
 

 
 

 

 
 از ایپایه نیازهای تأمین درمؤثر  راهبردی عوامل

 مقاومتی اقتصاد رویکرد با  غیرعامل پدافند منظر 
 2کائینی محمدرضا، 1چهرهخوش محمد                

 16/20/69:مقاله پذیرش                                                                       11/20/69: مقاله دریافت

 چکیده 
 واقعی تحريم از ترکیبی که را هوشمند تحريم يعنی تخاصم، ترکش تیر آخرين آن، غربی حامیان و آمريكا

 کننجده فلج   تواندیم آنان زعمبه که تحريم نوع اين. اندکرده رها اسالمی جمهوري علیه است، روانی جنگ و

 ايجن  لجاا  اشجخا   برخی و هاکشنفت و کشتیرانی يهاشرکت مرکزي، بانك نفتی، يهاميتحر شامل باشد،

 توصیفی روش با تحقیق اين.باشد دشمن حربه اين با مقابله براي يکارراه تواندیم مشابه تحقیقات و تحقیق

 بجا  غیرعامجل  پدافند منظر از اساسی و ياهيپا نیازهاي نیتأم در مؤثر راهبردي عوامل تبیین باهدف  یلیو تحل

 بجه  آشجنا  خبرگجان  نظرات از استفاده دشمن با اقتصادي يهاميتحر با مقابله منظوربه مقاومتی اقتصاد رويكرد

 و هجا فرصجت ) خجارجی  عوامجل  و( هجا ضجع   و هجا قجوت ) داخلی عوامل در قالب غیرعامل پدافند موضوع

و  دشجمن  اهجداف  وججود  همچون عواملی دهدیم نشان آمدهدستبه نتاي . که است شده نگاشته( تهديدات

 عجدم  داخلجی،  تولیجدات  مصرف نفع به يسازفرهنگ ملی، عزت از دفاع براي همگانی مشارکت جلب لزوم

 کشجور  ارزي منابع و ذخاير مناسب مديريت لزوم راهبردي، اقالم تولید و کشاورزي بخش توسعه به اولويت

 با مقابله در مؤثر عوامل از بخشی یطلبفرصت و سودجويی و ضروري اقالم خريد و اساسی نیازهاي نفع به

 بجا  اساسی و ياهيپا نیازهاي کارآمد توزيع و کافی يسازرهیذخ ،موقعبه تأمین در دشمن اقتصادي يهاميتحر

 .بود خواهد غاا بر تاکید
 

 ،موقعبه تأمین مقاومتی، اقتصاد ،یو اساس ياهيپا نیازهاي اقتصادي، تحريم غیرعامل، دافندپ واژگان کلیدی:
 .کارآمد توزيع کافی، يسازرهیذخ
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 مقدمه

 پايجداري  مهجم  هجاي يجه پا از است،يكیامنیت ملی  ابعاد ساير به يابیدست بسترساز و اقتصاد، مقوم

اي با جنگ همه جانبه یريگشكلبتداي انقالب اسالمی ايران از ا .آن است اقتصادي ها جنبهانقالب

هجا  عد اقتصادي است که در قالب تحريم، بآن از سوي استكبار مواجه بوده است. يكی از ابعاد مهم

هجاي نظجام جمهجوري اسجالمی     فرسايش توانمندينیز  هايمتحرين اعمال شده است. هدف نهايی ا

 انقجالب  دشجمنان  لاا مقابلجه بجا   باشد. خود می يهاآرماناهداف و  دست کشیدن از منظوربهايران 

تهاجمجات   و تهديجدات  مقابجل  در دفجاع  تجوان  بجا  منعطفی و قوي اقتصادي سیستم مستلزم اسالمی

 است اقتصادي

از  یجرا  اخگستردگی آن در نظريه اقتصاد مقجاومتی   و جنگ اقتصادي غرب علیه ملت ايران که ابعاد 

حجائز اهمیجت    جهجت ينازاقرار گرفته است  موردتوجه تريیقعمسوي مقام معظم رهبري به شكل 

کننجد تجا   تهديجد تجالش مجی    يهامؤلفهمی ايران با عنايت به برخی است که دشمنان جمهوري اسال

هاي تهديجد، جنجگ خاموشجی را علیجه     هاي خود در ساير عرصهگااشتن بر ناتوانی سرپوشضمن 

 ینتجأم هزينجه بتواننجد بخشجی از اهجداف گاشجته خجود را        ينتجر کمملت ايران مديريت کنند که با 

مجردم و وادار کجردن    یجاز موردناقتصادي و ممانعت از ورود کاالهاي اساسی  يفشارهانمايند.اعمال 

هاي اقتصادي، بازتجاب  شود که فشارعلیه ايران باعث می هايمتحربه  کشورهاي ديگر براي پیوستن

 و اثرات منفی خود را بر مردم وارد سازد.

 مجورد تأکیجد   یاقتصجاد مقجاومت  ابالغی  هايیاستدر سبه اهمیت موضوع معیشت مردم که  با توجه

 برابجر  در غیرعامجل کشجور   پدافنجد  مجؤثر تبیین عوامل راهبجردي   ستا قرارگرفتهمقام معظم رهبري 

از الزامجات جنجگ اقتصجادي و مقابلجه بجا       بر غاا دیبا تأک یو اساس ياهيپانیازهاي  ینتأم تهديدات

، هجا فرصجت بجه   موججود، توججه   وضع براي مديريت راستا اين تأثیرات آن بر مردم خواهد بود. در

بجه وابسجتگی    بجا توججه  اسجت.   يها ضجرور آن بر اثرگاار يهامؤلفه و هاضع ، هاقوتتهديدات، 

و  سجازي یجره ذخ، ینتأمنظام  يهاضع  و نقاطاصلی تولیدات کاالهاي اساسی  يهانهادهکشور به 

يكپارچجه راهبردهجاي    نگجاه  ، وعجدم یاز طرف جانبههمه هاييمو تحرکاالهاي اساسی کشور  يعتوز

 تبیجین عوامجل  ،اقتصجادي   جنجگ  ماهیجت  از روشجن  درك نبود و غیرعامل رويكرد پدافند موجود با

تبیجین   یدر پج لاا ايجن تحقیجق    ضروري است،  اقتصادي پدافند يهامؤلفه به براي دستیابی موجود
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 پدافنجد  منظجر  از غجاا  بجر  دیج با تأک یو اساس ياهيپانیازهاي  ینتأمدر تضمین  مؤثرراهبردي عوامل 

 .شدبامقاومتی می اقتصاد رويكرد یرعامل باغ

هاي اجرايجی، تجوان   دستگاه غیرعامل و اجراي آن در پدافند مؤثروامل تبیین راهبردي ع  در صورت

عجدم توججه    در صجورت  اقتصادي افزايش خواهد يافت و يداتبا تهدتولید داخلی و قدرت مقابله 

 واسجطه بجه  ،مجردم در مقابجل نظجام    قجرار دادن در  ، خواسجته دشجمن  غیرعامجل  پدافند مؤثر به عوامل

 تحقق خواهد يافت)غاا(  یو اساساي نیازهاي پايهمشكالت معیشتی و عدم دسترسی مناسب به 

 نظری یمبان

   شناسی:پیشینه

و داليجل توججه بجه تجأمین نیازهجاي      هجا  يشهر ،چهرهخوشرفته توسط محمد در پژوهش صورت گ

 خصو بهو استراتژي توسعه اقتصادي مبتنی بر نیازهاي مردم  قرارگرفته یموردبررساساسی مردم 

گجردد را بجراي   مجی  و فقیر که منجر به توزيع عادالنه درآمد و تجديجد سجاختار   درآمدکمي هاگروه

 (22، 1339، چهرهخوشتوصیه نموده است. ) توسعهدرحالکشورهاي 

آن: در پژوهشجی توسجط   ي اهج فرصجت وضعیت امنیت غاايی در سطح کالن و خرد و تهديدها و  

هجاي آن  سجطح کجالن و خجرد و تهديجدها و فرصجت     رحمان رنجبجر  وضجعیت امنیجت غجاايی در     

و امنیت غاايی را در راستاي تقويجت امنیجت ملجی دانسجته اسجت. در ادامجه        قرارگرفته یموردبررس

را توصیه جامعه( امنیت غاايی پايدار براي رفع مخاطرات در سطح خرد )فرد و هاي یاستسايشان 

و عنصر اصلی سجالمت   يافتهتوسعهسنگ بناي يك جامعه راامنیت غاايی اند. همچنین ايشان نموده

بجراي   ويجژه بجه ايجن مهجم   توججه بجه   کنجد  اشاره مجی  و. داندمیفكري، روانی و جسمی اعضاي آن 

مانجد  می يك بد عمومی مثابهبهچون ايران مضاع  است. ناامنی غاايی  ايتوسعهدرحالکشورهاي 

توانمنجدي و   تنهجا نجه دهجد، و  که بروندادهاي منفی آن کلیجت جامعجه را در عجدم مزيجت قجرار مجی      

هجاي کارايشجان )بجه    برد بلكه منابع کمیاب آن را نیجز از اسجتفاده  هاي يك ملت را تحلیل میقابلیت

غجاايی   انجامجد. نجاامنی  به فقیرتر شدن يك ملت مجی  درنهايتلحاظ اجتماعی( دور خواهد کرد، و 

ستون اصلی توسعه و استقالل ملی، را تخريب و با ايجاد اخجتالل در   عنوانبهيك ملت،  نفسعزت

امكان  درنتیجهکند و هاي جمعی را بسیار پرهزينه میسرمايه اجتماعی کنش انعقاديافتگیانباشت و 

و نارسجايی در   دهد. ناامنی غاايی با تحلیل کیفیت سرمايه انسانیوفاق و وحدت ملی را کاهش می
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 حجم کلی تولیجد بجالقوه ملجی را کجاهش خواهجد داد.      درنتیجهفرايند انباشت آن، ظرفیت اقتصاد و 

 (12، 1391)رنجبر، 

   :مفهوم شناسی

 حاکمیت ملّی و ارضی تمامیت از صیانت افراد، امنیت تضمین مردم، جان حفظ معنی به پدافند

باشجد.  سالح مجی  کارگیريبه بدون تجاوز هرگونه و موقعیت شرايط، هرگونه در برابر مواقع همه در

 بجه  نیاز بدون که است اقداماتی مجموعه غیرعامل پدافند از منظور(.  222: 1391)کامران و همكار،

 شجكل  بعد دو از فضا مشخصات و ساختار طراحی مبناي بر صرفا  سالح و نظامی تجهیزات کاربرد

 فضجا  هجاي قابلیجت  بهبود ،جنگ از ناشی هايآسیب نمودن محدود پی در آن، عملكردهاي و فرم و

اسجت.   جنگ از ناشی جانی لطمات رسانیدن حداقل به و شهروندان جان از حفاظت تأمین منظوربه
(Lacina, 2006:276) 

حمجالت   برابر در پیشگیرانه دفاع بعد بر تأکید با را غیرعامل پدافند داخلی، پردازاننظريه بیشتر

 کهدرحالیدارند  مسئولیت مسلح نیروهاي فقط عامل پدافند اند. درکرده انسانی( تعبیردشمن )عامل 

 بجر  مجؤثري  توانند نقجش می مردم حتی و صنايع ها،سازمان نیروها، نهادها، پدافند غیرعامل تمام در

 ( 3: 1391و همكار گیرند. )کامران عهده

 تأکیجد  غیرعامجل در منابع دينی و اسناد باالدستی کشور جمهوري اسالمی ايران به موضجوع پدافنجد   

و براي مقابله بجا دشجمن، هجر چجه در     "فرمايد: سوره مبارکه انفال می 62شده است. خداوند در آيه

نانی خودتان و نیجز دشجم   آماده بسی  کنید تا دشمن خدا و دشمن هاياسبتوان داريد از نیرو و از 

بسی  بترساند  آن وسیلهبهشناسد را می هاآنشناسید ولی خداوند از اينان را که شما آنان را نمی غیر

شما خواهد آمد و بجه شجما سجتم نخواهجد      سويبهخدا هر چه انفاق کنید، پاداش کامل آن  درراهو 

   ".شد

اند کجه بسجیاري   را آوردهها و موارد زيادي نكته قرائتی االسالمحجتدر تفسیر اين آيه شريفه 

ايججاد رعجب در    ،وحدت و يكپارچگی ،آمادگی رزمی ،باشآمادهدستور  ازجملهاز اين موضوعات 

عامجل  مرتبط با بحث پدافنجد غیجر  بنیه دفاعی مسلمانان حفظ  ،تهديد دشمنان ،بسی  مردمی، دشمن

 (326-323:  1333، قرائتیباشند: )می

در میجدان   کجه آنگجاه : »نجد يفرمایمج  البالغهنه  11در نامه  (السالمعلیه)علی  امیرالمؤمنینحضرت 

و يجا در کنجار نهرهجا     هجا تپهو  هاکوهجنگ روياروي دشمن قرار گرفتید، بايد قرارگاه شما در دامنه 
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يا حجداکثر   سويكاز دشمن نگاهبانی کند و جنگ را از  شماراباشد تا پوشش و حفاظ شما شود و 

ي ديگر، تكیه بر موانجع طبیعجی داشجته باشجد، تجا دشجمن       هاقسمتداشته باشید و  دو سو با دشمن

 (.351: 1333)دشتی، « قدرت نفوذ نداشته باشد

ا اتكاء بجر ارتفاعجات   ب (علیجه  اهللصلی)در صدر اسالم نیز با تكیه بر اين اصول، در غزوه احد پیامبر اکرم 

در غزوه خندق با کندن خنجدق پیرامجون شجمال     برداري از عوارض طبیعی را نمودند وحداکثر بهره

 (12: 1339شهر مدينه و ايجاد خطوط دفاعی مانع تهاجم دشمنان به شهر شدند. )جاللی و همكار، 

فرمايند: می ازجملهاند. قرار داده تأکیدمقام معظم رهبري نیز بارها موضوع پدافند غیرعامل را مورد 

ايجن معنجايش    .کندیي انسان است. از درون ما را مصون مپدافند غیرعامل مثل مصونیت سازي برا»

هم بزند، اثري نخواهد  وزوريضربهم بكشد و  یاين است که ولو دشمن تهاجمی بكند و زحمت

 (1391)مقام معظم رهبري، آبان «. اين است اشجهیاين پدافند غیرعامل نت کرد

: 1391کنجد: )جاللجی،   زير تعري  میجاللی اهداف و کارکردهاي مهم پدافند غیرعامل را به شرح 

حفاظجت از  ، اسجتمرار خجدمات ضجروري،    هجا زيرسجاخت حفاظت از جان مجردم، حفاظجت از   ( 31

 تجأمین حفاظت سجايبري از کشجور و    مديريت عالی کشور، پايدارسازي، تجهیزات نادر و تأسیسات

  مردم نیازهاي

 مردمو اساسی  اییهپامفهوم نیازهای  

 و متضجاد نجگ واگگجان متجرادف    فره در احتیجا  و  معنجاي حاججت و   دهخدا بجه  نامهدر لغتنیاز 

 واگگجان متجرادف و   فرهنجگ  تعري  شده است همچنجین واگه حیجاتی در   و ضرورتدرخواست 

فرهنگ معین بجه   در غاا نیز ،تعري  شده است يو ضرورالزم  اصولی، متضاد به معناي اساسی،

انجرگي   و به نمو جسم کمجك کنجد   و خورده شودفرهنگ عمید آنچه  در قوت و معناي خوردنی،

 الزم براي بدن به وجود آورد.

يكجی از   کنجد مجی  بیجان کنجد و  مجی  يبنجد دسجته نی  نیازهاي اساسی بشر را به شجرح زيجر   مكس

اساسی بشر  فردمنحصربهتوسعۀ استراتژيك پايدار است که در آن نیازهاي  ینۀدرزمکاربردهاي آن 

. شجود یم پايدار پاسخ داده ياجامعه( و کارکرد نیاز نظام اجتماعی مشترك در تجاري)نه نیازهاي 

، حفاظت، مهربانی، درك، مشارکت، فراغت، تكوين، هويت و آزادي امرارمعاش از: اندعبارتکه 

 (32:  1939نی  مانفرد و ديگران، )مكس
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بهداشت، امنیت، رسانه  آب،سازمان پدافند غیرعامل نیازهاي اساسی )حیاتی( مردم را شامل غاا، 

گروه حیاتی، الزم و تجأمین در صجورت    3و ارتباطات، سر پناه و انرگي تعري  نموده و آن را به 

 (1393نموده است )جاللی،  بنديتقسیمامكان 

. باشجد یمج  و پوشجش  سجرپناه آب(،  ازجملجه نیازهاي اولیه و ضروري شامل غجاا ) قديمی فهرست 

بلكجه بجر اصجول بهداشجتی،      سجرپناه بر غاا، آب، پوشجش و   تنهانهامروزي  يهافهرستبسیاري از 

بجا  مختل   يهاسازمانکنند. می میزان کمینۀ مصرف نیازهاي اولیه تأکید عنوانبهآموزش و سالمت 

همچنجین   (13:  1992)دنتجون،   .کننجد یم مختل  استفاده يهافهرستاز به شرايط گوناگون  توجه

در  هجا آنکمبجود   کهطوريبهسهم باال در مصرف خانوار ايرانی دارند  که یغااهاي 1غااهاي اساسی

 به حد کفايت تولیجد  کشور داخل بازار باعث اختالل در امنیت ملی کشور شده و ضرورت دارد در

 مجاهی،  قرمز، مرغ و مرغ، گوشت، تخمزمینیسیب برن ، از گندم، اندعبارت محصوالت اين. شوند

 و شكر.لبنیات، روغن، قند 

 :اضطراری شرایط در)غذا(  یو اساس یاهیپانیازهای لزوم توجه به 

اطالعجات و   و همكجاران ايجن اعتقجاد وججود دارد کجه      پور کیانتحقیقات صورت گرفته توسط  در

کنجد  رفاه آينجده جوامجع بشجري را تهديجد مجی       هاي مربوط به امنیت ملی، خطراتی که امنیت وداده

يجك قجدرت خجارجی     وسجیله بجه تجاوز نظامی  المللی وخطرات سنتی چون برخوردهاي بین تنهانه

عجدم وججود امنیجت     ويجژه بجه اقتصادي، فقر، گرسجنگی و   هايثباتیبیاست بلكه خطراتی ناشی از 

. بدون شك امنیت غاايی و درجه اطمینان دسترسی بجه غجاا بجه حیجات اقتصجادي و      هست غاايی

حیات امنیتی وامجدار حیجات امنیجت     درواقعات امنیتی کشور مرتبط است و سیاسی و باالخره به حی

دهجد کجه يجك کشجور     غاايی است. تاريخ اقتصادي و سیاسجی کشجورهاي جهجان سجوم نشجان مجی      

 .سیاسجی و اقتصجادي کشجورهاي بیگانجه شجده اسجت       آويجز دسجت امنیت غجاائی   ازنظر پايرآسیب

شجود  فقجر کجه از در وارد مجی    ؛گاارنجد امر صجحه مجی   هاي دينی و ملی ما نیز صراحتا  بر اينآموزه

اجتماعی کشجور بجر يجك     روند. و چون نظام سیاسیهاي دينی از پنجره بیرون میهنجارها و ارزش

هايی استوار است و هدف برجسته کجردن يجك چنجین هنجارهجايی در جامعجه و نیجز       چنین شالوده

                                                           
  بهره وري افزايش قانون 31 ماده و توسعه پنجم برنامه قانون 123 ماده به توجه با محصوالت اين . فهرست1 

 است. گرديده تنظیم نظرات کارشناسی و کشاورزي بخش
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غجاايی تهديجدي بالفعجل يجا بجالقوه علیجه        ناامنی باشد، لااهاي افراد میدر کنش هاآننهادينه کردن 

هاي بنیادين نظام خواهد بود. نجاامنی غجاايی دامنجه انتخجاب افجراد را شجديدا  محجدود، و در        ارزش

را  شجان زنجدگی ها و استانداردهاي قابلیت روازاينگیرد و می هاآنبسیاري موارد حق انتخاب را از 

 (1332، کاران و هم )کیانپور. تحلیل خواهد برد

 :)غذا( یو اساس یاهيپانیازهای  نیتأم با حفظ استقالل کشور

اي در هر کشوري براي حفظ استقالل آن کشور اهمیت ويجژه )غاا(  یو اساساي نیازهاي پايه نیتأم

دارد. بنابراين خوداتكايی هر چه بیشتر در تولید محصوالت مهم غاايی، اصجالح الگجوي مصجرف،    

هجاي  همكجاري  گسترش و غاايی مواد واردات و صادرات بهینه سبد تعیین مهم، اقالم يسازرهیذخ

 افجزايش  یمشج خجط »رود. بجا رعايجت   شجمار مجی   بجه  کشجور  استقالل اصلی يهامؤلفه از یالمللنیب

 غجاايی هجاي  فجراورده  تجأمین  زنجیره در «کشور استقالل حفظ» الزامات از ايعمده بخش «پايداري

 .شودمی لحاظ
 غاايی يهافراورده تأمین زنجیره راهبردهاي و اهداف طراحی براي کشور استقالل حفظ یمشخطالزامات  :1جدول 

 رديف کشور استقالل حفظ یمشخطالزامات  اهداف و راهبردها

 تولید
اولويجت تولیجد محصجوالت مهجم نظیججر گنجدم، بجرن ، گوشجت، روغجن و شججیر و         

 .ملی امنیت ارتقاي راستاي در غاايی امنیت تأمین و هاآنخودکفايی در تولید 
1 

 صادرات و واردات
 بجراي  بردارنجد  در ياگسجترده عدم وابستگی به صادرات محصجوالتی کجه اشجتغال    

 .اقتصادي هايتهديد و هابحران از يريپابیآس کاهش
2 

 3 .غاايی امنیت راستاي در غاايی مهم محصوالت يسازرهیذخ تنظیم موجودي کاال

تسويه و اصالح روش 

 زمان پرداخت
 2 .خارجی تجارت در مبادلههاي تنوع انواع روش

 يهايهمكارگسترش 

 یالمللنیب

هجاي  آشجفتگی  که ياگونهبه یالمللنیب تولید يهارهیزنجداشتن جايگاه مناسب در 

 .نشود انفعالی موضع باعث یالمللنیب امنیتی و اقتصادي
5 

در جداول باال بجراي برخجی از اهجداف و راهبردهجاي زنجیجره تجأمین        شدهنییتعبا رعايت الزامات 

برنامه راهبجردي  (.شودمی ايفا یخوببه کشور استقالل حفظ در بخش اين نقش غاايی،هاي فراورده

 (1392،و تجارت معدن وزارت صنعت،
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 :تهديد شناسی در پدافند غیرعامل 

وججود تهديجدات اسجت کجه      درواقجع موضوع پدافند غیرعامل با موضوع تهديدات عججین بجوده و   

نمايد. از طرفی رويكرد تهديدات در عصر حاضر تغییر کجرده  اقدامات پدافند غیرعامل را توجیه می

و بايد جهت دفاع و رسیدن به اهداف پدافنجد غیرعامجل ضجمن شجناخت کامجل تهديجدات نجوين،        

تهديد در لغجت بجه   ي خود را بر اساس رويكرد جديد اين تهديدات طراحی نمايیم. اقدامات پدافند

بجر ججان، مجال يجا      بجیم به معناي ايجاد  حقوقو در اصطالح  و وعده عقوبت دادن معناي ترسانیدن

  (133: 1363)جعفري لنگرودي،  آبروي ديگري

 پرواضجح هجاي اجرايجی تهديجد،    گیري و بازتجاب با توجه به مفهوم تهديجد و عوامجل مجؤثر بر شكل

سیاسجت و   تعامل عناصر بنیجادين جغرافیجا،   یكی است که نتیجهگئجوپلیت است که تهديد يك مقولجه

داراي انجواع و   مورداسجتفاده هججا و ابزارهججاي باشجد. تهديجد بجه لحجاظ ماهیججت، روشقدرت می

 (333: 1335. )حافظ نیا، ابعاد مختلفی است

کجه   اسجت  الزم غیرطبیعجی،  و طبیعجی  مالحظجه قابجل  و تهديجدهاي  کشجور  خیزي سانحه به توجه با

 پجايري آسجیب  کجاهش  مناسجب جهجت   مديريتی هاياستراتژي و هابرابر بحران در ريسك مديريت

 (  62: 1391گیرد. )جمشیدي و همكاران،  قرار موردتوجه تأسیسات، بیشتر و هادارايی

 ازنظجر  امججا ، بیشتر تهديدات بخش اقتصادى از حوزه تهديدات وجودى خجار  اسجت   باوجودآنكه

مكتب کپنهاگ دو عامل اساسى تهديدات بججخش اقججتصادى را تججبديل بججه تججهديدات وججودى       

دوم  تجهديدات بخش اقتصادى بقاى جمعیت کشور را مورد تهديد قجرار دهجد.   نكهاول آ» نمايد:مى

تجوان  بر ايجن اسجاس مجى    «.اقتصادى تأثیر استراتژيك بر بجخش نجظامى داشجته باشد تهديدات آنكه

زيجرا هجم    هاى گسترده اقجتصادى را در مججموعه تجهديدات وججودى اقجتصادى قججرار داد، تحريم

از ناحیه گسترش فقر تهديد نمايد و هم با تحريم تجهیزات و تكنولجوگى   را جمعیت يتواند بقامى

و همكجار،   عصجاريان نجژاد  ) بخش نظامى را با مشكالت جدى و مخرب مواجه نمايد. نظامى عمال 

1335 :131) 

 :نیازمندی کشور در جنگ اقتصادی نيترمهم

ي رود و اهمیجت آن در دوره ترين منبع تأمین غاا بجه شجمار مجی   ترين و اصلیبخش کشاورزي مهم

دهجی ايجن   هاي دولت بايد بجه سجمت سجامان   شود. يكی از پیكاناحساس می شیازپشیبها، تحريم

بوده است کجه کشجت برخجی     ياگونهبههاي اقتصادي بخش نشانه برود. اخیرا  نتاي  برخی سیاست

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85
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انجد و  محصوالت کشاورزي، که نقش مهمی در تولید غااي کشور دارنجد، بجا بحجران مواججه شجده     

اي نزديك ها در آيندهها تضعی  شده است و خطر کاهش تولید آني کشاورزان در تولید آنانگیزه

شود. دولت بايد توجه جدي به مشكالت کشاورزان نمايد و موانع تولیدات کشجاورزي  احساس می

کنندگان داخلی قادر بجه تولیجد   را مرتفع سازد و از واردات کاالهاي کشاورزي در شرايطی که تولید

بازده بودن، قادر ی است که اين بخش به دلیل استراتژيك بودن و زودهستند، جلوگیري نمايد. بديه

تثبیجت قیمجت کاالهجاي مصجرفی و      ازلحجاظ است با سرعت و تحرك بیشتري بر اوضاع اقتصادي )

هجاي اقتصجادي   اشتغال( تأثیر بگاارد. خودکفايی در تولیدات کشاورزي گام اصلی مقابله با تحجريم 

 (1392)احسانی وهمكار،است.

 :اقتصادی هایتحريم يدات وتهد

 (اهلل علیجه رحمجت )شجود، امجام خمینجی   تهديد اقتصادي يكی از مسائل مهم براي کشجورها محسجوب مجی   

يكی از مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است. بايد سعی کنیم که از حیث اقتصادي قوي و »فرمايند: می

بدون وابستگی باشیم و بايد مسئله کشاورزي که در رگيم سابق براي به هم زدن آن نقشه داشتند تا 

 .(13:52)صحیفه امام، جلد «. ما باشد. موردنظرما را وابسته کنند بیشتر 

يجابی بجه منجابع و مخجازن     تهديد اقتصادي را ناشی از طمع استعمارگران براي دست ايشانهمچنین 

گران علیه منجافع اقتصجادي کشجورها    سازي تهديد سلطهبه روشن بارهدرايندانند و طبیعی جهان می

 :2، جلجد همجان «. )خواهند که تمام مخازن مجا را ببرنجد.  می هااين»اند که از آن جمله است: پرداخته

239). 

تهديدات اقتصادي عوامل داخلی و خارجی با ماهیت اقتصجادي و خجار  از کنتجرل دولجت )نظجام      

در دستیابی به اهداف  تأخیرجلوگیري و  يا وسیاسی( که باعث به خطر افتادن بقاي  نظام اقتصادي 

اري طبق تعري  سی ، تهديد اقتصادي، به الگوهجاي رفتج   .(35: 1333)رهبر، خادمی، عالی آن شود

کجه از سجوي بجازيگر يجا بجازيگران        شودمی گفته آمیزيخشونتاقتصادي يا اقدامات اقتصادي غیر 

لی آنان را با خطجر مواججه  کنجد.    ، امنیت مشدهگرفتهمشخص ديگري از طريق اقناع يا القاء به کار 

 (. 133: 1333سی ، )
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ابعججاد امنیججت اقتصججادي را دو بعججد داخلججی )شججامل رشججد اقتصججادي و توزيججع عادالنججه ( و 1مانججدل

. وي مسئله قديم هوي  ) اقدامات مثبجت  داندمی خارجی ( هايتحريمخارجی)رهايی از فشارها و 

اشجكال   تجرين مهجم و ... ( و چمجاق )اقجدامات منفجی نظیجر تحجريم( را       گااريسرمايهنظیر کمك، 

 (119: 1333)ماندل، داندمی تهديدات اقتصادي

 :الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی ايران 

دارد اقتصجاد   تأکیجد در پژوهشی با عنوان الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی ايجران الجه مجراد سجی      

موججود،   مشكالت و رفع اقتصاد شكوفايی مفهوم نیست، بلكه اقتصادي رياضت معناي به مقاومتی

اسجت.   مردم رفاه سطح و بهبود دشمنان به امتیازدهی از جلوگیري براي اقتصاديهاي در زير بخش

 کجه  اسجت  اقتصادي و سازکارهاي از شرايط ايويژه سازيمدلو  طراحی «مقاومتی اقتصاد» درواقع

 صجورت بجه و فشجارها،  ها وجود حداکثر تحريم فرض اساس برکشور  اقتصادي بر آن، فضاي مبتنی

 گجرايش  بجین  معنجاداري  وجود رابطهها نتاي   پژوهش اساس بر .شودمی منفعل، طراحی و نه فعال

 کارآفرينانجه، و  و گجرايش  ملجی  از تولید حمايت بین باال و همبستگی و اقتصاد مقاومتی کارآفرينانه

نقجاط   اين است که بايسجتی بجراي برطجرف نمجودن     دهندهنشان کشور در فرهنگیهاي يافته تقويت

 (1391  ،3 مراد سی ،)اله زمینه تالش مداوم صورت گیرد. ضع  و تقويت نقاط قوت اين

   بر غاا دیتأک اساسی با اي ونیازهاي پايه ینتأم باالدستی در اسناد حاکم وهاي ارزش

 یابیمنظور دستبهبزرگان  يشاتو فرماقران، احاديث  در يرز يهاارزشاسالم به استقالل اقتصادي  

 :به حیات طیبه مسلمین موردعنايت قرار گرفته است

 :الف( قران کريم

 اعتماد به تأمین روزی از سوی خدا -

 (62)عنكبوت « ابۀ فی االرض اال علی اهلل رزقهاو ما مِن د»

 «کندمی اي بر روي زمین نیست مگر اينكه خداوند روزي آن را عطاهیچ جنبنده» 

 )نهی از اخالل در نظام اقتصادي( ياندوزمالعدم تصرف در اموال ديگران و 

 (133)بقره «  بالباطلبینكم و ال تأکلو اموالكم »

                                                           

1 mandel 
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 «اموال يكديگر را به باطل )به ناحق( در بین خود نخوريد»

 (1)تكاثر « تكاثرلالهكم ا»

 «فزون طلبی مال از راه حرام هستندواي بر کسانی که به دنبال ا»

 جويیقناعت و صرفه  -

 « القناعۀ مال ال ينفد: »)علیه السالم(قال علی 

 (قصار جمالت –)نه  البالغه « پايردنمی قناعت ثروتی است که هیچگاه پايان»
-  

 عادالنهتوزيع  -

 «ما افاء اهلل علی رسوله من اهل القري کی اليكون دولۀ بین االغنیاء»

مجدار و سجختی   آنچه خداوند به رسول خودش و ديگران داده اسجت. مبجادا ايجن امجوال در يجك      

 خاصی بین ثروتمندان تداول پیدا کند.)منبع(

 نفی سبیل )عدم تسلط کفار بر مسلمین( -

 ولن يجعل اهلل الكافرين علی المسلمین سبیال

اقتصجادي،  هجاي  نفی سبیل مهمترين قاعدۀ فقهی است که حاکمیت کفار را بر مسجلمین در زمینجه  

 (.121د )نساء شمارنمی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی جايز

 :ب( احاديث ائمه اطهار 

 اسرافپرهیز از  -

 التسرفوا اموالكم بالباطل

کاري در ردي  گناهان کبیجره  در حدي است که در فقه، اصل اسرافبه هرروي زيان اسراف کاري 

 (259،   1339و کار حرام شمرده شده است. )امام خمینی 

 کار و تولید حداکثری )نکوهش کم کاری و تنبلی( -

 فرمايد:می امام صادق )علیه السالم(

برهاند اين آخجرت   راگر کسی عالقه مند باشد تا زنده بماند و تولید کند تا جامعه خود را از فق» 

 (123، 1336)غررالحكم،«است نه دنیا 
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 )مدظله العالی(و مقام معظم رهبری (اهلل علیهرحمت) خمینی فرمايشات حضرت امام

 )مدظلهه العهالی(  بیانجات مقجام معظجم رهبجري     و  (اهلل علیجه رحمت)بررسی فرمايشات حضرت امام خمینی  با

بايجدهايی رابعنجوان شاخصجهاي     مقاومتی ايشجان الزامجات و   درخصو  استقالل اقتصادي واقتصاد

اساسجی مجردم مجورد تاکیجد قجرار      اقتصاد مقاوم بخصو  رسیدگی به مستضعفین وتامین نیازهجاي  

 (1391د.)بیانات مقام معظم رهبري،انداده

 اسناد باال دستی  -

 اصول و مبانی فقهی حاکم بر اقتصاد اسالمی .1

 چهل وسوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران اصول سوم و .2

 ( 15/9/1335 )هججري شمسجی مصجوب    1222چشم انداز جمهوري اسالمی ايران در افجق   .3

 تشخیص مصلحت نظاممجمع 

کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايجران  هاي سیاست .2

 )مدظله العالی(مقام معظم رهبري - ( 21/11/1333)مصوب 

 (1392 – 1392قانون برنامه پن  ساله توسعه جمهوري اسالمی ايران ) .5

تجامین نیازهجاي    غیرعامل مرتبط با نظام ججامع تجأمین   امور پدافند کلی نظام درهاي سیاست .6

   عبارتنداز:اي واساسی )غاا(پايه

تأکید بر پدافند غیرعامل که عبجارت اسجت از مجموعجه اقجدامات غیرمسجلحانه کجه موججب         .3

هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملی و افزايش بازدارندگی، کاهش آسیب پايري، تداوم فعالیت

 گردد.من میتسهیل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامی دش

مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمجدکردن آن  بندي بقه .3

 در صورت لزوم.

سازي و آموزش عمومی در زمینه به کارگیري اصول و ضجوابط پدافنجد غیرعامجل در    فرهنگ .9

بینی مجواد درسجی در سجطوح مختلج  آموزشجی و توسجعه       پیش بخش دولتی و غیردولتی، 

 (1339تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل))مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،

در خصجو  اقتصجاد مقجاومتی    )مدظلهه العهالی(  سیاستهاي ابالغی مقام معظجم رهبجري    بیانات و .12

 عبارتنداز: (1339 1392)
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 اولويجت  ، و(وارداتجی  اقجالم  در بويژه)اساسی کاالهاي و هانهاده داخلی تولید فزايشا -6بند .11

 کاالهجاي  تجأمین  مبجادي  در تنجوع  ايججاد  و خجدمات راهبجردي   و محصجوالت  تولید به دادن

 خا  و محدود کشورهاي به وابستگی کاهش هدف با وارداتی

 کیفجی  و کمجی  افجزايش  بر تأکید با راهبردي ذخاير ايجاد و درمان و غاا امنیت تأمین -3بند .12

 ( 32/11/92مقاومتی )سیاستهاي ابالغی اقتصاد(.کاال و اولیه مواد)تولید

 :محیط شناسی حوزه تامین کاالهای اساسی

در  فرصجتها  تهديجدات و  ،هاها، قوتبراي تحلیل وضع موجود، تعیین نقاط ضع  و آسیب پايري

بخش خصوصی مصجاحبه   دستگاههاي اجرايی و صاحب نظران از حضور محیط بیرونی وداخلی با

راهبجردي پدافنجد اقتصجادي،     )سجند  باشجد.  یمج  عمیق صورت گرفته است که نتاي  آن بشرح ذيجل 

1396-1392): 

 تهديدها -

 هاي اصلی تولید محصوالت کشاورزيتحريم مستقیم غاا، فناوري و نهاده .1

هجاي نفتجی،   هاي حوزه تجارت خارجی نظیر تحريمتحريم غیر مستقیم غاا از طريق تحريم .2

 پولی و حمل و نقل

 با هدف تضعی  تولید داخلی )دامپینگ(فروشی و بازارشكنی محصوالت کشاورزي ارزان .3

تغییر دادن سبك زندگی و الگوي مصرف غاا با رويكرد تشديد وابستگی و تهديد سالمت  .2

 جامعه

 رگيم صهیونیستیتحديد منابع آبی از سمت کشورهاي باالدست با همكاري آمريكا و  .5

 هافرصت -

تجامین امنیجت غجاايی در    موقعیت گئوپلتیك ايران و قابلیت ايجاد بستر ترانزيجت غجاايی و    .1

 شرايط حساس

فرصت کشت فرامرزي در کشورهاي همسايه با توجه به نزديكجی بجا کشجورهاي پجرآب و      .2

 نیروي اشتغال داخلی

 هاي آزاد و فرصت صیادي محصوالت دريايی در حجم انبوهدسترسی به آب .3

 کشاورزي اي محصوالتامكان صادرات با توجه به تقاضاي روزافزون و بازار پايدار منطقه .2

 هاضعف -
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 وابستگی در تأمین غااي اساسی .1

 هاي تولید غااهاي اساسیها و فناوريوابستگی در نهاده .2

 نبود سامانه ذخاير راهبردي .3

 نبود شفافیت در جريان تأمین غااي اساسی و نبود سالمت در بازار آنها مانند احتكار .2

 تغییر کاربري اراضی کشاورزي .5

 آب تخريب منابع پايه باالخص منابع .6

 اي )تغییر اقلیم(هاي دورهتشديد خشكسالی .3

 پراکندگی و خرد بودن اراضی .3

ها و ديگر عوامل اصلی تولید غاا )موثر در عجدم  وري در منابع، نهادهپايین بودن میزان بهره .9

 خودکفايی(

 هاي بلندمدتغلبه اقدامات کوتاه مدت براي تامین امنیت غاايی بر سیاست .12

مديريت بخش امنیت غاايی و عوامل تولید کشاورزي نظیر  نابسامانی و ضع  ساختاري .11

 سالمت، آب و تجارت

 هاقوت -

پجايري کجم   ها و تهديدات خارجی )آسیبقدرت مقاومت بخش کشاورزي در مقابل تكانه .1

 بخش تولید غاا از مخاطرات و تهديدهاي اقتصادي(

گجااري بجه   بت سجرمايه زايی زنجیره تولید غاا به دلیل پايین بودن نسج ظرفیت باالي اشتغال .2

 زايیاشتغال

 تنوع اقلیمی و وجود آب و هواي متنوع و چهار فصل و ظرفیت تامین انواع محصوالت .3

 زياد آبزي پروريهاي  مرزهاي آبی گسترده و فرصت .2

هججاي غیرمتعججارف و امكججان کشججت ديججم محصججوالت کشاورزي)سججندراهبردي پدافنججد آب .5

 (1392-1396اقتصادي، 
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 :روش شناسی تحقیق 
توصیفی تحلیلی و استفاده از نظجر خبرگجان عوامجل     اين تحقیق کاربردي بوده و با استفاده از روش

انجد. بجه   از منظر پدافند غیرعامل تبیین شده اساسی )غاا( تامین نیازهاي پايه اي وراهبردي مؤثر در 

نفجر از   15اين منظور ضمن کاوش در ادبیات و احصاي عوامل مؤثر جهت تولید ادبیات تكمیلی با 

مديران ارشد کشور که با اهداف و کارکردهاي پدافند غیرعامل نیز آشنايی داشتند مصجاحبه عمیجق   

صورت گرفت. سپس جهت تثبیت عوامل احصا شده و همچنجین تعیجین عوامجل داخلجی )قجوت و      

( و عوامل خارجی )فرصت و تهديد( بودن اين عوامل از پرسشنامه محقق ساز استفاده کرده ضع 

و هم با اصجول پدافنجد   اي واساسی )غاا(تامین نیازهاي پايهنفر از نخبگان که هم با اصول  12و از 

 .غیرعامل آشنايی داشتند، براي اعتبار تحقیق، نظر خواهی شد

 :تحقیقهای  و یافتهها  تجزیه و تحلیل داده

با توججه بجه   از منظر پدافند غیرعامل تامین نیازهاي پايه اي واساسی )غاا(مؤثر در  راهبردیعوامل 

از  تامین نیازهای پايه ای واساسی )غذا(مجؤثر در   راهبردیسوال و هدف تحقیق که تبیین عوامل 

باالدستی، مكتوبجات و  است، با مطالعه و بررسی اسناد محدوده کشور   ا ا منظر پدافند غیرعامل در

نفر از مديران ارشجد کشجور    15مدارك علمی اين عوامل احصا شدند. ولی جهت تكمیل ادبیات با 

رويكجرد   اساسجی بجا   نیز مصاحبه شد. اين عوامل با توجه به نظام جامع تجامین نیازهجاي پايجه اي و   

خجارجی( و ججنس آنهجا    بندي شدند. جهت تثبیت و تعیین نجوع )داخلجی يجا    مقاومتی، دسته اقتصاد

عامل احصا شده موافق بودنجد. همچنجین بجر     32گويان با تمام نظرات خبرگان اخا گرديد که پاسخ

اساس نظر ايشان، اين عوامجل در دو دسجته عوامجل داخلجی )قجوت و ضجع ( و عوامجل خجارجی         

 اند:شده اند که در جداول زير نشان داده)فرصت و تهديد( تقسیم شده
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 از منظر پدافند غیر عامل ای واساسی )غذا(تامین نیازهای پايهمؤثر در  راهبردیل عوام:7جدول 
 داخلی خارجی

فق
توا

ن 
یزا

م
 

عوامههل راهبههردی مههؤثر در تههامین  مرجع
از  ای واساسههی)غذا(نیازهههای پايههه

منظر پدافند غیر عامهل درمحهدوده   
  9444افق کشور ج ا ا در

ردي
يد 
هد
ت

ت 
ص
فر

 

 
ضع

 

ت
قو

 

یق
عم
ه 
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    32% 122

% 

شناسايی نقاط ضجع  دشجمن وارائجه     √ √ 
 راههاي تهاجم به ان درجنگ اقتصادي

1 

   122% 122

% 

قابلیججت برنامججه ريججزي در مقابلججه بججا    √ √ 
واردات غیر ضروري کاالهاي اساسجی  

 )غاا(

2 

   122% 122

% 

آب و اراضججی کشججاورزي مناسججب در  √ √ 
کشور به منظور تولید کاالهاي سرتاسر 

 اساسی )غاا(

3 

   92% 122

% 

همسو بودن اصول پدافند غیر عامل با  √ √ 
اعتقادي در مجردم  هاي الگوها و ارزش

 براي مقابله با تهديدات اقتصادي.

2 

   32% 122

% 

بهره مندي از سازوکار مناسب توسجعه   √  
فرهنگ صرفه جويی و مصجرف بهینجه   

اساسججی  اي ونیازهججاي پايججهتججامین در 
 مقاومتی چارچوب اقتصاد در )غاا(

5 

122%    122

% 

اشججراف و تسججلط دشججمن بججر مراجججع   √  
 تشخیص آزمايشگاهی جهانی

6 

92%    122

% 

پججاير بججودن مججردم در برابججر   آسججیب √ √ √
تهديججدات زيسججتی مججرتبط بججا تججامین  

 کاالهاي اساسی

3 

122%    122

% 

موازنججه تججرس و  اسججتفاده دشججمن از   √  
وحشججت در حججوزه تججامین کاالهججاي   

 اساسی

3 

 122%   122

% 

ايجاد حس مشترك تهديد بین کشجورهاي   √ √ 
و برقججراري پیمانهججاي همكججاري  منطقججه 
 اي با کشورهاي همسايهمنطقه

9 

 122%   122

% 

المللجی و امكجان   عضويت در نهادهاي بین √ √ 
استفاده از تعامالت و معاهجدات  حقجوقی   

 حوزه تامین کاالهاي اساسیدر 

12 

  122%  122

% 

سامانه جامع رصجد وپجايش عرضجه و     √ √ 
 تقاضاي کل نیازهاي اساسی مردم

11 
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نیجروي انسجانی امججین، کارآمجد مسججتعد،     √ √ √ 122% 122%   
در تامین کاالهاي  متعهد، چابك و ماهر

 اساسی

12 

مجردم نهجاد مجرتبط    هاي  گسترش گروه √  √ 122% 32%   
(NGO  در تأمین و توزيع کاالهجاي )

 استراتژيك اقشار آسیب پاير.

13 

در جنجگ   تامین کاالهاي اساسجی تجربه  √ √ √ 122% 122%   
 تحمیلی

12 

درك و باور عمومی مديران نسجبت بجه    √   122% 32%   
 ضرورت تامین کاالهاي اساسی

15 

قججدرت مقاومججت بخججش کشججاورزي در   √ √ 122% 92%   
هججا و تهديججدات خججارجی تكانججهمقابججل 
پايري کم بخجش تولیجد غجاا از    )آسیب

 مخاطرات و تهديدهاي اقتصادي(

16 

ارادۀ ملی و دسترسجی بجه خجود کفجايی      √ √  122% 32%   
کاالهاي اسجتراتژيك در مقابجل افجزايش    

 هزينه دشمن.

13 

دخیل هاي هماهنگی و مشارکت دستگاه √ √  122% 32%   
 کاالهاي اساسیدر بحران تامین 

13 

فرهنججگ مصججرف گرايججی و وابسججتگی   √ √ √ 122%  35%  
 فزآينده به خار .

19 

فراگیججر نشججان دادن فسججاد اقتصججادي در   √  122%    92%
 کشور.

22 

نا امن جلوه دادن فضاي کسجب و کجار     √ √ 122%    32%
 تولیدي و خدماتی.

21 

بججراي  اخججالل در واردات مججواد اولیججه   √ √ 122%    32%
کجججاهش تولیجججدات داخلجججی کاالهجججاي 

 استراتژيك.

22 

122

% 

منظجور  توان برترساز عملیات روانجی بجه    √ √ 122%   
اقتصادي و نارضايتی هاي ايجاد گسست

 مردمی.

23 

122

% 

هاي امكان اعتصاب و اغتشاش درشبكه  √ √ 122%   
 توزيعی

22 

نیارهجاي  بسی  محالت و مردم درتامین  √   122% 122%   
 توزيع محلی اولیه، ذخیره سازي و

25 

گیججري از تحقیقججات، تجربیججات و بهججره √ √  122% 92%   
تعامججل بججا نیروهججاي مسججلح درتججامین   

 کاالهاي اساسی

26 
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اجرايی بجراي   هاي امنیتی وتوان دستگاه √ √  122%  122%  
 شناسايی و پايش تهديدات اقتصادي

23 

هاي همسجو و همكجار   سازمانمشارکت  √ √ √ 122% 122%   
)سججازمان پدافنججد غیرعامججل، سججازمان   
مججديريت بحججران، وزارت بهداشججت و  

( در کشججاورزي درمججان، وزارت جهججاد 
 تامین کاالهاي اساسی

23 

گیججري از رسججانه ملججی جهججت    بهججره  √  122% 32%   
تاثیرگااري بر افكار عمجومی در مقابلجه   

 باعملیات جنگ روانی

29 

جهجانی و  هجاي  تسلط بجه زيجر سجاخت    √ √ √ 122%    32%
منطقه اي تأمین کاالهاي استراتژيك بجه  

کنتجرل مجالی تروريسجم و انجرگي     بهانجه  
 اي.هسته

32 

 تجهیجججزات و ماشجججین آالت پیشجججرفته  √ √ √ 122% 122%   
 کشاورزي

31 

 زيججر سججاختهاي حمججل و نقججل هججوايی،   √  122% 32%   
تامین کاالهجاي  زمینی دريايی در  ريلی،
 اساسی

32 

زيرسججاختی تولیججد و ذخیججره سججازي      √  122%    92%
کاالهاي استراتژيك به مراکز موردتوجه 

 دشمن.
 

33 

حمججايتی و ترويجججی هججاي  سججاختاري  √ √ 122% 32%   
 درتامین نیازهجاي پايجه ايواساسجی)غاا(   

 مقاومتی اقتصاد بارويكرد

32 

تجهیجزات و  هجاي دانشجی، مجواد،    حوزه √ √ √ 122%  122%  
تجامین کاالهجاي    در هاي جديجد فناوري
 اساسی

35 

هاي کشت و صنعت در راسجتاي  مجتمع √ √ √ 122% 92%   
کاهش نوسانات قیمجت و تجأمین مجواد    

 اولیه کاالهاي اساسی

36 

آشكار، متمرکجز، انبجوه و بجزرگ بجودن      √ √ √ 122%  32%  
 تأسیسات ذخیره سازي کاالهاي اساسی

33 

سجازي  احجدا  و ايمجن   شبكه آمجايش،  √ √ √ 122%  122%  
-مراکزذخیجره  ي مورد نیازهازيرساخت

 سازي با الويت حیاتی و حساس و مهم

33 

کشت فرامجرزي در کشجورهاي همسجايه بجا       √ √ 122%   92%  39 
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توجه بجه نزديكجی بجا کشجورهاي پجرآب و      
 نیروي اشتغال داخلی

122

% 

اشججراف اطالعججاتی دشججمن نسججبت بججه    √ √ 122%   
کاالهججاي ضجعفهاي عمجده نظججام تجامین    

 اساسی

22 

 اي ونیازهاي پايه تامیندر سامانه جامع  √ √ √ 122%  122%  
 مقاومتی اقتصاد رويكرد با )غاا(اساسی

21 

توافق کاالهاي استراتژيك  تعري  مورد √ √ √ 122%  122%  
 مورد نیاز مردم.

22 

سازي و توزيجع  بندي فرآيند ذخیرهسطح √ √  122%  122%  
 و احساس کمبود در میان مردم.

23 

تناسب میان میجزان مصجرف و تولیجد و     √ √  122%  122%  
 وابستگی به کشورهاي خارجی.

22 

سیستم قیمت گااري خريد اقالم عمده  √ √  122%  122%  
 مايحتا  اساسی مردم.

 

25 

مناسب براي ذخیره سازي محل کافی و    √ 122%  32%  
 32کاالي اساسجی تولیجدي و ضجايعات    

 درصدي آن.
 

26 

قوانین قجاطع و بجا ثبجات و فرآينجدهاي      √ √ √ 122%  122%  
کنترلججی در برخججورد بججا محتكججران و    

 سوداگران اقتصادي.

23 

فجراوان در چرخجه تولیجد،    هجاي   واسطه √ √ √ 122%  122%  
 مردم.تأمین و توزيع مايحتا  اساسی 

23 

غیججر هدفمنججد در تولیججد و هججاي  يارانججه √ √ √ 122%  122%  
 تأمین کاالهاي اساسی مردم.

29 

شناخت نقجاط آسجیب پجاير دشجمن در       √ √ 122%  122%  
 ابعاد مختل  اقتصادي.

52 

پیاده سجازي الگجوي مناسجب و متجوازن      √ √ √ 122%  122%  
 مصرف در جامعه.

51 

استفاده از فنجاوري روز دنیجا در تولیجد،     √ √  122%  122%  
 تأمین و توزيع کاالهاي استراتژيك.

52 

دولتی بجودن فراينجد تجامین و توزيجع و      √ √ √ 122%  122%  
 عدم واگااري آن به مردم.

53 

عججزم و ارادۀ ملججی در صججرفه جججويی و  √ √  122%  122%  
 مصرف بهینه کاالهاي اساسی.

52 

122

% 

 در اجتمجاعی  و سیاسجی هجاي   تاثیرتنش  √ √ 122%   
کاالهاي همجوار براي تامین  کشورهاي

55 
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 اساسی
هججاي جهججانی )منججابع مججالی،    تحججريم  √ √ 122%    32%

 بانكی و ...(، تجهیزات، تكنولوگي
56 

استفاده از شرايط گئوپلوتیك مناسب در  √ √  122%   92% 
هججاي منطقججه بججراي تججأمین نیازمنججدي  

 ضروري.

53 

 و عوامجل  جغرافیجائی  شرايط از استفاده √ √ √ 122%   32% 
 مناسب طبیعی

53 

مصوب باالدسجتی در  هاي اسناد و برنامه √ √  122% 122%   
 حوزۀ اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم.

59 

، دسجتگیري و انفجاق بجه    فرهنگ قناعت  √ √ 122% 92%   
 عنوان يك عمل مقبول و مشروع دينی

62 

ساز و کارهاي مناسب براي اجرايی نمجودن   √ √  122% 92%   
اصجول، الزامججات و مالحظججات پدافنججد غیججر  

 عامل در نظام تامین کاالهاي اساسی

61 

هججاي پرمحصججول کشججاورزي بججا واريتججه √ √ √ 122%  122%  
 اياستفاده از تكنولوگي هسته

62 

اطالعججاتی و ارتبججاطی هججاي زيرسججاخت √ √  122%  122%  
در راسججتاي سججالم   بخججش کشججاورزي 

سازي، توسعه و تنظیم بازار محصوالت 
 و صادراتها کشاورزي، نهاده

63 

د ي مجرتبط بجا پدافنج   هاپژوهشدانش و  √ √  122% 122%   
 عاملغیر

62 

راهبردهاي جامع نظجام تجامین کاالهجاي     √ √  122% 122%   
 اساسی با رويكرد پدافند غیرعامل

65 

)مدظلهه  و فرامین مقجام معظجم رهبجري   تدابیر  √ √  122% 122%   

و همچنین قجوانین حمايجت کننجده از     العالی(
 نظام تامین کاالهاي اساسی

66 

ي خارجی و مشجارکت  هاهيسرماجاب   √  122%   122% 
 بین المللی  در تامین کاالهاي اساسی

63 

هججا بججراي  ظرفیججت علمججی دانشججگاه   √ √ √ 122% 122%   
نظججام هججاي مججرتبط بججا ايجججاد پججژوهش

 مطلوب تامین کاالهاي اساسی

63 

کسب فنجووري و دانجش الزم از محجیط     √ √ √ 122%   32% 
 بین الملل

69 

گااري زنجیجره  نظام مديريت و سیاست √ √ √ 122%  122%  
تأمین غاا با تأکید بر حمايجت از تولیجد   

 داخلی

32 
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 غیرعامجل بجا   پدافنجد  منظجر  از اي واساسجی )غجاا(  تامین نیازهاي پايهمدل مفهومی عوامل راهبردي 

   مقاومتی اقتصاد رويكرد

و مطالعات صورت گرفته در حوزۀ ها  غیرعامل که با بررسی پژوهش باتوجه به عوامل موثر پدافند

مطالعات راهبردي وزارت صنعت، معجدن   ،ین کاالهاي اساسی توسط پژوهشگرانامنیت غاايی وتام

و کاالهجاي  هجا   له در مورد افزايش تولید نهادهابالغی معظمهاي سیاست 3و  6و تجارت و بندهاي 

 و ،دشجمن هجاي  اساسی و تأمین امنیت غاا و درمجان و ايججاد ذخجاير راهبجردي و بررسجی تحجريم      

نظجرات نخبگجان ايجن     اي واساسجی )غجاا( و  تامین نیازهاي پايهزمینه  پدافند غیرعامل در سايراسناد

 بشرح ذيل ارائه گرديد. مدل مفهومی حوزه تدوين گرديده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 پدافند منظر از موثر در تامین نیازهای پايه ای واساسی )غذا( راهبردیمدل مفهومی تبیین عوامل  :9شکل

 مقاومتی اقتصاد رويکرد غیرعامل با
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    : وپیشنهادنتیجه گیری 

 نتیجه گیری -الف

ايران و به دنبال آن ايجاد تنگنجا بجراي نظجام سیاسجی      جامعهفشار بر  ها از جنبهتحريم اگرچه نتیجه
رئالیستی و  کشور از طريق تضعی  امنیت اقتصادي، تا حدودي قابل محاسبه بوده است. اما مطالعه

دهد، اين ابجزار يعنجی تحجريم و بجه قجول محافجل سیاسجی        عینی شرايط جمهوري اسالمی نشان می
راي تحقق هدف نهايی آمريكا تا میزان زيادي ناکارا بوده، کمجا  ، ب«فل  کنندههاي  تحريم»آمريكايی 

اينكه هم اينك نیز آمريكا را به عنوان بزرگترين بازنده تحريم نفتجی و بجانكی ايجران مطجرح نمجوده      
فجرد و  هاي منحصر بجه  است. در حقیقت، شرايط خا  و متمايز از مقام مقايسه و همچنین ويژگی

تجرين عجواملی بجه شجمار     اسی و اقتصادي جمهوري اسجالمی، از مهجم  هاي متنوع مردمی، سیظرفیت
هجاي ججدي مواججه    ها را با عالمت سؤالرود که کارآيی و هدف مطلوب غرب از اعمال تحريممی

ها رسانده است. کمجا  کرده و ايران را به نوعی مصونیت و ضربه ناپايري در برابر تهديدها و تحريم
اقتصادي جبران ناپايري را نیز ناشی از تحريم ايران براي آمريكا و  اينكه پیامدهاي سیاسی و بويژه

 .بزرگ نفتی و صنعتی در اين کشورها به بار آورده استهاي اروپا و شرکت
 رهبر معظم انقالب اسالمی از سالیان گاشته با هوشمندي کامل نسبت به روند اقتصادي کشجور و  

توجه به اقشار آسیب  اقتصادي و آحاد جامعه ضمن دشمنان با آگاهی بخشی به مديرانهاي تحريم
سجازي  ، هدفمند22صجادي همچجون قجانون اصجل     گیري دولت در تصويب قوانین اقتپاير از جهت

 حمايت جدي کردند. مقاومتی و ابالع سیاستهاي اقتصادها يارانه
 ها:پیشنهاد  –ب 

 هجاي  نسجبت بجه رصجد توطئجه    ي اقتصادي اري ساير قوا با تشكیل ستاد ويژهقوه مجريه با همك
دشمنان در ابعاد مختل  تحريم، علیرغم عدم انسجام در تصمیمات راهبردي و وجود وابستگی 

ريزي در تولید داخلی براي خود کفايی اقالم عمجده،  عدم برنامه استراتژيك وهاي در تامین کاال
 دهد.صورت  اقداماتی را

 نی اطمینان بخش مقجام معظجم رهبجري و تجالش     عنايت الهی و اقدامات انقالبی و اطالع رسا با
ي تحمجل در مقابلجه بجا    سجتانه مضاع  برخی از مديران و همكاري مناسب مردم در افجزايش آ 

عامجل  غیجر  هاي معیشتی اججراي راهبردهجاي پدافنجد   حداقل اقتصادي و سازگاري باهاي تحريم
 نمايد. تحقیق را تسهیلاين  براي تضمین تامین، ذخیره سازي و توزيع اقالم راهبردي در
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 فهرست منابع:

 :فارسیمنابع -الف

 بقره، نساء، عنكبوت وتكاثرهاي  قران کريم، سوره -

 (لیه السالم)عنه  البالغه. تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین  ،1333 ،نه  البالغه ]دشتی، محمد -
 مرکز فرهنگی درسهايی از قرآن. تهران: تفسیر نور  ،1333 ،قرائتی، محسنتفسیر نور ] -

تهیه و / )قدس سره(مجموعه رهنمودهاي امام خمینی، 2و13، جلد 1369، رحمت اهلل علیهصحیفیه نور، امام خمینی  -
 تدوين انتشارات سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی: تهران: انتشارات سروش

 ، مرکز تحقیقات سپاه نظام دفاعی اسالم، 1331آخوندي، مصطفی،  -

شناخت وارتقای بهره وری آب کشاورزی به منظورتامین امنیت آبی » ،1392احسانی مهرزادوهمكاران، -

 زهكشی ايران يازدهمین همايش کمیته ملی آبیاري و ،«وغذايی کشور

انتشجارات  ، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبجردي، تهجران،   «مردم، دولتها و هراس» ،1333 ،يربوزان، با -

 پژوهشكده مطالعات راهبردي

 گن  دانش :تهران ،«ترمینولوژی حقوق» ،1363، محمد جعفر، جعفري لنگرودي -

، «ای بر میانی نظری پدافند غیر عامل بها رويکهرد تهديهدات جديهد    مقدمه»، 1391جاللی، غالمرضا،  -

 (لیه السالم)عانتسارات دانشگاه امام حسین 

 ارزيابی جهت الگويی ارائه»، 1391سعید و رجبی، روزبه.  علیدوستی، علی. گیوه چی،جمشیدي، علی.  -

دو فصجلنامه علمجی    ،«دريهايی  نفتی موردی تأسیسات ینفت. مطالعه در صنعت امنیتی آسیب پذيری

 پژوهشی مديريت بحران، شماره اول

 اول چاپ پاپلی، انتشارات ،«مشهد .ژئوپلیتیك مفاهیم و اصول»، 1335. محمدرضا نیا، حافظ -

، فصجلنامۀ راهبجرد   «تأملی ريشه نگر در الگوی استراتژی نیازهای اساسهی »، 1339خوش چهره محمد،  -

 ياس، سال دوم، چاپ ششم

 نیروههای  نقهش  و جانبه همه دفاع در اقتصاد جايگاه: اقتصادی دفاع»، 1333، نوگورانی، حسین دري -

  پنجم و چهارم شماره امنیت افاق فصلنامه «(اسالمی انقالب پاسداران سپاه بر تاکید با)مسلح

خوانی قاعدۀ نفی سبیل با رويکردی بهه انديشهه امهام    باز»، 1391محمد علی،  ،هاشمی ؛مجید ،رضايی -

 .53، پژوهش نامه متین، «(حمت اهلل علیه)ر خمینی

 تولیدي.هاي دفتر تعاونی، نشر «نحوه تعامل امنیت غذايی با امنیت ملی»، 1391رحمان،  ،رنجبر -

 موردی مطالعه ملی هويت تهديدپذيری اقتصادی تهديدپذيری»(، 1333)خادمی، موسی، ؛ رهبر، فرهاد -

 ملی، تهران ، مطالعات«منطقه کشورهای و ايران
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   مجلس شوراي اسالمیهاي  ، مرکز پژوهش«آنهای اقتصاد مقاومتی و مؤلفه»، 1392حسن،  ،سبحانی -

: ايجران، تهجران  ، «اسهالمی  جمههوری  علیه اقتصادی نرم تهديدات تبارشناسی»(، 1333)، مراداله ،سی  -

 .بسی  تحقیقات و مطالعات پژوهشكده

، فصجلنامه آفجاق امنیجت    «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ايران» ،1391مراد، سی ، اله -

 .16سال پنجم شماره 

مطالعجات دفجاعی   مجلجه   ،«امنیتهای تهديد در نظريه»، 1335، علی خانی،عبداله . حسین عصاريان نژاد، -
 23شماره  ،استراتژيك

ای منطقه و شهری ريزیبرنامه در غیرعامل پدافند کاربرد ،1391کامران، حسن. حسینی امینی، حسجن،   -

 33شماره جغرافیايی،  فضاي پژوهشی علمی يفصلنامهيار. : شهرموردی مطالعه
 بهداشت و سالمت همايش مقاالت مجموعه، «اضطراری شرايط در تغذيه»، 1332، همكاران و کیانپور -

 . … ا بقیه پزشكی علوم دانشگاه، نظامی

 .، پژوهشكده مطالعات راهبرديچهره متغیر امنیت ملی، (1339) ماندل، رابرت -

 منابع انگلیسی -ب

- Denton, John A. (1990). Society and the official world: a reintroduction to 

sociology. Dix Hills, N.Y: General Hall. p. 17 

- Lacina, B, (2006): Explaining the Severity of Civil Wars, Journal of Conflict 

Resolution, No. 50 

- Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde, & Martín Hopenhayn. with the 

cooperation of Felipe Herrera, Hugo Zemelman, Jorge Jatobá, Luis Weinstein 

(1989). "Human Scale Development: An Option for the Future." Development 

Dialogue: A Journal of International  

 هاسایت -پ

 

- Development Cooperation. 1989, 1, 7-80 

- www.khamenei.ir 

- rc.majlis.ir 

- www.bsmt.ir 

- www.paydarymelli.ir 

- WWW.ECONDEFENS.IR 

 

 

http://www.paydarymelli.ir/
http://www.econdefens.ir/

