
 فصلنامه اقتصاد دفاع                                        
 گروه منابع و اقتصاد دفاع -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

 53-77، صص 6931سال دوم، شماره سوم، بهار                          
 

 بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی

 فناوریبر توسعه  کیدأبا ت 

  6حمید خزائیل

 2محمدرضا رنجبر فالح

 65/22/6931تاريخ پذيرش:                                                                     61/66/6935: دريافتتاريخ 

 چکیده
اين  .هستبر توسعه فناوری  نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بررسی پژوهش اين هدف

نفر در  621شده است. جامعه آماری اين تحقیق به تعداد  پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام
که  عنوان نمونه انتخاب شدند ها به نفر از آن 35اند بر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران،  شده نظر گرفته

ها به روش آلفای ه است. پايايی پرسشنامهوتحلیل قرارگرفت پرسشنامه توزيع گرديد و مورد تجزيه 35تعداد 
های  محاسبه گرديد. داده 76/2و  16/2کرونباخ برای متغیرهای اقتصاد مقاومتی و صنعت دفاعی به ترتیب 

وتحلیل  و ضرايب آماری متناسب با نوع متغیرها و برای تجزيه SPSSافزار  شده با استفاده از نرم گردآوری
های همبستگی استفاده شد. نتايج پژوهش حاکی از آن است که تنباطی از آزمونها از آمار و تحلیل اسداده

محدوديت منابع و از سوی ديگر، سو  يکی فناوری، از توسعه  برای  های صنعت دفاعی تـرين چالشمـهم
. صنعت دفاعی از طريق هاست آنتـغییر  باالی سرعتهـمراه بـا  موردنیاز  هایتـنوع فـزاينده فناوری

بنیان و کمک به نوآوری ، کمک به تحريک تقاضای دانشگذاری سرمايهسرريزهای فناورانه، ايجاد امنیت 
راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به  وکارهای کسبمانع پیشرفت که های نهادی نهادی برای رفع گلوگاه

 بود.واهد های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خارتقای قابلیت

 نوآوری.  توسعه فناوری،  الگو، اقتصاد مقاومتی، صنعت دفاعی، واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1
  های کـشور در حـوزه اقـتصاد راترين دغدغهمقاومتی، شايد بتوان مهم  اقتصاد  کلی  هایبا مروری بر سیاست

  تولید  گیری قابلیتبـیکاری و عدم شکل مـزمن،ثباتی اقتصادی و تورم های مزمن بیبا بیماری  شدن مواجه
در   عـمدتاً  در حوزه صنايع و محصوالت راهبردی و نیز وابستگی شديد به واردات دانـست؛ کـه ويژه به  داخل
 کنونی شرايط در يا فشار هایحوزه تشخیص يعنی مقاومتی اقتصادهای نهادی ريشه داشته است. ضعف
 که فرصت به فشارهايی چنین تبديل آرمانی شرايط در و کردن اثر بی و کنترل رایب تالش متعاقباً و تحريم

. است موضوعی چنین الزام و شرط پیش مدبرانه و عقاليی هایمديريت اعمال و همگانی مشارکت و قطعاً باور
 است و خوداتکايی برای تالش و داخل تولید هایمزيت روی تأکید و ها وابستگی کاهش مقاومتی اقتصاد

 بسته و منفعل اقتصاد يک نه پوياست و فعال مقاومتی اقتصاد يک واقعی، مقاومتی اقتصاد از منظور صدالبته
در اقتصاد  .شود می تعريف پیشرفت و حرکت مسیر در کوشش و پیشرفت موانع دفع برای مقاومت چنانکه

 بوده بشر زندگی از مهمی جزء همیشه تاريخ طول در مقاومتی و صنعت دفاعی بايد توجه داشت که دفاع
 به دفاع چگونگی اما شود؛ می مهاجمان تجاوز اثر میزان کاهش يا دفع سبب انسان دفاعی اقدامات زيرا است؛

 و عقل از استفاده با تا اند ه کرد سعی خود حیات دوران در ها انسان و دارد بستگی مختلفی شرايط و عوامل
 را آن و انتخاب دشمنانشان تهاجم مقابل در متفاوت، های وضعیت در را دفاع راه بهترين خود ی اراده و تدبیر

 های روش و  درراه نسبت همین به و ها افزار جنگ در زيادی های تفاوت جوامع، ی توسعه با. ببندند کار به
سازی  بايد صنعت دفاعی را مقاوم ها و شرايط موجود،  حال با توجه به وجود تحريم .است گرفته صورت دفاعی

 آن پژوهش اين نمود و اين امر با مهیا نمودن ملزومات اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی ممکن است. تالش
ها را باهم  آندر فضای اقتصاد مقاومتی، عوامل مؤثر بر اقتدار صنعت دفاعی و اقتصاد دفاع و رابطه  که است

 در الگوسازی و پردازی نظريه و ابتکار و نوآوری به مکلّف بنابراين مشخص و در يک الگو بیان نمايد؛
در اين پژوهش ابتدا معنی  .است «مقاومتی اقتصاد» مفاهیم، اين از يکی. است اقتصادی جديد های عرصه

توسعه فناوری و تأثیر اقتصاد مقاومتی بر های مربوط به صنعت دفاعی و اقتصاد مقاومتی بررسی، سپس چالش
 کل معظم فرماندهی حکیمانه های رهبری مدد به کشور دفاعی صنعت گیرد. عرصهاين دو موردبحث قرار می

 پويايی، عظمت، از کشور متخصصین و انديشمندان خواهی آرمان و بسیجی روحیه جهادی، مديريت قوا،
برخوردار بوده و در اين راستا استفاده از  مسلح نیروهای نیازهای رفع خاصی برای توانايی و ورزيدگی چابکی،

بهتر اقتصاد  بردن هر چه رشد فناوری و ايجاد بستری مناسب جهت اين امر مستلزم استفاده بهینه و بکار
 مقاومتی در مبحث صنعت دفاعی کشور هست.

 مسئله. بیان 2
 از کشورها از بعضی. گیرد قرار آسیب مورد هم و يابد رشد هم تواندنظامی می هایفعالیت ناحیه از اقتصاد 

 در جنگ آتش شدن ورشعله. آورند دست به توجهی قابل ارز اندتوانسته جنگی فروش تسلیحات و تولید طريق
 کنار عوامل در که هاستسالح اين تولیدکنندگان اقتصادی مالحظات از متأثر حدودی تا جهان نقاط مختلف

 بیشتر برای تحقیقات الزم بستر آمدن فراهم و هاسالح عملی سیاسی، آزمايش اهداف به نیل قبیل از ديگری
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 و مانده عقب در کشورهای. است بوده تولیدکنندگان موردتوجه پیشرفته همیشه هایسالح خصوص در
 که نظامی هایيادشده هزينه در کشورهای که طوری به. است متفاوت زيادی حدود تا وضعیت توسعه درحال
 فرآيند و معیشت درنتیجه و برده تحلیل را اقتصادی کشورها شود، توانمی صرف امنیت تأمین برای معموالً
 (.6966ديزجی و همکاران، ) دهدمی قرار تأثیر تحت را توسعه
 يعنی است؛ هجمه آن برابر در ما «پدافندشناسی» و «آفندشناسی»  ،«شناسی هجمه» متوجه مقاومتی، اقتصاد

 ابزارهايی چه با و چگونه را آن در اخالل و ايران اقتصاد به حمله ما مخالفان که کنیم بررسی ابتدا بايد ما
 را دشمن ی هجمه های شیوه و ابزارها که ايم يافته دست مقاومتی اقتصاد به وقتی بنابراين دهند؟ می صورت

 است بديهی. کنیم اجرا و تدوين آنان علیه را خود مقاومت استراتژی ها آن اساس بر و باشیم شناخته پیشاپیش
 بررسی به دفاعی اقتصاد .شد نخواهد اجرا و طراحی نیز آن با متناسب مقاومت نشود، شناخته دشمن آفند تا

 عوامل جنگ، به دادن خاتمه جنگ، از امنیت، اجتناب صلح، سالح، خلع نظیر آن به مربوط امور و دفاع مسائل
 مفهوم به توجه با. پردازدمی... و اقتصادی ثبات رشد، درآمد، منابع، توزيع تخصیص جنگ، مديريت آن، ايجاد
 و کشورها تدافعی هایفعالیت کردن محدود در منابع کمبود تأثیر شامل بررسی دفاعی اقتصاد دفاع،

-می فعالیت المللیبین نظامی در هاملت اينکه به توجه با عالوه به. هاستفعالیت اين قبیل توسعه حال درعین

 بتواند به بايد دفاعی اقتصاد است، غیردولتی عامالن از شماریبی تعداد و هادولت شامل ديگر که کنند
 از جزئی خود که المللیبین و ایمنطقه امنیت تأمین جستجوی در که مختلف میان کشورهای هایتعامل

 بر سطح دفاعی هایفعالیت تأثیر دفاعی اقتصاد گفت توانمی خالصه طور به. بخشد وحدت ها هستند، آن
 اقتصاد چارچوب طورکلی، به .کندمی تعیین را دفاع امر بر اقتصادی نظام اين اثر و المللیبین اقتصاد گسترده
 چارچوب اين در عمومی بخش اقتصاد موضوع ويژهشده، به تشکیل متعددی اقتصادی هایزيرشاخه از دفاعی

 تلقی عمومی کاالی نوعی توانمی را )امنیت( دفاع تجهیزات تأمین است، زيرا برخوردار ایويژه اهمیت از
و  هارتلی) ندارد وجود رقابتی گونههیچ کشور افراد بین در آن منافع توزيع و خصوص مصرف در که کرد

 تأثیرات تواندمی مستقیم، تأثیرات عالوه بر هاهای ارتقای توان دفاعی رقابتی دولتهزينه (.6969 6همکاران
 برای کشور جمهوری اسالمی ايران مالی نیازهای .باشد داشته کشورها رشد اقتصادی بر نیز غیرمستقیمی

 که است شرايطی در اين و بوده گسترده استراتژيک، و حساس ایمنطقه در قرار گرفتن دلیل به امنیت، تأمین
جانبه  همه هایتحريم وجود دلیل به ديگر سوی از. است محدود نیازها اين تأمین برای مالی کشور منابع

 مهم ابعاد از که يکی دفاعی اقتصاد مقوله اجرای ضرورت و غربی کشورهای جانب از شده اعمال اقتصادی
 اهمیت از تواندمی کشور رشد اقتصادی بر آن اثرات و دفاعی مخارج و هاهزينه بررسی است، مقاومتی اقتصاد

، محدوديت سو يکی فناوری، از توسعه  برای  نیز های صنعت دفاعی چالش ترين مهم .باشد برخوردار ایويژه
. حل اين هاست آنتـغییر  باالی سرعتهـمراه بـا  موردنیاز  هایمنابع و از سوی ديگر، تـنوع فـزاينده فناوری

بخشی از بار  ئلهمسبرای حل اين  يافته توسعه. بـسیاری از کـشورهای  پیچیدگی خاص خود را دارد مسئله
اما در کشور مـا به دلیل ضعف در  ؛اندقرار داده دفاعی غیردوش بـخش   بـر  های پیشرفته رافناوری  توسعه

                                                           
1
 Hartly et.al. 
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محدوديت منابع، بخش  باوجودهـای تـوسعه فناوری در سطح ملی، جريان بـالعکس اسـت. يعنی زيرساخت
هـای پیشـرفته بـر دوش بکشد. لذا ز در توسعه فناوریعالوه بر بار خود، مجبور اسـت بـار کشور را نی  دفاع
توسعه فناوری در صنعت دفاعی با   ، جريان، بـا افـزايش محدوديت منابعبـینی کرد که در آيندهپیش توان می

عیار اقتصادی و لزوم ارتقای  با توجه به خارجی بودن تهديدهای اقتصادی، جنگ تمام .چالش مواجه شود
دنبال نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری  در اين پژوهش بهدفاعی،  قدرت

 هستیم.

 . اهمیت و ضرورت تحقیق3

 افزايش و دفاعی دانش توسعه های شبکه توسعه و رشد مختلف، های بخش در تولیدی های ظرفیت ارتقای
 صنعت عرصه دستاوردهای ازجمله دفاعی راهبردی و پیشرفته های فناوری و ها سامانه به دستیابی سرعت
 شکوهمند نماد به تحريم، و تهديد شرايط باوجود کشور دفاعی صنعت شده باعث که هست کشور دفاعی

 لزوم و مقاومتی اقتصاد فهم و تبیین برای .شود تبديل مقاومتی اقتصاد تحقق مظهر و خودباوری خودکفايی،
 به يا طیفی مفهوم يک بودن مقاوم مفهوم اوالً،. کرد پیدا ورود مسئله به مقدمه چند با است الزم آن وجود

 مقاومتی اقتصاد ثانیاً،. نیست مشخص ای اندازه دارای و مطلق مفهوم يک و بوده مشکک کلی يک عبارتی
 بر اصل دنیا جای هر در که است اين مدعا اين بر شاهد. است عقلی مفهوم يک نقل، و دين علم، از قبل

 آن متوجه نیز دنیا اقتصادهای ساير به نگاهی با. است عقلی اصل يک اين و است قوام و مقاومت استحکام،
 با امر اين و اند داشته خويش ساختارهای و ها بافت سازی مقاوم در سعی همواره ها آن تمام که شد خواهیم
 های تئوری تمام گیری جهت که معنا بدين است؛ بوده پیشرفت روبه خويش مسیر در همواره دانش تکامل
 .است سازی مقاوم و قوام يعنی هدف، اين به نیل جديد،

 . اهداف تحقیق4
 فناوری. توسعه بر یدتأک با دفاعی صنعت در مقاومتی اقتصاد نقش شناسايی 

 فناوری. توسعه بر یدتأک با دفاعی صنعت یردولتی در اقتصاد مقاومتی وغنقش بخش  شناسايی 

 فناوری. توسعه بر یدتأک با دفاعی صنعت دولتی در اقتصاد مقاومتی ونقش بخش  شناسايی 

 فناوری. توسعه بر یدتأک با دفاعی صنعت شناسايی نقش ديپلماسی در اقتصاد مقاومتی و 

 دفاعی. صنعت شناسايی نقش توسعه فناوری در اقتصاد مقاومتی و 

 

 های تحقیقل. سؤا5
  کارايی  فناوری در صنعت دفاعی، مفهوم توسعه توجه بـه مفهوم جنگ اقتصادی و همچنینبا

 یردولتی و ديپلماسی، بر اين صنعت چگونه خواهد بود؟غدر بخش دولتی، بخش اقتصـاد مقـاومتی 

 تواند الگوی دفاعی و اقدامات خصمانه دشمن، آيا اقتصاد مقاومتی می  پذيری اقتصادی، یبآس ازلحاظ
 مناسبی برای اين کار باشد؟
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 تحقیق. فرضیات 6
 رابطه وجود دارد. دفاعی و اقتدار صنعت بین توسعه فناوری .6
 فناوری( رابطه وجود دارد. توسعه بر یدتأک بادفاعی ) و اقتدار صنعت مقاومتی بین کارايی اقتصاد .2
فناوری(  توسعه بر یدتأک )با دفاعی صنعت یردولتی و اقتدارغمقاومتی بین نقش بخش  در اقتصاد .9

 رابطه وجود دارد.
فناوری( رابطه  توسعه بر یدتأک )با دفاعی صنعت مقاومتی بین نقش بخش دولتی و اقتدار اقتصاددر  .1

 وجود دارد.
فناوری( رابطه وجود  توسعه بر یدتأک بادفاعی ) صنعت مقاومتی بین نقش ديپلماسی و اقتدار در اقتصاد .5

 دارد.

 یشناس روش. 7
بندی پژوهش بر اساس شود. در طبقهمی محسوب 6اين پژوهش با توجه به هدف آن جزء تحقیقات کاربردی

بندی تحقیقات برحسب . همچنین اين پژوهش ازنظر دستهاست 2روش، پژوهش حاضر از نوع همبستگی
های نمونه و آيد که به توصیف ويژگیطرح تحقیق( پژوهشی توصیفی به شمار می) هانحوه گردآوری داده

 از ها،فرضیه آزمون انجام و داده آماری تحلیل پرداخته است. برای ها به جامعه آماریسپس تعمیم اين ويژگی
 .شده است همبستگی پیرسون استفاده آزمون

 . ادبیات و پیشینه8
 درتحقیقاتی که  داشته ورابـطه باهم   دفاعی  اقتصاد  ادبیات  در  مـخارج نظامی و رشد و تـوسعه اقـتصادی

ها، کشورها و شـرايط گـوناگون تأثیر تأثیر صنعت دفاعی در اقتصاد کشورها صورت گرفته، در زمان زمینه
 مطالعات از جديد ایشاخه دفاع . اقتصادداشـته اسـت  های مـهم اقـتصادی کشورهامتفاوتی بر شاخص

 را مخارج اين رجیخا آثار و مطالعه صلح و جنگ هایطی دوره را دفاعی مخارج مديريت که است اقتصادی
 در اقتصاد عمومی کاالهای مخارج عنوان به دفاعی مخارج طورکلی به. کندآنالیز می اقتصاد هایبخش ساير بر

های کانال طريق از را اقتصادی کالن متغیرهای و دفاعی مخارج رابطه دفاع اقتصاد ولی شوندگرفته می نظر
 (.2223، 9کند )آندومختلف آنالیز می

 ملی سطح در مقاومتی اقتصاد به گذار در دفاعی صنعت نقش بررسی تحقیق اين (، هدف6939زاده، ) فرتوك

 گیرد: موردتوجه قرار بايد مسئله دو مقاومتی، اقتصاد به گذار جريان در دفاعی صنعت نقش تبیین برای .است

 های گیری جهت و کردخواهد  تعقیب را اندازیچشم چه مقاومتی اقتصاد به گذار در دفاعی صنعت اول،

                                                           
1
 Applied Research 

2
 Correlational Research 

3
 Ando 
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 مقاومتی جريان بر انداز،چشم و گیریاين جهت با دفاعی صنعت که اين دوم، بود؟ خواهد چگونه آن راهبردی

مهم ابتدا، فوق سؤال دو به پاسخ برای مقاله، اين در خواهد گذاشت؟ جای بر تأثیری چه کشور اقتصاد شدن
-مؤلفه و اهداف ماهیت، و مقاومتی اقتصاد مفهوم سپس، شد. خواهد کشور تبیین اقتصادی هایچالش ترين

صنعت  اقتصادی هایچالش بر مروری با بعد، گام در شود.می معرفی رهبری معظم ديدگاه مقام از آن های

 سمت حرکت به مسیر در دفاعی صنايع گیریجهت مقاومتی، اقتصاد هایمؤلفه اساس بر ،کشور دفاعی

 شده بینی پیش گیریو جهت اندازچشم به توجه با درنهايت، شد. خواهد بینیپیش و تحلیل مقاومتی اقتصاد

 سمت به کشور درحرکت دفاعی تأثیر صنعت و نقش کانونی، گروه رويکرد اساس بر دفاعی، صنعت برای

 که دهدمی نشان مطالعه نتايج گرفت. خواهد قرار موردبررسی شده طرح هایمؤلفه اساس بر مقاومتی اقتصاد

 بنیاندانش تقاضای تحريک به کمک گذاری، سرمايه امنیت ايجاد سرريزهای فناورانه، طريق از دفاعی صنعت

ملی  سطح در راهبردی وکارهای کسب پیشرفت مانع نهادی هایگلوگاه رفع برای نوآوری نهادی به کمک و

 .شد خواهد مقاومتی اقتصاد به گذار در کشور هایقابلیت ارتقای به منجر هستند،

است، نیازهای مالی برای  قرارگرفتهای استراتژيک ، به دلیل اينکه در منطقهسو يکايران از   (،6931عباسیان )
از  شده اعمالاقتصادی  جانبه همههای ديگر به دلیل وجود تحريم سوی ازامنیت آن گسترده بوده و  تأمین

خارج دفاعی و اثرات آن بر رشد جانب کشورهای غربی و ضرورت اجرای مقوله اقتصاد دفاعی، بررسی م
ای برخوردار باشد. مطالعه حاضر اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم تواند از اهمیت ويژهاقتصادی کشور می

کند. بدين می وتحلیل تجزيهارزيابی و  6957 -6932مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور را طی دوره 

است که با استفاده از روش حداقل  شده ارائه (SEM) زمان هممنظور، مدلی مبتنی بر سیستم معادالت 
 (9SLSای )ای و روش حداقل مربعات سه مرحلهبرای برآوردهای تک معادله (2SLS) ای دومرحلهمربعات 

معادالت، اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور بررسی و آزمون شده است. نتايج  زمان همبرای برآورد 
بیانگر آن است که عوامل اصلی مخارج دفاعی ايران، اقتصادی نبوده بلکه استراتژيک هستند )تهديد جنگ(. 

و موازنه  انداز پسهمچنین، اثر مستقیم مخارج دفاعی روی رشد اقتصادی و نیز اثرات غیرمستقیم آن روی 
 .تجاری، منفی و معنادار هستند

 اتحاديه کشور عضو 65 اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج اثر بررسی به ایمطالعه در (،2262) نیکواليدو و دان
 اين به ترکیبی هایاقتصادسنجی داده هایروش از استفاده با ها آن. اندپرداخته 6316-2227ی  دوره طی اروپا

 .شودنمی توسعه اقتصادی گسترش و رشد باعث دفاعی مخارج افزايش که اندرسیده نتیجه
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 بندی مشکالت اقتصادی کشور( جمع6جدول شماره )
وابستگی شديد بودجه 

 دولت به درآمدهای نفتی
تورم فزاينده ناشی از کسری 
بودجه مزمن و رشد باالی 

 عرضه پول

باال بودن مـیزان بـیکاری 
 آموختگان دانشبرای 

 دانشگاهی

با روند فـزاينده واردات 
 توجه به وضعیت ارز

در درآمدهای   ثباتی یب
دولت و اقتصاد کشور ناشی 

ثباتی در درآمدهای  یباز 
 نفتی

ی سو بهها  يهسرماحرکت 
غیرمولد،   های یتفعال

ی و کاهش باز سفته
گذاری مولد و  يهسرما

 زا اشتغال

افـزايش شکاف درآمدی 
 میان طبقات مختلف جامعه

نزولی صادرات به دلیل روند 
  از بـین رفـتن قدرت رقابت

 بازارهای خارجی  در

تضعیف قدرت رقابت 
ی داخـلی در مقابل ها بنگاه
 ی خارجیها بنگاه

عمق پیدا نـکردن زنـجیره 
ارزش محصوالت داخلی و 

  های یتقابلیری گ شکلعدم 
برای توسعه صنايع و   الزم
 های راهـبردی یفناور

دگی تـخريب سـبک زنـ
 بخش در جامعه یتعال

کشور به   وابستگی
های  یفناورمحصوالت و 

یجه، درنتراهبردی وارداتی و 
افزايش فشار تهديد ناشی از 

 .تحريم بر اقتصاد کشور

 منبع: يافته های محقق
 های الگوی اقتصاد مقاومتی( مؤلفه2شماره )جدول 

ايجاد تحرك و پويايی در 
  و بـهبود  کـشور  اقتصاد

های کالن تولید ملی، شاخص
اشتغال، کاهش تورم، 

وری، رفاه بهره  افـزايش
از همه   ترعمومی و مهم
 عدالت اجتماعی.

  تـوانايی مقاومت در برابر
  های تکانه و  زا يدتهد  عوامل

اقتصادی دنیا، بالهای طبیعی 
مثل   تخاصمی  هایو تکانه

 . هاتحريم

 

های داخلی بر ظرفیت یهتک
علمی، انسانی،  هایظرفیت

طبیعی، مالی، جـغرافیايی و 
اقـلیمی ضـمن استفاده 

از   حداکثری از امکانات بیرون
 کشور

همت جهادی )رويکرد 
جهادی و مديريت جهادی(، 

، بـا برنامه و پرقدرتعـلمی، 
 مجاهدانه

های سیاستمحوری )مردم 
گیری از ( و بهره11اصل 

فعاالن، کارآفرينان، مبتکران، 
مـهارت و صـاحبان صاحبان 
سازی، زمینه  با  سـرمايه

 راهنمايی و حمايت دولت

امنیت اقالم راهبردی و 
اساسی، در درجه اول غذا و 

 بر تـولید داخلی یهتکدارو با 

کاهش وابستگی به نفت 
)استفاده حداقلی از فروش 

 ( نفت خام

الگوی مـصرف   اصالح
يی، پرهیز از اسراف، جو صرفه)

نه، الگوی مصرف عاقال
 مدبرانه و اسالمی(

ی و ساز شفافیزی )فساد ست
ايجاد امنیت و فضای 

 رقـابتی(

  اقتصاد) یمحور دانش
یان، چرخه علم تا بن دانش
ی دارای ها بخش  در  ثروت

 مزيت(

 عدالت بنیان گرااقتصاد برون

   سازی اقتصادیشفاف و سالم برنامه محور

 منبع: يافته های محقق
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 های تحريم اقتصادیويژگی( 9جدول شماره )
درگیر شدن در جنگ 

 اقتصادی
های لزوم مقابله با گروه

 تروريستی
تغییر استراتژی از نظامی به 

 اقتصادی
دارای کمترين هزينه مالی 

 برای تحريم کننده

 کمترين هزينه ديپلماتیک
برجسته شدن نقش بخش 

 خصوصی
کاهش هزينه دفاعی با 

 ديپلماسی
لزوم توجه به انواع 

 ديپلماسی

درگیری از طريق جنگ نرم 
 و جنگ سخت

نیاز پیاپی به اصالح 
 ساختارها

ها و درگیر کردن ملت
 ها با عملیات روانیدولت

ايجاد انزوای اقتصادی با 
ممانعت از پیوستن کشورها 

 به سازمان تجارت جهانی

-استفاده از بازيگران منطقه

 المللیای و بین
 تربیت نیروی انسانی

سیاسی و  ثبات دهبرهم زنن
 اجتماعی

 توجه به ژئوپلیتیک

 ایهای منطقهسازمان
وجود نهادها و بازيگران 

 ایمنطقه
 ای رشته ینبهای تخصص

نقطه ثقل شدن به  يلتبد
 استراتژی امنیت ملی آمريکا

   هااستفاده از رسانه ايجاد فشار سیاسی

  منبع: يافته های محقق

 صـنعت دفـاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی یریگ جهت. 9

يک   با  اقـتصادی آينـده صنعت دفاعی  احتمالی  هایترين چالشگیری، ابتدا بايد مهمبرای درك اين جهت
ها مسیر حرکت کارهای مـمکن بـرای مـواجهه با آن چالشراه اساس برپژوهانه تبیین شوند. سپس نگاه آينده

 (.6939، )فرتوك زاده شودبینی پیش به سمت اقتصاد مقاومتی
 کنیم:بندی میدسـته بـه شـرح زير طبقه  چهار  ها را دراين چالش

 های صنعت دفاعی در توسعه فناوریالف( چالش 
 هـای صـنعت دفاعی در مديريت منابع انسانیب ( چالش

 و امالك  های صنعت دفاعی در آمايشچالش (ج 
 یدرآمـدزاي های فعالیتصنعت دفاعی در   هایچالش (د

گیری صنعت دفـاعی بـرای مواجهه با آن در جهت  تبیین و چگونگی ،محور توسعه فناوری اختصار بهدر ادامه، 

 .خواهد شدبررسی   مقاومتی  اقتصاد  گذار به
-شمول نمیه و جهانهای سادسادگی در قالب عبارات و تئوری توسعه امری پیچیده و چندوجهی است که به 

 ی فرايند توسعه، تفاوترها و عناصر ضروگنجد و متفکران به دنبال اين هستند که در عین يافتن شباهت
توان ( تقريباً کشوری در دنیا را نمی6935 سوزنچی،.)خوبی بیان کنند های کشورهای مختلف را نیز بهمدل

يکی از اين وجوه اشتراکی، نقش زيرکانه  بنابراين باشد؛يافته  يافت که بدون نقش فعال دولت به توسعه دست
و خردمندانه دولت در فرايند توسعه است. يکی ديگر از اين وجوه اشتراك پیشرفت فناوری و تا حد 

ها در مديريت و دهد و در اين میان، نقش دولتتوجهی علم است که در فرايند توسعه رخ می قابل



  17                                                                                             6931، بهار ، شماره سوم، سال دومصلنامه اقتصاد دفاعف

 

های اصلی پیشرفت فناوری موضوع ديريت مناسب پژوهش به يکی از راهو همچنین م گذاری فناوری سیاست
 ای بوده است.مباحث و مقاالت گسترده

گیری و ايجاد اقتصاد صنعتی از طريق گذار از دنیای کشاورزی و نظام فئودال و حاکم شدن نظم بازار، شکل
-رود، سرمايهپیش می اری جديد بهگذانداز سرمايه و سپس سرمايهاقتصاد سیاسی که از طريق انباشت و پس

زنند، نگرش داران دست به توسعه ماشین میرحمی که برای کسب سود و در رقابت با ساير سرمايهداران بی
آبادسازی اين دنیا را امری مقدس دانسته و بدين ترتیب دست  قديمی، پروتستانی که در برابر نگرش کاتولیک

صورت خالقانه دست به  و نظامی که به کراسی و دموکراسی زده استبه توسعه دو ساختار مهم يعنی بورو
زند، هرکدام تقريری متفاوت از نظم دنیای جديدی است تخريب قواعد قديمی و جايگزينی قواعد جديد می

های دنیای جديد که آن را در همه شئون ( يکی از ويژگی6935 سوزنچی،.)کنیمکه ما در آن زندگی می
های جديدی است که دائماً توان تأثیرگذاری سادگی مشاهده نمود، توسعه روزافزون فناوری بهتوان زندگی می

 (6935سوزنچی، .)بردهای جديد باال میو قدرت بشر را در انجام کارهای مختلف با نوآوری و فناوری
از عهده اين امر  تنهايی بتواند ها، ديگر اين انتظار که بخش خصوصی بهباگذشت زمان و پیچیده شدن فناوری

-های زيادی برای توسعه فناوری پیاده میای که امروز دولت ژاپن برنامه گونه برآيد انتظاری ناصواب بوده به

 کند.

 توسعه فناوری. 11

، محدوديت منابع و از سوی ديگر، سو يکی فناوری، از توسعه  برای  های صنعت دفاعی تـرين چالشمـهم 
. بـسیاری از کـشورهای هاست آنتـغییر  باالی سرعتهـمراه بـا  موردنیاز  هایتـنوع فـزاينده فناوری

قرار  دفاعی غیردوش بـخش   بـر  های پیشرفته رافناوری  بخشی از بار توسعه مسئلهبرای حل اين  يافته توسعه
ان بـالعکس هـای تـوسعه فناوری در سطح ملی، جرياما در کشور مـا به دلیل ضعف در زيرساخت ؛اندداده

عالوه بر بار خود، مجبور اسـت بـار کشور را نیز در توسعه   محدوديت منابع، بخش دفاع باوجود. يعنی اسـت
کرد که در آينده، بـا افـزايش محدوديت  بینی پیشتـوان هـای پیشـرفته بـر دوش بکشد. لذا میفناوری

 .جه شودتوسعه فناوری در صنعت دفاعی با چالش موا  منابع، جريان

راهـبردی صـنعت دفاعی برای گذار به اقتصاد مـقاومتی بـرای مواجهه بـا اين چـالش، حـرکت  گیری جهت
، مردم محوری، اتکا محوری دانشهای به ترتیب با محوريت مؤلفه  مقاومتی  صنعت دفاعی به سـمت اقتصاد

ها و توسعه شبکه ردن تصدیدر اين مسیر، حداقل کاست. های داخلی و مديريت جهادی بـه ظـرفیت
، کالم يک  و در  در صنعت دفاعی بنیان دانشهمکاران دفاعی در بـخش مـلی، ارتـقای ظرفیت کارفرمايی 

گیری راهبردی صنعت دفاعی را در گذار به نوآوری باز، جهت  بر  مبتنی  شـبکه –اتـخاذ رويکـرد هـسته 
 (.6939، فرتوك زاده. )کنداقتصاد مقاومتی مشخص می
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 فناورانه تهديدات. 11
 را متأثر انسان حیات ابزارهای و ماهیت که ای گونه به ،است يافته شگرفی اخیر تحول هایدهه در فناوری

 . به(6962کاستلز،) است ساخته جهانی حاکم و ملی گروهی، فردی، معادالت در را جديدی گفتمان و ساخته

 موردتوجه کارشناسان سوی از شدت به ناحیه اين از تهديد تولیدشده هایگونه شناسايی که است خاطر همین

 به يا و توسط نیز از تهديد متفاوتی اقسام است، بسیط نه و پیچیده ایپديده فناوری ازآنجاکه .قرارگرفته است

معموالً  نويسندگان که است ذکر به الزم .شوداشاره می ها آن ترين مهم به ادامه در که تولیدشده آن کمک

 :از اند عبارت که نمايندمی طرح اسکاپ از پیروی به اصلی را چهارعنصر فناوری برای

 .کرد مشاهده را آن توان نمودهایمی اشیا قالب در ( کهHardware) افزاری سخت عنصر يک:

 .کرد مالحظه را آن تجلیات توانمختلف می «هایايده»ارائه  قالب در ( کهSoftware) افزاری نرم عنصر دو:

 .يابدمی تجلی ها ای آن مهارت نوع و هاانسان در ( کهHumanware) افزار انسان عنصر سه:
 شود.می مشخص نهادها از ایپیدايش پاره يا و اضمحالل با ( کهOrgaware) افزار سازمان عنصر چهار:

 اصلی دسته سه در را ها آن توانکه می است کرده کمک تهديدات از ایدسته تولید در «فناوری» ترتیب اين به

 (6965)افتخاری، .نمود بررسی

 . فناوری و اقتصاد ملی12
شناسند که به نحوی مناسب از فنّاوری برای خلق ثروت بهره  يافته را با کشورهايی می اقتصادهای توسعه

تکنولوژيک الزم برای خلق شناسند که دانش فنی  يافته را با کشورهايی میتر توسعهگیرند. اقتصادهای کم می
بلکه اين شیوه مؤثر  کند میکنم که اين تکنولوژی نیست که ثروت خلق  اختیار ندارند. تصريح می ثروت را در

که از فنّاوری برای افزايش ارزش به منابع  سازد. وقتیگیری از فنّاوری است که ثروت می و مناسب بهره
شود  شود ثروت خلق می ه کاالها و خدمات رقابتی بهره گرفته میچنین از آن برای تهی شود و هم استفاده می

های بسیط  ( اما مديريت مناسب فنّاوریکند می)يعنی، مديريت تکنولوژی است که ثروت و خوشبختی را خلق 
توانند يک مزيت رقابتی مشخص خلق کنند و به نحوی مؤثر برای خلق ثروت مورداستفاده  و متوسط نیز می

 (6965)افتخاری، .قرار بگیرند

 اقتصادی . تهديدات13

توان می که است برانگیزی چالش های حوزه ازجمله منافع سر بر شديد رقابت وجود دلیل به اقتصاد حوزه 
 همین نمود. به وجوجست را و ... تعارض مخالفت، رقابت، همکاری، از اعم اقدامات از متنوعی طیف آن درون

 ترين مهم رسد.به نظر نمی صحیح اقتصادی تهديد به هاپديده اين تمامی عنوان بر اطالق که است دلیل

 ثبات»شمرد، برمی هاپديده از گونه اين شدن برای امنیتی ،(Robert Mandel)که رابرت ماندل شاخص

بروز  يا و ثباتیبی به میزان چه تا اقتصادی هایپديده اين از ناشی تبعات که است و اين «اجتماعی سیاسی
 تحلیل در «ثباتیبی»میزان و نوع که است ذکر به (. الزم6973ماندل،) شودمی منتهی جنگ و درگیری
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 طور داری( بهچون نظام سرمايه) های اقتصادینظام از برخی چراکه دهد؛می شکل را بارزی شاخص امنیتی

به  تهديد ضرورتاً يک و شده ارزيابی اقتصادی امنیت راستای در که ثباتی هستندبی از بخشی متضمن طبیعی

 .آيدنمی شمار

 .نمود بندیرده «توزيع»و  «تولید»حوزه اصلی  دو در را اقتصادی تهديدات توانمی کالن بندیتقسیم يک در
دسته  دومین است؛ عمومی هاینیازمندی با متناسب تولید میزان متوجه افزايش نخست گونه که درحالی

 الشعاع تحت امکانات به دستیابی در را فرصت برابری 6ای.رويمرتعبیر جان به که شودمی شامل را تهديداتی

 دارای سرانه که کشورهايی به ضرورتاً محدود اقتصادی تهديدات که باشدمی همین دلیل به .دهدمی قرار

 اين (. بر6962رويمر،) گیرندنیز دربر می را يافته توسعه کشورهای از بسیاری و باشدنمی هستند، پايینی ملی

 :نمود بیان و استنتاج تهديدات اقتصادی تحديد در را زير هایگزاره توانمی اساس

 توسعه، درحال کشورهای از در بسیاری دولت کنترل و نظارت میزان با اقتصادی تهديدات میزان :اول

 .دارد غیرمستقیم ارتباط

 عرصه بر بازيگر يک احتمالی سلطه کاهش به جهانی گستره در اقتصادی رقابت میزان افزايش دوم:

 .يابد می کاهش ناحیه از اين حاصله تهديدات درنتیجه و شده منجر اقتصاد

 دچار جهانی اقتصاد ناحیه از جهانی نیستند، اقتصاد شبکه در حضور به مايل يا قادر که کشورهايی سوم:

 .بود خواهند فزاينده تهديدات

 عمل در اقتصادی ارزش تهديدات کاهش به جهانی و ایمنطقه هایوابستگی میزان افزايش چهارم:

 .شودمی منجر

-می فرصت و تهديد تولید توأمان صورت به و دارد ایدوگانه کارکردهای اقتصادی، هایپنجم: کمک

 .نمايند

 الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی. 14
جانبه تمامی آحاد ملت را  مشارکت همهترديد اقتصاد مقاومتی يک پروژه کالن ملی است که تحقق آن  بی

تواند و بايد در اين زمینه نقش خود را ايفا نمايد و هرکسی در هر مقام و موقعیتی که هست می طلب می
کنندگان،  دار، کارگران، کشاورزان، صنعتگران، تجار و کسبه، بازاريان، تولیدکنندگان، مصرفنمايد. بانوان خانه

 ...گانه و فرهنگیان، حوزويان، دانشگاهیان، هنرمندان، کارمندان دولت، قوای سه دانش آموزان، دانشجويان،
بخش از اقتصاد نظام  دست هم بدهیم و با عزم ملی و کار و مديريت جهادی، الگويی الهام به همه بايد دست

از تهديدات نظر  اسالمی را به جهانیان عرضه نمايیم. ناگفته روشن است که در حال حاضر اقتصاد کشور صرف
توان به؛ تورم سنگین  خارجی، ازنظر استحکام درونی با مشکالت فراوانی روبروست که از آن جمله می

ساختاری، ساختار نامتوازن درآمدهای دولت و کسری بودجه، وابستگی به درآمدهای نفت، فساد مالی، فقر، 
م آمار و اطالعات، عدم استقرار جويی، ضعف نظا گرايی، رانت های تولید، مصرف بیکاری، ضعف زيرساخت

                                                           
1
 John E.Romer 
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اشاره نمود. تحقق اقتصاد  ...بانکداری اسالمی، عدم وجود بخش خصوصی کارآمد و دولتی بودن اقتصاد و
ها و موانع خارجی است که  مقاومتی در گام اول مستلزم رفع اين مشکالت است. در گام بعدی مسئله تحريم

توان؛ عدم اعتقاد برخی از مسئوالن به اقتصاد  آن جمله می در اين زمینه نیز مشکالتی وجود دارد که از
پذيری درآمدهای  ها از طريق کنار آمدن با استکبار جهانی، آسیب مقاومتی و دلبستگی آنان به رفع تحريم

ارزی کشور از تحريم، عدم امکان انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور، وابستگی در برخی کاالهای اساسی 
 نعتی و... را نام برد.و نیازهای ص

 ها. آزمون فرضیه15
های آمده از جامعه آماری در اين بخش به بررسی فرضیه بدست های پاسخ و متغیرها توصیف از بعد

شده است. در آزمون همبستگی برای بررسی میزان  شده و آزمون آماری مورداستفاده در پژوهش پرداخته مطرح
 شده است. استفادهها  ارتباط از میانگین داده

 فناوری( توسعه بر تأکید )با دفاعی صنعت و اقتدار مقاومتی اقتصاد کارايی آزمون رابطه بین -6
 ( ضريب همبستگی1جدول شماره )

 ید بر توسعه فناوریتأکاقتدار صنعت دفاعی با  اقتصاد مقاومتی  

 
 اقتصاد مقاومتی

*2.232 6 همبستگی پیرسون
 

 2.965  داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

 با دفاعی صنعت
 توسعه بر یدتأک

 فناوری

*2.232 همبستگی پیرسون
 6 

  2.292 داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

 منبع: يافته های محقق 

که  بدست آمده است و ازآنجايی 29232طور که از جدول خروجی مشخص هست ضريب همبستگی  همان

هست، لذا اين ضريب همبستگی  2925تر از  بدست آمده است و کوچک 2929( sigمقدار معیار تصمیم )
 اقتصاد و صنعت اقتدار باعث فناوری توسعه بحث در مقاومتی شود اقتصادآمده معنادار است. نتیجه می دست به

 .گرددمی دفاع
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 فناوری(. توسعه بر تأکید با) دفاعی صنعت و مقاومتی اقتصاد در غیردولتی بخش آزمون رابطه بین -2
 ( ضريب همبستگی5جدول شماره )

 ید بر توسعه فناوریتأکصنعت دفاعی با  یردولتیغ بخش 

 بخش
 یردولتیغ

**2.325 6 همبستگی پیرسون
 

 2.222  داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

 دفاعی صنعت
 بر یدتأکبا

 فناوری توسعه

 6 **2.325 همبستگی پیرسون

  2.222 داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

 منبع: يافته های محقق

که  آمده است و ازآنجايی دست به 29325باشد ضريب همبستگی طور که از جدول خروجی مشخص می همان

باشد، لذا اين ضريب همبستگی می 2925تر از  آمده است و کوچک دست به 29222( sigمقدار معیار تصمیم )
 باعث فناوری توسعه بحث در اقتصاد مقاومتی بخش غیردولتی شود در آمده معنادار است. نتیجه می دست به

 .گردد می دفاع اقتصاد و صنعت اقتدار

 فناوری( توسعه بر تأکید با) دفاعی صنعت و مقاومتی اقتصاد در دولت آزمون رابطه بین -9
 ( ضريب همبستگی1جدول شماره )

 ید بر توسعه فناوریتأکصنعت دفاعی با  دولت 

 
 دولت

 2.226 6 پیرسونهمبستگی 

 2.397  داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

ید تأکصنعت دفاعی با 
 بر توسعه فناوری

 6 2.226 همبستگی پیرسون

  2.226 داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

 منبع: يافته های محقق

که  آمده است و ازآنجايی دست به 29226طور که از جدول خروجی مشخص هست ضريب همبستگی  همان

باشد، لذا اين ضريب همبستگی می 2925تر از  آمده است و کوچک دست به 29226( sigمقدار معیار تصمیم )
 صنعت اقتدار باعث فناوری توسعه بحث در شود در اقتصاد مقاومتی دولتآمده معنادار است. نتیجه می دست به
 .گرددمی دفاع اقتصاد و
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 فناوری( توسعه بر تأکید با) دفاعی صنعت و مقاومتی اقتصاد در ديپلماسی رابطه بین آزمون -1

 ( ضريب همبستگی7شماره )جدول 

 فناوری توسعه بر یدتأک با دفاعی صنعت ديپلماسی 

 ديپلماسی

**2.325 6 همبستگی پیرسون
 

 2.222  داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

 بر یدتأک با دفاعی صنعت
 فناوری توسعه

**2.325 همبستگی پیرسون
 6 

  2.222 سطح معنی داری

 35 35 تعداد

 منبع: يافته های محقق

که  آمده است و ازآنجايی دست به 29325باشد، ضريب همبستگی طور که از جدول خروجی مشخص می همان

اين ضريب همبستگی  باشد، لذامی 2925تر از  آمده است و کوچک دست به 29222( sigمقدار معیار تصمیم )
 باعث فناوری توسعه بحث ديپلماسی در مقاومتی، که در اقتصاد شودآمده معنادار است. نتیجه می دست به

 .گرددمی اقتصاد دفاع و صنعت اقتدار

 دفاعی اقتدار صنعت و فناوری توسعه بین مقاومتی اقتصاد آزمون رابطه در -5
 ( ضريب همبستگی6جدول شماره )

 دفاعی صنعت توسعه فناوری       

 توسعه فناوری

*2.212 6 همبستگی پیرسون
 

 2.266  داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

 با دفاعی صنعت
 فناوری توسعه بر یدتأک

*2.212 همبستگی پیرسون
 6 

  2.226 داری یمعنسطح 

 35 35 تعداد

 منبع: يافته های محقق

که  آمده است و ازآنجايی دست به 29212 باشد ضريب همبستگیطور که از جدول خروجی مشخص می همان 
باشد، لذا اين ضريب همبستگی می 2925تر از  آمده است و کوچک دست به 29226( sigمقدار معیار تصمیم )

 اقتصاد و صنعت مقاومتی، توسعه فناوری باعث اقتدار شود که در اقتصادآمده معنادار است. نتیجه می دست به
 .رددگمی دفاع
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ل شماره )
شک

6 )
ی

ی با تأکید بر  توسعه فناور
ت دفاع

صنع
صاد مقاومتی در 

ی اقت
الگو

 
 

ق
ی محق

 منبع: يافته ها
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 . تبیین الگو16
 ها، ارتقای صنعت دفاعی محقق شده و باعث افزايش آمده در صورت توسعه فناوری دست در الگوی به

های موردنیاز را تواند فناوریيک ديپلماسی قوی نیز میگردد. از طرفی زنی و ديپلماسی میقدرت چانه
 هم دارند. جذب و با توسعه آن قدرت دفاعی را افزايش دهد. پس اين دو تأثیر متقابل روی

 توان با استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی نسبت به خريد، انتقال و آمده می دست در الگوی به
اقدام و نسبت به توسعه آن همت گماريم. از طرفی هراندازه که  ها در صنعت دفاعیاحصای فناوری
های آن بر بخش غیردولتی، اثرگذاری توسعه فناوری ها ارتقاء يابد با اثرگذاری مؤلفهتوسعه فناوری

 هم دارند. مشهودتر خواهد بود. پس اين دو عامل نیز تأثیر متقابل روی

 ز توان و امکانات بخش دولتی نسبت به خريد، انتقال توان با استفاده اآمده می دست در الگوی به
های توسعه فناوری با بخش دفاعی اقدام نمود. احصای فناوری، شراکت راهبردی و همگرايی ظرفیت

های بخش دولتی، های آن بر مؤلفهها ارتقاء يابد با اثرگذاری مؤلفهاز طرفی هراندازه که توسعه فناوری
هم دارند. در  ل خواهد شد. پس اين دو عامل نیز تأثیر متقابل روینتايج بهتر و مشهودتری حاص

 شده است. خصوص ديپلماسی نیز چنین است و در بخش توسعه فناوری هم مطالب بیان

 .همه موارد الگو ارتباط دوسويه باهم دارند 

 

 گیری. نتیجه17
 سازی مقاوم در سعی همواره ها آن تمام که شد خواهیم آن متوجه نیز دنیا اقتصادهای ساير به نگاهی با 

 بوده پیشرفت روبه خويش مسیر در همواره دانش تکامل با امر اين و اند داشته خويش ساختارهای و ها بافت
 .است سازی مقاوم و قوام يعنی هدف، اين به نیل جديد، های تئوری تمام گیری جهت که معنا بدين است؛

 افزايش و دفاعی دانش توسعه های شبکه توسعه و رشد مختلف، های بخش در تولیدی های ظرفیت ارتقای
 صنعت عرصه دستاوردهای ازجمله دفاعی راهبردی و پیشرفته های فناوری و ها سامانه به دستیابی سرعت
 شکوهمند نماد به تحريم، و تهديد شرايط باوجود کشور دفاعی صنعت شده باعث که باشد می کشور دفاعی

 .شود تبديل مقاومتی اقتصاد تحقق مظهر و خودباوری خودکفايی،
 انقالبی فرهنگ از  برآمده که است علمی و بومی الگوی يک درواقع مقاومتی اقتصاد های سیاست یمجموعه 
 شرايط و کنونی وضع به مربوط اين که... است ما فردای و امروز وضعیت با متناسب است؛ ما اسالمی و

 اسالمی جمهوری نظام اهداف تواند می است؛ کشور اقتصاد برای بلندمدت تدبیر يک اين نیست، کشور کنونی
 يعنی هست؛ هم پويا حال درعین کند؛ برطرف را مشکالت تواند می کند؛ برآورده اقتصادی مسائل ی درزمینه را
 شرايط با انطباق قابل است، تکمیل قابل ايم،نديده متحجر و بسته چارچوب يک صورت به را ها سیاست اين ما

 حالت به را کشور اقتصاد عمالً و بیايد؛ پیش زمان از ایبرهه هر در است ممکن که است گوناگونی
کند. در پاسخ  می برطرف گوناگون هایتکانه مقابل در را اقتصاد شکنندگی يعنی رساند؛ می «پذيری انعطاف»

 اين ريزانبرنامه و مدارانسیاست شودمی توصیه به سؤال اول و کارايی اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی
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 کشورهای بیشتر مانند) کنند پیشرفته نظامی صنايع گسترش صرف شده را خرج نظامی هایهزينه کشورها
 ارتقای زمینه نظامی بخش تدارکات و انسانی نیروی تأمین جاری هایروش تجديدنظر در با و يافته( توسعه
داخل  در نظامی ادوات و اسلحه تولید با توانمی شرايطی چنین تحت. نمايند فراهم را اين بخش در کارايی
 اشتغال با ايجاد جهان نظامی هایقدرت به کشور نظامی وابستگی کاهش ضمن خارج از خريد جای به کشور
 حاصله مثبت تراوشی آثار تجاری با تراز بهبود و جهان مختلف کشورهای به اسلحه صادرات و اقتصادی رونق

در پاسخ سؤال دوم و اقتصاد مقاومتی و  .کرد فراهم را اقتصادی رشد و جبران را آن منفی آثار نظامی بخش از
بهتر اقتصاد  هر چه اجرای به اقدام مشخص، بندی زمان با و درنگ بی کشور قوای است پذيری آن الزمآسیب

 مختلف، های عرصه برای راه نقشه تدوين و الزم مقررات و قوانین تهیه با و کنند مقاومتی در صنعت دفاعی
 تا آورند فراهم مقدس جهاد اين در را اقتصادی فعاالن همه و مردم آفرينی نقش برای مناسب فرصت و زمینه

 .نمايد رخ جهانیان چشم برابر در سیاسی حماسه همچون نیز ايران بزرگ ملت اقتصادی  حماسه الهی فضل به
تنهايی بتواند از عهده اين امر  اين انتظار که بخش خصوصی بهها، ديگر باگذشت زمان و پیچیده شدن فناوری

-های زيادی برای توسعه فناوری پیاده میای که امروز دولت ژاپن برنامه گونه برآيد انتظاری ناصواب بوده به

 کند.
 و قرار گیرد مدنظربايستی اهداف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی  ،دستگاه ديپلماسی در فعالیت
های  پیش برد. ديپلماسی اقتصادی نقطه تالقی ديپلماسی و فعالیت اين اهداف راو کمک  افزايی هماز طريق 

امنیتی و  -المللی است و فصل مشترك بین منافع اقتصاد ملی و ساير منافع سیاسی اقتصاد ملی و بین
قابله با آن تشکیل ستادی زير های م حل راه ازجمله فرهنگی کشور در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهانی است.
ها است که اين اقدامات در سه بخش پیشگیری،  نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحريم

 مقابله و دور زدن بايد صورت گیرد.
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