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چكیده
اقتصاد دفاع ـ که با اقتصاد دفاعی متمایز است ـ متضمن کاربرد ابزارهاي تحليلی
(تکنيکها) ،قاعدهها ،نظریهها ،دادهها و روش تحليل و استدالل اقتصادي براي تحليل
عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع  /امنيت ملی (به معناي جامع آن شامل هر دو جنبه
سلبی و ایجابی) و حل و فصل منازعه میباشد .بنابراین ،اقتصاد دفاع بررسی و تحليل
اقتصادي دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی ،منطقهاي و بينالمللی ،در کليه
مقاطع جنگی و غير آن ،در سطوح خرد و کالن و با ابزارهاي سخت و نرم بر عهده دارد.
اصطالح «اقتصاد دفاع» ،عامتر از اقتصاد بخش دفاع است و در تحقيق حاضر ،نسبت
آن با اصطالحاتی از قبيل اقتصاد امنيت ملی ،اقتصاد صلح و اقتصاد مقاومتی تبيين شده
است .متخصص اقتصاد دفاع تالش میکند نحوه دستيابی بهينه (اقتصادي) به اهداف ،انجام
وظایف و اجراي مأموریتهاي دفاعی ـ امنيتی تعيينشده توسط مراجع ذيصالح را تحليل
و پيشنهاد کند و به عبارتی ،نحوه اداره بهينه امور دفاعی و امنيت ملی را با تحليلی
اقتصادي فرا راه تصميمگيرندگان بگذارد .در این ميان ،اگرچه مالحظات اقتصادي نيز
ممکن است در تعيين اهداف و وظایف و مأموریتهاي دفاعی و امنيت ملی توسط
تصميمگيرندگان و سرانجام فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گيرد ،اما در مجموع،
تصميم دفاعی ـ امنيتی لزوماً تصميمی اقتصادي نيست.
کلیدواژهها :اقتصاد دفاع؛ اقتصاد امنيت ملی؛ اقتصاد دفاع و امنيت؛ اقتصاد بخش دفاع؛
اقتصاد صلح؛ اقتصاد نظامی؛ دفاع اقتصادي؛ اقتصاد مقاومتی.
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مقدمه
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دفاع و ایجاد امنيت نيز همانند سایر عرصهها بلکه با توجه به اهميت حياتی آن،
بيشتر از بسياري عرصههاي دیگر ،عرصههایی هستند که به شدت با کاربرد بهينه
منابع کمياب روبرو هستند و تحليل اقتصادي آنها موضوعيت ویژه مییابد .امروزه
در مراکز مختلف علمی در سطح جهانی ،این مهم را درك کردهاند و به پروردن و
آموزش نظریهها ،تکنيکها و ارائه دادههاي علمی آن پرداختهاند؛ اما متأسفانه در
کشور ما ،این قلمرو شناختهشده و کاربرد یافتهي جهانی ،هنوز چندان شناخته
نشده و در دستور کار قرار نگرفته و در آموزش و پژوهش و فعاليتهاي علمی و به
ویژه در صحنه برنامهریزي و سياستگذاري و تصميمگيري عملی ،مورد توجه قرار
نگرفته است.
متن حاضر ،تالشی در جهت شناسایی علمی اقتصاد دفاع و برخی ویژگیها و
قلمرو آن به گونهاي مقایسهاي و با مالحظه برخی ابهامات کاربردي در عرصه آن
می باشد .به این منظور ،ابتدا براي تعریف علمی اقتصاد دفاع ،به معرفی اجمالی علم
اقتصاد و امنيت و دفاع ملی (در تمایز با امور نظامی و بخش دفاع) پرداخته شده
است .آنگاه با تحليلی مفهومی اقتصاد دفاع معرفی و قلمرو آن بيان و وجوه تمایز و
اشتراك آن ارائه شده است .بعالوه ،برخی اصطالحات مشترك و مقایسهپذیر
(اقتصاد امنيت ملی ،اقتصاد مقاومتی و اقتصاد صلح) مورد بررسی اجمالی قرار
گرفتهاند و سرانجام ،ماهيت تصميمگيري در عرصه دفاع بيان شده است.
اميد که نوشته پيشِرو ،به عنوان متنی کاربردي ،در جهت ایجاد همفکري و
برداشت مشترك از این مفهوم اساسی اقتصادي ،مفيد باشد .برخورد نقادانه علمی
در جهت اصالح و تکميل این متن ،موجب امتنان خواهد بود.
 -1تعريف مرسوم علم اقتصاد
است2

و از جنبهاي دیگر،
علم اقتصاد دفاع 1از یک جنبه ،موضوعی بينرشتهاي
به هر صورت شاخهاي از علم اقتصاد و در همان حال ،شاخهاي است که به حدي
گسترش یافته است که در خور توجهی مستقل و متمایزـ همانند علم اقتصاد پول،
اقتصاد رشد ،تجارت بينالملل ،اقتصاد بهداشت و اقتصاد آموزشـ در عرصه این
علم میباشد ] .[Hartley and Sandler 1990, 1بنابراین براي درك ماهيت اقتصاد
دفاع باید نخست ماهيت علم اقتصاد را دریابيم[Sandler and Hartley 1995, 3] .
بنا به تعریف مرسوم ،علم اقتصاد عبارت است از «بررسی کاربرد منابع کمياب
در دستيابی به اهداف  /خواستهاي جایگزین (بدیل)» [Henderson and Quandt
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 -2مفهوم و برخی ويژگیهای امنیت ملی
در یک نگرش اوليه« ،بقاء» معموالً باالترین ارزش قلمداد میشود که براي آن،
هر هزینهاي صرف کردنی است؛ اما در نگرشی عميقتر ،تالشهاي بشري فقط براي
بقاء نيست بلکه کيفيت بقاء نيز موضوعيت دارد .به تعبيري ،صرف «زندهبودن»
مالك نيست بلکه نحوه «زندگی کردن» اهميت خاص دارد .یکی از مهمترین
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] 1980, 1و به تعبيري« ،تخصيص» کارآمد منابع «کمياب» در ميان کاربردها یا
اهداف جایگزین و ازاینرو ،به انتخاب (تخصيص) و کميابی ربط مییابد .بدون
کميابی ،نيازي به گزینش کارآمد وجود ندارد .هنگامی که انتخاب مطرح میشود،
مالحظه «هزینههاي فرصت (ازدسترفته) »3ضرورت مییابد و منابع درَي بر
حسب هزینههاي فرصت ارزیابی میشوند« .کارایی» 4نيز مستلزم بهينهسازي مقيد
است؛ به این معنی که براي تحقق کارایی ،با توجه به محدودیتهایی همچون
محدودیتهاي فناورانه و مالی که انتخابهاي عملی یا در دسترس را محدود
میکنند ،هدف (یا اهداف) مورد نظر 5بهينه شود و با استفاده از منابعی ثابت ،به
بيشترین مقدار از هدف مورد نظر برسيم ،یا با استفاده از کمترین منابع ممکن ،به
هدفی معين دست یابيم.
بنا به تعریف مصطلح علم اقتصاد ،این علم با علم «کسبوکار» و «حسابداري»
و «امور مالی» و تحليل صِرفِ سودآوري مترادف نيست و اگرچه این امور با علم
اقتصاد نوعی هم پوشی دارند ،اما نمیتوانند جایگزین آن شوند .برداشت عاميانه از
علم اقتصاد ،به ویژه در بخش دفاع و امنيت ملی که عالوه بر تفاوت برخی
معيارهاي ارزیابی ،همانگونه که ذکر خواهد شد ،تعيين تکليف نهایی تصميمگيري
و انجام فعاليتها نيز فراتر از اقتصاد صورت میگيرد ،سوءتفاهمهایی را در کاربرد
این علم در تحليل مباحث دفاعی و امنيت ملی ایجاد میکند که موجب مغفول
ماندن آن در این قلمرو حساس میگردد .اگر فرض شود که علم اقتصاد ،صرفاً علم
پيگيري سودآوري است و سودآوري نيز در امور دفاعی و امنيت ملی معيار غالب و
حتی در برخی موارد ،معيار تعيينکننده نيست ،نتيجه منطقی چنين برداشت
اشتباهی ،عدم کاربرد قطعی این علم در تحليل امور دفاعی و امنيت ملی خواهد
بود؛ درحالیکه مروري بر آنچه در آینده بيان خواهد شد ،به خوبی کاربرد وسيع و
گسترده و ضروري و فوري چنين دانشی را در این قلمرو بسيار حياتی روشن
میسازد.
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مفاهيم مرتبط با بقاء و کيفيت آن« ،امنيت» است که پيششرط و بستر الزم براي
هر فعاليتی میباشد .به تعبير مقام معظم رهبري:
«امنيت ،یکی از اساسیترین و اصلیترین نيازهاي یک ملت و یک کشور
است .مهمترین مشکل براي یک کشور آن وقتی به وجود میآید که در محيط
کار ،در محيط زندگی ،در محيط تحصيل ،در فضاي عمومی جامعه ،مردم
احساس امنيت نکنند؛ اینجاست که مغزهاي فعال ،دستهاي توانا ،سرانگشتان
ماهر ،هيچیک نخواهند توانست مسؤوليت مهمی را که هر کدام بر دوش دارند،
به انجام برسانند .در فضاي امنيت است که هم تالش علمی ،هم تالش
اقتصادي ،هم روحيه و نشاط و هم همهي فعاليتهاي یک کشور میتواند
بهدرستی برنامهریزي بشود و با دقت دنبال شود و به نتایج خود برسد».
)(1371/7/11
در یک جمعبندي لغوي« ،6امنيت» 7به معناي اطمينان و آسایش و ایمنی
داشتن و بیهراس و بیبيم و بی خوف و در امان بودن (زنهاري) است؛ به عبارت
دیگر ،1امنيت عبارت است از واقعيت (در واقع) یا احساس (به صورت تصوري)
اطمينان 1و آزادي 10از خطر (ایمنی) و ترس و اضطراب و تردید (شبهه)11
(قطعيت )12و نگرانی زیان و آزادي از تحت مراقبت یا بازداشت بودن 13و همچنين
جاگير کردن .14در هر صورت ،امنيت اعم از کيفيت (طبيعت) یا وضعيت (حالت)
امن بودن است.
با این درك که امنيت مفهومی اساساً مجادلهآميز است ،بنا به تعریف ،بحث در
باره آن نمیتواند سرانجام به طور مجرد (انتزاعی) تعيين تکليف شود بلکه برخی
موقعيت ها ،غالب و با کاربرد قدرت تحميل خواهند شد .بر این اساس ،امنيت غالباً
با فرونشاندن تهدیدات در برابر ارزشهاي پاس داشته شده 15به ویژه ارزشهایی که
اگر حفظ نگردند بقاي هدف مورد توجه خاصی را در آینده نزدیک تهدید میکنند،
مرتبط است .اگرچه امنيت و بقا غالباً با یکدیگر پيوند دارند ،اما مترادف نيستند .بقا
شرایطی مرتبط با هستی (وجود) است درحالیکه امنيت متضمن توان دنبال کردن
آمال سياسی و اجتماعی پاس داشته شده میباشد .از این رو ،امنيت را میتوان
«افزون بر بقا (بقاي بعالوه)» 16ناميد که واژه «افزون» در آن ،به معناي آزادي از
تهدیدات تعيينکننده در قبال زندگی و بنابراین ،تهدیدات مرتبط با برخی
انتخابهاي زندگی میباشد.
به طور کلی دو دیدگاه بنيادین در باره امنيت وجود دارد .در دیدگاه اول ،امنيت
در واقع مترادف انباشت قدرت است .از این دیدگاه ،امنيت به عنوان یک کاال در
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نظر گرفته می شود که در نتيجه ،براي امن بودن ،باید چيزهاي معينی نظير اموال،
پول ،تجهيزات و ارتش داشته باشيم .به طور خاص ،قدرت به عنوان مسير دستيابی
به امنيت قلمداد میشود که هر چه بازیگران بتوانند قدرت ـ به ویژه قدرت نظامی ـ
بيشتري انباشت کنند ،امنتر خواهند بود.
دیدگاه دوم ،این نگرش را که امنيت ناشی از قدرت است ،به چالش میکشد.
امنيت در این دیدگاه ،بر آزادي 17بنا شده و با عدالت و فراهم بودن حقوق انسانی
مرتبط است .از این دیدگاه ،امنيت به عنوان رابطه بين بازیگران مختلف قلمداد
میشود نه یک کاال .این رابطه میتواند امري منفی ـ نظير این که امنيت در باره
فقدان تهدیدات باشد ـ یا مثبت ـ نظير این که امنيت متضمن پدیدههایی
توانمندساز و پدیدههایی که امور را امکانپذیر میسازند ،باشد ـ را در بر گيرد .این
تمایز معموالً در تفاوت بين عبارت «آزادي از» 11یا «آزادي براي (در جهت)»11
تجلی مییابد .در صورتی که امنيت را در یک مفهوم رابطهاي 20دریابيم ،امنيت
متضمن کسب درجهاي اطمينان در باره روابطی قلمداد میشود که از طریق به
اشتراك گذاشتن کاالهاي معينی حاصل میشود که به نوبه خود ،درجهاي اطمينان
مجدد 21و پيشبينیپذیري 22فراهم میکند .بر این اساس ،امنيت حاصل
موجوديها نيست بلکه به روابط و تعامل باز میگردد .به همين دليل ،این امکان
وجود دارد که داشتن تسليحات هستهاي از سوي کشوري خاص ،ناامنی آفرینتر از
زرادخانه هستهاي کشوري دیگر به حساب آید(Williams 2008, 5) .23
در چارچوب آنچه گفته شد ،در مطالعات امنيتی دو گفتمان غالب وجود دارد:
گفتمان امنيت سلبی و گفتمان امنيت ایجابی .هر کدام از دو گفتمان در درون خود
موجهاي مطالعاتیاي دارند .گفتمان امنيت سلبی ،امنيت را به نبود تهدید یا امکان
مدیریت و رفع تهدید معنا میکند و خود متشکل از دو موج پژوهشی سنتی و فرا
سنتی است .طرفداران نگرش سنتی ،امنيت را فقدان تهدید نظامی میدانند.
طرفداران نگرش فرا سنتی ،امنيت را چندبُعدي و شامل ابعادي از جمله ابعاد
اقتصادي ،سياست ،فرهنگ ،ایدئولوژي و فناوري تلقی میکنند که فقدان تهدید از
این ابعاد و یا در صورت بروز تهدید ،قدرت رفع آن امنيت ایجاد میکند.
گفتمان امنيت ایجابی ،امنيت را به ایجاد شرایط مطلوب جهت پيگيري خواست
و اهداف ملّی معنا میکند .بنا به این گفتمان ،اگر کشوري تهدید نداشته باشد ولی
در همان حال ،توان پيگيري خواستها و منافع ملّیاش را نيز نداشته باشد ،ناامن
ارزیابی میگردد .گفتمان امنيت ایجابی در درون خود دو موج مطالعاتی دارد.
مطالعات مدرن و مطالعات پستمدرن امنيت .نئوپوزیتویستها در مطالعات مدرن
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امنيت ،طبيعت را به مثابه یک الگو جهت امنيتسازي قلمداد کردند و پس از آنان،
در دورانی که بحث جهانیشدن مطرح گردید ،رویکردهاي فرهنگی مربوط به هنجار
و هویت در امنيت مطرح شد و چارچوب دولتـ ملت مورد تردید قرار گرفت .امنيت
ملّی نيز جاي خود را به امنيت جهانی داد) .مککين و ليتل (1310در تعبيري
دیگر از امنيت ایجابی ،امنيت وضعيتی است که در آن بين خواستهها و داشتهها در
یک واحد سياسی یا اجتماعی معين ،با توجه به ضریب ایدئولوژیک آن ،تناسب
وجود دارد بهگونهاي که در اعضا ،توليد رضایتمندي مینماید؛ به عبارت دیگر،
امنيت در این گفتمان با مفهوم محوري رضایت ،فهم و تحليل میشود) .افتخاري
(1313
در فضاي فکري سازمان ملل متحد ،به اصطالح سياستی« ،امنيت انسانی»24
عبارت است از امنيت یکپارچه ،پایدار و جامع از ترس ،منازعه ،جهل ،فقر،
محروميت اجتماعی و فرهنگی و گرسنگی مبتنی بر آزاديهاي مثبت و منفی.
)(Ginkel and Newman 2000

مفهوم امنيت انسانی در متن برنامه کاري «مسئوليت حفاظت »25سازمان ملل
شناخته میشود که به جاي فقط دخالت منفعالنه نظامی ،بر خطوط فعاليت
پيشگيرانه و توسعهاي ـ شامل اقدام پيشدستانه 26ـ تمرکز دارد .فراهم آوردن
امنيت انسانی نيازمند آگاهی از نيازهاي ویژه افراد و دولتهاست .این امر نيازمند
مالحظه کامل بخشهاي تشکيلدهنده یک جامعه نظير تأمين قانونی ،آموزش،
بازرگانی و اقتصادي ،بشردوستانه و بهداشت ،اطالعات ،نظامی و دیپلماسی ،اداره و
حکمرانی است که همه به وسيله تاریخ و فرهنگ شکل میگيرند(DCDC 2008, .
)1-1

به نظر می رسد اگرچه برخی نویسندگان با صراحت مترادف بودن امنيت انسانی
و توسعه انسانی را نمیپذیرند 27اما مفهوم توسعه انسانی و امنيت انسانی به سوي
فضایی مشترك با همپوشی فراوان سير میکند(Secretary General’s High- .
)level Panel of United Nations 2004

 -3مفهوم ،برخی ويژگیها و انواع دفاع
در یک جمعبندي لغوي ،دفاع عبارت است از یاوري و حمایت کردن ،دور
کردن ،حفظ کردن ،راندن ،پس زدن و بازداشتن "Defence/ Defense" 21.نيز از
جمله به معناي مقاومت کردن ،21تجهيز و تقویت و استحکام بخشيدن 30به کار
میرود« .امور دفاع ملی» در طبقهبندي هزینهايِ بودجه دولت جمهوري اسالمی
ایران بر حسب امور ،مجموعهاي از وظایف دولت است که در جهت حفظ و حراست
از مرزهاي کشور و برقراري ثبات سياسی از طریق دفاع نظامی و غيرنظامی 31به
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منظور حفظ و گسترش امکانات توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور انجام میشود
)فرزیب  .(1376،210برنامههاي فصل نظامی عبارتاند از برنامههاي کارکنان
نظامی ،عمليات و نگهداري ،تهيه و توليد و نوسازي ،کارکنان وظيفه ،بيمه و
بازنشستگی ،اموال غيرمنقول و ساختمان ،خدمات درمانی کارکنان نظامی،
فعاليتهاي عقيدتی ـ سياسی ،حمایت از بسيجيان ،تحقيق و بررسی و خدمات
اداري .بنا به یک تعریف« ،برنامهریزي دفاعی» طراحی سلسله اقدامات و تعيين
مسئوليتها ـ و مأموریتها ـ و نحوه تأمين منابع مورد نياز براي دستيابی به اهداف
اولویتبندي شده نيروهاي نظامی ،با مالحظه مقایسهايِ تهدیدات موجود ـ و
محتمل ـ و مقدوراتِ برآورد شده میباشد .به تعبير دیگر ،برنامهریزي دفاعی
فرایندي است که مقاصد 32را توسعه میدهد تا منافع امنيت ملی را بهرغم تهدیدات
کنونی و پيشبينیشده تأمين کند؛ شقوق مفهومی 33را ارزیابی میکند؛ آنگاه یک
استراتژي و نيروهایی را ضمن لحاظ کردن شرایط  /روندهاي سياسی ،اجتماعی،
فناورانه و سایر شرایط  /روندها برمیگزیند تا آن غایات حاصل شوند Collins
) (1982, 305برنامهریزي دفاعی با برنامهریزي امنيت ملی (جامع) و برنامهریزي
سياست خارجی پيوندي ناگسستنی دارد و در دو سطح استراتژیک و عملياتی
(رزمی) ) (Davis 1994ـ و به عبارتی ،در دو سطح کالن و خرد ـ صورت میگيرد.
دفاع به دو نوع دفاع عامل و غيرعامل تقسيم میشود .بنا به تعریف ،دفاع
(پدافند )34غيرعامل ،مجموعه اقداماتی است که قبل از خطر انجام میگيرد و در
هنگام بروز هرگونه تهدید طبيعی و غيرطبيعی ـ مانند جنگ ـ موجب کاهش
آسيبپذیري نيروي انسانی ،ساختمانها ،تأسيسات ،تجهيزات ،اسناد و شریانهاي
حياتی یک کشور می گردد .دفاع عامل با استفاده از ابزار نظامی و به صورت
مسلحانه و با تحميل مخاطره یا خسارت جدي به حملهکننده انجام میشود
درحالیکه دفاع غيرعامل ،دفاعی بدون سالح و تجهيزات نظامی و اساساً متضمن
مستحکمسازي است .اصول اساسی دفاع غيرعامل عبارت است از:
 مکانیابی استتار اختفا پوشش فریب پراکندگی -جداسازي و جابهجایی
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 مقاومسازي و استحکامات هشدار زودهنگام( .موحدينيا)243،آموزش نظامی مردم در قالب نظام وظيفه عمومی ،ایجاد نيروي ذخيره در
دوران آرامش و صلح و تشکيل سازمانهاي شبهنظامی در برخی کشورها ،داللت بر
این نکته اساسی دارد که دفاع ،برنامهاي پردامنه و هميشگی است و فقط به دوران
حمله و دفع آن محدود نمیشود .با این مالحظه ،دفاع در بعد سلبی امنيت ،حداقل
سه مرحله اساسی دارد:35
 پيشگيري 36و بازدارندگی
 مدیریت واقعه( 37مقابله با (دفع و رفع) تهدید و تعرض)
 مدیریت پيامد.31
دفاع در بعد ایجابی امنيت ،متضمن «توانمندسازي جهت تحقق اهداف امنيت
ملی» نيز میباشد .31از این رو ،در یک برنامه دفاعی منطقی و کامل ،باید هر چهار
مرحله دف اع مورد توجه قرار گيرد و براي هر مرحله ،طراحی خاص صورت پذیرد.
البته مرحله چهارم عمالً همگام با مراحل سهگانهي دفاع سلبی تحقق مییابد.
عالوه بر آنچه گفته شد« ،امنيت جامع» ،به «دفاع جامع و همهجانبه» نياز
دارد .دفاع نظامی ،دفاع سياسی ،دفاع فرهنگی ،دفاع اجتماعی و همچنين دفاع
اقتصادي ،در این دفاع جامع جایگاه ویژه خود را دارند .در دفاع اقتصادي باید براي
هر یک از عناصر و متغيرهاي تابع امنيت ،در همه مراحل ،برنامههاي دفاعی با
ابزارهاي اقتصادي طراحی شود .در این دفاع ،اقتصاد به عنوان یکی از ارکان امنيت
ملی جامع (سلبی و ایجابی) در نظر گرفته میشود که مورد هدف قرار میگيرد و
خود ،عامل و ابزار تهدید میشود و با رویکردي راهبردي به آن نگریسته میشود.40
 -3-1فراتر بودن «دفاع ملی» از محدوده سازمانی «بخش دفاع»
در اینجا باید بر فراتر بودن «دفاع ملی» از (نسبت به) «بخش دفاع» و به
عبارتی ،بر فرابخشی بودن دفاع ملی تأکيد شود .در نگرشی تخصصی ،بخش دفاع
کليه نيروهاي مسلح 41شامل نيروهاي نظامی و انتظامی ،ستادهاي مرتبط( 42ستاد
کل نيروهاي مسلح و  )...و وزارت 43و صنایع دفاعی و همچنين بسيج 44و وزارت
اطالعات 45و سازمانهاي وابسته به آنها را در بر میگيرد .در همان حال ،بنا بر
اصل سوم قانون اساسی ،دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است همه امکانات
خود را از جمله براي « تقویت کامل بنيه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی
براي حفظ استقالل و تماميت ارضی و نظام اسالمی کشور» به کار برد .اگرچه این
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آموزش نظامی عمومی ،در جهت تأمين دفاع (حفظ استقالل و تماميت ارضی و
نظام اسالمی) تحقق مییابد اما نيروهاي بخش دفاع را تأمين نمیکند تا در زمره
بخش دفاع قرار داده شود .عالوه بر این ،بنا به اصل یکصد و پنجاه و یکم ،به حکم
آیه کریمه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِ نْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ»« ،دولت موظف است براي
همه افراد کشور ،برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسالمی فراهم
نماید ،به طوري که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام
جمهوري اسالمی ایران را داشته باشند» .در این اصل اوالً با تصریح به «دفاع
مسلحانه» ،دفاع عامتر از نوع مسلحانهاش تداعی میشود و ثانياً قلمرو دفاع ،عامتر
از بخش دفاع (قلمروي فراگير) در نظر گرفته میشود .بعالوه ،بنا بر اصل یکصد و
هفتاد و ششم قانون اساسی ،شوراي عالی امنيت ملی «به منظور تأمين منافع ملی
و پاسداري از انقالب اسالمی و تماميت ارضی و حاکميت ملی» تشکيل گردیده
است .این شورا داراي سه وظيفه مصرح شامل «تعيين سياستهاي دفاعی ـ
امنيتی کشور»« ،هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسی ،اطالعاتی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلی دفاعی ـ امنيتی» و «بهرهگيري از
امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهدیدهاي داخلی و خارجی« است.
اگرچه در متن این اصل پيشبينی تشکيل «شوراهاي فرعی از قبيل شوراي دفاع و
شوراي امنيت کشور» (به عنوان دو شوراي مستقل) به تناسب وظایف شوراي عالی
امنيت ملی شده است ،اما حوزه دفاع و امنيت در آن بسيار نزدیک به یکدیگر به
نظر می آیند و با وجود آن که این شورا در قلمرو بخش دفاع تقسيمبندي نمیشود،
در باالترین رده ،پس از فرماندهی معظم کل قوا وظيفهاي دفاعی را بر عهده دارد.
امام راحل در وصيتنامه خود تصریح فرمودهاند که «در هنگامه نبرد ،مجال
پرداختن به همه جهات قوّتها و ضعفها و طرحها و برنامهها و در حقيقت ترسيم
استراتژي دفاع همهجانبه ،نبوده است .ولی در شرایط عادي باید با سعهصدر و به
دور از حب و بغض ها به این مسائل پرداخت؛  ...و در تجهيز کليه آحاد و افراد این
کشور ،بر اساس اصول و فرمول خاصِ دفاعِ همهجانبه و تا رسيدن به تشکل واقعی
و حقيقی بسيج و ارتش بيستميليونی ،کوشش نمود ».ایشان از جمله در پيام
قبول قطعنامه ( 511موسوي خمينی ،ج  ،)74 ،21بسيج را در زمره «تمامی
نظاميان» ذکر کردهاند که «هرگز نباید از کيْد و مکر دشمنان غافل بمانند .در هر
شرایطی باید بنيه دفاعی کشور در بهترین وضعيت باشد ».مقام معظم رهبري نيز
در  1310/1/21تأکيد کردهاند که «بعضی تصوّر کردند که با پایان جنگ ،بسيج
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هم پایان خواهد گرفت .بعضی هم صالحاندیشی کردند که با پایان دوران جنگ،
دیگر احتياجی به بسيج نيست! فکرهایی که از نور بصيرتِ معنوي برخوردار نيست،
بهتر از این محصولی نمیدهد .بسيج ،آن روز از مرزهاي نظامی جغرافيایی کشور
دفاع کرد و در ميدان رزم توانست خود را نشان دهد؛ اما مگر مرزهاي دفاعی
انقالب فقط به مرزهاي جغرافيایی منحصر میشود؟ از بزرگترین مسؤوليتهاي
یک مجموعه ي بسيج در کشور این است که از هویت ملی و دینی پاسداري میکند
و باید پاسداري کند .بسيج ،یعنی حضور در ميدانهایی که نظام اسالمی ،وظيفهي
انسانی و الهی و نيازهاي کشور ،حضور او را در آن ميدانها الزم میداند و او را به
آنها فرامی خواند .بسيجی ،هر یک از آحاد ملت است که در هرجایی که به حضور
او نياز هست ،آماده باشد .دامنه ي بسيج ،بسيار وسيع است .بسيج را نباید در
نيروي مقاومتِ بسيج خالصه کرد .نيروي مقاومت بسيج با فعاليت و ابتکار و حضور
خود ،مانند لکوموتيوي است که قطار عظيم بسيجِ ملت ایران را به پيش میراند؛
بنابراین دامنهي بسيج ،بسيار وسيعتر از نيروي مقاومت بسيج است .کشور به
نيروي مقاومت بسيج نياز دارد؛ اما به بسيج عظيم مردمی در همهي ميدانهاي
فرهنگی ،سياسی ،اقتصادي و اجتماعی و ـ آن وقتی که الزم باشد ـ نظامی نيز
نيازمند است .وظيفهي نيروي مقاومت بسيج ،الگو شدن براي همهي جوانان
بسيجی در کشور است».
با مالحظهي جمالت پيشين ،روشن میشود که بسيج ،از عرصه محدود نظامی
تا عرصههاي فراتر و به عبارتی کل عرصه دفاع همهجانبه از انقالب و نظام اسالمی
را در بر می گيرد .از این رو ،اجزایی از بسيج نيز که لزوماً در تعریف اصطالحی
بخش دفاع قرار نمیگيرند ،یکی از عناصر دفاع ملی قلمداد میشوند.
بر اساس آنچه گفته شد ،وجود شوراي عالی امنيت ملی و مراکز دفاعی
سازمانهاي برنامهریزي کشور و کمسيون دفاع مجلس شوراي اسالمی از جمله
مراکزي هستند که اگرچه عمالً دفاعی هستند اما در چارچوب سازمانی بخش دفاع
قرار نمیگيرند .بعالوه ،بسيج چند ده ميليونی ،به بخش دفاع محدود نمیشود و
فلسفه وجودي نظام وظيفه عمومی ایجاب میکند که دفاع ملی حتی در جنبه
نظامیاش ،وظيفه اي همگانی ـ فراتر از بخش دفاع ـ تلقی گردد .به یک تعبير،
دفاع و حفظ امنيت ملی ،وظيفهاي فراگير است 46و فقط به بخش دفاع خالصه
نمیشود.
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بنيه اقتصادي از یک سو از آن جهت براي بخش دفاع موضوعيت دارد که
بسترساز و تسهيلکننده تأمين امکانات مورد نياز براي انجام مأموریت دفاع ملی
است و از سوي دیگر ،از آن جهت اهميت مییابد که خود مسئلهاي امنيتی با
اولویت باال محسوب میشود و خدشه اقتصادي ،میتواند به خدشه جدي امنيت
ملی تبدیل شود .در این ميان ،بنا بر اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی ،نقش
سپاه پاسداران انقالب اسالمی «نگهبانی از انقالب و دستاوردهاي آن» است که
عامتر از نقشی صرفاً نظامی است .47بنا بر اصل یکصد و چهل و سوم نيز «ارتش
جمهوري اسالمی ایران پاسداري از استقالل و تماميت ارضی و نظام جمهوري
اسالمی کشور را بر عهده دارد».
فعاليت اقتصادي نيروهاي مسلح کشورها ،میتواند حداقل دو جنبه اساسی
بيابد .جنبه نخست ،به عنوان یک اقدام جانبی و حداکثر به منزله فعاليتی مکمل
مأموریت ذاتی بخش دفاع مطرح میشود .در این جنبه ،از آنجایی که مأموریت
ذاتی ،امري اقتصادي نيست ،معموالً ترجيح داده میشود که با امکانات مازاد بخش
دفاع انجام شود و ظرفيت خالی این بخش را پر کند؛ اما جنبه دوم ،به عنوان یکی
از ابعاد دفاع ملی ـ یعنی دفاع اقتصادي ـ و لذا جزء مأموریت بخش دفاع به شمار
میآید .41به عبارتی ،وظيفه نيروهاي مسلح در وهله اول ،ایجاد امنيت و بازدارندگی
و دفاع می باشد؛ اما این وظيفه اوليه ،با وظيفه بعدي و به عبارتی وظيفهاي مکمل
با عنوان «سازندگی» در صورتی که با وظيفه اصلی تزاحم نداشته باشد ،منافات
ندارد و حتی در مواردي در جهت انجام مأموریت اصلی ،ضرورت مییابد .بر اساس
اصل  147قانون اساسی « ،دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنی ارتش
در کارهاي امدادي ،آموزشی ،توليدي و جهاد سازندگی ،با رعایت کامل موازین عدل
اسالمی استفاده کند در حدي که به آمادگی رزمی آسيبی وارد نياید» .بر اساس
ماده  10اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب شهریور  ،411361مشارکت
در عمليات امدادي به هنگام بروز بالیا و حوادث و انجام خدمات امدادي ،آموزشی،
توليدي و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسالمی
در زمان صلح در حدي که به تشخيص شوراي عالی سپاه ،آمادگی رزمی الزم را
براي انجام مأموریتهاي خود از دست ندهد» ،در زمره مأموریتهاي سپاه در نظر
گرفته شده است .همچنين بنا بر ماده  6قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب
مهرماه  ،1366اصول و ویژگی هاي اساسی نيروهاي مسلح از جمله عبارت است از
«مردمی بودن» .در توضيح این ویژگی نيز ذکر شده است که «نيروهاي مسلح
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همواره در کنار مردم و در جهت مصالح و آرمانهاي امت اسالمی انجام وظيفه
می نمایند و در زمان صلح نيز به درخواست دولت افراد و تجهيزات فنی خود را در
حدي که به آمادگی رزمی آنها آسيبی وارد نياید ،در جهت خدمت به مردم در
زمينه کارهاي امدادي ،آموزشی ،توليدي و جهاد سازندگی به کار میگيرند».
رهنمودهاي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري در قلمرو یادشده شایان توجه
است .بنا به فرموده امام راحل« ،شما در حال جنگيد ،در حال جنگ اقتصادي و این
خود یک محاربهاي بين اسالم و کفر است»( .موسوي خمينی (امام) ،ج )117 ،11
همچنين مقام معظم رهبري تأکيد کردهاند :برادران عزیز! عناصر رزمندهي
نيروهاي مسلح! بر حسب تجربههاي تاریخی ،آنچه بيش از همه براي ملتها مایهي
افتخار است ،عبارت است از قدرت دفاع و قدرت سازندگی؛ و معيار تقدیر و
ارزشگذاري بر روي ملتها ،آنچه در باالي صفحه قرار میگيرد ،این دو توانایی
است ... .شما نيروهاي مسلح و همهي ملت ایران ،در یک مرحله امتحان خوبی
دادید؛ در مرحلهي دوم ـ یعنی مرحلهي بازسازي ـ هم باید همان نمایش قدرت
در همهي سطوح کشور و در هر جایی که انسان سربلند و شایستهاي از مردم ایران
در آن حضور دارد ،وجود داشته باشد ... .در بخش دوم هم نيروهاي مسلح باید در
سازندگی شرکت کنند ... .نيروهاي مسلح ،ارتش و سپاه میتوانند سهم خود را در
بازسازي عمومی کشور هم ایفا کنند؛ همچنان که امروز هر دو سازمان ـ و بخصوص
سپاه ـ طرحهاي بزرگی را از سازندگی عمومی کشور بر عهده گرفته و شریک
شدهاند .ملت عزیز ما باید حس کند که نيروهاي مسلح نه فقط در دوران جنگ،
بلکه در دوران بازسازي هم میتوانند پيشگام و پيشقدم باشند .البته مسئلهي اول
در نيروهاي مسلح ،حفظ آمادگیهاي رزمی و متراکم کردن هرچه بيشتر آموزش،
انضباط ،تواناییهاي گوناگون و نوسازي در درون سازمان نيروهاي مسلح و در
درجهي بعد در سطح کشور است»( .بيانات  )1370/10/12رهبر معظم انقالب
اسالمی در بازدید از روند فعاليتهاي اجرایی و ساخت سد کرخه در اسفند ،1375
تبدیل نيروهاي مسلح به نيروهاي توليدکنندهي ثروت و درآمد را موجب افتخار و
سرافرازي ایران اسالمی دانستهاند.
با توجه به مطالب پيش گفته ،در یک تعریف اجمالی ،دفاع ملی ،به هر فعاليت
یا تالشی گفته میشود که براي پيشگيري و حفاظت از یک کشور  /سرزمين در
برابر حمله یا سایر تهدیدات/خطرات و مدیریت بحران ناشی از تهدید یا تعرض ـ و
به عبارتی ،ایجاد و ارتقاء امنيت ملی ـ صورت میگيرد و فقط دفاع نظامی را در بر

مفهوم اقتصاد دفاع و برخی ویژگیهای متمایز آن 03 /
نمیگيرد بلکه اقدامات یا سياستهاي هجومی (غيرتدافعی) و یا اقدامات یا
سياستهاي غيرنظامی را نيز ممکن است شامل شود.
 -3-3تقسیمبندی دفاع به دفاع سخت و نرم

)Young’s Emerging Markets Center
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از یک دیدگاه ،قدرت به دو نوع سخت و نرم تقسيم میشود .بنا به یک تعریف،
قدرت سخت 50متضمن اجبار 51در اعمال قدرت (به زور وادار کردن) است و بر
دخالت نظامی ،دیپلماسی اجبار و تحریمهاي اقتصادي براي وادار (ناگزیر) کردن
تمرکز دارد .در این تعریف ،قدرت سخت مترادف با قدرت اجباري است .قدرت
نرم 52ـ که جوزف ناي 53در سال  1110آن را با این عنوان مطرح کرد ـ عبارت
است از توان دستيابی به خواستهها از طریق اقناع 54و جذب ،به جاي اجبار؛
بنابراین ،قدرت نرم ماهيتی رابطهاي 55دارد.
در یک معرفی مقایسه اي ،قدرت سخت عبارت است از تهدید یا استفاده از
اجبار نظامی یا اقتصادي براي تأثيرگذاري بر رفتار یا منافع دولتها ،گروهها یا افراد،
در جهت وادار کردن آنها به اتخاذ یک سلسله اقدام خاص که در غير این صورت،
به خودي خود آنها را عملی نمیکردند .از سوي دیگر ،قدرت نرم عبارت است از
توانایی یک بدنه سياسی ،اعم از دولت یا ترکيبی از دولتها ،براي جذب و در
نتيجه ،دنبال کردن سایر بدنههاي سياسی از طریق ابزارهاي فرهنگی و ایدئولوژیک
یا رقابتها و پيشی گرفتنهاي ترغيبکننده .راههاي اثربخشی قدرت نرم عبارتاند
از :فرهنگ (وقتی براي دیگران جذاب باشد)؛ ارزشها (که در کاربردشان صداقت به
نظر میرسد و راستنما هستند)؛ و سياستهاي خارجی (وقتی از سوي دیگران
مشروع و قانونی به نظر میرسند ).که ممکن است همگی با انگيزههاي مالی و مادي
تقویت گردند .فرهنگ مردم و رسانهها معموالً منبع قدرت نرم تلقی میگردند.
تجربه تاریخی نشان داده است که اداره کردن قدرت نرم معموالً کندتر ،پراکندهتر و
طاقتفرساتر اما ارزانتر و بادوامتر از قدرت سخت است )DCDC( .در نمودار ()1
برخی شاخصهاي سنجش و رتبهبندي قدرت نرم در سه دسته تصویر جهانی،56
یکپارچگی جهانی 57و تلفيق جهانی به صورت نمودار ( )1ارائه شدهاند(Ernst & :
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نمودار  :1شاخصهاي قدرت نرم
با رویکردي دیگر ،نوآوري فناورانه که میتواند زنجيره ارزش را به دنبال خود
حرکت دهد ،الگوهاي یک کشور در کمک کردن ،رواج یادگيري زبان ،گسترش
هنر ،فيلمها و سایر شمایلهاي فرهنگ ،مردمی بودن دولتها ،گردشگري،
مهاجرت ،شبکه هاي اتحاد و الگوهاي تلفن و ارتباطات اینترنتی ،عالقه به خرید کاال
و همچنين اعتماد به اخبار و اطالعات یک کشور میتوانند شاخصهایی براي
ارزیابی قدرت نرم باشند(Wilson) .
از دیدگاه ناي ،تدابير اقتصادي ـ از جمله تحریمها که آشکارا درصدد اجبار
هستندـ در زمره قدرت نرم نيستند .البته منابع اقتصادي میتوانند هر دو نوع رفتار
قدرت سخت و نرم را ایجاد کنند .جذابيت مؤسسات و سياستهاي اقتصادي براي
نظامهاي اقتصادي نوعی قدرت نرم به حساب میآیند .یک اقتصاد موفق منبع
مهمی از جذابيت است .با این توضيح ،باید بين منابع قدرت و رفتار قدرت تفاوت
قائل شویم .آنچه قدرت را سخت یا نرم میکند ،رفتار قدرت و نحوهي تبدیل منابع
به پيامدها 51است نه منابع آن .با این مالحظه ،نيروهاي نظامی نيز میتوانند گاهی
ـ از جمله با نمایش اقتدار جذاب و ایجاد همکاري و برنامههاي تربيتی ـ به قدرت
نرم کمک کنند(Nye) .
اگرچه تمایز عملی و دقيق بين انواع قدرت ساده نيست ،اما تشخيص بين آنها
به ویژه در برخورد با آنها تعيينکننده خواهد بود زیرا مالحظهي تناسب بين
اهداف و ابزارهاي دستيابی به آنها و همچنين تناظر نسبی بين ابزارهاي مقابله با
ابزارهاي انواع قدرتها ،در برخی موارد مورد تأکيد است.

مفهوم اقتصاد دفاع و برخی ویژگیهای متمایز آن 05 /
با معرفی قدرت سخت و نرم ،تهدید سخت و نرم و همچنين جنگ سخت و نرم
و دفاع سخت و نرم مفهوم مییابند .تهدید و جنگ و دفاع سخت ،از ابزارهاي سخت
قدرت بهره میبرند درحالیکه تهدید و جنگ و دفاع نرم ،ابزارهاي قدرت نرم را به
کار می گيرند .به روشنی ،ابزارهاي دفاعی باید با ابزارهاي تهدید و جنگ تناسب
داشته باشند 51.در مقابل یک تهدید نرم ،نمیتوان بر دفاع سخت نظامی تکيه کرد
و از سوي دیگر ،نمیتوان یک تهدید سخت نظامی را صرفاً با دفاعی نرم پاسخ داد.
 -4تحلیل مفهومی اقتصاد دفاع
بر اساس آنچه در باره «علم اقتصاد» و همچنين «امنيت» و «دفاع» و انواع
آنها مرور شد ،مفهوم «اقتصاد دفاع» قابل درك خواهد بود.

«تحليل اقتصادي دفاع (ملی)» عبارت مشترك اغلب جمالتی است که به
عنوان تعریف اقتصاد دفاع بيان شدهاند .کندي اقتصاد دفاع را «کاربرد علم اقتصاد
براي تحليل مسائل دفاع» میداند (Kennedy, 17) .کانتر آن را «کاربرد مهارتهاي
اقتصادي براي بسياري از مسائل دفاع» برمیشمرد (Kanter, 427) .اولوي اعتقاد
دارد که بسياري از متون موجود در بررسی اقتصاد دفاع ملی «چيزي بيش از
کاربرد مفاهيم اقتصادي در مسائل امنيت ملی نيستند(Olvey and Golden and ».
) Kelly, 8-9ریپاي زمينه اقتصاد دفاع را «شاخهاي از اقتصاد کاربردي» به شمار
میآورد [Reppy, 90] .شابيک و ورکرك اظهار میدارند که «اقتصاد دفاع ،از کاربرد
تحليل اقتصادي در رابطه با موضوعات دفاع ملی» تشکيل شده است(Shubik and .
) Verkerke, 482اینتریليگيتور در پایان مقالهاش «در زمينه ماهيت و قلمرو
اقتصاد دفاع» نتيجهگيري میکند که اقتصاد دفاع زمينهاي است که در آن،
ابزارهاي علم اقتصاد در قلمرو بخش دفاع به کار گرفته میشوند تا ضرورتهاي
داخلی و بينالمللی این بخش را تحليل کنند(Intriligator, 9) .
مفاهيم برشمرده شده ،در نوشتههاي بعدي نيز تکرار شده است .سندلر و
هارتلی در کتاب مرجع اقتصاد دفاع در سال  2007نيز تصریح کردهاند که «اقتصاد
دفاع ابزارهاي علم اقتصاد را براي مطالعه موضوعات دفاعی و موضوعات مرتبط با
دفاع شامل سياست ها و صنایع دفاعی ،منازعه ،مسابقات تسليحاتی ،خلع سالح،
تبدیل ،حفظ صلح ،شورشها ،جنگهاي داخلی و تروریسم به کار میبرد»
).(Sandler and Hartley, 2007,611
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در کنار آنچه گفته شد ،راس در انتقاد صریح از برداشتهایی که اقتصاد دفاع را
صرفاً یک کاربرد معمولی ابزارهاي تحليلی علم اقتصاد در بررسی موضوعات دفاعی
قلمداد میکند ،به نقادي میپردازد و ابراز میکند که اقتصاد دفاع تا حدي بيش از
شکلی از اقتصاد کاربردي است در حالی که با نگرش محدود« ،متخصصين اقتصاد
دفاع همگی در حقيقت کار خود را به سطح تکنسينِ بزرگ جلوه دادهشدهاي
کاهش دادهاند» )Ross,6( .در اینجا باید متذکر شویم که همواره محدود کردن یا
گستردن بيش از اندازه حيطه یک مفهوم ،با انتقاد روبرو بوده است .ریپاي در پاسخ
به اینتریليگيتور که در مقاله یادشدهاش ،اقتصاد دفاع را محدود به عناصر (عوامل)
نظامی کرده است ،از او فراتر میرود و اظهار میدارد که قلمرو اقتصاد دفاع
میتواند با گنجانيدن عناصر غيرنظامی در تعریف امنيت ملی ـ از جمله حفاظت از
محيطزیست 60ـ ،حتی گستردهتر از تعریف وي گردد .از سوي دیگر سندلر و
هارتلی تأکيد میکنند که ما در این نکته که درك اقتصاد دفاع ،به ویژگیهاي نهاد
واحدي مربوط می شود ،با ریپاي موافقيم اما این نظر او را نمیپذیریم که تعریف
وسيعتر امنيت ملی را در این زمينه منظور کنيم زیرا با این مفهوم ،61مفهوم
مشخص و متمایز اقتصاد دفاع از دست خواهد رفت(Sandler and Hartley .
)1995, 7

در یک جمعبندي کلی ،به نظر میرسد مفهوم اقتصاد دفاع متضمن کاربرد
ابزارهاي تحليلی (تکنيکها) ،قاعدهها ،نظریهها ،دادهها و روش تحليل و استدالل
اقتصادي براي تحليل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع  /امنيت ملی 62و حل
و فصل منازعه باشد .بنابراین ،اقتصاد دفاع بررسی و تحليل اقتصادي دفاع و امور
مرتبط با آن را در سطح ملی ،منطقهاي و بينالمللی ،در کليه مقاطع جنگی و غير
آن ،در سطوح خرد و کالن و با ابزارهاي سخت و نرم بر عهده دارد .این مفهوم ،با
توجه به پيچيدگیهاي منحصربهفرد و ویژگیهاي موضوعی دفاع و امنيت ملی ،از
صِرف کاربرد معمولی علم اقتصاد در موضوعاتی خاص فراتر است و به مالحظات و
خبرگی ویژه و تکنيک هایی متناسب نيز نياز دارد .به عبارتی ،اقتصاددان دفاع صرفاً
یک تکنسين در استفاده از علم اقتصاد نيست .به همين دليل است که تأکيد می
شود که اقتصاددان دفاعی باید روشهاي اقتصادي را براي مجموعهاي از موضوعات
ذيربط سازگار و برازنده سازد63.
 -4-2قلمرو اقتصاد دفاع
بر اساس تعریفی که از اقتصاد دفاع شد ،دفاع و امنيت ملی و منازعات و
موضوعات مرتبط با آنها  ،در قلمرو این رشته علمی اقتصادي قرار میگيرند .به
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مرور ایام و تحوالت جهانی ،موضوعات قلمروي مزبور بسيار دچار تحول شدهاند.64
برخی از این موضوعات در گذشته وجود نداشتهاند و با بروز حوادث بزرگ بين
المللی و تحوالت فناوري و دگرگونی در ذهنيتها به قلمروي یادشده وارد
شدهاند 65.از سوي دیگر ،در برخی موضوعات گذشته ،پيشرفتهاي بسياري رخ
داده است که مطالب ارائهشده در باره آنها در گذشته ،مستلزم بازنگري می
باشند .66از دیدگاه برخی صاحبنظران ،این موضوعات کشور به کشور نيز میتوانند
متفاوت باشند اما پدیده جهانیشدن نيز به گونهاي بر موضوعات دفاعی ،استراتژیک
و امنيتی پرتو افکنده است که باید تأثيرات آن بر همه موضوعات گذشته و جدید و
تهدیدات ایجادشده ،به گونهاي جدي مورد توجه قرار گيرد.67
به گفته هيچ و مک کين ،در هر زمان باید پيش از هر چيز ،تهدیدات احتمالی
در سناریوهاي تهدیدات آینده و این امر را که «آمادگی و دفاع در برابر چه چيزي»
باید صورت گيرد ،شناسایی و به دقت مشخص نمایيم .عصر «یک بمب بهسوي یک
شهر بزرگ» با دوران گذشته و نظام چند قطبی به همراه شکلگيري قدرتهاي
منطقهاي ،با نظام دوقطبی پيشين میتواند به کلی متفاوت باشد.
عالوه بر آنچه گفته شد ،برخی از اهل فن ،عناوینی را نيز در جرگه مدیریت
کارآمد منابع دفاعی تقسيمبندي میکنند و اعتقاد دارند که اگر تحليل اقتصادي در
فرایند مدیریت دفاعی کاربرد پيدا کند ،منابع محدودِ در دسترس براي دفاع می
تواند سنجيدهتر به کار گرفته شود ) .(Hitch and McKean 1967, IXچنين
کاربردي در مراحل اوليه نضجگيري اقتصاد دفاع ،با تأکيد بر مدیریت دفاعی مورد
توجه بسيار قرار گرفت ) .(Kennedy 1975, VIIIاز جمله موضوعاتی که در این
زمره قرار میگيرند عبارتاند از :بودجهبندي؛ مطالعه انواع گوناگون سازماندهی و
عملکرد آنها ؛ بازارهاي درون نيروهاي مسلح؛ موضوعات مربوط به اقتصاد عمومی؛
توابع توليد نظامی؛ ارزیابی موجودي تجهيزات دفاعی؛ امکانات جایگزینی ،سر
بازگيري ،نيروي انسانی نظامی و سيستمهاي انگيزشی و شاخصهاي عملکرد.
در یک برشماري کلی از موضوعات مورد بحث در منابع مختلف و با مالحظه
وضعيت موجود کشورمان و منطقه و سطح بينالملل ،برخی موضوعات قلمرو
اقتصاد دفاع در فهرست ذیل قرار میگيرند:61
 -1اقتصاد فناوري و صنایع دفاعی و شالوده صنعت دفاعی (پيشينه ،ترکيب ،تبدیل
و باز تبدیل ،چند منظورهسازي ،ارتباط صنایع دفاعی و غير دفاعی و
مجتمعهاي نظامی ـ صنعتی ،سياستگذاري صنعت دفاعی و  )...و انتقال
فناوري
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 -2اقتصاد تأمين تسليحات (فرایند تأمين ،قراردادها ،توليد و تجارت تسليحات و
)...
 -3اقتصاد کنترل تسليحات و خلع سالح
 -4اقتصاد تحقيق و توسعه دفاعی
 -5اقتصاد برنامهریزي و سياستگذاري دفاعی
 -6بودجهبندي و تحليل روند بودجههاي دفاعی
 -7امکانسنجی و ارزیابی کارایی ،اثربخشی ،بهرهوري و تحليل هزینه ـ فایده
استراتژیک طرحها و فعاليتهاي دفاعی (عرضه و تقاضاي امکانات و )...
 -1اقتصاد جنگ و منازعه (شامل جنگ بينالمللی و منازعه داخلی در روندي
تاریخی) و صلح با تأکيد خاص بر جنگ تحميلی و جنگ آینده ،از دو دیدگاه
خرد و کالن و در تعامل با رشد و توسعه اقتصادي
 -1اقتصاد بسيج امکانات و منابع ملی
 -10تحليل اقتصاد مقاومتی61
 -11تحليل فعاليتهاي اقتصادي بخش دفاع
 -12تحليل تعامل اقتصادي بخش دفاع با سایر بخشها
 -13اقتصاد نهضتهاي آزاديبخش
 -14اقتصاد تروریسم
 -15اقتصاد امکانات استراتژیک (اقتصاد عناصر قدرت و قابليت ملی،
آسيبشناسی و ذخيرهسازي و آمایش زیرساختها و تأسيسات حياتی و منابع
استراتژیک و رصد و پایش روند و تحوالت استراتژیک اقتصاد ملی و )...
 -16اقتصاد امنيت بينالملل و جهانی (اتحادها ،پيامدهاي امنيتی ـ استراتژیک
روابط اقتصادي ،اثرات و پيامدهاي جهانیشدن و جهانیسازي و )...
 -17تحليل تعامل رشد و توسعه اقتصادي با امنيت ملی
 -11اقتصاد امور انتظامی و اطالعاتی ـ امنيتی70
 -11اقتصاد نيروهاي مسلح (ترکيب ،تشکيالت ،اندازه ،نحوه تأمين نيروي انسانی
و  ...نيروهاي مسلح)
 -20تحليل جنگ اقتصادي ،دفاع اقتصادي ،و امنيت اقتصادي (تحریمها و )...
 -21اقتصاد دفاع نرم
 -22اقتصاد زیرزمينی و قاچاق
 -23اقتصاد دفاع غيرعامل/دفاع غيرنظامی.

مفهوم اقتصاد دفاع و برخی ویژگیهای متمایز آن 09 /
در پایان این قسمت بار دیگر لزوم عدم غفلت از هسته اصلی اقتصاد دفاع را
خاطرنشان میکنيم .مگوئایر در این زمينه تأکيد میکند که باید ابزارها و ایدههایی
را که در محيط ابتداییتر و سادهتر ایجاد شدهاند ،براي جهان پيچيدهترِ ناامنیِ
درك شده ،به کار ببریم و از کاربرد آنها چشمپوشی نکنيم (McGuire 2007,
) .630به عبارت دیگر ،تحول موضوعات نباید پایبند نبودن به چارچوبهاي علمی
را به این بهانه که این چارچوبها مربوط به گذشتهاند و براي تحليل موضوعات
جدید کاربرد ندارند ،به دنبال داشته باشند؛ اگرچه برازش تکنيکها و نظریههاي
علمی اقتصاد و به عبارتی ،تکامل بخشيدن و پویایی علمی نيز نباید از نظر دور
داشته شود.

 -4-3-1مقايسه با ساير قلمروهای علم اقتصاد
همان گونه که گفته شد ،اقتصاد دفاع شاخهاي از علم اقتصاد است و همانند
سایر قلمروهاي علم اقتصاد ،از جمله در باره کارایی تخصيص ،انتخاب عمومی،
ثبات و مطالعه رشد به بحث میپردازد؛ اما اقتصاد دفاع ویژگیهاي خاصی نيز دارد
که آن را از دیگر بخشهاي علم اقتصاد متمایز میکند .مجموعه عناصر مورد
مطالعه 71و ترتيبات نهادي تشکيالت دفاعی 72و همچنين موضوعات مورد
بررسی ،73از جمله زمينههاي متمایز اقتصاد دفاع نسبت به سایر قلمروهاي
اقتصادي هستند .(Sandler and Hartley 1995, XI) 74به نظر برخی از
صاحبنظران ،تفاوتهاي عمده تئوریک بين شيوه برخورد متعارف علم اقتصاد و
مسائل مربوط به مطالعه اقتصاد دفاع را میتوان به صورت ذیل تقسيمبندي نمود:
 -1کاالي عمومی بودن دفاع ملی؛
 -2سهم بزرگی از توليد ملی که صرف دفاع میشود و به طور مستقيم و همچنين
از راه ضرایب فزاینده 75به طور غيرمستقيم بر اقتصاد کالن تأثير میگذارد؛
 -3ساختارهاي خاص (رقابت ناپذیري و درجه تمرکز) بازار کاالها و خدمات دفاعی؛
 -4آثار خارجی 76بينالمللی کاربرد دفاع (در آثار متقابل رفتار همپيمانان و رقبا)
همانند آثار بينالمللی ساختارهاي انحصار چندجانبه؛
 -5نيازمنديهاي بحبوحه (حداکثر بار) مصرف(Olvey and Golden and Kelly .77
)1984, 11

مروري بر تفاوتهاي برشمرده شده نشان میدهد که این تفاوتها ،به
ویژگیهاي «دفاع» (موضوع اقتصاد دفاع) مربوط هستند نه «اقتصاد دفاع» .به
تعبيري« ،دفاع و امور دفاعی» اهميت و ویژگیهاي خاصی دارند که شاخه جدیدي
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از علم اقتصاد ،براي بررسی آنها مورد نياز است .از این رو ،گفته میشود که علم
اقتصاد یا تئوري اقتصادي مرسوم ،به تنهایی در تحليل دفاع کفایت نمیکند و از
این هم فراتر« ،بسياري از تحليلهاي استاندارد اقتصادي با آنچه در عينيت اقتصاد
دفاع وجود دارد ،نامربوط هستند زیرا مفروضات آنها با نهادهاي بازار دفاع تطابق
ندارند» ) .(Ross 1991, 7به نظر میرسد که انتقاد کسانی که در گذشته از آنها
یاد کردیم و تحليل اقتصاد دفاع را به عرصهاي فراتر از یک بررسی تکنسينیِ علم
اقتصاد مربوط میکردند ،از جمله به علت همين تمایزها باشد.
 -4-3-2مقايسه با برخی قلمروهای مشترك و مقايسهپذير
سال اول /شماره اول /پاييز 5931

انتزاع موضوعات دفاعی از سایر قلمروهاي پيوسته ،به ناچار نوعی یک
جنبهنگري و فقدان جامعيت ایجاد میکند .به همين دليل در اینجا به بررسی چند
عرصه پيوسته (یا هممرز) با عرصه دفاع میپردازیم و قلمرو مشترك تحليل
اقتصادي در این عرصهها را مورد بحث قرار میدهيم.71
 -4-3-2-1اقتصاد امنیت ملی
امنيت ملی امري است که تهدید آن توسط اقدام یا سلسله حوادثی صورت
میگيرد که  )1به طور مؤثر و در زمان نسبتاً کوتاهی کيفيت زندگی اهالی یک
کشور را تنزل دهد یا  )2به طور قابلتوجهی گستره انتخابهاي سياستگذاريِ در
دسترسِ دولت یا حکومت یا عناصر غيردولتیِ کشور (اشخاص ،گروهها،
شرکتهاي) را محدود کند ( .)Romm 1993, 6با چنين نگرشیـ که به هيچوجه به
جنبههاي نظامی محدود نمیشودـ است که عالوه بر روحيه نظاميان ،تعداد و نبوغ
دانشمندان ،شخصيت و مهارت رهبران ،موقعيت جغرافيایی و عوامل اقتصادي،
حتی بادهاي رایج در پهنه یک سرزمين میتواند در امنيت ملی آن دخيل باشد
) .(Hitch and Mckean 1967, 1به نظر میرسد که با چنين مفهومی ،تمایز قائل
شدن و مس تقل دانستن امنيت ملی از مسائل دفاع ملی و در نتيجه ،نگرش دوگانه
به «اقتصاد دفاع»(ملی) و «اقتصاد امنيت ملی» منطقی و سنجيده نباشد .هيچ و
مککين نيز در کتاب خود تصریح کردهاند که «در بيشتر قسمتهاي کتاب،
اصطالح «دفاع» و «امنيت ملی» به طور مترادف (همقلمرو :دفاع ملی براي تأمين
امنيت ملی) به کار برده شده و هرگاه دفاع با مفهوم محدودتريـ براي نمونه در
نقطه مقابل آفند ـ به کاربرده شده است ،مفاد متن ،این امر را روشن خواهد کرد»
) .(Hitch and Mckean 1967, 1نگاهی گذرا به فهرست و محتواي کتابهایی که
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با هر دو عنوان منتشر شده اند نيز یگانگی قلمرو این دو مفهوم را با کمی تسامح
تأیيد میکند.
 -4-3-2-2اقتصاد صلح
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آندرتون و کارتر اقتصاد صلح را «کاربرد علم اقتصاد براي درك علت و تأثيرات
منازعه خشونتبار در نظام بينالملل و راههاي پرهيز ،مدیریت ،یا حلوفصل
منازعه» تعریف کردهاند ).(Anderton and Carter 2007, 1212
اقتصاد دفاع در سالهاي اوليهاش به این عنوان مطرح میشد که «همه مسائل
نظامی در یکی از جنبههاي خود ،مسئلهاي اقتصادي در رابطه با تخصيص و
استفاده کارآمد از منابع میباشند» .لذا تمرکز اوليه پيشگامان اوليه اقتصاد دفاع،
کارایی بخش نظامی بود .از سوي دیگر ،اقتصاد صلح گرایش به این دارد که به
کاهش مخارج دفاعی ،کاهش جنگ به عنوان یک گزینه در امور بينالملل و کاربرد
روشهاي اقتصادي براي ارتقاء صلح متعهد باشد نه کارایی نظامی.
به عقيده برخی صاحبنظران ،اقتصاد دفاع در طول ساليان ،به تدریج
تمرکز خود را وسعت بخشيده است تا بسياري از عناوین مورد عالقه اقتصاددانان
صلح را در برگيرد در حالی که عالقه تاریخیاش به موضوعات کارایی نظامی را نيز
حفظ کرده است(Anderton and Carter 2007, 1214) .
از سوي دیگر ،برخی دیگر از صاحبنظران از دیدگاهی دیگر به این مسئله
می نگرند .از این دیدگاه ،اقتصاد دفاع هردو موضوع مطالعه مربوط به دفاع و صلح
(مسائلی که تهدیداتی جدي براي صلح و امنيت به وجود میآورند) را با استفاده از
ابزارهاي علم اقتصاد مدرن ،تحت پوشش قرار میدهد .(Sandler and Hartley
) 1995, Iاز جنبه عينی نيز اساساً اشتباه است که فکر کنيم مالحظات استراتژیکی
تنها در زمان جنگ به عنوان عناصر مؤثر بر اقتصاد قلمداد میگردند .اصوالً
جداسازي معمول بين اقتصاد صلح و اقتصاد جنگ نيز خطایی آشکار
است ) .(Milward 1984, 45برخی از نویسندگان با مالحظه سه مرحله «پيش از
جنگ و آمادهسازي» )و به تعبيري ،آمادهباش اقتصادي(« ،دوره جنگ» ،و «پس از
جنگ یا دوره بازسازي» )بوتول  ،(44 ،1361خودِ جنگ را نيز تنها محدود به
مقطع درگيري عملياتی نمیدانند و براي نمونه ،سه مرحله از یک جنگ (هستهاي)
را به مرحله تهدید ،مرحله آغاز جنگ و مرحله پيامد جنگ تقسيم میکنند .71در
این رابطه اعتقاد بر این است که اقتصادهاي جنگی ،پيش از آغاز درگيريها ساخته
میشوند و پس از فروکش کردن جنگ نيز ادامه مییابند.10
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 -4-3-2-3اقتصاد مقاومتی
جايگاه اقتصاد مقاومتی در انديشه و نظام اسالمی
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به تعبير مقام معظم رهبري« ،آرمانهاي نظام اسالمی ـ که در حقيقت
آرمانهاي اسالمی است ـ یک منظومهاي است ،یک مجموعهاي است ،مراتب
مختلفی هم دارد؛ بعضی از اینها اهداف غائیتر و نهائیترند ،بعضیها اهداف
کوتاهمدتاند ،اما جزو آرمانهایند؛ همهي اینها را باید دنبال کرد .مثالً فرض
بفرمائيد جامعهي عادالنه و عادل و پيشرفته و معنوي ـ با این خصوصيات ـ خب،
یک آرمان است؛ جزو آرمانهاي درجهي یک و جزو برترین آرمانها است ... .یک
آرمان دیگر ،اقتصاد مقاومتی است؛ که نسبت به آرمان قبلی که گفتيم ،یک آرمان
خُرد است .با اینکه خود اقتصاد مقاومتی چيز مهمی است ،اما در واقع در ذیل آن
آرمان قبلی تعریف میشود .سالمت در جامعه ،صنعت برتر ،کشاورزي برتر ،تجارت
پررونق ،علم پيشرو ،اینها همهاش جزو آرمانها است .نفوذ فرهنگی در جهان ،نفوذ
سياسی در جهان و در منظومهي سياسی سلطه در عالم ،اینها همهاش جزو آرمانها
است .رسيدن به عدالت اجتماعی ،جزو آرمانها است .بنابراین وقتی میگوئيم
آرمان ،ذهن ما به یک امر غيرقابل تعریفِ دور از دسترسی نرود؛ آرمان یعنی اینها،
اینها همه آرمانهایند؛ البته در درجات مختلف ... .مجموعهي این خواستهها و
هدفها ،منظومهي آرمانی اسالم را تشکيل میدهد(1312/5/6) ».
تعريف اقتصاد مقاومتی بر اساس رهنمودها و سیاستهای کلی
بنا بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري ،اقتصاد مقاومتی عبارت است از «اقتصاد
آرمانیِ باز (بدون محصور کردن کشور) و مستقلی که داراي خاصيت مقاومت
مدبرانه در مقابل کارشکنی و خباثت دشمن و آسيبناپذیر در برابر بحرانها و
نوسانات بينالمللی باشد و در شرایط فشار و دشمنیها بتواند عالوه بر کاهش
آسيبپذ یري کشور در مقابل ترفندهاي دشمنان و نوسانات جهانی ـ که هميشگی و
به شکلهاي مختلف خواهد بود ـ ،تضمينکنندهي روند رو به رشد و شکوفایی
کشور (متضمن افزایش ثروت ملی) باشد».
البته بنا به آنچه به عنوان دو پایه اساسی هر روش و نسخهي اقتصادي از سوي
ایشان مطرح شده است« ،توزیع عادالنه و رفع محروميت در درون جامعهي
اسالمی» نيز در اقتصاد مقاومتی باید لحاظ گردد .بعالوه ،همانگونه که توسط مقام
معظم رهبري تصریح گردیده است ،واقعيات نشان میدهند که براي تحقق چنين
اقتصاد کارگشایی ،باید بر خداوند توکل نمود و خطرپذیري را افزایش داد و از تدبير
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و درایت و همه ظرفيتها و تواناییهاي مادي و انسانی دولتی و غيردولتی ،به طور
هوشمندانه استفاده ي حداکثري کرد و به تأکيد ،باید از تذبذب و تغييرات بیمورد
ناگهانی و شتابزدگی در سياستها و برنامهها پرهيز نمود) .درّي و صالح ،1312
(164
به تعبير دیگر ،بنا بر تحليل محتواي رهنمودهاي ارائهشده در  61سخنرانی (از
اواسط شهریور سال  1311تا ابتداي مهرماه سال  ،)1315اقتصاد مقاومتی عبارت
است از «وضع ،الگو ،نظام و نقشه راه همهجانبه و وسيع اقتصادياي واقعی ـ نه
فقط شعاري ـ ،معقول و علمی متعامل با جهان (غيرمحصور) و متناسب با نيازهاي
جمهوري اسالمی ایران اما نه منحصر به آن؛ گامی بلند و عالج مشکالت و راه
سعادت کشور؛ از آرمان هاي خرد در منظومه آرمانیِ تعریف شدنی و دستیافتنی
اسالم؛ متکی به مردم و کمککار آنها ،با مسئوليت دولت در آمادهسازي شرایط و
تسهيل و نظار ت به عنوان یک مسئول عمومی؛ با توان ایستادگی و مقاوم (مستحکم
و غيرشکننده) در ساخت (بنيه) (با اقتدار) درونی خود در عين انعطافپذیري
(آسيب ناپذیر و اختالل ناپذیر :بدون تأثيرپذیري شدید و زیرورو شدنی از نوسانات
خصمانه و غيرخصمانه هميشگی و گوناگون بالفعل و بالقوه خارجی)؛ غيرمنفعل (نه
فقط نفی و انجام کارهاي تدافعی)؛ تضمينکنندهي رشد و شکوفایی حتی در
شرایط فشار و دشمنیهاي شدید (بارور بودن)؛ و در عين وسعت و بلندمدت بودن،
متضمن انتظار دستاوردهاي زودهنگام».
در کنار آنچه گفته شد ،مقام معظم رهبري در دیدار مسئوالن نظام در
 ،1314/4/2ماه مبارك رمضان را «ماه تقوا» خواندند که «عبارت است از آن حالت
مراقبت دائمی که موجب میشود انسان به کجراهه نرود و خارهاي دامنگير ،دامن
او را نگيرد .تقوا در واقع یک جوشنی است ،یک زرهی است بر تن انسان باتقوا که او
را از آسيب تيرهاي زهرآگين و ضربههاي مهلک معنوي محفوظ و مصون میدارد.
 ...عين همين مسئله در مورد یک جامعه و یک کشور قابل طرح است ... .در
بخشهاي مختلف ،تقواي اجتماعی را میتوان تعریف کرد؛ در بخش اقتصاد ،تقواي
جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی».
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جدول  :1اصول حاکم ،رویکردها و اهداف اقتصاد مقاومتی
اهداف

رديف

اصول حاکم

رويكردها

1

اسالمی بودن

جهادي

تأمين رشد پویا

2

انقالبی بودن

انعطافپذیر

بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي

3

بومی بودن

11

فرصت ساز

تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی

4

علمی بودن

مولد

توسعهیافتگی (جایگاه اول منطقهاي)

5

پيشرو

تحقق هویت اسالمی و انقالبی

6

درونزا

الهامبخش بودن در جهان اسالم

7

برونگرا

تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل
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در جدول ( ،)1اهداف ردیف  3تا  7بر اساس اهداف سند چشمانداز بيستساله
کشور 12که دستيابی به آنها ،در زمره اهداف سهگانه سياستهاي کلی اقتصاد
مقاومتی میباشد ،ذکر شدهاند.
مروري بر مفاهيم ،اصول ،رویکردها و اهداف اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که
در محيط سرزمينی جمهوري اسالمی ایران ،تحليل علمی این اقتصاد ،13با تحليل
علمی (در قلمرو علم اقتصاد) دفاع و امنيت ملی همپوشی فراوانی دارد .تحقق
اقتصاد مقاومتی ،بنيانی را در کشور ایجاد خواهد کرد که با استحکام بنيه داخلی
(ساخت درونی) و مقاومت در برابر تکانههاي خصمانه و جز آن ،به رشد و شکوفایی
و رفاه همگانی عادالنه و پيشرفت آرمانگرایانه خواهد انجاميد .14در این ميان ،آنگاه
که تکانه خصمانه و دشمنی با ابزارهاي سخت و نرم اقتصادي (جنگ اقتصادي
تمامعيار ،)15صورت میگيرد یا پيشبينیِ تحقق مییابد ،دفاع تمامعيار و
همهجانبه 16در دستور کار جدي قرار میگيرد و براي تحليل این دفاع همهجانبه،
اقتصاد دفاع و امنيت ملی کاربرد مستقيم خواهد یافت .به تعبير دیگر ،اقتصاد
مقاومتی یک امر آرمانی است که شناخت جنبههایی از ابعاد و تحقق آن ،موضوع
مطالعه اقتصاد دفاع و امنيت ملی است.
 -5ماهیت تصمیمگیری در عرصه دفاع
براي درك نقش اقتصاددانان و مالحظات و ابزارهاي تحليل اقتصادي در قلمرو
تصميمگيريهاي دفاعی ،استراتژیک و امنيتی خاطرنشان میکنيم که علم اقتصاد
دفاع ،واقعيتهاي مشروط (اگر ،...آنگاه )...این قلمرو را تبيين میکند ،اما به اذعان
خبرگان ،سرانجامِ تصميمگيري در این عرصه ،حداقل در ردههاي باال ،ماهيتاً یک
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تصميمگيري سياسی ـ راهبردي است نه اقتصادي .17از این رو ،حتی در
تحليل هاي اقتصادي مسائل دفاعی نباید ابعاد سياسی را نادیده بگيریم و اصوالً به
اعتقاد برخی از صاحبنظران ،ایجاد تمایز مفهومی لوبيا روغنی و اقتصاد صحيح
نيست زیرا هر دو«،جنبههاي گوناگونی از یک کل یکپارچه» هستند .تخصيص،
کارایی ،توزیع ،اشتغال ،مبادله ،رشد و ثبات قيمتها ،عناصري سياسی هستند،
همانگونه که عناصري از واقعيت اقتصادي نيز هستند ) .(Ross 1991, 2با همين
نگرش است که گفته میشود اقتصاددانان باید مطالب بيشتري در مورد سياست11
و دانشمندان علوم سياسی نيز چيزهاي بيشتري در مورد اقتصاد فراگيرند .به یک
بيان ،امکان ندارد یک مدل اقتصادي ،تصميمگيرنده را قادر سازد تا به طور خودکار
تعيين کند که جامعه چگونه باید منابع خود را بين کاالهاي دفاعی و غير دفاعی و
حتی بين کاالهاي بودجه دفاعی تقسيم کند (Olvey and Golden and Kelly
) .1984, 11عواملی که درگير چنين سؤاالت تخصصی و توزیعیـ به ویژه در زمينه
کاالهاي عمومیـ هستند عموماً در عرصه تصميمگيريهاي سياسی تعيين
میگردند.
کندي در توضيح آنچه گفته شد ،تصریح میکند که این سؤال که «چقدر کافی
است؟» مسئله حلنشده اي در حيطه مسائل دفاعی است .این مسئله ،سياسی است
نه اقتصادي زیرا درك نياز ،در یک فرایند سياسی آشکار میگردد و هر تصميمی
که براي وضعيت دفاعی ویژهاي گرفته شود ،پيامدهاي اقتصادي هم دارد .اقتصاد
در یاري رسانيدن براي پاس خگویی به سؤال مذکور بسيار مفيد است اما باید تأکيد
کنيم که جواب نمیتواند فقط به وسيله اقتصاد تعيين گردد .هزینه نظامی باید در
بافت محيط جهان واقعی لحاظ گردد و تحليل عوامل اجتماعی ،اقتصادي،
استراتژیک و بينالمللی براي تعيين سطح آن الزم است ).(Kennedy 1975, 2
اولوي نيز این عقيده را میپذیرد و استدالل میکند که تصميمگيري در حيطه امور
دفاعی مستلزم این است که تصميمگيرندگان ،قضاوتهاي ارزشیِ ذهنی در مورد
فایده نهایی یک کاال یا خدمت خاص را با توجه به هزینههاي اجتماعی تحصيل آن
به کار گيرند .11او تأکيد میکند هيچ مدل اقتصادي را نمیتوان جایگزین سيستم
رجحان تصميم گيرنده ساخت؛ لذا امکان ندارد که تئوري اقتصادي بتواند به سؤال
عمومی «چقدر کافی است؟» جواب دهد؛ اما استفاده از علم اقتصاد به صورت
اثباتی میتواند پيامدهاي یک سيستم ارزشی را به تصميمگيرنده نشان دهد
).(Olvey and Golden and Kelly 1984, 11
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بیتردید تصميمگيري در هر زمينهاي مستلزم لحاظ نمودن محدودیتها و
قيود موجود فرا راه تصميمگيرنده است و هيچ تصميمی بدون در نظر گرفتن
امکانات ،واقعی ،منطقی و عملی نخواهد بود؛ لذا اگرچه همانگونه که گفتيم،
تصميمگيري در عرصه دفاع ملی مسئلهاي سياسی است ،اما تحليل اقتصادي،
شرط الزم براي اعتبار بخشيدنِ عملی به آن است .مگوئایر در تبيين ماهيت اقتصاد
دفاع ،کوششهاي فراوان تحليل اقتصادي را در شکلگيري دفاع ملی نشان
میدهد .به تعبير او اقتصاد بر تصميمگيري مردم متمرکز است و تدارك دفاع ملی،
متضمن انتخابهاي بسياري است که باید در مورد آنها تصميمگيري شود .ليتزل
به درستی اشاره میکند که دانشمندانِ سایر زمينهها ممکن است ابراز کنند که
اقتصاددانان باید فقط بر مطالعه پول و بازارهاي قيمت ساز متمرکز گردند ،اما
چنين نگرشی نشان میدهد که یا آنها اقتصاد را درك نکردهاند و یا از موضوعات
تخصصی خود در مقابل پيشرفتهاي شگرف اقتصاددانان دفاع میکنند؛ در حالی
که در دورههاي آموزشی دفاع ملی ،بيشتر زیررشتههاي اقتصاد وجود دارد10
] [Leitzel 1993, 1و این امر ،جایگاه حساس اقتصاد را در این قلمرو نشان میدهد.
هيچ و مک کين نيز پس از بازگو کردن نقادانه جمالتی از کسينجر و بالدوین 11ابراز
میکنند که اگر عوامل اقتصادي یا هزینهاي را لزوماً در مقابل مالحظات
استراتژیک ،مکتبی و فناورانه در نظر بگيریم ،گمراهکننده است .استراتژي ،فناوري
و اقتصاد سه «مالحظه» مجزایی نيستند که الزم باشد مستقالً و به طور متناسب
توزین شوند؛ بلکه عناصري به هم وابسته از مسئلهاي واحد هستند .استراتژيها
«راههاي استفاده» از بودجه یا منابع را براي دستيابی به اهداف نظامی مشخص
میکنند؛ فناوري ،بيانگر استراتژيهاي «ممکن» است و اقتصاد ،انتخاب استراتژي
«کارآمد» را بر عهده دارد .استراتژي و هزینه ،همانگونه با هم وابستگی دارند که
ابزار نشانه روي جلو و عقبِ یک تفنگ به هم وابسته هستند .هيچ و مککين تأکيد
می کنند که وظيفه اقتصادي کردن ،که برخی آن را بر عهده بودجه گذران و
حسابداران میدانند ،نمیتواند از کل وظيفه تصميمگيري نظامی متمایز گردد
).(Hitch and Mckean 1967, 3
 -6خالصه و نتیجهگیری
بنا به تعریف مرسوم ،علم اقتصاد عبارت است از «بررسی کاربرد منابع کمياب
در دستيابی به اهداف  /خواستهاي جایگزین (بدیل)» و با انتخاب بهينه و کارایی
پيوند نزدیک دارد .این علم ،با علم «کسبوکار» و «حسابداري» و «امور مالی» و
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تحليل صِرفِ سودآوري مترادف نيست و اگرچه این امور با علم اقتصاد نوعی
همپوشی دارند ،اما نمیتوانند جایگزین آن شوند.
تأمين بقاء با کيفيت مورد نظر ـ نه فقط زنده بودن ـ (افزون بر بقا) ،موضوع
امنيت است و امنيت و احساس امنيت ،یکی از اساسیترین و اصلیترین نيازهاي
یک ملت و یک کشور است .به تعبيري ،امنيت عبارت است از واقعيت (در واقع) یا
احساس (به صورت تصوري) اطمينان و آزادي از خطر و ترس و اضطراب و تردید و
نگرانی زیان .با این تعبير ،امنيت «ناشی از قدرت» یا «مبتنی بر آزادي و مرتبط با
عدالت و فراهم بودن حقوق انسانی» است و هر دو جنبه سلبی (آزادي از) و ایجابی
(آزادي براي (در جهت)) را در بر میگيرد .ازاینرو ،امنيت از فقدان تهدید آغاز
میشود اما به آن محدود نمیگردد و رضایتمندي را نيز شامل میشود .در این
نگرش جامع« ،امنيت انسانی» عبارت است از امنيت یکپارچه ،پایدار و جامع از
ترس ،منازعه ،جهل ،فقر ،محروميت اجتماعی و فرهنگی و گرسنگی مبتنی بر
آزاديهاي مثبت و منفی.
دفاع ،براي تأمين امنيت به مفهومی که توصيف شد (با هر دو جنبه و گفتمان
سلبی و ایجابی) ،صورت میگيرد و عبارت است از یاوري و حمایت کردن ،دور
کردن ،حفظ کردن ،راندن ،پس زدن و بازداشتن ،مقاومت کردن ،تجهيز و تقویت و
استحکام بخشيدن« .امور دفاع ملی» در طبقهبندي هزینهايِ بودجه دولت جمهوري
اسالمی ایران بر حسب امور ،مجموعهاي از وظایف دولت است که در جهت حفظ و
حراست از مرزهاي کشور و برقراري ثبات سياسی از طریق دفاع نظامی و غيرنظامی
به منظور حفظ و گسترش امکانات توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور انجام میشود.
دفاع به دو نوع دفاع عامل و غيرعامل تقسيم میشود و در بعد سلبی امنيت ،حداقل
سه مرحله اساسی دارد:
 پيشگيري و بازدارندگی
 مدیریت واقعه (مقابله با (دفع و رفع) تهدید و تعرض)
 مدیریت پيامد.
دفاع در بعد ایجابی امنيت ،متضمن «توانمندسازي جهت تحقق اهداف امنيت
ملی» نيز میباشد .شایان ذکر است که «امنيت جامع» ،به «دفاع جامع و
همهجانبه» نياز دارد و دفاع اقتصادي به عنوان دفاع با اهداف یا ابزارهاي اقتصادي،
در این دفاع جامع جایگاه ویژه خود را دارد.
بر اساس آنچه گفته شد ،بخش دفاع جمهوري اسالمی ایران عالوه بر وظيفه
اصلی و ذاتی دفاع نظامی ،متناسب با مقتضيات و بنا به تدابير ،از دو جهت به دفاع
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در عرصههاي دیگر ـ که در این متن ،بر عرصه اقتصادي متمرکز شدهایم ـ نيز
مأمور می شود .بنيه اقتصادي از یک سو از آن جهت براي بخش دفاع موضوعيت
دارد که بسترساز و تسهيلکننده تأمين امکانات مورد نياز براي انجام مأموریت دفاع
ملی است و از سوي دیگر ،از آن جهت اهميت مییابد که خود مسئلهاي امنيتی با
اولویت باال محسوب میشود و خدشه اقتصادي ،میتواند به خدشه جدي امنيت
ملی تبدیل شود؛ به عبارت دیگر ،فعاليت اقتصادي نيروهاي مسلح کشورها ،میتواند
حداقل دو جنبه اساسی بيابد .جنبه نخست ،به عنوان یک اقدام جانبی و حداکثر به
منزله فعاليتی مکمل مأموریت ذاتی بخش دفاع مطرح میشود و جنبه دوم ،به
عنوان یکی از ابعاد دفاع ملی ـ یعنی دفاع اقتصادي ـ و لذا جزء مأموریت بخش
دفاع به شمار میآید.
موضوع و گستره مفهومی دفاع ملی ،عامتر از بخش دفاع است و دامنهاي
فرابخشی دارد .وجود شوراي عالی امنيت ملی و مراکز دفاعی سازمانهاي
برنامهریزي کشور و کمسيون دفاع مجلس شوراي اسالمی از جمله مراکزي هستند
که اگرچه عمالً دفاعی هستند اما در چارچوب سازمانی بخش دفاع قرار نمیگيرند.
بعالوه ،بسيج چند ده ميليونی ،به بخش دفاع محدود نمیشود و فلسفه وجودي
نظاموظيفه عمومی ایجاب میکند که دفاع ملی حتی در جنبه نظامیاش ،وظيفهاي
همگانی ـ فرا تر از بخش دفاع ـ تلقی گردد .به یک تعبير ،دفاع و حفظ امنيت ملی،
وظيفهاي فراگير است و فقط به بخش دفاع خالصه نمیشود.
دفاع ،باید با ابزار متناسب و به موقع صورت گيرد .با تقسيمبندي قدرت و
تهدید و جنگ به دو نوع سخت و نرم ،دفاع نرم نيز مصداق مییابد.
بر اساس هم ه آنچه گفته شد ،اقتصاد دفاع ـ که با اقتصاد دفاعی متمایز است ـ
متضمن کاربرد ابزارهاي تحليلی (تکنيکها) ،قاعدهها ،نظریهها ،دادهها و روش
تحليل و استدالل اقتصادي براي تحليل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع /
امنيت ملی و حل و فصل منازعه میباشد .بنابراین ،اقتصاد دفاع بررسی و تحليل
اقتصادي دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی ،منطقهاي و بينالمللی ،در
کليه مقاطع جنگی و غير آن ،در سطوح خرد و کالن و با ابزارهاي سخت و نرم بر
عهده دارد .این مفهوم ،با توجه به پيچيدگیهاي منحصربهفرد و ویژگیهاي
موضوعی دفاع و امنيت ملی ،از صرف کاربرد معمولی علم اقتصاد در موضوعاتی
خاص فراتر است و به مالحظات و خبرگی ویژه و تکنيکهایی متناسب نيز نياز
دارد .به عبارتی ،اقتصاددان دفاع صرفاً یک تکنسين در استفاده از علم اقتصاد
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نيست .به همين دليل است که تأکيد میشود که اقتصاددان دفاعی باید روشهاي
اقتصادي را براي مجموعهاي از موضوعات ذيربط ،سازگار و برازنده سازد.
اقتصاد دفاع به هر صورت شاخهاي از علم اقتصاد است و همانند سایر قلمروهاي
علم اقتصاد ،از جمله در باره کارایی تخصيص ،انتخاب عمومی ،ثبات و مطالعه رشد
به بحث میپردازد؛ اما اقتصاد دفاع ویژگیهاي خاصی نيز دارد که آن را از دیگر
بخشهاي علم اقتصاد متمایز میکند.
با توجه به توضيحاتی که در باره امنيت و دفاع ملی ارائه شد ،تفکيک قلمروهاي
این دو اصطالح چندان صحيح به نظر نمیرسد .مروري بر کتابهاي اقتصاد امنيت
ملی و اقتصاد دفاع نيز همپوشی تقریباً کامل آنها با کمی مسامحه را تأیيد میکند.
البته با دقت علمی ،مناسبتر به نظر میرسد که «اقتصاد دفاع» و «اقتصاد امنيت
ملی» ،به صورت «اقتصاد دفاع و امنيت ملی» به کار برده شود.
اقتصاد دفاع و اقتصاد صلح ،قلمرو و موضوعات مشترك بسياري دارند که به نظر
برخی صاحبنظران ،تفکيک بين آنها صحيح نيست؛ اما در اقتصاد صلح ،گرایش
آشکاري در جهت دفع منازعه و تحقق صلح وجود دارد.
اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از آرمانهاي نسبتاً خُرد نظام اسالمی که از نظر
مبنایی ،تقواي جامعه در بخش اقتصاد قلمداد میشود ،اقتصاد باز (بدون محصور
کردن کشور) و مستقلی است که داراي خاصيت مقاومت مدبرانه در مقابل
کارشکنی و خباثت دشمن و آسيبناپذیر در برابر بحرانها و نوسانات بينالمللی
باشد و در شرایط فشار و دشمنیها بتواند عالوه بر کاهش آسيبپذیري کشور در
مقابل ترفندهاي دشمنان و نوسانات جهانی ـ که هميشگی و به شکلهاي مختلف
خواهد بود ـ ،تضمينکننده ي روند رو به رشد و شکوفایی کشور (متضمن افزایش
ثروت ملی ) باشد .این اقتصاد آرمانی که اسالمی ،انقالبی ،علمی و بومی بودن ،اصول
آن را تشکيل میدهند ،با رویکرد جهادي سياستگذاري کلی شده است و شالوده
اقتصادي دفاع و امنيت ملی را تشکيل میدهد .آنگاه که تکانه خصمانه و دشمنی
با ابزارهاي سخت و نرم اقتصادي (جنگ اقتصادي تمامعيار) ،صورت میگيرد یا
پيشبينیِ تحقق مییابد ،دفاع تمامعيار و همهجانبه در دستور کار جدي قرار
میگيرد و براي تحليل این دفاع همهجانبه ،اقتصاد دفاع و امنيت ملی کاربرد
مستقيم خواهد یافت.
در پایان باید تأکيد شود که علم اقتصاد دفاع ،همانند سایر شاخههاي علم
اقتصاد ،واقعيت هاي مشروط (اگر ،...آنگاه )...این قلمرو (دفاع و امنيت ملی و مسائل
مرتبط با آنها) را تبيين می کند؛ اما به اذعان خبرگان ،سرانجامِ تصميمگيري در
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این عرصه ،حداقل در ردههاي باال ،ماهيتاً یک تصميمگيري سياسی ـ راهبردي
است نه اقتصادي .متخصص اقتصاد دفاع تالش میکند نحوه دستيابی بهينه
(اقتصادي) به اهداف ،انجام وظایف و اجراي مأموریتهاي دفاعی ـ امنيتی
تعيينشده توسط مراجع ذيصالح را تحليل و پيشنهاد کند و به عبارتی ،نحوه اداره
بهينه امور دفاعی و امنيت ملی را با تحليلی اقتصادي فرا راه تصميمگيرندگان
بگذارد .در این ميان ،اگرچه مالحظات اقتصادي نيز ممکن است در تعيين اهداف و
وظایف و مأموریتهاي دفاعی و امنيت ملی توسط تصميمگيرندگان و سرانجام
فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گيرد ،اما در مجموع ،تصميم دفاعی ـ
امنيتی لزوماً تصميمی اقتصادي نيست.
سال اول /شماره اول /پاييز 5931
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" وDefence Economics"  «علم اقتصاد دفاع» با هر دو عبارت،در ادبيات تخصصی ذيربط1
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وضعيت اقتصادي) به کار برده شده است ،کامالً متفاوت است« .اقتصاد دفاع» (به صورت ترکيبی
اضافی) نظير «اقتصاد صنعت یا اقتصاد ایران» است در حالی که «اقتصاد دفاعی» نظير «اقتصاد
صنعتی یا اقتصاد ایرانی» است که دو ترکيب اول ،در عرصه «علم اقتصاد» قرار میگيرند و دو
ترکيب اخير ،در قلمرو «نظام یا وضعيت اقتصادي» دستهبندي میشوند؛ به عبارت دیگر ،در
ترکيب اقتصاد دفاع ـ نظير اقتصاد صنعت و اقتصاد ایران ـ دفاع تحليل اقتصادي میشود در حالی
که در ترکيب اقتصاد دفاعی ـ نظير اقتصاد صنعتی و اقتصاد ایرانی ـ از اقتصادي سخن به ميان
آمده است که به صنعتی و ایرانی بودن توصيف شده است.
برخی از نویسندگان به تبع اقتصاد سياسی ،آن را نه یک موضوع بينرشتهاي
( )Interdisciplinaryبلکه موضوعی فراگشتهاي ( )Supradisciplinaryمیدانند[Ross 1991, .
]5
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 3بنا به تعریف ،هزینه فرصت ( )Opportunity Costتوليد محصول معينی مانند الف عبارت است از
ارزش دیگر کاالهاي چشمپوشی شدهاي که جامعه میتوانسته با استفاده از همان منابع که براي
توليد الف به کار رفته اند ،توليد نماید .هزینه فرصت منابع توليدي به کار رفته براي یک مؤسسه
توليدي عبارت است از ارزش منا بع یادشده در شرایطی که این منابع در بهترین موقعيت ممکن
تحت اشتغال درآیند .بنابراین مثالً هزینه فرصت توليد یک سيستم موشکی ،ارزشی است که
منابع این سيستم میتوانست در بهترین تجهيزات جایگزین خود به دست آورد.
 4به یک بيان ،اقتصاد و کارایی دو طریقه نگرش به یک مسئله هستند و اقتصاديترین روش انجام
یک فعاليت ،کارآمدترین روش نيز هست .گفتنی است که در عمل ،بررسی کارایی ،با استفاده از
روشهاي مقداري (برنامه ریزي خطی ،پژوهش عملياتی ،برازش توابع توليد یا هزینه مرزي و )...
انجام میشود.
 5مانند سود یا رفاه اجتماعی.
 6این مفهوم لغوي بيشتر در فرهنگ هاي فارسی (دهخدا و معين) بيان شده است.
Security

7

 1این مفهوم لغوي بيشتر در فرهنگهاي انگليسی بيان شده است.
Confidence

1

 10اعم از محفوظ بودن یا در معرض نبودن
Doubt

11

Certain

12

Freedom from care, anxiety, or apprehension

13

Fixing something in position

14

Cherished

15

Survival-plus

16

Emancipation

17

Freedom from

11

Freedom to

11

Relational sense

20

Reassurance

21
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Predictability

22

 23برخورد تبعيضآميز و توهم آلود و توطئه آميز آمریکا با انرژي صلحآميز هستهاي جمهوري
اسالمی ایران در عين نادیده گرفتن توان تجهيزات هستهاي کشورهاي متعدد ،با همين نگرش
توجيه میشود.
Security
to Protect

24Human

25Responsibility
26Pre-emptive

 27از جمله ر .ك[Seymour 2000] .

 21این معانی در فرهنگ دهخدا و معين ذکر شده است.
against

21Resistance

30Fortification

32Objectives

Options

33Conceptual

 34پد (پاد) به معناي متضاد و متقابل است؛ بنابراین« ،پدآفند» به معناي اقدامات «ضد آفندي»
است .گاهی این اصطالح را در مقابل «آفند» در یک عمليات نظامی در نظر میگيرند و از این
جهت هر دوي آفند و پدافند را خاصتر از حمله و دفاع به حساب میآورند زیرا هر یک از حمله و
دفاع میتوانند شامل عمليات آفندي و پدافندي باشند.
 35در این باره از جمله ر.ك[Narasimha and others 2007, 46] .
36Prevention

Management
Management

37Incident

31Consequence

 31در ماده  6قانون ارتش« ،تدافعی بودن» به عنوان یکی از اصول و ویژگیهاي اساسی نيروهاي
مسلح ،اینگونه توصيف میشود که «نيروهاي مسلح با بهرهگيري از تمامی توان خود دشمن را از
تعرض بازداشته و در برابر هر گونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبيه و سرکوب مینمایند و در
عين اعتقاد به اصل عدم تعرض ،ملل مسلمان یا مستضعف غير معارض با اسالم را براي دفاع از
خودیاري میکنند ».در این متن« ،تدافعی بودن» که گاهی از برخی جنبهها محدودتر از «دفاعی
بودن» نيز در نظر گرفته میشود ،بازدارندگی ،دفع و رفع تعرض و عرصه فراملی را نيز با نگرشی
ایجابی در بر میگيرد.
 40در این باره ا ز جمله ر.ك( .دري )1317
 41مطابق ماده  2قانون ارتش« ،نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران عبارتاند از :ارتش و سپاه
پاسداران و نيروهاي انتظامی».
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 31دفاع غيرنظامی ( )Civil Defenseعبارت است از بسيج و سازماندهی و هدایت مردم براي دفاع
از سرزمين خود ،به منظورِ به حداقل رسانيدنِ ضایعات و تلفات ناشی از عمليات خصمانه و
حمالت دشمن (مدیریت امور عمومی و دفاعی سازمان برنامه و بودجه  )33 ،1361به عبارتی،
دفاع غيرنظامی کليه اقداما ت غيرنظامی براي کاهش تلفات و ضایعات ناشی از اقدام دشمن
میباشد.
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 42بنا بر ماده  3قانون ارتش« ،ارتش جمهوري اسالمی ایران به مجموعه ستاد مشترك ،نيروهاي
زمينی ،هوایی ،دریایی و سازمانهاي وابسته به آنها اطالق میگردد».
 43بنا بر ماده  4قانون ارتش « ،وزارت دفاع جمهوري اسالمی ایران بخشی از دولت است که
مسئوليت پشتيبانی ارتش را به عهده دارد ».البته این متن ،به پيش از ادغام وزارت سپاه و وزارت
دفاع باز میگردد.
 44بنا بر ماده  35در فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی« ،هدف از تشکيل واحد
بسيج مستضعفين ایجاد توانائی هاي الزم در کليه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقالب
اسالمی به منظور دفاع از کشور ،نظام جمهوري اسالمی و همچنين کمک به مردم هنگام بروز
بالیا و حوادث غيرمترقبه با هماهنگی مراجع ذيربط میباشد ».با تغييرات ابالغی مورخ
 ، 27/7/1311بسيج نظامی از بسيج غيرنظامی تفکيک و بسيج نظامی همکار نيروي زمينی سپاه
شد و بسيج غيرنظامی با عنوان «سازمان بسيج مستضعفين» ،با فرماندهی فرمانده کل سپاه،
مأموریت مبارزه با تهدیدات و جنگ نرم را بر عهده گرفت .به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران،
سپاه با طيف مأموریت هاي متفاوتی مواجه است ... .با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب ،سپاه
یک سازمان فرهنگی ،امنيتی و نظامی است و این نوع تفکيک و تدابير پیدرپی در طول سالهاي
بعد از دفاع مقدس ،صورت گرفته شده است و باید از نيروي عظيم مردمی بسيج در رابطه با سپاه
در مقطع و زمانی متناسب با نيازهاي انقالب به کار گرفته شود .الزمه این عمل  ...انعطاف
سازمانی با توجه به تغيير ماهيت تهدید و تغيير اولویتهاي مأموریتی در مقاطع مختلف زمانی
]است[  . ...باید براي مبارزه با تهدید نرم ،بسيج نظامی از بسيج غيرنظامی جدا شود و بسيج نظامی
با نيروي زمينی سپاه کار کند و بسيج غيرنظامی نيز مأموریت مبارزه با تهدیدات و جنگ نرم را بر
عهده داشته باشد .در حال حاضر ،مأموریتهاي بسيج زیر نظر سپاههاي استانی به صورت متمرکز
انجام میشود و افزود :یگانهاي نظامی نيز در سپاه هاي استانی در کنار بسيج فعاليت میکنند که
باید بسيج به نوعی نقش خود را براي دفاع از صحنههاي نيمهسخت عليه نظام بر عهده بگيرد.
سپاههاي استانی نيز مأموریت دارند با جنگ سخت مقابله کنند و هر کجا که الزم باشد این
سپاهها در اختيار بسيجيان قرار میگيرند؛ اما مأموریت ذاتی بسيج ،عمقبخشی داخلی و مقابله با
تهدیدات نرم است .سازمان بسيج مستضعفين در ساختار جدید سپاه ،مسئول سياستگذاري عليه
تهدیدات نرم در کشور و متولی سياستگذاري تخصصی عليه تهدید و جنگ نرم میباشد ،ولی
مبارزه با جنگ نرم بر عهده سپاه هاي استانی است .وظيفه کنونی بسيج داراي دو ماهيت است:
یکی ارتباط با اقشار مختلف بسيج و دیگري ستاد تخصصی فرماندهی کل سپاه که بسيج مسئول
آن است و این نيرو در ساختار و سازمان جدید سپاه نيمی از مأموریتهاي سپاه را انجام خواهد
داد( .ایرنا)
 45بنا بر ماده  1قانون تأسيس وزارت اطالعات جمهوري اسالمی ایران مصوب  1362/5/27مجلس
شوراي اسالمی « ،به منظور کشف و پرورش اطالعات امنيتی و اطالعات خارجی و حفاظت
اطالعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهیهاي الزم از وضعيت دشمنان داخلی و خارجی
جهت پيشگيري و مقابله با توطئه هاي آنان عليه انقالب اسالمی ،کشور و نظام جمهوري اسالمی
ایران ،وزارت اطالعات جمهوري اسالمی ایران تشکيل» گردیده است و «کشف توطئهها و
فعاليت هاي براندازي ،جاسوسی ،خرابکاري و اغتشاش عليه استقالل و امنيت و تماميت ارضی
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power

50Hard

51Coerce

power
Samuel Nye

52Soft

53Joseph

54Persuasion

Nature

55Relational

Image

56Global

Integrity

57Global

51Outcomes
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کشور و نظام جمهوري اسالمی ایران» نيز از جمله وظایف آن است .این وظيفه ،به روشنی
وظيفهاي دفاعی با ابزارهایی اطالعاتی است.
 46بنا به فرهنگ اسالمی ،حفظ نظام اسالمی بر عهده همه مسلمانان ـ بدون مالحظه کشور و مليت
ـ است .در این باره از جمله ر.ك( .موسوي خمينی  1403هـ .ق ،احکام دفاع)
 47البته فرماندهی معظم کل قوا بارها بر نقش اصلی و هميشگی «دفاع نظامی» در قلمرو وظایف
نيروهاي مسلح از جمله سپاه تأکيد فرموده اند .از جمله به تعبير ایشان ،در همان حال که بر
مشارکت در سازندگی کشور و افزایش ثروت ملی تأکيد میشود« ،مسئلهي اول در نيروهاي
مسلح ،حفظ آمادگیهاي رزمی و متراکم کردن هرچه بيشتر آموزش ،انضباط ،تواناییهاي
گوناگون و نوسازي در درون سازمان نيروهاي مسلح و در درجهي بعد در سطح کشور است».
( )1370/10/12بعالوه« ،اصل سوم براي برادران سپاه ،در جاي خود قرار گرفتن است؛ عدل .عدل
این است که هر چيزي را در جاي خود قرار بدهيد .سپاه در جاي خود باید قرار بگيرد .جاي سپاه
کجاست؟ وظيفهي سپاه تعریف شده است؛ دفاع نظامی از انقالب .خيلیها ممکن است از انقالب
دفاع کنند؛ حوزهي علميه هم دفاع میکند؛ اما دفاع او ،دفاع دیگري است .مسئوالن دولتی هم هر
کدام در جاي خودشان ممکن است دفاع بکنند ،یا باید بکنند؛ که آن هم نوع دفاع دیگري است.
این ،دفاع از انقالب است و هيچ ابهامی هم در این مسؤوليت وجود ندارد .در آنجا باید قرار بگيرند
و ببينند براي این مسؤوليت چه الزم است؛ آنچه را که الزم است ،بایستی تحصيل کنند».
( )1370/6/27تأکيد بر این موارد نشان میدهد که با وجود عامتر بودن دفاع از دفاع نظامی،
وظيفه اصلی نيروهاي مسلح دفاع نظامی از انقالب و نظام اسالمی است و سایر مأموریتها نباید
در این وظيفه اصلی اختالل ایجاد کند.
41براي آگاهی از ایده دفاع اقتصادي از جمله ر.ك( .دري نوگورانی  .)1317البته دفاع اقتصادي،
دفاعی همگانی و همهبخشی است و شاید وظيفه برخی بخش هاي غيرنظامی در انجام آن ،حتی از
بخش نظامی نيز سنگينتر باشد.
 41مطابق ماده  1اساسنامه سپاه« ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادي است  ...که هدف آن
نگهبانی از انقالب اسالمی ایرانی و دستاوردهاي آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهاي الهی
و گسترش حاکميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسالمی ایران و تقویت کامل بنيه دفاعی
جمهوري اسالمی از طریق همکاري با سایر نيروهاي مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی
نيروهاي مردمی میباشد».
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 51بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري ،مقولهي فرهنگ ،مقولهي چوب و چماق نيست.
مقولهي فرهنگ ،با مقولهي ميدان جنگ ]نظامی[ فرق دارد .هر ميدانی ،ابزار و سالح خودش را
دارد )1372/5/1( .بعالوه« ،امروز عرصه ي اقتصاد ،به خاطر سياستهاي خصمانهي آمریکا ،یک
عرصهي کارزار است ،یک عرصهي جنگ است ،جنگی از نوع خاص .در این عرصهي کارزار ... ،هر
کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند ،یک حرکت جهادي انجام داده است .این جهاد است؛
البتّه جهادي است که ابزار خودش را دارد ،شيوههاي مخصوص خود را دارد ،باید این جهاد را همه
با تدبير مخصوص خود و سالح مخصوص خود انجام بدهند)1314/1/1( ».
 60تينبرگن ) (Tinbergenاعتقاد دارد که امنيت نوع بشر نه تنها با مسابقات تسليحاتی بلکه به
وسيله آلودگی محيط زیست ،رشد جمعيت ،رشد صنایع شيميایی ،تعداد اتومبيلها و امثال آنها
مورد تهدید قرارگرفته است(.)Chatterji and … 1994, XVI
 61با در نظر گرفتن محيطزیست و امثال آن.
 62البته تعریف و قلمرو یابی دفاع و امنيت ملی و امور مرتبط با آنها ،در حوزه تخصصی اقتصاددان
نيست و با تحول مفهوم دفاع و امنيت ملی ،موضوع (محتوا و قلمرو و  )...اقتصاد دفاع و امنيت
ملی نيز دگرگونی میپذیرد.
 (Sandler and Hartleyو ) (Sandler and Hartley 1995, 1در این باره از جمله ر.ك63 .
2007, 611).
 64براي آگاه ی از برخی تحوالت مفهومی در قلمروهاي استراتژیک پيش از واقعه  11سپتامبر از
جمله ر.ك) .جمعی از نویسندگان .)1370
 65برخی موضوعاتی که در عرصه انقالب در امور نظامی پدید آمدهاند ،میتوانند در این حوزه قرار
داده شوند.
 66منازعات و انقالب هاي رنگين و تروریسم و مسابقات تسليحاتی و نيروي انسانی نظامی ،از این
جملهاند.
 67سندلر و هارتلی در سال  2007در کتاب مرجع اقتصاد دفاع ،در مقایسهاي با موضوعات جلد اول
ـ منتشرشده در سال  1115ـ موضوعات جلد دوم را به سه دسته تقسيم میکنند که دستهاي از
آنها (جنگهاي داخلی ،حفظ صلح ،تجارت و صلح و تحریمهاي اقتصادي) در جلد اول مورد بحث
نبودهاند؛ و دسته دوم در جلد اول فصلی را به خود اختصاص دادهاند اما پيشرفتهاي قابلتوجهی
در آنها رخ داده است (منازعه ،تروریسم ،مسابقات تسليحاتی و نيروي انسانی نظامی)؛ و دسته
سوم که تأثيرات جهانیشدن و تهدیدات جدید را منعکس میکنند (تروریسم ،نجارت و صلح و
صنایع تسليحاتی) (Sandler and Hartley 2007, 608) .البته سندلر و هارتلی تأکيد میکنند
که تعریف اقتصاد دفاع تغييري نکرده است(Sandler and Hartley 2007, 612) .
 61در ارائه فهرست موضوعات اقتصاد دفاع ،تناسب با نيازهاي مطالعاتی جمهوري اسالمی ایران مورد
تأکيد بوده است .با این مالحظه و سایر مالحظات ،برخی موضوعات لزوماً در فهرست ارائهشده
درج نشدهاند.
 61در باره ارتباط اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دفاع در مباحث آینده توضيح داده خواهد شد.
 70گاهی امور اطالعاتی در زمره امور نيمه سخت دستهبندي میشوند.
 71مثالً پيمانکاران دفاعی ،شاخههاي مختلف ارتش و . ...
 72مثالً فعاليتهاي تأمين.
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 11با توجه به امکانات و وضع موجود و قابليتها و مقتضيات تاریخی و فرهنگی و سرزمينی جمهوري
اسالمی ایران.
 12به یک تعبير ،هدف سوم هدف «غایی» چشمانداز و سایر اهداف ،هدفهاي «اصلی» چشمانداز
قلمداد شدهاند .در این برشماري ،ویژگیهاي «جامعهي ایرانی در افق این چشمانداز» ،به عنوان
اهداف سند در نظر گرفته نشدهاند.
 13خود مفهوم معرفیشدهي «اقتصاد مقاومتی» (به عنوان یک آرمان ،نظام ،الگو ،)... ،به معناي یک
تحليل یا بررسی علمی نيست و به خودي خود ،با «اقتصاد دفاع» که بررسیاي علمی است،
مقایسه پذیر نيست .از این رو ،باید بررسی علمی عناصر اصلی و ماهيت اقتصاد مقاومتی ،با بررسی
علمی دفاع (اقتصاد دفاع) مقایسه شود.
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 73اصوالً موضوعات امنيتی و استراتژیک و دفاعی ،موضوعاتی متمایز با بسياري از موضوعات معمول
هستند که با نگرشی اختصاصی باید مورد بررسی قرار گيرند.
 74در این باره همچنين ر.ك(Sandler and Hartley 2007, 611-614) .
 75به طور الزامی ،تغيير یک متغير تابع ،برابر با تغيير متغيرهاي مستقل ذيربط نيست بلکه در
بسياري از موارد ،متغيرهاي تابع ،تغييري بيش از تغيير متغير مستقل از خود نشان میدهند.
براي نمونه ،درآمد ملی با تغيير سرمایهگذاري مستقل تغيير میکند اما تغيير آن ،به همان اندازه
تغيير اوليه سرمایهگذاري مستقل نيست .از نظر ریاضی ،اضافه تغييرِ یادشده را منسوب به عاملی
میکنند که در اقتصاد آن را ضریب فزاینده (ضریب تکثر )Multiplier :میخوانند.
 76در تئوري اقتصادي ،آثار خارجی ( )Externalitiesدر مورد مصرف ،هنگامی بروز میکنند که
مصرف یک کاال از سوي یک مصرفکننده ـ صرفنظر از تأثيري که به تغيير قيمت کاال منجر می
شود ـ به طور مستقيم بر روي رفاه مصرفکننده دیگر اثر بگذارد .همچنين هنگامی که این آثار
بروز میکنند ،فعاليتهاي توليدي یک بنگاه اقتصادي ،بر فعاليت توليدي بنگاه اقتصادي دیگر
تأثير مستقيم میگذارند.
 77در حالی که از ظرفيت توليد کاالها و خدمات معمولی تا حد امکان در همه اوقات به طور کامل
استفاده میشود ،بخش دفاع فقط در طی جنگ با ظرفيت کامل کار میکند .براي تقریب به ذهن
میتوانيم در این زمينه از برق مصرفی یک شهر یاد کنيم که مصرفش به طور یکسان در طول
شبانهروز تقسيم نمیشود و همانند مصرف بسياري از کاالهاي دیگري نمیباشد که تقاضا براي
آنها به صورت کامالً متحدالشکل در طی زمان توزیع میشود .این جنبه خاص از کاالهاي دفاعی،
تصميمات اقتصادي در مورد استفاده از آنها را همسانِ مسئله قيمتگذاري بحبوحه مصرف ( Peak
 )Loadدر علم اقتصاد میسازد .سؤاالت ذيربط در این زمينه عبارتاند از این که مقدار ظرفيت
مورد نياز ،مقدار هزینه بخش دفاع در بحبوحه مصرف و مقدار ذخيرهسازي الزم در مقاطعی که
بحبوحه مصرف وجود ندارد ،چهقدر است.
 71روشن است که پرداختن به هر یک از این مفاهيم در عرصه تخصصی خود ،مجال وسيع دیگري را
می طلبد؛ اما ما در این مجال مختصر ،فقط تا حدي که مفهوم اقتصاد دفاع در مقایسه با مفاهيم
یادشده تبيين گردد ،به توضيح آنها خواهيم پرداخت.
 71ازجمله ر.ك(Douglass 1980, 34).
 10براي توضيح بيشتر در زمينه اقتصاد جنگ از جمله ر.ك.(Eatwell and Milgate and .
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(Defense Industrial Base: ( » در ادبيات اقتصاد غرب مفاهيمی از قبيل «شالوده صنعتی دفاع14

» «ظرفيت بالقوه دفاعی،)Defense Economic Base: DEB( » «شالوده اقتصادي دفاع،DIB
) وجود دارند که براي تقریب به ذهن در حوزهي موردArms Production Base: PAPB
. مالحظه آنها مفيد خواهد بود،بررسی
. به تعبير مقام معظم رهبري15
. به تعبير امام راحل16
(Deger 1986, ( وLeontief and Duchin 1983, 3) .ك. در این زمينه از جمله ر17
.2,19,199,256)
،) نقل شده است که «اقتصاددانی که فقط اقتصاد بداندJohn Stuart Mill(  از استوارت ميل11
)Backhouse 1997, 771) .ك. (از جمله ر.»اقتصاددان خوبی نيست
. فقط مختص «دفاع» نيست، البته این امر11
:.ك. در باره وجود دروس اقتصادي در دورههاي نظامی و دفاع ملی از جمله ر10
 Canadan Force College (CFC)(2005-2006). Command and Staff Course
Programme (CSC) SYLLABUS.
 findtarget.com/.../Canadian%20Forces%20College/
 Royal Military College of Canada. RMC STRATEGIC RESEARCH PLAN .

 Science Stellenbosch University (South African Military Academy). Faculty
of Military.
 Department of Defence and Strategic Studies,University of Pune.
http://www.unipune.ernet.in/dept/ddss/course.html.

11

 National Defense University. http://www.ndu.edu/icaf/index.htm
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