ  م نیا عمل،
و ... تونا    ریدپاا یتجد یهاا  ی و، ا ر  یها یحوزه ب  ا ر  نیعبوا  ماال، در ا )ب 
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 یتماام  توا اد  یبخا  ما   نیا در ا یعوامل اقتصاد كرد  یحاتیتسل ی(. متولشود یم
داده   شا  (6 مودار ) در برّی  یگا   نما    یها مبطق  . كن باشبد یاقتصاد فعاال 

 (.1390 ،اسد یبشده است )ب

 کشور ی شک من    کالن 9 ن ش  .6نمودار 

ر   یایرد

لامش لحاس 

یزون  گربلا  ناسار  

یقرش  ون  
سراف

سراف  یل 

نامع یایرد

ی کرم

سرگاگ

نا یازر آ 

ناتسگو  

 

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

همچاو    ییهاا  تیظرف ونود با. است یمل تیامب یبرا كشور یراههرد مركب ایدر
 یراههارد  گااه ینا فارا، جیدر خل را یا ی فت میعظ  یونود سرما ا،یاشتغال در در

خاار در شامال، الز  اسات كا       یایا در یو ارتهااط  یتبگ  هرماا و  قا  تعاامل   
تا بتوا  در  شده ییشباسا یراههرد  یالز  با نما یها تیمونود و ظرف یها تیظرف

 یپرداختا  تاا بتاوا  حاوزه اقتصااد را بارا       یبحار  یاساتراتو  میب  ترس ب یزم نیا
  یكارد. نماا   ییشباساا  ییایا در ی صااد عوامال اقت  كارد   یحاتیو تسل كرد  ی ظام
 یهاا  تیا تراز قدر  در ارتهااط باا ظرف   یراههرد یها پركرد  شكاف یبرا ییایدر
  یا اپایدر حا یتسل دیمبجر ب  تول توا د یبخ  م نیاست. در عرص  عمل ا ییایدر

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

ب  كشور مقابال   شتریبا واردكرد  خسار  ب نیمدر  و  و حا ینوال گاه تسل هوا
 یهاا  تیا هاا ظرف  از ن  شتریمونود و مطلوب و الهت  ب یها تیظرف ییاست. شباسا

  ینماا  یاساتراتو  میترسا  با  یزم ییهاوا   یدر نماا  ها تیبناستفاده و فقدا  ظرف
 كرد  یحاتیو تسل كرد  ی ظام یتا بتوا  حوزه اقتصاد را برا كبد یرا فراهم م ییهوا

 یهاا  پركارد  شاكاف   یبارا  ییهاوا   یكرد. نما ییشباسا ییهوا ی عوامل اقتصاد
متخاصم اسات. در   یكشورها ییهوا یها تیدر ارتهاط با ظرف قدر تراز  یراههرد

عباوا    شاود. )با     یا هواپا حا یتسل دیمبجر ب  تول توا د یبخ  م نیعرص  عمل ا
با    ایدر ییهوا ریو مس كبد یك  شرق را ب  غرب وصل م را یا ییهوا شمیناده ابر

 یبارا  یكن ا  یهاا  یساز تیظرف توا د یم كبد یك  شمال را ب  نبوب وصل م ایدر
 كبد(   جادیحوزه اقتصاد ا

 اقتصاد حوزه در كشور فضایی آمایش. 3-2-2-4

هاسات. در دولات باوش     حاوزه  ریاز سا شتریب اریدر فضا بس یساز تیظرف وسعت
فضاا باود ) الهتا      كارد   یحاتیو تسل كرد  ی ظام كاینمر یاساس یاز راههردها یكی

(. خواهاد  یصال  ما   یهم وناود دارد كا  اساتفاده از هاوا و فضاا را بارا       یبیقوا 
كا  فضاا،    دهد یحوزه،  شا  م نیا یافاارها و توسع  نبگ یرشد فباور یرو دها

حوزه  نیكشور در ا یساز تیكشورهاست. ظرف بدهی هرد  ر  و سخت ن نیتر یند
حوزه است.  نیدر ا ییفضا یها یاستراتو نیالزم  تدو ها تیفقدا  ظرف ییو شباسا

 شود.   یفضاپا حا یمبجر ب  تسل توا د یبخ  م نیدر عرص  عمل ا

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

  كا  با    یمیاسات. پااراد   یمجااز  یفضاا  میپاارادا  ا،یا حاكم بر د  میپارادا امروزه
را متحاول   یشائو  ز ادگ   ریو ساا  است،یفرهبگ، اقتصاد، س یها حوزه یطورند

پاووه  و نماوزش هماواره از     ،یو سرگرم  یوكار، تفر كرده است. هرچبد كسب
اسات كا     نیا ا یكاركرد ن  برا نیتر اما مهم ردیگ یتر صور  م راحت هریبستر سا
 ،ی  راههارد خود را در س  حوزه اطنعا یبتوا بد قدر  اطنعات یغرب یكشورها
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. باا تونا  با     ر اد یگ كاار   با  كشورها ریسا ضد بر كیا ر  یها ارتهاطا  و ارگا 
اسات    یهرینبگ سا ،ها نبگ نیتر از خطر اک یكی بتر تیا یفباور عیتوسع  سر

اسات.   یضرور یراههرد استیبر اساا س  س ب یزم نیهم در ا یهریسا ریلاا، تداب
 یهاا  رسااخت یز ییو شباساا  جااد یا یسااز ده، تانش بارا    یراههارد  استیدر س
 یرینلاوگ  یرا بارا  یساز دگ یك   وع ردیگ یصور  م یافاار و سخت یافاار  ر 

 ظاا    ،یدفااع  یراههارد  اسات یدر بر خواهاد داشات. در س   یاقتصاد دا یاز تهد
 دهیا چیپ یوهایحاصال از سابار   دا یا تهد یسااز  یخبا یتنش خود را برا یتمام

 یبارا  تانش  یهجاوم  یراههارد  اسات یس در. پردازد ین ا  م یدشمبا  و ترفبدها
صاور    یمقتضا  وقت  ب  دشمن یهریسا یافاارها سخت و افاارها  ر  یساز را یو
 ییبا  د هاال شباساا    یهریساا   یفوق نما یها استیبر اساا س ن،یببابرا .ردیگ یم

و  كاارد  ی ظااام نیو همچباا تیاادفااا ، امب یباارا یاقتصاااد كیدا اا  اسااتراتو
 است. هریسا یفضا كرد  یحاتیتسل

 در حوزه اقتصاد رانیا یمل یراهبرد طیگان  مح پنج یها شی ما .7نمودار 

 مایش های 
پن گان  محیط 
راهبردی ملی

 مایش دریایی اقتصاد 

 مایش   ایی اقتصاد  

 مایش هوایی اقتصاد  مایش بر ی اقتصاد 

 مایش سایبری اقتصاد  

 

 ها ظرفیت اساس بر ملّی محیط های آمایش یلو تحل یبررس یند. فرا3-2-3

و  هاا  تیا مباابع و قابل  ییشباسا ،یشباس تیظرف یمبابع ن ، برا و یمل طیمح  لیتحل
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كا    ن  از  مورد استفاده است. پس یشیمختلف نما یها در حوزه یمل یها یستگیشا
 هاا   یاز نماا  كیا كشور در هر  یداخل طیو مح نیمتخاصم یخارن طیدو بال مح

 یتراز راههارد  نیب یشد، شكاف راههرد ییشباسا یاقتصاد یها استیمتباسب با س
 نیپركرد  شكاف ب یبرا ییشده و راههردها ییمتخاصم شباسا یكشور با كشورها

 باا تونا  با     یاز تراز مبفا  ییدزدایتراز ماهت و تهد تیقدر ، تقو یتراز راههرد
بعاد صاور     یهاا  در گا  یاقتصاد مقاومت نیدر درو  دكتر ها تیو ظرف ها تیقابل

 خواهد گرفت.  
 یدر كشاورها  یگااار  اسات یو س یراههارد  تیریمد ا یدر ادب تیوا ه ظرف
 یكیب   میواقع اگر بخواه است. در یفراوا  یو تجرب یپشتوا   علم یمختلف دارا

خاود چا  در    یو توسع  ملا  شرفتیدر پ یغرب یك  كشورها یدیكل یها از حوزه
 ساتفاده و فرهباگ ا  یو چا  در حاوزه فبااور    استیحوزه اقتصاد، چ  در حوزه س

 یسااز و نزاد یسااز  تیا (، ظرفیساتگ یشا ت،یا قابل ) تیا ظرف میا د اشااره كبا   كرده
 یتیبا تون  ب  مااه  یسازتیظرف .(Wu, Howlett. & Ramesh. 2018) هاست تیظرف

متفااو    گار یكشور باا كشاور د   كی یها تیهر كشور است و ظرف یبوم ك  دارد
هااا و  شكساات ا ،یااتجرب یو علماا نااامع لیاااساات كاا  تحل  یعاایاساات. طه

كبباده مفهاو  و   ا یا ب توا اد  یم ایموفق د  یكشورها در یاقتصاد یها یساز تیظرف
در كشور ما باشد. هرچبد ك  كشور ما با    ها تیو رشد ظرف ییشد  شكوفا ییانرا
 یایمتماا  یهاا  تیا ظرف یدارا السن  همیعل تیب گاه قرن  و اهل  یدارا بود  تك لیدل

 لی  ا داز چشم در ك  طور هما  یعبوا  پشتوا   اقتصاد ها ب  از ن  توا  یاست ك  م
در كشاور در   هاا  تیا كرد. شاباخت ظرف  تفادهاس میا كرده تون  ن  ب  «استطعتم ما»

 با  یهاا در زم  بحاث  نیتار  یدیا از كل یكی یحوزه اقتصاد با تون  ب  اقتصاد مقاومت
 قدر  است. یراههرد یابیتراز

قدر  مشاخص كارده و    یخود را در تراز راههرد تیما هم وضع بك یا یبرا
و  ها تیالز  است ظرف میحوزه داشت  باش نیدر ا یساز تیو ظرف یساز تیهم ظرف

مرحلا  بار    نیا ادر  یسااز  تی. ظرفمیرا مد ظر قرار ده یشینما یها تیفقدا  ظرف
ماا   یشده است تا مبابع مل مطرح یها  یدر حوزه نما یاقتصاد یها استیاساا س
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 اشاباخت  هار    یهاا  تیظرف ،یملّ یها  یشباخت  شو د. نما یاقتصاد یها ه در حوز
 یو راه را باارا كبااد یمااا را مشااخص ماا یهااا از روسااتاها، شااهرها و اسااتا  كیاا
 یسااز  تیا ظرف گر،ید ی. از سوكبد یسطوح فراهم م یها در تمام از ن  یبردار هبهر

 عیصابا  با  است كا    ریپا هم امكا  عیو صبا یمختلف اقتصاد یها بر اساا حوزه
 .میباش  داشت تون  ی ظام و یحاتیتسل یاباارها از یكی عبوا  ب 

 ایا پو یسااز  تیدر ظرف است  ایپو یساز تیظرف ازمبدی  كشور ها،  ینما نیا در
را  طیشارا  ك  یطور  است ب  عیاز صبا یبود  در نها  در برخ شرویكشور ب  د هال پ

 دیا ند عیخلق صبا ا،یپو یساز تیفراهم كبد. در ظرف یماهت كرد  تراز راههرد یبرا
وناود   ایا قاهنً در د   كا   یعی. صابا ردیگ یم صور  یاقتصاد یها استیس اساا بر

باود  ماا در    شرویخلق شو د تا پ یرا یمتخصصا  ا ل یوس  ب  دیبار با نی داشت  و اول
باعاث   عیصابا  نیا اسات كا  ا   یعا یحاصل شاود. طه  یها در عصر كبو  از ن  یبرخ

 نیا با  ا . دروازه ورود میو رههر بازار شاو  شروی، پرویپ ینا  ما در نها  ب  شو د یم
 یو فضاا  یكا یالكترو  عیخلاق صابا    یا از زاو یاقتصااد  یفشارهابا تون  ب   عیصبا
رعاب و   جااد یا توا د یم ای   یپا هریسا حا یب  تسل یابیدست یاست حت تر عیسر هریسا

و  ایا پو یها تیترههو  ب  عدواهلل و عدوكم(. اگر ظرف كبد ) جادیوحشت در دشمبا  ا
ك  هما اا   یحاكم بر اقتصاد نها  میپارادا یك  حت رود یم نیا دیشكوفا شو د ام یمل

 یدیا ند میكارده و پاارادا   رییتغ یرا یاست ب  دست متخصصا  ا كیالكترو  میپارادا
ماوارد   نیا . هما  ا شاود  یكاامنً بارعكس ما    یخلق شود ك  معادال  نهاا   ایدر د 

 .  ابدی ظهور یموشكافا   اقتصاد مقاومت لیدر قالب تحل توا د یم
كشاور   یاز مباابع ملا   یبردار و بهره بیترك یدر اقتصاد ب  معبا یساز تیظرف

تخصاص، مهاار     ا ،یخواه مبابع  امشهود و  املموا همچاو  دا ا  دا شاگاه   
خواه مبابع مشهود و ملموا همچاو  مباابع و    ،وكار فعاال  عرص  اقتصاد و كسب

 .Wu et al)  اسات  اصابعت و خادم   ،یدر عرصا  كشااورز   یكیایف یها  یسرما

با    یا ساا    یو سارما  باا اساتفاده از تفكار    تاوا   یرا ما  میدو مبهع عظ نیا. (2018
 یرا در سط  مبطق  و نهاا   یاقتصاد یصور  توا مبد هر داد و در و دیپ گریكدی

 و ی ظاام  مطلاوب   حاو  با   هاا  یبررسا  نیا از ا پس  یاقتصاد یها تیباال برد. ظرف
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 .شو د یم یحاتیتسل
 یسااز  تیا دو مفهاو  ظرف  یبارا  دیا باقادر    یراههارد  یبایدر تراز نیببابرا

صاور  باالقوه    با   ایا ك  در كشور ونود  داشت   ییها تیو مبابع و قابل ها تیظرف )
 ها تیظرف یكرد( و نزادساز یایر ها بر ام  ها و خلق ن  بروز ن  یبرا دیهستبد و با

 نیا ا یباردار  بهره یبرا دیك  در كشور ونود دارد و با است ییها تیظرف یب  معبا
و  هاا  تیا مباابع، قابل  بك یتون  ب  ا باكرد.  یایر بر ام  ،یاقتصاد كیاستراتو دا  
قدر  ما را در مبطق  بار   توا د یهر كشور است لاا ن  بخ  ك  م یبوم ها تیظرف
در حاوزه اقتصااد    یو باوم  یملا  یهاا  تیكبد استفاده از ظرف لیكشورها تحم ریسا

و حماسا    ینهااد اقتصااد   ،یاقتصاد مقااومت  لیبر اساا تحل ها تیظرف نیاست. ا
 ایا   یمونود هستبد و برخا  ها تیقابل نیاز ا یقابل شباخت هستبد. برخ یاقتصاد

و  لیا تحل باد یمرحلا  فرا  نیا در ا ن،یشاو د  بباابرا   جااد یشاده و ا  توسع  داده دیبا
 است: ریصور  ز ب  ها تیظرف نیشباخت ا
 هاای  سیاسات  چاارچوب  در كشاور  مونود های قابلیت تحلیل و شباسایی 

 اقتصادی 

 دریایی اقتصادی های نسیب همچبین و ها ظرفیت فقدا  ها، ظرفیت شباخت 
 در ایارا   اساتراتویك  ئو یتموقع یلو تحل یهمچو  بررس نامع نمای  در كشور
 فعال های سازما  و ها شركت تحلیل دریا، در اشتغال  اقتصادی،  ظر از فارا  خلیج

 دریایی  تحقیقا  حوزه در

 بارّی  اقتصاادی  های نسیب همچبین و ها ظرفیت فقدا  ها، ظرفیت شباخت 
 یحاتیكشور و  ق  ن  در تسل یخشك یاینغراف یتوضع ) نامع نمای  در كشور

 هاای  یات ظرف ینباازار پاول و همچبا    ی ،ها، بازار سارما  شركت یتكرد  ن ، وضع
 مونود در روستاها( 

 هاوایی  اقتصادی های نسیب همچبین و ها ظرفیت فقدا  ها، فیتظر شباخت 
خطاوط   یتاز وضاع  یاقتصااد  یهاا  یباردار  بهاره  یلتحل ) نامع نمای  در كشور
  (اقلیم كرد   ظامی و تسلیحاتی  حوه مرتهط، ایه سازما  یلتحل یی،هوا

 فضایی اقتصادی های نسیب همچبین و ها ظرفیت فقدا  ها، ظرفیت شباخت 
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 شاد ،  تسالیحاتی  در فضا و ها ماهواره تحلیل و  ق مانً  ) نامع نمای  در كشور
  (حوزه این در هفتگا   های نسما  دا   از برداری بهره

 اقتصاادی  هاای  نسایب  همچباین  و هاا  ظرفیات  فقادا   ها، ظرفیت شباخت 
مغاا افاارهاا،    ی،ناامع اطنعاا  راههارد    ی نما ) نامع نمای  در كشور سایهری
  افاارها( و  ر  ها یرساختها، ز شهك 

 و دوسات  كشاورهای  از هاا  ن  تاأمین   حاوه  و هاا  ظرفیات  فقدا  شباخت 
 نها ی  تعامن  و ارتهاطا  شهك  در همكار
  یااتی و عمل یباردار  بهاره  یو بر ام  بارا  یدند های یتقابل یجادو ا توسع 

 ی ها در حوزه اقتصاد كرد  ن 

  اقتصاد شناسی ظرفیت. 3-2-4

طاور مشاخص    با    یگا ا  فاوق در هار نماا     شا   یهاا   یاز نما كیهر  لیتحل
و  یرا معرفا  زا بی قاط نس نیو همچب ها تیمونود اقتصاد، فقدا  ظرف یها تیظرف
 (8) مودار  .كبد یم لیتحل

 گان  شش یها شیدر  ما یاقتصاد یها تی  دان  ر  و یشناس تی ر  چارچوب .8نمودار

 ر یت های موجود و م لوب  مایش های دریایی، بر ی، سایبری، هوایی و 
  ایی کشورهای متخاصم 

 ر یت های موجود و م لوب  مایش های    ایی کشور 

 ر یت های موجود و م لوب  مایش های سایبری کشور 

 ر یت های موجود و م لوب  مایش های دریایی کشور

 ر یت های موجود و م لوب  مایش های بر ی کشور 

 ر یت های موجود و م لوب  مایش های هوایی کشور 
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 اقتصادی قدرت راهبردی تراز. 3-2-5

قادر    یطور مشخص تراز راههارد   ك  ب  كببد یامكا  را فراهم م نیفوق ا مراحل
-یاقتصااد  ،یامحوریا در-ی) اقتصااد  را یا موناود ا  یهاا  تیستو  ظرف در چهار

- یاقتصااد  و یهرمحوریساا  - یاقتصااد  ،یمحورفضاا - یاقتصااد  ،یمحور نیزم
 ،یامحوریا در- یكشاور )اقتصااد   یها تی...( و ستو  دو  فقدا  ظرف ،یهوامحور
و  یمحورهریساا  - یاقتصااد  ،یفضاامحور - یاقتصااد  ،یمحاور  نیزما – یاقتصاد
 یخاارن  طیمحا  یلا یتحل یهاا  تیا ...( و ستو  ساو  ظرف  ،یامحوریدر- یاقتصاد

– یاقتصااد  ،یمحاور  نیزما – یاقتصااد  ،یامحوریا در- یكشور متخاصم )اقتصاد

...( و سارا جا    ،یامحوریا در- یو اقتصااد  یمحورهریسا - یاقتصاد ،یمحور فضا
 لیا و تحل میترسا  یملا  یراههارد  یهاا  و شاكاف  زا بیدر ستو  چهار   قااط نسا  

 شاود  اساتخراج  الز  یراههارد  تراز ستیب مرحل  نیا در گر،ید  عهار   ب . شود یم
 :(9 مودار  )

 گان  پنج یها شی ما در اقتصاد یراهبرد تراز .9نمودار 

تراز راهبردی قدرت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در  مایش های پن گان 

 1
 2
 2
 ....

  دان  ر یت ها در هر  مایش

 1
 2
 2
 ....

 ر یت های متخاصمی 

 1
 2
 2
 ....

شکا  های راهبردی

 1
 2
 2
 ....

 ر یت های موجود ایران

 

  اقتصاد استراتژیک نقشه. 3-2-6

مرحل  است كا   قشا     نیا یبرا ها تیو ظرف ها  یفوق اعم از نما یها تنش هم 
از  كیا شود. بر اسااا هار     یته یشیمختلف نما یها اقتصاد در حوزه كیاستراتو

شاده     یا ارا ها یاز استراتو یا مجموع  ها  یو هركدا  از نما یاقتصاد یها استیس
 یهاا  از مؤلفا   یخواهد شد. برخا   یته یساز یاستراتو ین  برا كیو  قش  استراتو

 ن  عهار  است از:
 كشاورهای  و ایرا  راههردی تراز بین راههردی یها شكاف یمترم استراتوی 

   متخاصم 
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 كشور و  یو خشك یبرّ های یتاز ظرف یبردار بهره یبرا یبرّ های یاستراتو
 راههردی  شكاف كرد  پر های یتشباخت ظرف ینهمچب

 كشاور و   یاایی در هاای  یات از ظرف یباردار  بهره یبرا یبحر های یاستراتو
 متخاصم  كشورهای با راههردی شكاف كرد  پر های یتشباخت ظرف ینهمچب

 كشاور و   ییهاوا  هاای  یات از ظرف یباردار  بهاره  یبرا ییهوا های یاستراتو
 متخاصم  كشورهای با راههردی شكاف كرد  پر های یتشباخت ظرف ینهمچب

 كشاور و   ییفضاا  هاای  یات از ظرف یباردار  بهره یبرا ییفضا های یاستراتو
 متخاصم  كشورهای با راههردی شكاف كرد  پر های یتشباخت ظرف ینهمچب

 كشاور و   ییفضاا  هاای  یات از ظرف یبردار بهره یبرا یهریسا های یاستراتو
 .متخاصم كشورهای با راههردی شكاف كرد  پر های یتشباخت ظرف ینهمچب

 و رییا تغ حاال  در هماواره  یا مبطق  و یالملل نیب ،یملّ طیمح بك یتون  ب  ا با
 وناود . شود یم افاوده ن  عوامل یتازگ و یدگیچیپ بر مرتبب  طور  است، تحول

 و یادیا بب لیمساا  از یبرخا  كا   معباست نیا ب  ر،ییتغ بدو  و ثابت یاستراتو كی
 نیبباابرا  ا د  شده گرفت  دهی اد فتبد،یب اتفاق زما  طول در است ممكن ك  یراههرد
 نیتادو  و هاا  یاساتراتو  یا دوره یبیباازب  یمعباا  با   مبعطاف  یها یاستراتو ونود
 و یطا یمح دیا ند را ییا تغ و دشامن  یها تیظرف با متباسب دیند یها یاستراتو
 .است كشور یدرو  یها تیظرف نیهمچب

 حاواد   برابار  درتا كشور ما  كببد یرا فراهم م امكا  نیا مبعطف یها یاستراتو
 با   تونا   بار  عانوه . باشبد ییپاسخگو نماده اقتصاد حوزه در یطیمح یدادهایرو و

اسات.   یاتیا مهم و ح ای وظهور   یتون  ب  راههردها ،1شده نییتع  یپ از یراههردها
شاده حاصال    نییتع  یاز پ یل  وظهور و راههردهای وظهور حاصل مسا یراههردها

 ها درحال حاضر ونود دارد. ن  ییهستبد ك  امكا  شباسا یلیمسا
 یهاا  زماا   طول در و  داشت  ونود قهل از ك  هستبد یلیمسا 2 وظهور لیمسا

 را اقتصااد  یراههارد  سابد  لیا تحل ساطوح  یتماام  لیمساا  نیا. افتبد یم اتفاق ینت

                                                                                                                                 

1. Deliberate Strategy 
2. Emergent Problems 
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 :است ممكن ك  هستبد یلیمسا  و  از و داده قرار ریتأث تحت
 ونود  داشت  باشبد  یسبد راههرد یندر هبگا  تدو 

 باشبد  شده حاصل ملّی محیط و دشمبا  ندید سباریوهای از 

 ها غفلت شده باشد  از ن  یسبد راههرد یلو تحل یحوزه هبگا  بررس یك در 

 و  گااارا   یاسات س یمتباو  و اختنفا   هاای  یلمعرض تعارضا  و تحل در
و  یل ملّا یمساا  یااا  مم یاا زعام خهرگاا     با   یاراههردشباسا  قرار گرفت  باشبد و 

  قرار  گرفت  باشبد یتدر اولو ی،راههرد

 افتد  می اتفاق راههردها از یك هر ب  مربوط تاكتیك و عملیا  در ك  مسایلی 

 سابد   ینهساتبد كا  در هبگاا  و قهال از تادو      یلیمساا  یای،تجاو  لیمسا
 ینتادو  یاها   متباسب با ن  شده یینتع ی از پ یا د و راههردها احصا شده یراههرد

مرباوط با  اقتصااد     هاای  یاز اساتراتو  یبرخا  ،ن چ  گفت  شد ب . با تون  شو د یم
 دوبااره  یاد  ها هاا  یتو ظرف یطك  مح یستمعبا   ینب  ا ینخواهبد شد اما ا ینتدو
 (10) مودار  شو د. یو بررس یلتحل

 گان  پنج یها شیاقتصاد در  ما  ین ش  استراتژ 10نمودار 

استراتژی های بهره برداری از 
 ر یت ها

استراتژی های  ر یت سازی 
(  دان ها و شکا  ها)

 استراتژی های بر ی

 ر یت ها و   دان 
 ر یت های   مایش بر ی  با 
توج  ب  تراز راهبردی قدرت 

استراتژی های بهره برداری از 
 ر یت ها

استراتژی های  ر یت سازی 
(  دان ها و شکا  ها)

 استراتژی های بحری

 ر یت ها و   دان 
 ر یت های   مایش بحری با 
توج  ب  تراز راهبردی قدرت 

استراتژی های بهره برداری از 
 ر یت ها

استراتژی های  ر یت سازی 
(  دان ها و شکا  ها)

 استراتژی های سایبری

 ر یت ها و   دان 
 ر یت های   مایش سایبری  

با توج  ب  تراز راهبردی 
قدرت 

استراتژی های بهره برداری از 
 ر یت ها

استراتژی های  ر یت سازی 
(  دان ها و شکا  ها)

 استراتژی های هوایی

 ر یت ها و   دان 
 ر یت های   مایش هوایی با 
توج  ب  تراز راهبردی قدرت 

استراتژی های بهره برداری از 
 ر یت ها

استراتژی های  ر یت سازی 
(  دان ها و شکا  ها)

 استراتژی های   ایی

 ر یت ها و   دان 
 ر یت های   مایش   ایی  
با توج  ب  تراز راهبردی 

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

 دا یا تهد یدر نباگ اقتصااد   توا اد  یك  چگو   كشور ما  بجاستیا یاصل سؤال
اقتصاادمحور اسات.    حا یتسال  ازمبدیكار   نیاست ا یعیكبد؟ طه یدشمن را خبا

در  یاقتصااد  یو كشف دا ا  و فبااور   كیاستراتو  یك  بر اساا نما یحاتیتسل
شده و در نبگ  یطراح ییو هوا یبرّ ،یهریسا ،ییایدر ،ییمختلف فضا یها حوزه

سااا  قشا    . بار ا پردازد یب  مقابل  با دشمبا  زورگو و متخاصم م یبارگ اقتصاد
كرد  هر  یحاتیو تسل ی ظام كرد ، یتیامب تیوضع توا  یحاصل شده م كیاستراتو

 مطالعاا   اسااا  بر فقط بخ  نیا. داد  یتوض ریصور  ز  از راههردها را ب  كی
 و ی ظاام  یراههارد  محصاوال   با   را كیاساتراتو  دا ا   لیتهاد   حوه شده ا جا 
 (11)  مودار .كبد یم ا یب یحاتیتسل

 یحاتیت ل و ینظام یراهبرد محصوالت ب  اقتصاد  یاستراتژ دانش لیتبد .11نمودار 

 استراتژی های برّی

 استراتژی های بحری

 استراتژی های سایبری

 استراتژی های هوایی

 استراتژی های فضایی

تسلیحات 
زمین پایه

تاكتیک عملیات

تسلیحات 
تاكتیکدریاپایه عملیات

تسلیحات 
تاكتیکسایبرپایه عملیات

تسلیحات 
تاكتیکهواپایه عملیات

تسلیحات 
تاكتیکفضاپایه عملیات

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 یمتعاارف، شاامل الگوهاا    ا یا در ادب یاقتصااد  طیمحا  لیتحل یعمده الگوها امروزه
كساب   ی) بارا  یهمكار ی(، الگوهاتیدر قلمرو فعال یرقابت تیكسب ما ی)برا یرقابت
 تیا كساب توأماا  ما   ی)بارا  یرقابت هم یو الگوها  (تیدر قلمرو فعال یهمكار تیما

خاواه   گر،ید بیبر رق بیرق كی یالگوها هدف برتر نی( است  در ایو همكار یرقابت
 با  یهام در زم  یچهاارم  یاست. اما الگو یمل تیها، خواه در سط  ما در سط  شركت
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 یكباو   طیود دارد ك  كمتر ب  ن  تون  شده است و در شارا ون یاقتصاد طیمح لیتحل
 طیمح   یو ن  الگاو  باشاد  داشات   كااربرد  یاقتصااد  نباگ  در توا د یكشور ما م یبرا

در صابعت و   یكشاور قصاد رقابات و برتار     كی یتخاصم یدر الگو .است متخاصم
كشاور را باا    كیا فروش كاال و خدما  را  دارد بلك  ب  د هاال ن  اسات كا  اقتصااد     

از  كیا متخاصام، هار    طیبكشاا د. در محا   یبا   اابود   یاقتصااد  یاستفاده از اباارهاا 
 كا   یشده ب  طاور  لیاسلح  تهد كیب   بیشتر یاقتصاد یراههردها و اباارها ها، استیس

از اقتصاد ب  عبوا  ابااار   یبردار اقتصاد، بهره كرد  یحاتیتسل ،یمتخصصا  از نبگ ارز
اروپاا را    یا و اتحاد  یروسا  ن،یو سپس چ را یا می. تحربر د یو  ئواقتصاد  ا  م ی ظام

 .  دا بد یكشورها م نیا  یعل یاقتصاد یكرد  اباارها یحاتیاز تسل یقیمصاد
 با یاقتصاد نبگ است موان  ن  با ما كشور اقتصاد ك  یا ل أمس ونود نیا با
 اقتصااد  كارد   یتا یامب با   كشاورها،  ریسا همچو  دارد ضرور  و بوده سلط   ظا 

اقتصااد   كرد  یحاتیاقتصاد و سرا جا  تسل كرد  یكشور(،  ظام تیامب یاقتصاد برا )
 كشاور  یاقتصااد  یافاارها نبگ دیبا مهم نیا یبرا. شوددر برابر  ظا  سلط  اقدا  

پووه  ابتدا  نیدر ا ن،یببابرا. كرد نستجو یمقاومت اقتصاد یها استیس لی  در را
و راههارد، بار اسااا     اسات یس بال،یمطرح شده در سط  دكتر یها بر اساا سؤال

شاده و ساپس باا     یهاا گاردنور   از سؤال كیمربوط ب  هر  ا یادب  ،یثا و یها داده
هاا در   ساؤال  نیا ا یهاا  پاسا   یابیو ارز یبیاقدا  ب  بازب یگروه كا و  5استفاده از 

موناود هار    ا یا رده و سرا جا  بر اساا ادبدست نمده ك  ب یها قالب چارچوب
 .كبد یم ریو تفس لیالگو را تحل یدست نمده برا  از ابعاد ب كی

 را یا ا كشاور  یاقتصااد  یهاا  تیا ظرف كا   شود یم شبهادیپ الگو نیا اساا بر
 كا   ییناا  در تا ردیگ قرار متخاصم یكشورها با یراههرد تراز در و شده ییشباسا
 یمقااومت  اقتصااد  اسااا  بر. شود نهرا  دارد ونود كشور یسو از تیظرف فقدا 

 یاقتصااد  حمان   و دا یا تهد ب  پاس  یبرا را یاقتصاد یافاارها نبگ توا  یم
عامال  ریبا  پدافباد غ   ی. در واقاع در نباگ اقتصااد   بست كار ب  و یطراح دشمن

 دیااو تول یاقتصاااد مقاااومت یهااا اسااتیس قیااكاا  از طر میاادار ازیاا  یاقتصاااد
 .افتیمهم دست  نیب  ا توا  یم یاقتصاد یافاارها نبگ
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