
1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3024:کدمقالهتهدیدات و جنگ اقتصادي                                                         اندیشه هاي دفاعی امام خامنه در مقابله با 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

اقتصاديجنگ تهدیدات و اندیشه هاي دفاعی امام خامنه در مقابله با 
رمضانیمحمد علی

دانشگاه تهران و عضو معاونت بین الملل ودجاجامعه شناسی سیاسی دانش آموخته کارشناسی ارشد 

چکیده

با استفاده از ابزار اقتصادي در روابط بین الملل و استفاده هاي امنیت و قدرت ها و نظریهافزارانه در رهیافتو رویکردهاي نرماقتصاديهاي تهدیده یژکاروبررسی ابعاد و 
بري آمریکا از و اقدامات خصمانه اقتصادي جامعه بین الملل به رهگذشته هاي مواجهه با انقالب اسالمی ایران در طول  سال آمریکا و متحدانش براي نیل به اهداف و

از مولفه هاي اقتصاد مقاومتی که سویی و توجه ویژه امام خامنه اي به اقتصاد و مولفه هاي کلیدي آن و تاکید بر تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی به عنوان یکی 
دفاعی امام خامنه در مقابله با اقدامات جنگ اقتصادي از سوي -بردياندیشه هاي راهامسال بر آن تاکید شد از سویی دیگر پژوهش حاضر را ناگزیر از بررسی و تحلیل

.امریکا و اقدامات عملی ایشان نمود

...، جنگ نرم، جنگ اقتصادي وتولید ملیاندیشه هاي عملی امام خامنه اي،:واژگان کلیدي

:مقدمه

الملل بیانگر تغییر در سیاست هاي راهبردي امنیتی این کشور در سیاست هاي اتخاذ شده توسط امریکا و متحدانش در چند سال اخیر در روابط بین 
آرژانتین، کوبا، آفریقاي جنوبی، (سیاستی که امریکا در گذشته برابر مخالفان خود اتخاذ نمود. مقابله با کشور هاي مستقل با توجه به ابزار اقتصادي است

عنوان شعار سال، مبناي حرکت نظام و حاکمیت مقام معظم رهبري یک راهبرد کالن را بهدر سال هاي اخیر، و موفقیت هایی نیز بدست آورد....) شیلی و
اي و جهانی است و یکی از موضوعات مهم و کالن در اولویت قرار ها، معلول شرایط زمانی و موقعیت منطقهگذاري این سالنام. کنندو مردم اعالم می

. نام گذاري شده است» تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی«له به نامی اقتصادي و به نام توسط معظمامسال نیز براي چهارمین سال متوالی. گیردمی
ترین عناصر اصلی در جنگ نرم و کنندهترین و تعییناین نام گذاري بیان گر توجه عمیق و هوشمندانه اي به موضوع اقتصاد است حوزه اي که از راهبردي

. هاي گوناگونی داشته استها و صورتسال گذشته شکل30لروند مواجهه نظام استکبار با انقالب اسالمی ایران در طو. یر عامل استبه دنبال آن پدافند غ
.کند، تغییر تقابل سخت دشمن و ورود به جنگ نرم استاما آنچه بیش از همه در چند سال اخیر جلب توجه می

دشمن که در سال گذشته رخ داد، حمالت نرم ) در حوزه فرهنگی سیاسی(صحنه تازه شکل یافته از آن جهت حائز اهمیت است که پس از جنگ نرم 
سال 20در طول زعامت امام خامنه اي در جمهوري اسالمی ایران که قریب به . استهاي امریکا و همپیمانانش قرار گرفتهاقتصادي محور اصلی سیاست

اما موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد . پیام نوروزي خود به صورت مستقیم به مقوله ي اقتصاد پرداخت اند12می باشد ایشان در 
سالمی نبوده امري تشریفاتی مدنظر رهبر معظم انقالب انام گذاري این سال ها شک بی.تاکید امام خامنه اي در حوزه اقتصاد در این چند سال اخیر است

هاي فراوان و کردهجمعیت جوان ایران و وجود تحصیل. در کشور باشدعمیق اقتصاديتواند سرآغاز کنش ها و واکنش هايها میگذاري این نام. است
عنوان نقشه راه و به1404انداز ایران بزرگ اقتصادي باشد و خوشبختانه برنامه پنجم توسعه و سند چشمکنشتواند زیرساخت این هاي بزرگ میدانشگاه

توان جمهوري اسالمی ایران را به یک قطب نیرومند ریزي میروي ما وجود دارد که با کار، جدیت و برنامهایرانی پیشرفت روبه–تالش براي الگوي اسالمی 
.و تراز اول اقتصادي منطقه تبدیل کرد

یی و از سویی دیگر دفاع غیر عامل مستحکمی در برابر جنگ نرم دشمنان و نظام هدفی که خود در راستاي تحقق قدرت نرم جمهوري اسالمی از سو
از سوي دشمنان در در فرایند تهدید هاي نرم گر حاضر را به بررسی حوزه اقتصادلذا توجه رهبر معظم انقالب به موضوع ذکر شده پژوهش. سلطه می باشد

هاي ها، از سالله بر اساس این مؤلفههاي مقام معظم رهبري بیانگر این است که معظممروري بر رهیافت.اندیشه هاي دفاعی معظم له سوق داده است
در بیانات خود در جمع زائران و 1383له در اول فروردین سال معظم. قبل، زمینه و بستر انتخاب نام این سال ها را به نام اقتصادي، طراحی کرده بودند

پذیر، گر و سلطهگر در نظام سلطه جهانی براي حفظ این رابطه سلطههاي سلطههایی که قدرتعمده موضوع«: فرمایندمیمجاوران حرم مطهر رضوي
پذیر یا آن کسی اش هم این است که نگذارند آن طرف سلطهسلطه فرهنگی، سلطه اقتصادي و سلطه علمی، الزمه: کنند، سه موضوع استرویش تأکید می
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تر مورد طور صریحبه1386ایشان راهبرد دشمن را در سال » .میل شده، در این سرزمین به استقالل و به خودباوري و پیشرفت برسدکه سلطه بر او تح
:فرماینددهند، آنگاه که درجمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي میتأکید قرار می

اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادي و سوم مقابله با پیشرفت و اقتدار : کنمصه میهاي استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خالمن برنامه«
».شودهاي استکبار با ملت ما در این سه قلم خالصه میدشمنی. علمی

چهارم دهه«: دندکلیدي اشاره داشتند و فرمواي جمهور و اعضاي هیئت دولت به نکتهدر دیدار با رئیس1387رهبرفرزانه انقالب روز دوم شهریور سال 
گستري هاي همه مسئوالن باید در جهت ایجاد جهشی بزرگ در روند پیشرفت کشور و عدالتها و تالشریزيانقالب، دهه پیشرفت و عدالت است و برنامه

.هاي سال اقتصادي انتخاب شدندپس از تبیین دهه عدالت و پیشرفت، شعار» .وسیع صورت گیرد
قدر علمی دانشمندان و دشمن در چند سال اخیر و دستاورد گران) در حوزه فرهنگ(م اسالمی از اوج عرصه جنگ نرماگر عبور قدرتمندانه نظا

و ) در حوزه فرهنگ(هاي توفیق کشور در مواجهه با دو بعد اساسی این تهدیدات، یعنی جنگ نرمعنوان گامهاي علمی را بهورزان کشور در عرصهاندیشه
همت مضاعف، «و به دنبل آن » اصالح الگوي مصرف«در عرصه تحقق علمی کشور بدانیم، با توجه به دستاوردهاي سال هاي اخیرهايمقابله با پیشرفت

جهاد «ها، ضرورت ورود جدي کشور به عرصه سوم یعنی ویژه اجراي مرحله اول طرح تحول اقتصادي یعنی طرح هدفمند کردن یارانهو به» کار مضاعف
در این پژوهش ابتدا به چیستی جنگ نرم و پیرو آن پدافند غیر عامل پرداخته .شودبیش از بیش آشکار میاز کار و سرمایه ایرانی و حمایت» اقتصادي

در گفتار . خواهد شد، سپس به جنگ اقتصادي که مقاومت اقتصادي را در برابر خود می طلبد به عنوان زیر مجموعه اي از جنگ نرم  بررسی خواهد شد
در پایان به . خواهد آورده شدبه اهمیت دادن امام خامنه اي به حوزه اقتصاد به عنوان هسته ي اصلی سیاست داخلی در برابر دشمنان خارجی بعدي 

.نتیجه گیري و اهمیت ارتباط حوزه اقتصاد با امنیت ملی روشن خواهد شد

کلیات پژوهش؛ تعاریف، اصول، اهداف

جنگ نرم

شناخته می شود 2این مفهوم در دنیا با واژه قدرت نرم. از لحاظ بررسی هاي علمی، مفهومی نوین و از جنبه تاریخی، مفهومی بسیار کهن است1جنگ نرم
. صورت گیرد) نظامی(4پرداختن به جنگ نرم باید ضمن آشنایی با جنگ سخت. آمریکایی، مهم ترین نظریه پرداز در این زمینه است3و جوزف ناي

این مفاهیم در میان راهبردشناسان جنگ در دوران . گ نرم از لحاظ تاریخی با مفاهیمی همچون فریب، ایجاد تفرقه و تخریب روحیه ارتباط داردجن
ه دشمن در ضمن آنکه نمونه هاي استفاده از جنگ نرم را میتوان در قالب هاي فریب، ایجاد تفرقه و تخریب روحی.باستان بارهامورد تاکید قرار گرفته است

.دوران صدر اسالم نیز یافت

ي رفتاري جنگ نرم در مفهوم نوین آن با ویژگی هایی از جمله نرم افزارگرایی، ذهنیت سازي، تهی سازي از  درون، تغییر هویت فرهنگی، تغییر الگوها
ینه سازي براي ایجاد بحران در ارزش ها و باور هاي همراه با الگو سازي رفتاري، ایجاد تردید در مبانی و زیر ساخت هاي فکري یک نظام سیاسی و زم

در جنگ نرم،الاقل در مراحل «.را شامل می شود-هویت، مقبولیت، مشارکت، نفوذ و توزیع- اساسی جامعه و بهره گیري از بحران هاي پنج گانه سیاسی
ابزار و ادوات جنگی در این نوع جنگ از سنخ . استجنگ نرم از جنس جنگ فرهنگی. اولیه جنگ، هیچ منازعه فیزیکی و سختی صورت نمی گیرد

. دشمنان در جنگ نرم به دنبال تسخیر باورها و ارزش هاي یک ملت اند. ابزارهاي فرهنگی، فکري، اندیشه اي و رفتاري است، نه ابزارها و وسایل نظامی
.)26:1389شریفی،(»قابل را به جبهه خودي تبدیل کرده اندتصرف قلب ها و مغزهاهدف اصلی جنگ نرم است و وقتی نائل شوند، در حقیقت جبهه م

1.soft war
2.soft power
3.joseph s.nye
4.Hard war
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هدف . به دنبال سلطه و استیالي ذهنی و فکري استدر چنین نبردي دشمن بر خالف جنگ سخت به دنبال تسخیر فیزیکی و نظامی کشور نیست بلکه
انند مهاجمان بیندیشند؛ و به شکل آنان فکر کنند و از این در چنین نبردي این است که باورها و ارزش هاي جامعه هدف را به گونه ایجهت دهد که م

).27:1389شریفی،(همفکري و همسویی احساس رضایت کنند و به آن افتخار کنند

و ع کنندهجنگ نرم نبردي است که در برابر رقبا و دشمنان اعمال می شود و در اینمبنا به معناي استفاده از قدرت نرم است، یعنی یک نوع قدرت اقنا
).42:1384خطیبی،(اغوا کننده؛ یعنی تغییر تصاویر ذهنی ملت ها

چرا که با کم . امروزه موثرترین، کارآمدترین، کم هزینه ترین و در عین حال خطرناك ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور است
اف این جنگ حوزه ي دین، باورها،ارزش ها واذهان هر یک از عناصر مورد هدف یعنی ابعاد و اهد. ترین هزینه بیشترین دستاورد را به ارمغان   می آورد

.انسان ها را مورد  حمله در کشور هاي هدف قرار می دهد

:هاي جنگ نرم را به شرح ذیل مورد توجه قرار دادتوان شاخصطور کلی میبه

.گیردعبارت دیگر، در شرایط غافلگیري قرار میبه. کندنمی"احساس تهدید"کشور هدف در جنگ نرم، نسبت به تهدید شکل گرفته -1

براي مقابله با . رسانی دقیق به جامعه استفاده نخواهد کرداز ابزارهایی همانند اطالع. رساندکشور هدف، اقدام مؤثري براي مقابله با تهدید به انجام نمی-2
در گام دوم، . در سطح اول، تهدید باید معطوف به درك دقیق از سوي مسئولین باشد. م گیرددر دو سطح انجا"ادراك تهدید "تهدید دشمن باید فضاي 

به هر میزان جامعه در برابر تهدید از وقوف و آگاهی بیشتري برخوردار باشد، امکان مقابله با تهدید . زمینه براي انتقال چنین ادراکی به جامعه فراهم شود
.بیشتر خواهد شد

ابزارهاي مقابله با چنین تهدیداتی نباید ماهیت . تهدیدات جنگ نرم ماهیت غیرمستقیم دارد. م براي مقابله و رویارویی با تهدید فراهم شودابزارهاي الز-3
گیرسازي لکند که از ابزارهاي عقالنی، ادبیات عقالنی و فرآیندهایی استفاده شود که امکان غافشعاري داشته باشد، رویکرد مقابله با تهدید ایجاب می

دشمن باید . ایمجویانه باشد، در آن شرایط در دام دشمن قرار گرفتهگیري از ادبیات مقابلهاگر سیاست اعالمی در راستاي بهره. دشمن را فراهم آورد
.احساس کند که تاکتیک وي به نتیجه رسیده؛ در چنین شرایطی از ابتکارات جدید استفاده نخواهد کرد

هاي دیپلماتیک و فراهم شود؛ الگوهاي مدیریت بحران در قالب"تصاعد بحران "هاي ات مربوط به جنگ نرم نباید اجازه داد که زمینهدر شرایط تهدید-4
در بنابراین . افزاري فراهم خواهد شدها افزایش یابد، در آن شرایط زمینه افزایش تهدیدات استراتژیک نرماگر روند محدودیت. شوداستراتژیک طراحی می

این امر از طریق اقدامات متنوع و در فضاي مقابله با تهدید در فضاي جنگ نرم . هاي کنترل بحران را فراهم کردشرایط جنگ نرم، الزم است تا زمینه
- ا از طریق حقوقیهبنابراین الزم است که حقانیت و مشروعیت قطعنامه. شودترین نشانه قدرت محسوب میعنوان اصلیسازي بهمشروعیت. شودانجام می

.دیپلماتیک مورد بحث قرار گرفته و اعتبار آنان در قالب مفاهیم علمی مورد پرسش قرار گیرد

قدرت نرم و قدرت سخت

سر قدرت نرم،دیگران را مجبور رفتار خاصی نمی کند بلکه رفتاري را شکل می دهد که مبتنی بر همکاري است در حالی که قدرت سختعنصر اجبار را
در واقع، قدرت سخت، سیاست هویج و چماق را هم زمان مورد تاکید قرار . در درون عنصر اجبار، هم تهدید و هم تشویق نهفته است. رار می دهدلوحه ق

دیگران می به عبارت دیگر، قدرت سخت با استفاده از ابزار هاي ملموس به وادار کردن . می دهد اما قدرت نرم، سیاست جذب، اغوا و اقناع را اجرا می کند
قدرت نرم به توانایی شکل دهی به اولویت هاي دیگران به منظور اینکه آنچه را شما می خواهید، بخواهند متکی «پردازد در حالی که 

.)70:1387ناي،(»است

نمونه هامنابعرفتارنوع قدرت

کاریزما متقاعد سازي، بازي ذاتی ارتباطاتهايکیفیتجذب و همکارينرم
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زبان، الگو

تطمیع و - تهدید و ارعابتهدید و تشویقسخت
جایزه

استخدام، اخراج و تنزل مقام 
ترفیع و پاداش

).87:1387ناي،(

قدرت نرمشاخص ها و مولفه هاي 

)ابعاد عاطفی(افکار عمومی و جنگ روانی.1

)سیاسی-فرهنگ(تغییر در ارزش ها و گرایشات.2

)اثر گذاري بر نیروي انسانیاقتصاد متغیر واسطه براي (جنگ اقتصادي.3

جنگ رسانه اي.4

)متغیر واسطه براي اثر گذاري بر نیروي انسانی(آسیب زدن به امکانات و تجهیزات راهبردي.5

هاي ها و ابزارهاي متغییرخودي و مولفهيمتغییر وابسته  ایجاد تغییر در اذهان و ارزش هاي دشمن است به سود نیروهاقدرت نرم و نرم در جنگ 
.نظر قرار می گیرد اعمال می شودربوط به آن مدن و متعلقات ذهنی ممتغییر میانجی که انسايمستقلی هستند که بواسطه

جنگ اقتصادي

امروزه به . گذر زمان و پیشرفت هاي فکري و تحوالت انسانی که براي جامعه بشري حاصل شده است تا حدود زیادي نوع جنگ ها را تغییر داده است
. ها که آن ها نیز هدف تدریجی مقابله یا نابودي طرف دیگري را دنبال می کند را مشاهده نمودگیريدیگري از دروضوح می توان در جوامع بشري نوع 

.آنچه که تحت عنوان براندازي و یا به طورخاص، براندازي نرم عنوان میشود، در همین مقوله طبقه بندي میشود

حوزه، برنامه ریزي و اقدام براي مقابله با این شیوه هاي جدید استجنگ اقتصادي، نوعی دیگر از جنگ نرم است که وظیفه ي دفاع غیر عامل در این
در جنگ اقتصادي، دشمن به مجموعه اقداماتی دست می زند تا با کاهش توان اقتصادي کشور، به کاهش قدرت مقاومت و ایستادگی و ).35:1390فردرو،(

دي و کنترل جریانات اقتصادي و کاهش توان بازسازي و توسعه ي ملی از اهداف این کسب تسلط اقتصا. در نتیجه موجب نا رضایتی و نا فرمانی مدنی شود
و از بین بردن نیروي انسانی و زیر بناهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی یک کشور را ندارد و مقوله اي که هم صورت ظاهري تخریب . نوع جنگ نرم است

این است که جنگ اقتصادي با تحوالت مفهومی که به خود گرفته یکی از مواردي است ). 6:1388فردرو،(هم می تواند دشمن را به هدف اصلی خود برساند
.که مسائل و موضوعات فراوانی در دنیاي امروز در خود جاي داده است

اقدامات خصمانه 

تغیر (اقتصادي       

تغییر در اذهان و ارزش )میانجی

هاي هاي نیرو 

)متغیر وابسته(انسانی

اعمال قدرت وسلطه

)متغیر مستقل(
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خارجی را در کشورهاي هايگذاريریسک سرمایه. هاي مبارزه اقتصادي استنابسامان وانمود کردن اوضاع اقتصادي واجتماعی کشورهاي مخالف از شیوه
خارج کردن وجوه ... «: نویسندجین شارپ و رابرت هلوي در این باره می. هاي اقتصادي در آنها را ناامن جلوه دهندفعالیت. برندمخالف به شدت باال می

.ایی از پرهیز از همکاري اقتصادي هستندهشود نمونهها که به بحران مالی و نابسامانی وضعیت اقتصادي در سطح بین المللی منجر مینقدي از بانک
ها تأثیر بسیار زیادي بر هاي غیر دولتی به خودداري از همکاري با رژیمها و مراکز تجاري یا سازمانعالوه بر این در عرصۀ بین المللی، تشویق شرکت

شود، بلکه محدود کردن هاي قدرت منجر میگاهعیف تکیهثباتی اقتصادي نه فقط به تضبی. شوددستیابی به هدف دارد و به تضعیف حاکمیت منجر می
.)54:1386جین شارپ،( ».گیرد، توان ضربه زدن به مخالفان سیاسی و سرکوب آنها را از حاکمیت میقدرت با این شیوه

به طور منطقی به مطالعه عمیقی در به طور کلی هدف عامالن این نوع از جنگ، نوعی شناخت از نقاط قوت و ضعف جامعه هدف خواهد بود و عامل جنگ 
.یکی از این ابزار هاي جنگ اقتصادي تحریم است.اقتصاد طرف مقابل خود اهتمام می ورزد و وقتی نقاط ضعف او را شناخت، از همان طریق وارد می شود

درصد از جمعیت جهان است که 17ختیار درصد صنعت جهانی در ا91درصد فناوري و تکنولوژي جهان و 95درصد سرمایۀ جهان، 82در حال حاضر 
درصد تکنولوژي و علم 5درصد صنعت و 9درصد ثروت موجود در کره زمین و 18درصد جمعیت جهان، فقط 83. عمدتاً در هشت کشور صنعتی هستند

)2007توسعه انسانی سازمان ملل متحد،.(جهان را در اختیار دارد
هاي شوراي امنیت یا سازمان ملل هر کشور نامهتواند بدون نیاز به قطعیار هشت کشور صنعتی باشد، اینان میوقتی نبض اقتصادي جهان در اختطبیعتاً 

اکنون شاهد هستیم که از این حربه علیه کشور هم. هاي خود نماینداي تحت فشار شدید اقتصادي قرار دهند و او را تسلیم خواستهمخالفی را به هر انگیزه
هایی همچون بانک ملی، ملت، صادرات و سپه، مورد تحریم میالدي برخی از مؤسسات مالی و بانکی کشور، بانک2007از سال . ندکنما استفاده می

.یکجانبه امریکا قرار گرفتند

ناکار آمدي اقتصادي و بروز بحران
:تاثیر اقتصاد بر سیاست دارند نظریه پردازان غربی توسعه و نوسازي در مکاتب سیاسی و اجتماعی مختلف دو نظریه عمده بر 

رکود اقتصاد و عدم حقانیت سیاسی
اقتصادي و عدم حقانیت سیاسیرشد

راهبرد رکود اقتصادي و . راهبردي که جهان غرب و سردمدار اصلی آن ایاالت متحده در قبال کشور هاي مخالف از جمله ایران در حال به کارگیري است
هاي غیر دموکراتیک و دموکراتیک بر رژیمنظریه پردازان غربی تاثیر مشکالت شدید اقتصاديبه گمان این . ستبه دنبال آن زوال حقانیت سیاسی ا

براي هر دو رژیم تاثیر سو دارد؛ اما اثر منفی آن بر رژیمهاي غیر دموکراتیک ) مثل رشد منفی در پنج سال متوالی(بحران اقتصادي شدید . متفاوت است
بنابراین اگر خللی در . هاي اقتدار گرا به سختی به عملکرد آنها وابستگی داردهاي غیر دموکراتیک به خصوص رژیمرژیمحقانیتزیرا . شدیدتر است

.(Stepan,A.1978)پاي درآمدن آنها بسیار زیاد است عملکرد و کارکرد آنها بوجود آید امکان از 
در دوره هاي رشد و گسترش .ها داوري کرد فکر آشنایی استاتوجه به عملکرد مادي آناین فکر که درباره ي نظام هاي سیاسی می توان و باید ب

همین طور تردیدي نیست .می خورندانتخابات شکست در دوره رکود و بحران هاي اقتصادي در ا معموال دوباره انتخاب می شوند وحکومت هاقتصادي،
فقر گسترده و سطوح پایین رشد اقتصادي دولت هاي در حال توسعه .بستگی دارد»توزیع کاالها«ر نظام سیاسی گسترده تر به توانایی آن دیتکه موفق

می فساد را تقویت، و کوشش ها براي برقراري حکومت برپایه قانون اساسی و حکومت نمایندگی را از درون نابود تنش هاي اجتماعی و قومی را عمیق، 
.)589:1389هیوود،(ندک

مردمندمید کرانا 
ناامیدي از حاکمان و ناامیدي از اصالح امور، و استفاده از این فضا . یکی از شگردهاي دشمنان در جنگ نرم، پراکندن یأس و ناامیدي در سطح جامعه است

.تالش زیادي در ناکارآمد جلوه دادن نظام اسالمی در میان مردم دارند. هاي حکومت دینیبراي تضعیف ارکان و پایه
همیشه دشمنان بیرونی ملت ایران «: 1/1/1386در تاریخ : فرمایدمقام معظم رهبري در این باره می.اکارآمدي از اصل ناکارآمدي مضرتر استاحساس ن

، »ه استافق تان تیر«، »آینده تان تاریک است«، »شما قادر نیستید«، »شما نمیتوانید«: را درون جامعۀ ایرانی رسوخ دهند» میکروبها«سعی کرده اند این 
».سعی این بوده است که ملت ما را ناامید، کسل، بی اعتماد به نفس، تنبل و چشم به دست بیگانه بار بیاورند. »پدرتان درآمد«، »بیچاره شدید«
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روشن بینی و اهمیت مولفه اقتصادي در اندیشه هاي امام خامنه اي

در سال هاي اخیر تالش هاي فراوانی در جهت شناخت قدرت نرم، منابع این قدرت و راهکارهاي پیروزي در جنگ نرم بر _انیورجنگ نرم و عملیات
متاسفانه برخی صرفا الیه هاي . با این وجود اشتباهات و نواقصی در میان برخی از پژوهش ها وجود دارد. دشمنان اسالم و انقالب صورت گرفته است

یکا را آن هم به شکلی ناقص مشاهده نموده اند و به همین دلیل جنگ نرم را در عملیات روانی، جنگ رسانه اي و تالش در جهت روبنایی جنگ نرم آمر
.این دسته آشکارا از ابعاد بسیار مهم تر و الیه هاي زیربنایی جنگ نرم غفلت کرده اند. براندازي بدون استفاده از قدرت نظامی محدود کرده اند

شاید وجود ابهامات اساسی در زمینه رابطه اقتصاد با قدرت نرم و . ن حوزه اقتصاد به عنوان یکی از مغفول ترین ابعاد جنگ نرم بشمار می روددر این میا
.نقش آن در افزایش منابع قدرت نرم عامل اصلی این غفلت در کشورمان باشد

هاي گذشته نیاز جامعه را از بعد جتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه دارند از سالمقام معظم رهبري با اشراف دقیق و کاملی که از فضاي اقتصادي، ا
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادي سالم و ایجاد اشتغال براي جوانان و سرمایه گذاري مطمئن است و این همه به «اقتصادي این گونه تشریح کردند که 

ها از درستی و سالمت ارتباطات گر و عنصر فعال در کشاورزي و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرگذار و صنعتفضایی نیازمند است که در آن سرمایه
؛ این بدان معنی است که مقام معظم رهبري ».حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند

ایجاد د چه در زمینه دفاع غیر عامل در وهله نخست و در مراحل بعدي حوزه اقتصاد به عنوان قدرت نرم ونسبت به اهمیت مولفه اقتصاها پیش سال
قتی مقام معظم رهبري سال گذشته را به نام جهاد اقتصادي نام گذاري کردند، بدون شک و. کرده بودندهایینیپیش بیمهم هاي الزم براي این زیرساخت

این موضوع که چندسالی است با محوریت هاي . جنگ نرمی اقتصادگونه را در برنامه هاي خود تدارك دیده قابل توجه بودپیش بینی این نکته که دشمن 
گوناگون چون حرکت به سمت اصالح الگوي مصرف، کار وهمت مضاعف درجهت شکل گیري و رواج فرهنگ کار اتفاق افتاده در تالش است تا با فرهنگ

توجه به امراقتصاد و روي آوردن به ظرفیت هاي درونی و الگو بودن در منطقه از نگاه . برنامه، سبک زندگی متفاوتی را ارائه کندسازي در درجه اول و ارائه
اگر کشوري نتواند به لحاظ علمی، اقتصادي، ". مقام معظم رهبري نه یک هوس، بلکه به خاطر این است که سرنوشت ملت ها امروز وابسته به این امر است

عدم . ما نمی خواهیم مورد تطاول قرار بگیریم. رساخت هاي پیشرفت خودش را تامین کند ورشد پیدا کند، بی رحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفتزی
)26/5/90(". تطاول نیازمند یک استحکام دورنی است که یکی ازپایه هاي مهم آن اقتصاد است

با هدفمندي یارانه ها، مدیریت مصرف، افزایش صادرات غیرنفتی، مواجهه با تحریم ها واشتغالزایی شروع شد، اولویت هاي سال 89این موضوع که در سال 
. درصدي، رفع تحریم ها و توسعه سرمایه گذاري بخش تعاونی و خصوصی اختصاص داد8جهاد اقتصادي را حرکتی جهادي، تحقق رشد اقتصادي 

در دیدار فعاالن و برگزیدگان 1390مرداد سال 26مقام معظم رهبري بعد از بیانات خود درحرم مطهر رضوي پیرامون ملزومات سال جهاد اقتصادي در
اد کشور نماد اهتمام نظام به مسئله اقتص. جلسه امروز ما از یک جهت جلسه نمادین است: می کنند کهبخش اقتصاد مجددا به این موضوع اشاره

ى حقایق کشور، پیشرفتهاى کشور، تحرکى که ها دربارهاین جلسه بهانه اي است تا گزارشى از زبان غیر دولتى. درشرایط کنونی حساس جهان ومنطقه
. وجود دارد به سمع ونظر مردم برسد

و تحریم هاي اقتصادي را که از ابتداي پیروزي انقالب ازجانب فشارها: در جمع مردم کرمانشاه به این نکته اشاره کردند که 1390مهر  20عالوه براین در 
ام دشمنان اعمال شدیدي از عوامل پیش روي نظام اسالمی خواندند وافزودند تحریم و فشار اقتصادي براي ملت ایران مسئله جدیدي نیست زیرا نظ

یت ها به عنوان یک فرصت استفاده کند و در میدان هاي نوآوري و ابتکار اسالمی با صبر و بصیرت مردم بویژه جوانان توانسته است از همه ي این محدود
.به پیشرفت هاي بزرگی دست پیدا کند

بود دراین زمینه موثر نیافتاد، در آن زمان بحث انرژي هسته "داماتو"تحریم هاي عمده اي که سرآغاز زمین زدن ایران در اوایل انقالب و معروف به تحریم 
سختی شرایط جهانی اقتصاد در عمل، تحریم ها را . دف تحریم ها فلج کردن اقتصادي ایران در دهه ي پیشرفت و عدالت بوده استه. اي مطرح نبود

دور چهارم تحریم ها در شرایطی اتفاق افتاده است که ایران برنامه هاي اقتصادي خود را در . درچند سال اخیر به تنها گزینه ي غرب تبدیل کرده است
. داندازه بیست ساله براي تبدیل شدن به الگویی در منطقه دنبال می کنسند چشم 

کند که ي جهانی دارد ایجاب میداري با اقتصاد اسالمی که ریشه در غیر الهی بودن نظام سلطههاي ذاتی نظام سرمایهدائمی بودن تعرضات و دشمنی
به نظر با این وجود. هاي اقتصادي نظام اسالمی باشدریزيامري دائمی در برنامه- که دفاع مقدس اقتصادي یکی از مظاهر آن است-جهاد اقتصادي 
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اقتصادي از سوي رهبر معظم انقالب، تذکر و هشداري به اقتصاددانان دانشگاهی و سیاستگذاران اقتصادي هايبه نام هاي اخیرگذاري سالرسد که ناممی
.اهر شده استتري ظاکنون در اَشکال جدید اما پیچیدهدهد؛ تهدیدي که هماین هشدار از تهدید دائمی استکبار جهانی خبر می. کشور است

هاي دور به این مهم و ایشان از سالهاي اخیر نبوده استمخصوص سال در عرصه هاي اقتصادي و سیاست گذاري ها ي رهبر انقالب هاگرچه مطالبه
کار جمهوري اسالمی به عنوان راه» اقتصاد مقاومتی«و نیز معرفی هاي اقتصاديبه سال ها گذاري آن با توجه به نامهاي اخیر سال در توجه داشتند، اما 

هاي اقتصاد مقاومتی را تولید کاالي چراکه رهبر انقالب یکی از مؤلفه. براي عبور از تهدیدهاي غرب، این امر اهمیت دو چندانی به خود گرفته است
. ت از کار و سرمایه ایران نامیدند، نشان گر اهمیت این مولفه نزد ایشان استتولید ملی، حمایرا سال91و سال باکیفیت در داخل کشور برشمردند

: ایشان فرمودند

جا دارد . ایم تا درس تاریخی دیگري به آنها بدهیمي ملت ماست، ولی ما چون فوالد آبدیده در برابرشان ایستادههدف حمالت اقتصادي آنها تضعیف روحیه
ي اصحاب تولید و آنچه در این راستا خواسته. هاي دیگر، تجهیزات و مهمات و ملزومات لشگریانش را تدارك کندي جنگکه حکومت ما، مانند همه

» تولید ملی ـ افتخار ملی«هاي رسمی و دولتی و ایجاد تکلیف براي یکایک مردم که به بینش گران است، عبارت است از سفارش به تمام ارگانتعاون
).1380لاز سخنان رهبر معظم انقالب است که در سابرگرفته (ام بگذارنداحتر

د؛ اما اگر در زمینه کاهش فقر، رفع بیکاري، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و شکوفایی تولید به موفقیت برسد به تنهایی قدرت نرم بشمار نمی رو
در داخل و خارج از کشور به نمایش گذارد، در آن صورت هنگامی که کامیابی هاي ناشی از جهاد اقتصادي تصویري موفق و جذاب از انقالب اسالمی

موفقیت هاي اقتصادي ایران سبب می شود که انقالب اسالمی ایران به عنوان . قدرت نرم جمهوري اسالمی به شکل غیر قابل تصوري افزایش خواهد یافت
در آن صورت ارزش هاي انقالب اسالمی قدرت بیشتري جهت . رددیک حکومت دینی الگو در جهان اسالم و حتی در سایر نقاط جهان مورد توجه واقع گ

بنابر این توفیق ناشی از جهاد اقتصادي می تواند زمینه . شکل دادن به ترجیحات و اولویت هاي سایر جنبش هاي اسالمی و ضد استکباري خواهد داشت
.مهمی جهت تبدیل شدن ایران به یک کشور الهام بخش را فراهم سازد

ی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیتولید مل

وگذاريسرمایهتولید،مباحثاقتصادي،کالندیدگاهدر.داردخوددررااقتصاديجهادتداومپیامواقعدر»ایرانیسرمایهوکارازحمایتملی،تولید«
سایررشدزمینهکردنفراهمضمنعواملاینازکدامهربهینهتولیدوکاراییمحسوب می شود،توسعهورشدکلیديمحورهايعنوانبهاشتغال
وبخشهروضعیتازدقیقشناختبنابراین. شدخواهدکشورمانسالهبیستاندازچشمسندافقبهشدننزدیکواهدافتحققموجبها،بخش

ابتدايرهبريمعظممقام.رودمیشماربهاقتصادياهدافتحققضروریاتازآنکاراییافزایشجهتمناسبراهکارارائهوپذیرآسیبنقاطشناسایی
بهرامسئوالنومردمتوجهجاريسالدر.فرمودندبیاناسالمیجمهورينظاماستراتژيتبیینمنظوربهراعنوانیدیرینهسنتیکطبقجاريسال

مامسئوالن،تالشباوملتراسخِعزموارادهباوالهیتوفیقبهاگر.کردندجلب»ایرانیسرمایهوکارازحمایتملی،تولید«بهویژهتوجهضرورت
خواهدناکامدشمنهايتالشازايعمدهبخشتردیدبدونببریم،پیشوببخشیمرونقاست،آنشایستهکهآنچنانرا،داخلیتولیدمسئلهبتوانیم

.استملیتولیدمسئلهاقتصادي،جهادازمهمیبخشپس. ماند

عوامل بازدارنده در تعمیق تولید ملی

شناسیآسیب. تحقق پذیر می باشدمشکالتاینرفعوداخلیو توسعه صنعترشدموجود و طرح ریزي برايتنها با آشنایی مشکالتملی،تولیدتعمیق
کیفیتبهبودوموجودواحدهايتولیدافزایشجدید،صنایعایجادبرايگذارانسرمایهوصنعتگرانفرارويعوامل بازدارندهشناساییوتولیدصنعت

.متوان اهم آن ها را نام برد.امري الزامی استتولیديمحصوالت

عوامل بازدارنده
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گذاريسرمایهبهنسبتاطمیناننبوداعتباريومالینهادهايناهماهنگیموجودمقرراتوقوانینازناشیموانع

داخلیتولیداتصادراتموانعرویهبیوارداتوقاچاقازناشیموانع

اقتصاديتهدیدات و جنگ اقدامات عملی امام خامنه اي در حوزه ي 

- 1391از سال (در پیام هاي نوروزي خود. می باشد) سال20(حضرت آیت اهللا خامنه اي در طول دوران رهبري خود در ایران اسالمی که قریب به دو دهه
درصد  این پیام ها به صورت مستقیم بر این مهم، تاکید بسیاري 70ضرورت و اهمیت وافري قائل بودند، که نزدیک به  بر موضوع اقتصادي ) 1369

بند میباشد، 45همچنین ایشان درابالغ سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه که داراي . داشتند که بیان گر اهمیت موضوع توسط معظم له می باشد
به صورت مستقیم در امور اقتصادي و توجه به شاخص، آمارها و مولفه هایی که با توسعه اقتصادي و مصونیت این حوزه ارتباط بیش از نیمی از بندها 

.مستقیم دارد

قانون اساسی44بر اجراي سیاستهاي ابالغی اصل تاکید 

در راستاي افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخص هاي ) مدظله العالی(مقام معظم رهبري 
دلیل قانون اساسی را به 44قانون اساسی را ابالغ فرمودند و در همین راستا تالش براي تحقق سیاستهاي اصل 44سیاستهاي اصل عدالت اجتماعی ،

یاستها تقابل با خواست دشمنان در ضعیف نگه داشتن اقتصاد و در دست داشتن اهرم فشار اقتصادي نوعی جهاد خواندند و موفقیت در دستیابی به آن س
نیازمندي به ساله دولت ها در ایران از انحصار اقتصادي 80را انقالب اقتصادي نام گذاري نمودند و با روشن نمودن مسیر اقتصادي کشور، سیطره 

قانون 44لذ ابه منظور تبیین اهمیت، ضرورت و اهداف ابالغ سیاستهاي اصل . مهندسی مجدد و بازتعریف نوینی از ساختارهاي اقتصادي را آشکار نمودند
. اساسی ، اهم موارد را به شرح ذیل متذکر می شویم

:قانون اساسی44ضرورتهاي سیاستگذاري در اصل 

اد دولتی از نظام اقتصادي ایران که موجب دلسردي عمده سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردیده و در نتیجه سرمایه هاي خود را به امحاء تصویر اقتص_1
.دهندخارج از کشور انتقال می

رفع معضل سودآوري پایین کارخانجات دولتی و ناکارآمدي عملی و اقتصادي دولتی_2

شور به سمت کارخانجات و شرکتهاي دولتی، تعدیل در تخصیص بودجه ها با توجه به محدود بودن منابع و با توجه به تخصیص دو سوم بودجه ک_3
. سبک بار نمودن مسئولیتهاي تصدي گري دولت ضرورت دارد

ت اقتصادي جامعه بزرگ با عنایت به تقسیم توان مدیریتی کشور بین امور حاکمیتی و اداره کارخانجات و کاهش توان کافی براي امر نظارت و هدای_4
اندرکاران در نفع نبودن دستها و تکیه بر تدریجی بودن آن، و با تاکید بر ذياقتصادي، الزم است با استفاده از روشهاي سالم و شفاف در واگذاري

.هاي مستضعف و محروم، مبذول گردداي به خانوادهها، مجدداً توجه ویژهواگذاري

قانون اساسی44اي اصل اهداف اصلی ابالغ سیاسته-

تحقق اقتصاد اسالمی و شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی.1

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.2



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3024:کدمقالهتهدیدات و جنگ اقتصادي                                                         اندیشه هاي دفاعی امام خامنه در مقابله با 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

آوريوري منابع مادي، انسانی و فنکارایی بنگاههاي اقتصادي و بهرهارتقاء.3

افزایش سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.4

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیتهاي اقتصادي.5

اندازهاي عظیم براي تحقق اهداف سند چشمگذاريلزوم سرمایه.6

اندازسند چشم
انداز سند چشم«تردید بی. انداز، نقشی راهبردي در پیشرفت و خیز بلند اقتصادي کشورمان داردهمگی به این نکته اساسی واقفند که تحقق سند چشم

هکار براي ترین رااین سند، مهم. است که پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی در کشورمان به تصویب رسیده استراهبرديترین سند مهم» ساله20
ریزي کشور است که جمهوري اسالمی ایران رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع، رهیافتی راهبردي در مباحث اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و برنامه

دن سال به نام جهاد شود که حضرت آقا با مزین کرکند؛ بنابراین، روشن میرا کشوري توسعه یافته، فعال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می1404
تواند نویدبخش این مهم باشد که زودتر از آنچه که اند و میها، دستور جهش و فراز بیشتر اقتصاد ایران را صادر کردهاقتصادي، عالوه بر تأیید توانمندي

.بینی شده، برسیمازآنچه پیشساله دست یابد و حتی به نقطه فراترانداز بیستبینی شده، جمهوري اسالمی ایران به اهداف سند چشمپیش
فناوري –بانکی –کشاورزي –صنعتی –اقتصادي « عاالن و برگزیدگان بخش خصوصی، مدیران عرصه هاي فحضرت آیت اهللا خامنه اي در دیدار با 

دشمن : ساله افزودند20چشم انداز هاي صنفی تأکید بر تالش، تدبیر و شتاب بیشتر در تحقق اهداف سندهمراه با نمایندگان تشکل» اطالعات و خدمات
ماند و ملت با سالح ناکارآمد تحریم درصدد زمین زدن ملت ایران و نظام اسالمی است اما این هدف خصمانه، با جهاد اقتصادي مسئوالن و مردم ناکام می

.بزرگ ایران، با امید سرشار به آینده، به جایگاه شایسته خود دست خواهد یافت

وسعهبرنامه پنجم ت
ترین و سو، این برنامه، گام نهادن در حساس؛ زیرا از یکمی بودکه از اهمیت بسزایی برخوردار،استبودهنخستین سال از اجراي برنامه پنجم1390سال 

8پذیرد، تنها ایان میخورشیدي پ1395است و از سویی دیگر، در زمانی که برنامه پنجم در سال 1404انداز در افق هاي سند چشمتأثیرگذارترین پله
انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی انداز باقی خواهد ماند و روشن است که باید در بسیاري از احکام مندرج در سند چشمسال تا پایان سند چشم

م توسعه را نقشه راه دلیل نباشد که برنامه پنجپس شاید بی. هاي اول و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشدو اجتماعی، جمهوري اسالمی ایران به رتبه
هاي کلی اعالم شده براي سال ساله الزم است در جهت سیاستهاي اقتصادي برنامه پنجرو، از آنجایی که سیاستانداز بخوانیم؛از اینسند چشم

اید در این میدان، حرکت در چنین وضعیتی حرکت طبیعی کافی نیست؛ ب. کند، مورد نیاز استکشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می1404
.جهشی و مجاهدانه داشته باشیم

الگوي بومی پیشرفتتاکید بر 

که رهبر » اقتصاد مقاومتی«به سوي یک » مقاومت اقتصادي«و حرکت از سمت » الگوي بومی پیشرفت«اقتصادي بدون استقرار رشد و توسعهتردید بی
هایی است که باید ها و مؤلفهها، نیازمند تدوین شاخصهدستیابی به این الگو. اند، میسر نخواهد بودهها اشاره داشتبارها در سخنان خود بدانانقالب معظم 

داري و تبدیل شدن اقتصاد توسط اندیشمندان اقتصادي حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدي اقتصاد سرمایه
هاي خاص خود اجرایی لب و یک دغدغه عمومی در جامعه علمی کشور، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبري، در قالباسالمی به یک جریان فکري غا

.ها و راهبردهاي کالن اقتصادي کشور استاین مهم، نیازمند تدوین الگوي بومی پیشرفت و اصالح سیاست.شود

نتیجه گیري

تواند دستاوردهاي عظیمی به بار آورد و جمهوري اسالمی ایران را به یک می» جهاد اقتصادي«هاي مطروحه، ظرفیتتوجه به اهمیت حوزه اقتصاديبا 
در راستاي اکنون جمهوري اسالمی ایران همبر اساس نتایج بدست آمده در این مقاله،.کشور اسالمی جهان تبدیل کند57کشور اسالمی نمونه در بین 
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هاي مندي از ظرفیتبه لحاظ بهرهکهطوريبه.بوجود آورده استي هاي گوناگونی براي اعتال و توسعهظرفیتخامنه اي،تحقق اندیشه هاي امام
دهد که ایران هاي موجود تحقیق و نوآوري و فناوري به همگان نشان میهمچنین ظرفیت. زیرساختی در شرایط بسیار مطلوبی قرار گرفته است

هاي دوربرد و ي تولید ابزار نظامی مانند موشکاکنون در زمینهطوري که همیري در ابعاد مختلف علمی حاصل کرده است، بهدستاوردهاي بسیار چشمگ
یابی به اوج عدالت و پیشرفت، براي دستهمچنین .ي ملی توانمند شده استکارگیري این انرژي در راه توسعهاي و بهي انرژي هستههمچنین در عرصه

عمل نمود تا زمینه ریزي جدي هاي اقتصادي، با برنامهویژه در حوزههاي مختلف و بهدر عرصهاندیشه ها ري است که براي عملی کردن این الزم و ضرو
نظام سلطه فراهم گردد و در  سنگر بعدي این جنگ اقتصادي، زمینه هاي فروپاشی نظام ناعادالنه هاي دفاع مستحکم اقتصادي در برابر خصومت هاي 

.یبرال دموکراسی را فراهم سازدل

و منتفع شدن کشور از برکات آن، مستقیماً متوجه همدلی و همراهی تنگاتنگ مردم و مقاومتیاقتصادهاي مولفهتحقق در پایان الزم به ذکر است که 
هاي دشمنان، روند پیشرفت اقتصادي هسازي توطئها و رهنمودهاي راهبردي مقام معظم رهبري، ضمن خنثیراستاي فرمایشدر. مسئوالن کشور است

هاي آینده، کشور را در همه ابعاد، با سرعت بیشتر تداوم بخشند و بدین ترتیب، آهنگ پیشرفت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور را براي سال
.ازندتر ستر و سهلپرشتاب

انی معاونت بین الملل وزارت دفاعمحمد علی رمض

بین الملل وزارت دفاعدکتر یوسف نیا  معاونت 
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