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  بررسي و نقد كتاب
  تهديدات اقتصادي و اقتصاد مقاومتي

  *الدين حسيني سيدشمس

  چكيده
لفـان  ؤپـردازد. م  مـي  يمقـاومت  اقتصـاد  و ياقتصاد داتيتهدر به نقد كتاب ضحا ةمقال

اجبـار و   ةعنوان تهديـد اصـلي اقتصـادي و جلـو     كتاب جنگ اقتصادي (تحريم) را به
 ةدرقبـال آن ازجملـه در حـوز   پذيري  اند كه آسيب دهكراعمال قدرت اقتصادي معرفي 

و وابستگي اقتصاد كشـور بـه نفـت     ،صنعتي ةسايبري، وابستگي علمي و فني در حوز
شده ايجـاد سـامانه و قرارگـاه دفـاع اقتصـادي       ارائه ياهنهاد وجود دارد. از ميان پيش

  گشاتر است. راه
و  ،دفاع لفان در پرداختن به پيوند اقتصاد،ؤارزيابي كتاب آن است كه تالش م ةخالص
در  نداشـتن  لحـاظ شـكلي و محتـوايي (انسـجام     ت اثر است. البتـه اثـر بـه   قو ةامنيت نكت

تواند تقويـت   و استفاده از آمارهاي قديمي) مي ،برخي منابع معتبرنبودنهاي آماري،  تحليل
تـر   هـاي كلـي اقتصـاد مقـاومتي كـم      به سياستدر متن كتاب عنوان كتاب  برخالفشود. 

اقتصـاد مقـاومتي،    يالزم است به الزامات و سـازگاري الگـو   بنابراين ؛پرداخته شده است
تـر پرداختـه شـود.     و جايگاه آن در اقتصاد مقاومتي بـيش  ،جانبه دفاع و امنيت همه يالگو

عنوان منبعي كمكي براي دروسي چون اقتصاد ايران  توان به از كتاب يادشده مي ،درمجموع
هايي چون اقتصاد دفـاع   اندازي رشته راه اقدام اصولي و اقتصاد توسعه استفاده كرد. اگرچه
  در مقطع تحصيالت تكميلي است.

تحريم اقتصادي، تهديـد اقتصـادي، دفـاع اقتصـادي، اقتصـاد مقـاومتي،        :ها كليدواژه
  .ايران اقتصاد
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  . مقدمه1
حيـات بشـر در سـطح فـردي و اجتمـاعي تـأمين        عنوان بخشي از كاركرد اصلي اقتصاد به
ضرورت نيازهاي معيشتي درطول تـاريخ مشـاهده    علت اما به ،ستامعيشت و رفاه بوده و 

مناسبات داخلـي در  در عنوان اهرم فشار براي اعمال اراده يا زور  د كه از اين حوزه بهوش مي
 اقتصاد كاركرد امنيتي پيدا كرده ،شود. درواقع المللي استفاده مي روابط دو يا چندجانبه و بين

عنوان ابزار تهديـد و فشـار    برد امنيتي خود از تحريم اقتصادي به مريكا در راهاو چون  است
ويژه پس از پيـروزي انقـالب اسـالمي     همعاصر و ب ةايران در دور راكند اين امر  استفاده مي

عيـار   شمسي به يـك جنـگ تمـام    1380 ةدوم ده ةهاي نيم ده است. تحريمكربارها تجربه 
اقتصادي تبديل شده است، كه در همين راستا الگوي اقتصاد مقاومتي ازجمله براي مقابله با 

 .ها يا جنگ اقتصادي طراحي شده است تحريم

ها بحـث و   هاي كلي اقتصاد مقاومتي پس از ماه سياست شمسي 1392ماه سال  در بهمن
م به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و براساس اصل بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظا

هاي كلي اقتصـاد   ابالغ سياست ةقانون اساسي ازسوي ايشان ابالغ شد. در نام مصدوده يك
ايـران  «ياد شده است. در ابالغيه آمـده اسـت كـه    » الگوي اقتصادي«عنوان  مقاومتي از آن به

فرهنگ انقالبي و اسالمي كه همـان  اسالمي اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از 
بلكه دشمن  ،آيد مشكالت اقتصادي فائق مي ةتنها بر هم اقتصاد مقاومتي است پيروي كند، نه

آرايي كـرده، بـه    عيار دربرابر اين ملت بزرگ صف را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام
  ).1392(مقام معظم رهبري » دارد نشيني وامي شكست و عقب
هـاي مبنـايي الگـوي     عنوان سياست هاي كلي يادشده بايد به ق، به سياستبا توصيف فو

هاي كلـي اقتصـاد مقـاومتي     توان به سياست اما از منظر ديگري نيز مي، اقتصادي توجه كرد
يادشـده و   ةنگريست و آن دفاع و امنيت ملي است. چه در مقدمه و چه در احكام مجموعـ 

دفاع و امنيت از آن  ةتر در حوز كه بيشاست شده  چه در سخنان رهبري از ادبياتي استفاده
)، 1( هاي اقتصاد مقاومتي سياست 22در بند » جنگ اقتصادي« ةبر واژ شود. عالوه استفاده مي

مديريت «، »هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن رصد برنامه« ،»توان آفند«واژگاني چون 
هاي كلي اقتصـاد مقـاومتي در    سياست ،درواقعكار رفته است.  هو ... ب ،»مخاطرات اقتصادي

قـانون   44هـاي كلـي اصـل     چـون سياسـت   هاي كلي اقتصادي، هم مقايسه با ساير سياست
شـان   دفاع و امنيت ملي كه كاركرد اصلي ةترين پيوند را با حوز ترين و نزديك اساسي، بيش

  رفع تهديد است دارد.
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تيباني پژوهشگاه مهندسي بحران طبيعـي  با پش مقاومتي اقتصاد و اقتصاد تهديداتكتاب 
 ةگران (سيدجواد هاشمي فشـاركي و سـيمه پورعبـدي) بـا انگيـز      توسط دو تن از پژوهش

و مقابله با  ،كارهاي دفاع اقتصادي راه ةشناخت ماهيت و ابعاد تهديدات اقتصادي ايران، ارائ
بـاوجود  دهـد كـه    شده نشان مـي  مطالعات انجام ةتهديدات تأليف شده است. بررسي پيشين

هاي متخاصم خارجي به ابعاد تهديـدات و ازجملـه جنـگ اقتصـادي، ايـن       طرف پرداختن
هـا   گونـه تـالش   بايـد بـه ايـن    ؛ بنابراينگران داخلي است تر موردتوجه پژوهش موضوع كم

حـال   بررسـي و درعـين   ةگران داخلي ارج نهاد. نقـد ايـن كتـاب بـا انگيـز      ازسوي پژوهش
ـ     مهم و راه ةگران به اين عرص هشنهادن و جذب پژو ارج نقـد   ةبـردي اسـت. سـاختار مقال
نقد شكلي و نقد محتوايي اثـر ارائـه    ،سپس ؛شود اثر معرفي مي ،ابتدا  صورت است كه بدين
  رسد. پايان مي نهادهايي براي تقويت اثر به شود، مقاله با پيش مي

  
  . معرفي كتاب2

  هدف از تأليف كتاب موارد زير ذكر شده است:
 ضرورت و اهميت پايداري اقتصاد ملي دربرابر تهديدات؛ ـ

 شناخت ماهيت و ابعاد تهديدات اقتصادي؛ ـ

 كاركردهاي آن؛ و ها شناخت اقتصاد و حوزه ـ

 پذيري آن؛ شناخت وضعيت كالن اقتصاد ملي و تبيين آسيب ـ

 تبيين اقتصاد پايدار و دفاع اقتصادي دربرابر تهديدات اقتصادي؛ ـ

 .)13 :1393 ا تهديدات اقتصادي (هاشمي فشاركي و پورعبديكارهاي مقابله ب راه ـ

 در پنج فصل به شرح زير تنظيم شده است:

 فصل اول: ادبيات و مفاهيم اقتصاد؛ ـ

 فصل دوم: شناخت اقتصاد ملي؛ ـ

 فصل سوم: تهديدات عليه اقتصاد ملي؛ ـ

 هاي اقتصاد ملي؛ پذيري حوزه فصل چهارم: شناخت آسيب ـ

 .)13 :اقتصادي و اقتصاد مقاومتي دربرابر تهديدات (همانفصل پنجم: پايداري  ـ

گفتـار تصـريح بـر ابعـاد      هاي اصلي پيش اما يكي از پيام ،گفتار متنوع است مطالب پيش
  عنوان تهديد است. طور مشخص جنگ اقتصادي به غيرنظامي و به
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اي برخــوردار اســت،  تهديــدات از تغييــر و تحــوالت بســيار گســترده ةامــروز حــوز
و چهـارم   ،كه با مفاهيم جديدي با پسوند جنگ (مثـل نسـل اول، دوم، سـوم    اي ونهگ به

هـاي   اي، جنـگ  هـاي شـبكه   هاي سايبري، جنگ ها) يا پيشوند جنگ (مثل جنگ جنگ
چـون   باشيم. امروز شاهد مفـاهيم جديـدي هـم    اي) مواجه مي رسانه  و جنگ ،اي يارانه

اقتصـاد   ةو ... هسـتيم. حـوز   ،جنگ نرم، جنگ رسانه، جنگ بـانكي، جنـگ اقتصـادي   
تأثير و تهديد  ها را تحت هاي جديد جنگ است كه قادر است ساير حوزه ازجمله حوزه

  ).18 :اي برخوردار است (همان از جايگاه و اهميت برجسته ،رو قرار دهد، ازاين

  كنند: ن جنگ اقتصادي را چنين تعريف ميامؤلف
هاي اقتصادي  اي اقتصادي عليه زيرساخته جنگ اقتصادي يعني جنگ با ابزار و مؤلفه

و اين  ،يك كشور. بنابراين جنس جنگ و آالت آن غالباً از نوع خمپاره، هوايي، موشك
هـا و عوامـل اقتصـادي،     قبيل تجهيزات و تسليحات نيست، بلكه ابـزارآالت آن مؤلفـه  

باشـد،   هاي مالي و .... مـي  و زيرساخت ،اقتصادي ةچون پول، بانك، تحريم، محاصر هم
  ).19 :شناخت محيط و تهديدات جديد امري ضروري است (همان ،رو ازاين

هـاي تحريمـي سـازمان ملـل و      نامه اين قسمت به بررسي محتواي قطع ةن در ادامامؤلف
كـه فعاليـت    بـا بيـان ايـن    ها آن پردازند. مريكا و غرب عليه ايران مياهاي  طور تحريم همين

ريزي شده است، تشكيل قرارگاه اقتصادي  دانه و ازقبل طرحدشمنان عليه ايران كامالً هوشمن
  ).23 :دهند (همان نهاد مي را پيش
درخصـوص   )كنند ذكر نميها  از آنكه نامي (نظران  برخي صاحب ةن با طرح عقيدامؤلف

آبي بيش از  ةت ايران مثل مرزهاي گستردترديد در موفقيت تحريم اقتصادي و البته نقاط قو
برخــورداري از نيروهــاي مــؤمن و باســواد بــه  ،چنــين كيلــومتر در جنــوب و هــم دوهـزار 
هـاي زيـر را نيـز     هاي اقتصاد ايران براي مقابله با تحريم اشاره دارد، اگرچـه آسـيب   ظرفيت
  شمارند: برمي
 سايبري؛ ةپذيري در حوز آسيب ـ

 فناوري اطالعات به ساير كشورها؛ ةوابستگي علمي و فني در حوز ـ

 صنعت؛ ةي و دانشي در حوزوابستگي فن ـ

 وابستگي اقتصادي كشور به نفت ـ

ها و تهديدات اقتصادي را تبديل بـه فرصـت    گيرند كه ايران قادر است تحريم نتيجه مي
  ).26 - 25: (همان استكارهاي اجرايي مناسب  راه ةريزي و ارائ كند و اين كار نيازمند برنامه
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رسـد بـه    مي  نظر به ،ر آن تصريح شوداي ندارد تا هدف فصل د فصل اول اگرچه مقدمه
تعريـف علـم    ها و كاركردهاي آن اختصاص دارد. با هدف تبيين شناخت اقتصادي و حوزه

پرداختـه   »كـالن «و » خـرد « ةبه دو حوز» ياب منابع كم ةعلم تخصيص بهين«عنوان  اقتصاد به
در چگونگي پاسخ را ها  و مختلط و تمايز آن ،سه نظام اقتصادي متمركز، آزاد ،است و سپس

توليد كاالها و   ةال اصلي كه چه كاالها و خدماتي در جامعه بايد توليد شود؟ شيوؤبه سه س
دهـد. در   اختصار شرح مي خدمات چگونه است؟ كاالها و خدمات چگونه توزيع شوند؟ به

شود. در انتهـاي ايـن فصـل بـه      فصل، بيماري هلندي و چگونگي آن توضيح داده مي ةادام
هاي غربي  بيني آثار آن و اقدامات جبراني دولت ) و پيشم 2007ركود اقتصادي جهان (سال 

  ).46 - 31 :پردازد (همان مي
معطوف به شناخت وضعيت كالن اقتصاد ملي اسـت كـه بـا معرفـي مبـاني       فصل دوم
شود. بندهاي اصل چهل و سـوم   ري اسالمي ايران در قانون اساسي شروع مياقتصاد جمهو

بر تأمين نيازهاي اساسي، ايجاد امكانات اشتغال، رعايـت آزادي انتخـاب    قانون اساسي مبني
اقتصادي بيگانـه بـر    ةو جلوگيري از سلط ،و ربا شغل، منع انحصار و اضرار به غير، احتكار

هـاي كلـي آن    هدف و سياسـت  و 44فصل به اصل  ةدر ادام كند. اقتصاد كشور را مرور مي
 2008و سال شمسي  1387لكرد اقتصادي در سال مبه معرفي آمار ع ،شود. سپس اشاره مي

  ).80 - 47 :پردازد (همان ميالدي مي
معطوف به هدف تبيين شناخت ماهيت ابعاد تهديدات اقتصادي اسـت. ايـن    فصل سوم

شود كه  در حرم رضوي آغاز مي شمسي 1391و  1390سال فصل با بيانات رهبري در آغار 
بـه   اقتصاد نسبت ةخودشان را در عرص ة)، حركت خصمان1390دشمنان ما از اوايل سال («

پردازد. مفهـوم   به تبيين ابعاد و انواع تهديدات اقتصادي مي ،درادامه». ملت ايران آغار كردند
  .)84 - 81 :شود (همان تكرار مي گفتار جنگ اقتصادي تصريح و بخشي از مباحث پيش

 ةعنـوان بـارزترين جلـو    بـه » هـاي اقتصـادي   تحـريم «اين فصـل روي مفهـوم    ةدر ادام
هـا را   شود و انواع تحريم و اعمال قدرت مستقيم اقتصادي تأكيد مي ،كارگيري اجبار، تنبيه هب

  .)90 - 87 :كند (همان معرفي مي
مريكاست. تصريح شده است كه ابرد كالن تهديد  اين فصل معرفي راه تةاز نكات برجس

منظور تغيير رفتار و يا تغيير نظـام در جمهـوري اسـالمي     ها به تالش«برد امنيتي نوين  در راه
هاي نظامي صورت نخواهد  لفهؤايران، تنها ازطريق تمركز اقدامات هوشمند و خصمانه در م

اركـان مختلـف قـدرت ملـي را     اي به وسعت  دشمن گستره ةگرفت، بلكه اقدامات خصمان
اهـداف مهـم، ديگـر    « برد امنيتي امريكا آمده است: و درادامه درباب راه» پوشش خواهد داد
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نظامي نيستند. هدف ما صرفاً شكست نظامي دشمن نيست، بلكه كسـب پيـروزي ازطريـق    
اي  العـاده  فـوق  ةهـا هزينـ   گيرندگان دشمن بدين امر است كه اهداف آن كردن تصميم مجاب

  .)92 :(همان» دستيابي است اشته يا غيرقابلد
  تعريف كرده است:را تري جنگ اقتصادي  شكل دقيق  در اين فصل به

دشمن است كـه    ةگرايان و اخالل ،اقدامات متعمدانه، خصمانه ةجنگ اقتصادي مجموع«
منظور كاهش قدرت ملي و افول توان مقاومت ملـي بـا    جهت كاهش توان اقتصادي ملي به

  .)94 :(همان» گيرد يير رفتار صورت ميهدف تغ
ـ   كنندگان تحـريم  ها عليه ايران به تفكيك وضع اين فصل به معرفي تحريم ةادام  ةهـا، ارائ

هاي تحريمي سازمان ملل برضد ايران اختصاص  نامه طور قطع و همين ،شدگان اسامي تحريم
ارائـه شـده اسـت     رؤساي جمهور اين كشـور نيـز   ةمريكا به تفكيك دوراهاي  دارد. تحريم

  .)120 - 97 :(همان
هاي اقتصاد دربرابر تهديدات (تحريم اقتصادي) به تفكيك  پذيري به آسيب فصل چهارم

بــانكي، صــادرات و واردات،  ةگــذاري و مــالي، امنيــت شــبك نظــام بــانكي، ارزي، ســرمايه
بخش نفت و گاز پرداختـه اسـت   و شويي، دانش و فناوري، قطعات كليدي و حساس،  پول

  .)140 - 120 :(همان
در فصل پنجم ابتدا به نقد كالم مقام معظم رهبري درباب طراحـي جنـگ اقتصـادي و    

اعمال تحريم كه منتج بـه   ا وجودها ب مندي يارانه چون هدف اي كننده تشريح اقدامات خنثي
طور الزامـات   جويي در مصرف بنزين و بهبود توزيع درآمد شد و همين نتايجي چون صرفه

جهادي، استحكام معنويت و روح ايمان و تدين، پرهيز از ابتال  ةقتصادي چون روحيتوفيق ا
هاشـمي فشـاركي و   و انسـجام ملـي اختصـاص دارد (    ،اي، حفـظ اتحـاد   به مسائل حاشيه

  ).150 - 140 :1393پورعبدي 
و سياست مالي براي مقابله  ،اين فصل مباحث رياضت اقتصادي، سياست پولي ةدر ادام
تي درقبـال تهديـدات   انهـاد  و پـيش  ،برد، اهداف كالن تصادي در غرب و البته راهبا بحران اق

  ).170 - 151 :اقتصادي پرداخته شده است (همان
  

  نقد شكلي اثر .3
و فهرست مطالـب   ،گفتار اثر موردبررسي داراي مقدمه با تصريح بر اهداف و ساختار، پيش

آمـاري در ابتـداي    هـاي  ست جـدول كه فهر ازجمله اين ؛است، اما داراي چند كاستي است
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كـه كتـاب    اين بابندي هستند،  كتاب نيامده است. هريك از فصول كتاب فاقد مقدمه و جمع
گفتار بسـيار   گفتار نيز عوض شده است و پيش بندي است. ترتيب مقدمه و پيش بدون جمع

  هاست. هاي اجرايي كتب يا گزارش تر شبيه به خالصه طوالني است و بيش
لحاظ چاپي و فني، طرح روي جلد بـا عنـوان كتـاب تناسـب دارد، كيفيـت چـاپ و        به

هاي تايپي مـتن زيـاد اسـت و در مـواردي بـه       غلط اماصحافي و قطع كتاب مناسب است، 
پـاراگراف   36 ةدر فصل اول صـفح  ،را مبهم ساخته است. مثالً و آن كرده لطمه وارد امحتو
ارزهـاي   40 ة، صفح»اجازه«اشتباه  به» اجاره« 37 ةح، در صف»قسمت«اشتباه  به» قيمت«دوم، 

هاي فاحش  هاي خارجي تايپ شده است. در جداول آماري نيز غلط اشتباه ارزش خارجي به
آمار توليد ناخالص داخي سرانه غلـط تايـپ شـده     70 ةدر صفح ،طور نمونه وجود دارد. به
ظ نگارش و ويرايش مـتن  لحا شاخص دوبار تكرار شده است. به ةواژ 71 ةاست. در صفح

  آمده است: 31 ةدر فصل اول صفح ،مثالً ؛كتاب داراي ايراد است
كنند كه اين است كه عـدالت اجتمـاعي    داران اين نظام بر آن تأكيد مي موضوعي كه طرف

گيرد كه كارآمدي نظام اقتصـاد   تر موردتوجه قرار مي در اين نظام از نظام اقتصاد آزاد بيش
  ه با نظام اقتصاد آزاد از اين منظر هم بايد موردبررسي قرار گيرد.متمركز، در مقايس

كردن درآمـدهاي نفتـي    هرگونه تالش براي خارج«آمده است:  76 ةدر فصل دوم صفح
  ».به معناي آن است كه درآمدهاي مالياتي چندبرابر شود

مسـئوالن  ها وابستگي متقابلي را در اختيار  تحريم«آمده است:  87 ةدر فصل سوم صفح
هاي اقتصادي و يا تهديد  دهد تا بتوانند دولت ديگر را با برقراري تحريم امنيت ملي قرار مي

  ».به انجام آن به تغيير در سياست امنيتي خودش وادار نمايند
هـا كـه    برخـي بخـش   اماهاي متن مناسب است،  بودن، اغلب بخش لحاظ رسا و روان به

سياسـت  «يگران است نارسا و ثقيـل اسـت. دو مبحـث    د ةنظر ترجمه يا اقتباس از ترجم به
و  162در فصل پنجم صفحات » سياست مالي و مقابله با بحران«و » پولي و مقابله با بحران

  هستند. بار اي بارز دراين نمونه 167
  

  . نقد محتوايي4
  نقد درون ساختار اثر 1.4

چـه   كـه چنـان   اي گونه به ساختار كلي و ترتيب فصول اثر از نظم و انسجام برخوردار است.
كـه در مقدمـه   را ن اتواند اهداف مؤلف دار باشد، ميرمحتواي فصول از اتقان و كفايت برخو
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اند نقش تحري يا جنگ اقتصادي  درستي خواسته ن بهاتصريح شده است پوشش دهد. مؤلف
 را در جهان معاصر واكاوي و معرفي كنند و اين امر بسيار كليدي اسـت. نكتـه مهـم ديگـر    

اند. بيـان تجـارب تحـريم     اهميت اين حربه عليه اقتصاد ايران است كه مؤلفان بدان پرداخته
 ئـة شناسـي اقتصـاد ايـران و ار    عليه ايران و ذكر مصاديق آن و سرانجام تالش براي آسـيب 

  ن است.اراه مؤلف ةسازي اقتصاد نقش كارهاي مقاوم راه
شود.  د دارد كه به برخي پرداخته مينكته در فصول كاستي يا اشكاالتي وجوباوجود اين 

بر مطـالبي اسـت كـه در     كه هم طوالني و هم مشتمل استگفتار  بخش پيش دريك اشكال 
عنوان مفاهيم نظري جنگ اقتصـادي   با چه آن ،ها تكرار شده است. مثالً ساير فصول عين آن

گفتـار   پـيش  19و  18، تكرار مطالـب صـفحات   است ) آمده84 - 83 همان:در فصل سوم (
) نيـز مثـال زد. در   140 همـان: توان در فصل چهـارم (  گفتار را مي است. تكرار مطالب پيش
  .است شدهگفتار تكرار  بخش ديگري از پيش 157تا  154فصل پنجم در صفحات 

فصول ازجمله اول كتاب وجـود دارد، فقـدان مقدمـه و     ةهايي كه در هم يكي از كاستي
چه  آن سازد. رنگ مي را مبهم و ارتباط فصول را كم ارچوب هر فصلهبندي است كه چ جمع

ال اين است كه سه مبحث اقتصاد (تعريف ؤس ندارد.در درون فصل اول آمده، انسجام كافي 
و ركـود اقتصـاد    ،هاي اقتصادي)، بيمـاري هلنـدي   و نظام ،هاي اقتصادي علم اقتصاد، حوزه

 .خـورد  مـي   چشـم  هاي علمي نيز به جهان چه ارتباطي با هم دارند. البته در اين فصل لغزش
ترشـدن   معنـي گـران   كاهش ارزش پول داخلي بـه «آمده است كه  41 ةنمونه در صفح رايب

شود تا كشور موردبررسـي قـدرت    المللي است و سبب مي توليدات كشور در بازارهاي بين
 ةنظريـ  كه اين امر غلط و در تناقض با مفـاهيم بنيـاني  .....» رقابت خود را از دست بدهد و 

  بيماري هلندي است.
در بخـش ميـاني نظـام اقتصـادي      .فصل دوم اثر معطوف به معرفي اقتصاد ايران اسـت 

هاي كلي مرتبط  قانون اساسي و سياست 44ويژه در معرفي اصل  جمهوري اسالمي ايران به
شـده   هاي آماري فاقد انسجام است و برخي مطالب با عنوان استفاده با آن نارساست. تحليل

اسـت كـه    67 ةدر صـفح » عوامـل انسـاني  «مشخص عنوان  ةنمون .خواند در زير فصل نمي
ـ  ذيلچه  آن چگونـه  «عنـوان   ااين عنوان آمده، ارتباطي با آن ندارد. بخش پاياني اين فصل ب

ـ  اكـه مسـتقل از محتـو    آمده است» بيماري هلندي را درمان كنيم نهـاد   پـيش  ةي آن بـه ارائ
نهادات در پايان فصل پنجم (بخش پايـاني كتـاب) منظـور     پيش ةپردازد كه در فصل ارائ مي

  شده است.
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چون تالش دارد تهديدات عليـه اقتصـاد    ،رين فصل كتاب استت نوعي مهم فصل سوم به
تر منحصر به تحريم يا جنگ اقتصـادي شـده    ملي را تبيين كند. البته تهديدات اقتصادي بيش

هاي امريكا در دو قسـمت   تحريم ،يست؛ مثالًدهي مناسب ن است. در درون فصل نيز سازمان
آمده است  »هاي امريكا عليه ايران در دوران اوباما تحريم«عنوان  ذيلچه  تكرار شده است. آن

 ذيـل كه بسياري از مـوارد كـه    ) هيچ ربطي به عنوان يادشده ندارد. كمااين111 - 108 همان:(
 ةآمده نيز نقط 119تا  116صفحات در  »برخورد با اقتصاد جهاني ت ايران درنقاط قو«عنوان 

است.  اين عنوان آورده شده ذيلاست كه  قاچاق بارز آن قاچاق و شبه ةت نيستند كه نمونقو  
سـت كـه   يمشـخص ن  اما ،است پذيري اقتصاد ملي فهرست شده در فصل چهارم آسيب

كلـي يـا    طور ن براي نيل به اين فهرست چه بوده است. برخي موارد با فصل بهاروش مؤلف
درباب معرفي كريدر حمل و نقـل   130 ةچه در صفح آن ،؛ مثالًاستارتباط  زيرعنوان آن بي

  گذاري و مالي دارد؟ جنوب آمده، چه ارتباطي با عنوان سرمايهــ  شمال
ي ا) و در محتو131 همان:برخي مباحث مانند مطلب صادرات و واردات ناقص است (

و به شده است ) از هدف فصل خارج 136 - 132 ن:هماشويي ( شرح مطلب زير عنوان پول
  شويي پرداخته است. تعاريف كلي و ادبيات عمومي پول

بياني انتهاي  انتهايي فصل (و به ياهنهاد و پيش ددارنمطالب فصل پنجم پيوستگي كافي 
با فصل و كل كتاب پيوند الزم را ندارد.  بنابراين ؛كتاب) برگرفته و بخشي از يك مقاله است

و » سياسـت پـولي و مقابلـه بـا بحـران مـالي      «هـاي   عنـوان  ذيـل چه  يا مشخص نيست آن
) آمده چه ربطي با بحث دارد. 168 - 162 همان:» (هاي مالي و مقابله با بحران مالي سياست«
ي اختصاص يافتـه  در فصل پنجم يك زيرعنوان به اقتصاد مقاومت فقطعنوان كتاب،  اوجودب

اقتصاد مقاومتي نـدارد و بـه رياضـت     ا) كه مطالب آن نيز هيچ ارتباطي ب150 همان:است (
هـاي كلـي    يك كاستي كتاب آن است كـه بـه سياسـت    ،اقتصادي پرداخته است. درمجموع

ن در مقدمه اها درج شده است. مؤلف در پيوست اين سياست فقطاقتصاد مقاومتي نپرداخته و 
در آخرين لحظاتي كه اين كتـاب  «....  :نويسند نوعي در توجيه اين كاستي مي به )14 همان:(

هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبري منتشر  خانه قرار داشت خبر ابالغ سياست در چاپ
ال مطـرح  ؤحـال ايـن سـ    .»صورت پيوست به اين كتاب اضافه گرديد لذا متن آن به ؛گرديد

  اقتصاد مقاومتي در عنوان كتاب آمده است؟شود كه با چه توجيهي عبارت  مي
توانسـت در مـتن اصـلي و     چه در بخش تعاريف و اصطالحات آمده است نيـز مـي   آن

هـاي بعـدي مقالـه بحـث      در بخـش فصول آورده شود، البته درخصوص استحكام تعاريف 
  شد. خواهد
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  نقد منابع 2.4
مسـتقيم از  صـورت   بـه ته در مـتن  ها اشاره شده (الب برخي از منابع كه در انتهاي كتاب به آن

) راديوهاي خارجي (راديو آلمان) و راديو زمانه است. برخي منابع است ها استفاده نشده آن
ها در تحليل  پدياي انگليسي است كه استفاده از آن ها استفاده شده مثل ويكي ديگر كه از آن

يـك   ةآماري را بـه سـرمقال  ن مطلبي اكه گاه مؤلف تر رايج است. كمااين و مطالعات علمي كم
» سـياهكل، پيـام  «اشتباه آن را  اند كه البته به ارجاع داده سياهكل پيامناشناخته با عنوان  ةنشري
اگرچه منابع فارسي و انگليسي درخصوص موضوع كتاب در مقايسـه   ،اند. درمجموع نوشته

توانسـت   ع مـي تعداد و تنـوع و اعتبـار منـاب    اين،تر است، باوجود با بسياري موضوعات كم
استفاده شده است كه شايسته است منابع  CIAمأخذ آماري از سايت  ةتر باشد. در حوز بيش

استفاده شـود. يـك اشـكال جـدي بـه       Word EconomicOutlookهاي رسمي چون  سازمان
 نگاشته شـده  شمسي 1392كه كتاب در پاييز  ايناوجودگردد. ب بودن منابع آماري برمي قديمي

رسـي داشـته باشـند، آمـار      نيـز دسـت   ميالدي 2012توانستند به آمار  ن ميالفاست (يعني مؤ
هاي آمـاري   تبع آن تحليل منابع و به بنابراين. است ميالدي 2008و  2007 هاي به سالمربوط 

هـاي اثـر نيـز     با شكاف و الجرم ناسازگاري زماني مواجه هستند. ايـن امـر در سـاير بخـش    
اقتباس شده  شمسي 1388نهادات از منبعي مربوط به سال  پيش ،نمونه رايب .خورد مي  چشم به

  ).170 - 168 :1393هاشمي فشاركي و پورعبدي ها استفاده شده بودند ( كه بسياري از آن
صورت تقريباً پيوسته در  در برخي موارد هم مشاهده شده كه چند صفحه از يك منبع به

كتاب است. در مواردي هم  156تا  152بارز آن صفحات  ةكتاب آورده شده است كه نمون
اسـتفاده    )24 همـان: ....» (نظران معتقدند  اساساً بسياري از صاحب«ن از عباراتي چون امؤلف
 بنـابراين  منبعي ارجاع داده شود.به نظران برده شود يا  كه نامي از صاحب اند، بدون اين كرده

هـاي   كه ممكن است با يافتـه  ژه آنوي گيري كند، به تواند مطلب را پي مند نمي هعالق ةخوانند
شود كـه در جهـان كنـوني     گونه مطرح مي در همين مورد اين ،خواننده در تقابل باشد. مثالً

راه نخواهد بود، زيـرا تحـوالت و    اقتصادي با موفقيت حتمي هم ةيا محاصر ،تحريم، جنگ
فراملي تغيير وضعيت اي است كه اقتصاد كشورها را از حالت ملي به  گونه الملل به روابط بين
  داده است.
شود كه در عصر حاضر كـه گـاه از    گونه استنباط مي گفته اين از مطالب پيش ،ترتيب بدين

مقابـل   ةها دشوارتر است. ايـن در نقطـ   شود، تحريم شدن نيز ياد مي عنوان عصر جهاني آن به
گيـري از   بهـره پارچگي بازارهاي مالي و وابستگي كشورها بـه   گويد يك تحليلي است كه مي
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تـر   چون وابستگي ايـران بـه بـازار جهـاني نفـت) سـبب توفيـق بـيش         بازارهاي جهاني (هم
مقابـل نظـر    ةمريكا براي اعمال تحريم شده است. اين تحليـل كـه در نقطـ   اي چون يكشورها

هـا انتشـار    خير درخصوص تحـريم اهاي  شده در كتاب است، در منابع التين كه طي سال نقل
)، The new Tools of Economic Warfare( اقتصادي جنگ جديد ابزارهايون چ هم است يافته

شـدن دليلـي بـراي     پـارچگي بازارهـا و جهـاني    چـون يـك   هم را هاي اقتصادي اين ويژگي
كننـد (در بخـش    ها عليه كشورهايي چون جمهوري اسالمي ايران ذكر مـي  اثربخشي تحريم

كه بسياري منابع كه در انتهـاي كتـاب    آخر آن ةنكت شود). منابع برخي آثار مرتبط معرفي مي
نشـده  ها ارجـاع داده   مستقيم به آنطور  بهويژه منابع انگليسي) در كتاب  (به است ارائه شده

نشده است، گاهي منبـع تلفيقـي از واژگـان فارسـي و      ددهي نيز استاندار ارجاع ة. شيواست
 ،نمونه رايلط تايپ شده است. بشود كه نام نويسنده غ انگليسي است؛ مواردي مشاهده مي

گيـري   توصيف در صورت بهرهاين نوشته شده است. با » فوزي وش» «فرزين وش«جاي  به
  تري بخشيد. ت بيشتوان به اثر قو نويسي مي از آثار جديد و با استانداردكردن منبع

  
  نقد وضعيت تحليل و بررسي اثر 3.4
وارد نقد آرا  به ماهيت موضوع بسا باتوجه چه البتهاند،  طرفي علمي را داشته ن رعايت بيامؤلف

از توانايي الزم براي تجزيـه و تحليـل مطالـب     ،اند و درمجموع هاي ديگران نشده و ديدگاه
كـافي   چه در بخش منابع ذكر شد، مستندات در برخي موارد ازجمله آن ، امامند هستند بهره

هايي چون تحليـل   ها نارساست. نمونه آن اند. در مواردي نيز تحليل براي مبحث ارائه نكرده
هـاي پـولي و مـالي در مقابلـه بـا بحـران كـه در         بيماري هلندي، سياسـت ارزي، سياسـت  

چون دو مـورد   ها اشاره شد از اين دست هستند. در برخي موارد هم هاي پيشين به آن بخش
ي بـه آن وارد  ا ها نبود و در صورت حذف اثـر خدشـه   اخير نياز چنداني نيز به پرداختن آن

  كاهد. مي با كيفيت يادشده از استحكام اثرچنين تحليلي  ةارائ ،صورت اينسازد. درغير نمي
  
  نقد و تحليل ميزان نوآوري و روزآوري اثر 4.4

گران داخلي قـرار گرفتـه و از ايـن حيـث      تر موردتوجه پژوهش موضوع اثر كم ،درمجموع
بيش  هاي اخير نويسندگان خارجي در سال كه ن باارزش است. شايان ذكر استاتالش مؤلف

التـين بـا    هـاي  باا و كتـ ه . گزارشاند به موضوعاتي چون جنگ اقتصادي پرداختهاز پيش 
هـاي اخيـر    سـال  ... در ، وداري عنوايني چون قدرت اجبار، جنگ اقتصادي، جنـگ خزانـه  
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اقتصـادي عليـه    هاي توجهي به تحريم ها بخش قابل آن ةاند كه در هم تحرير درآمده ةرشت به
ايران اختصاص داده شده است. مشخصات برخي از اين آثار در فهرست منـابع ايـن مقالـه    

  كه چند نكته در اين آثار شايان توجه است.  شود آورده مي
عنوان ابزار تهديـد   هاي اقتصادي به كارگيري تحريم هاين منابع بر اهميت و ترويج ب ،اول

  د دارند.نوعي جنگ نوين تأكي و فشار و به
برد  عنوان يك ابزار مهم در راه به هاي مالي ويژه تحريم ههاي اقتصادي و ب تحريمبه  ،دوم

  كنند. امنيت ملي تصريح مي
  كنند. هاي اقتصادي عليه كشورهايي چون ايران را بيان مي تحريم ةاين منابع تجرب ،سوم

هـا   دركار وضـع تحـريم  ان ها افراد آكادميك داراي تجربه يا دست نويسندگان آن ،چهارم
  اند. عليه كشورهايي چون ايران بوده

هـا بـراي كاربردهـاي آن در آينـده      بخشـي از ايـن آثـار بـه ارزيـابي تحـريم       ،پنجم
  دارد. اختصاص
مريكـا در اعمـال   ااين منابع به مبناي عملكـرد و داليـل انعطـاف و اسـتقالل      در ،ششم
  هاي مالي اشاره شده است. تحريم

هاي بعدي يا آثـار جديـد    ن اين اثر در چاپاتواند به مؤلف دست منابع مياستفاده از اين 
گـذاري   سياسـت  ةت استناد و روزآمدي اثر يا آثار مشابه بيفزايـد و زمينـ  كمك كند و بر قو

هـاي كلـي اقتصـاد     اقتصادي درراستاي سياستــ  مقابله با تهديدات امنيتي برايرا مناسب 
  مقاومتي فراهم آورد.

  
  ميزان هماهنگي اثر با اصول و مبانينقد  5.4
گونه آثار به تبيين  حيث اثر از هماهنگي خوبي برخوردار است. اگر توجه شود كه ايناين  از
كه در شناخت و طراحي الگـوي دفـاعي و    اينو  رسانند برد و الگوي اقتصادي كمك مي راه

مسـتقيم بـه   طـور   بهود. اثر ش تر درك مي آيند، اين هماهنگي بيش مي   شمار امنيتي نيز مهم به
چـون از مبـاني و    ،كـه در مقدمـه ذكـر شـد     گونـه  همـان  امـا پـردازد،   اقتصاد مقاومتي نمـي 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي توجـه بـه شـناخت و آفنـد      هاي تدوين و ابالغ سياست خاستگاه
هـاي   هاي كلي اقتصاد مقاومتي) بر رصد برنامـه  جنگ اقتصادي است و در احكام (سياست

ي اثر از هماهنگي ارويكرد و محتو بنابراينيم دشمن و مقابله با آن تصريح شده است، تحر
  مبنايي برخوردار است.
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  نقد و تحليل ميزان انطباق و جامعيت اثر 6.4
هاي كلي اقتصاد مقاومتي در  مستقيم به سياستطور  بههاي بعدي  در چاپكه شايسته است 

تـر پرداختـه    به ابعاد ديگر تهديدات اقتصادي كـم  كه متن اصلي اثر پرداخته شود. ضمن اين
نفود اقتصادي كه الزم است در تبيين  ،و فصلي به اين عنوان اختصاص داده شود. مثالًشود 

رسد كه به الزامات و  نظر مي الزم به ،چنين هم ابعاد تهديدات اقتصادي موردتوجه واقع شود.
 جانبه و جايگاه دفاع در اقتصاد مقاومتي مهسازگاري الگوي اقتصاد مقاومتي با الگوي دفاع ه

  د و اين جنبه از اثر نيز تقويت و تشريح گردد.وتر پرداخته ش بيش
  
  گيري از ابزارهاي الزم علمي نقد و تحليل چگونگي بهره 7.4

جامعيت صـوري   ةهاي چهارگان كارگيري برخي ابزارهاي علمي و مؤلفه هبه نوع اثر ب باتوجه
ن بـه روش پـژوهش و اسـتنتاج    اچه مؤلفـ  چنان ، اماها منتفي است مونچون تمرين و آز هم
  كند. ها كمك مي فهم و پذيرش آن هنهادها بپردازند ب كارها و پيش راه

  
  نقد و تحليل ميزان دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي 8.4

كيفيت اثر در كاربرد اصطالحات تخصصي در متن مناسب است. البته الزم است  ،درمجموع
طور  به ) بازبيني شود.171 همان:شده در پايان كتاب ( تعريف مفاهيم و اصطالحات ارائه در

منبع آن  و است نارساست »economics of war«كه معادل » اقتصاد جنگ«تعريف  ،مشخص
هـاي علـم    قواعد و تحليـل  و نيز ذكر نشده است. اقتصاد جنگ در بيان كلي، كاربرد اصول

  تر) جنگ است. صرفه به (مقرون اقتصادي ةاقتصاد در ادار
شـده بـه    كه تعريف ارائـه  آن است، حال »defensive economy«اقتصاد دفاعي معادل  ةواژ

گردد. شايسته است اين مـوارد بـا    است، برمي »defense economics«اقتصاد دفاع كه معادل 
 ها اشاره شده، بازبيني شوند. استفاده از منابع معتبر فارسي و التين كه در فهرست منابع به آن

مربوط به تعريف اصطالح تخصصـي   171 ةصدر پاراگراف دوم صفحكه شايان ذكر است 
  جنگ اقتصادي نيز درست نيست كه الزم است اصالح شود.

  
  نقد رويكرد كلي اثر 9.4
دشمنان  ةهاي قبلي نيز بدان پرداخته شد، حرب كه در متن اثر آمده و در قسمت گونه همان

 ،هاي اسالمي، ايراني پوشي آن از آرمان اي تغيير رفتار جمهوري اسالمي ايران و چشمبر
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هـاي   هـاي چهـره   هاي اقتصادي است. با مراجعه بـه نوشـته   و انقالبي مبادرت به تحريم
 Gompert andرنـد منتشـر سـاخته (    ةسسـ ؤگـاپرت كـه م   چون ديويد مريكا هماامنيتي 

Binnendijk 2016 ( داري خزانه جنگ) يا كتابZarate 2013ةتوان به نقش ) و منابع مشابه مي 
تحريم اقتصادي چالش و بهتر است گفته شود، تهديـد   بنابراينمريكا درقبال ايران پي برد. ا

بـر   رويكـرد كلـي كتـاب مبنـي     . به همين علـت، روي جوامعي چون ايران است امنيتي پيش
ـ  ،ايران درقبال آن هاي پذيري هاي اقتصاد، بررسي آسيب شناخت تحريم كارهـايي   راه ةو ارائ

سـازي آن در مقابـل تهديـدات     براي ارتقاي استحكام ساخت دروني قدرت اقتصاد و مقاوم
ي در اثـر  ياهـ نهاد پيش ةشده و ارائ گرفته خارجي امري حياتي و سودمند است. رويكرد پيش

هـاي اقتصـادي،    دسـتگاه چون ايجاد سامانه و قرارگاهي براي دفاع اقتصـادي بـا همكـاري    
  گشا خواهد بود. و امنيتي دركل راه ،دفاعي
  
  كاربرد و آموزشي اثر ةنقد و تحليل نحو 10.4

هاي كلي آمده اسـت، تبيـين و    يكي از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي كه در احكام سياست
بخشي تواند  مي ،هاي برشمرده در اثر يادشده برطرف شود چه كاستي ترويج آن است. چنان

شـود،   هـاي مختلـف تـدوين مـي     از آن در درس اقتصاد مقاومتي كه براي دانشجويان رشته
در فضاي فعلي كـه درس مسـتقلي بـا عنـوان اقتصـاد مقـاومتي در        مورداستفاده قرار گيرد.

عنوان منبـع كمكـي بـراي درس اقتصـاد      تواند به هاي تحصيلي وجود ندارد اين اثر مي دوره
گرفته  كار ههاي مرتبط نيز ب اقتصاد و رشته ةسي و كارشناسي ارشد رشتكارشنا ةايران در دور

هـاي   و رشـته  ،الملل، امنيـت ملـي   هايي چون علوم سياسي، روابط بين شود. البته براي رشته
 شود. مشابه نيز معرفي آن مفيد ارزيابي مي

 

  اثر )شناختي روش(. نقد و تحليل جايگاه 5
صاد با دفاع و امنيت ملي) برخوردار است و شايسـته  تاي (اق رشته شده از ماهيت بين اثر ارائه

 ةتـوجهي از علـم و نظريـ    بخش قابـل  ،است به مباني روشي هر دو حوزه توجه شود. مثالً
پـارچگي و   يـك  ،بردهاي آزادسازي تجاري و مالي و سرانجام اقتصاد كه ازجمله پشتيبان راه

هـا ناسـازگار اسـت و     كه با وجـود تحـريم  بر فروضي است  شدن اقتصاد است مبتني جهاني
شود. فهم و شناخت عميق تهديدات اقتصادي چون تحريم و درپي آن ضـرورت   نقض مي

شـناختي اسـت. مباحـث     هـاي روش  گونه بحث طراحي الگوي اقتصاد مقاومتي مستلزم اين
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ته هاي امنيتي جهاني مطرح است. شايسـ  هاي دفاع و امنيت ملي و رويكرد مشابهي در نظريه
  چنيني به اين مباحث مبنايي بپردازند. اثر و آثار اين ،است
و  ،گيري از منابع متنوع، جديدتر، معتبرتر تواند با بهره اثر مياين لحاظ روش پژوهش  به

ـ   ةتري به خـود بگيـرد. مطالعـ    اقناعي بيش ةتر جنب هاي استداللي البته روش  ةتطبيقـي و ارائ
ها نيـز بـه غنـاي مطلـب      تحريمحتي شكست درقبال تجارب كشورهاي ديگر در مقابله يا 

  افزود. خواهد
  

  اهنهاد گيري و پيش . نتيجه6
بـردي اسـت. هرچـه     بسيار مهـم و راه  مقاومتي اقتصاد و اقتصادي تهديداتموضوع كتاب 

شود. تجـارب   تر مي تر شود، اين امر حياتي عنوان ابزار فشار بيش كاربرد و كاركرد اقتصاد به
دهد كه تحريم اقتصادي  هاي اخير نشان مي و منابع و كتب انتشاريافته در سال ،عملي، علمي

بـرد امنيـت ملـي كشـورهايي چـون       روز در راه اقتصادي روزبه ةعنوان يك تهديد برجست به
پرداختن به موضوع تهديدات اقتصادي ازسـوي   بنابراينتري يافته است.  مريكا كاربرد بيشا

چه  مراتب بيش از آن بلكه بايد به ،ايستي به فال نيك گرفته شودتنها ب گران داخلي نه پژوهش
عبـارتي   هاي اقتصـادي و بـه   د و انجام پذيرد. پرداختن به موضوع تحريموهست ترغيب ش

و  ،هاي كلي اقتصاد مقاومتي است؛ شناخت، رصد هاي سياست جنگ اقتصادي از برجستگي
قتصاد مقاومتي است. اگرچه ايران تجارب هاي الگوي ا هاي اقتصادي از خاستگاه آفند تحريم

 ةتر به حـوز  اين موضوع كم اما ،هاي اقتصادي دارد مواجهه با تحريم ةعملي زيادي در حوز
و الجرم متون درسـي راه يافتـه اسـت. اثـر حاضـر تالشـي در ايـن         ،ها مطالعات، پژوهش

ـ     ،موارد برشمرده در نقد كتاب اوجودراستاست و ب اارزش اسـت.  اين اثـر در جـاي خـود ب
كـه بـا تـأليف     مؤلفان با تكميل اثر به تجديدچاپ آن مبادرت ورزند يا اينكه شايسته است 

ها انجـام   ي است كه برخي از آنياهنهاد آثار جديد اين تالش را تكميل كنند. اثر داراي پيش
نهادهـايي چـون تشـكيل سـامانه يـا       شده است يا برخي ديگر موضوعيت ندارد، ولي پيش

نهـاد   عنـوان تشـكيالت ثابـت، يـك پـيش      تي قرارگاه دفاع اقتصادي در دولت البته بهعبار به
درسـي   ةايجاد رشت براياجرايي، شايسته است  ياهنهاد بر پيش شود. عالوه كارساز تلقي مي

ربط پشتيباني شود.  و ازسوي مراجع ذي رندگران همت گما و متون در اين زمينه نيز پژوهش
» دفاع اقتصادي«و ، »هاي اقتصادي تحريم«، »تهديدات اقتصادي«بيني دروسي با عناوين  پيش

... گام مؤثري اسـت. در يـك    و ،الملل هايي چون اقتصاد، علوم سياسي، روابط بين در رشته
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 ةدروسـي چـون اقتصـاد ايـران و توسـع      هـاي  رفصلو سا تر حداقل بايد محتو سطح پايين
باحثي ازقبيـل تحـريم اقتصـادي بـدان افـزوده شـود و البتـه در        و م شوند اقتصادي بازبيني

هـاي پـولي و    الملل، سـازمان  الملل، اقتصاد بين بين ةالملل، مالي هايي چون تجارت بين درس
شود، نيز بايد ايـن مباحـث بـه     هاي يادشده يا مشابه تدريس مي المللي كه در رشته مالي بين

  دروس افزوده شود. سرفصلو  امحتو
هاي درسي در سطح كارشناسـي ارشـد و دكتـري     هاد پاياني توسعه و ايجاد رشتهن پيش

هايي چون تحليل جنگ و دفاع اقتصادي را  تواند گرايش چون اقتصاد دفاع و ... است كه مي
هـاي سياسـي    آمـوزه  به و سرانجام ،هاي پژوهش، آموزش نيز پوشش دهد و به تعميق شيوه

  نمون شود. و امنيت ملي ره هاي اقتصاد و دفاع منطبق با چالش
  
  نامه كتاب

، »1391كيـد بـر عملكـرد سـال     أراه با تحـريم بـا ت   اقتصاد ايران هم« ،)1392الدين ( حسيني، سيدشمس
 .2 ، ش1 ، سياقتصاد يمال و يپول يها استيس ةنام فصل

 شيهما نيدومدر: ، »جانبه اقتصاد مقاومتي و الگوي دفاع همه ةرابط« ،)1396الدين ( حسيني، سيدشمس
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تهران: ، يمقاومت اقتصاد

 ساق. تهران:، اقتصاد دفاع در دوران جديد ،)1392دري نوگوراني، حسين (

وزارت امور اقتصادي و تهران: ، )1392( ه با تحريم)ه(اقتصاد ايران در مواج يهنر جنگ اقتصاد گزارش
  ادي.دارايي، معاونت امور اقتص

هـاي ناعادالنـه، ويژگـي، اهـداف و      بـازخواني تحـريم  « ،)1392پـور (  مصطفيمنوچهر  و دومنظور، داو
  .2 ، ش1 ، سياقتصاد و يمال يها استيس ةنام ، فصل»اقدامات

، تهـران:  تهديدات اقتصادي و اقتصـاد مقـاومتي  )، 1393هاشمي فشاركي، سيدجواد و سميه پورعبدي (
  آفرين. علم
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