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  چکیده
اي و داخلی نظام جمهوري اسالمی به نفع قدرت ملی کشورمان و  روند تحوالت جهانی و به ويژه منطقه

اجتماعی غرب از يك  -بوده و لذا در شرايطی که بحران اقتصاديدموکراسی غربی  -برخالف منافع لیبرال
سو و بیداري اسالمی در منطقه راهبردي خاورمیانه از سوي ديگر برنگرانی غرب دامن زده است، آمريكا و 
حامیان غربی آن، آخرين تیر ترکش تخاصم، يعنی تحريم هوشمند را که ترکیبی از تحريم واقعی و جنگ 

اند تا بتواند با ايجاد فشار الزم، ابتدا بین حاکمیت و مردم جمهوري اسالمی رها کرده روانی است، علیه
شكاف انداخته و سپس با ايجاد نارضايتی هاي اجتماعی، با بهره گیري از جنگ روانی و مديريت اذهان، 

مايت و نظام جمهوري اسالمی را به ناکارآمدي و بی مسئولیتی متهم و با خالی کردن پشت نظام از ح
 همراهی مردم، زمینه تحمیل خواسته هاي ظالمانه خود را بر کشورمان فراهم آورد.

سازي و توزيع مايحتاج اساسی مردم به منظور مقابله با  ي تأمین، ذخیرههابنابراين تحقیق حاضر تدوين راهبرد
 هاي اقتصادي دشمن در قالب الگوي اقتصاد مقاومتی نگاشته شده است.  تحريم

قیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و تدوين راهبرد با استفاده از روش تدوين راهبرد دانشگاه عالی دفاع  روش تح
دهد راهبردهايی همچون تبیین اهـداف دشـمن و جلـب     ملی انجام شده است. نتايج به دست آمده نشان می

يت بخشی بـه  مشارکت همگانی براي دفاع از عزت ملی، فرهنگ سازي به نفع مصرف تولیدات داخلی، اولو
توسعه بخش کشاورزي و تولید اقالم راهبردي، مديريت ذخاير و منابع ارزي کشور به نفع نیازهاي اساسی و 
خريد اقالم ضروري و مقابله با هرگونه سودجويی و فرصت طلبی بخشی از راهبردهاي پدافند غیرعامـل در  

ازي کافی و توزيع کارآمـد مايحتـاج اساسـی    س هاي اقتصادي دشمن در تأمین به موقع، ذخیره مقابله با تحريم
 مردم خواهد بود.

سازي کافی، توزيع  جنگ اقتصادي، مايحتاج اساسی، اقتصاد مقاومتی، تأمین به موقع، ذخیرهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
اخیرا جنگ اقتصادي غرب علیه ملت ايران که ادبیات و مفهوم سازي آن به عنوان نظريه اقتصادي مقاومتی 

از سوي مقام معظم رهبري به شكل عمیق تري مورد توجه قرار گرفته است از اين جهت حائز اهمیت است 

که دشمنان جمهوري اسالمی ايران با عنايت به برخی مولفه هاي تهديد تالش می کنند تا ضمن سر پوش 

لت ايران مديريت کنند گذاشتن بر ناتوانی هاي خود در ساير عرصه هاي تهديد، جنگ خاموشی را علیه م

که با کم ترين هزينه بتوانند بخشی از اهداف گذشته خود را تأمین نمايند.

اعمال فشارهاي اقتصادي و ممانعت از ورود کاالهاي اساسی موردنیاز مردم و وادار کردن کشورهاي ديگر 

ب و اثرات منفی خود را بر شود که فشار هاي اقتصادي، بازتا براي پیوستن به تحريم ها علیه ايران باعث می

 مردم وارد سازد.

باتوجه به اهمیت موضوع معیشت مردم که مورد تأکید مقام معظم رهبري قرار گرفته است ارائه راهبردهاي 

دفاع غیرعامل کشور در برابر تهديدات تأمین، ذخیره ساري وتوزيع مايحتاج اساسی  موردنیاز مردم از 

با تأثیرات آن بر مردم خواهد بود. در اين راستا مديريت وضع موجود، الزامات جنگ اقتصادي و مقابله 

به فرصتها، تهديدات، قوتها، ضعفها و مولفه هاي اثرگذار بر آنهاضروري است. باتوجه به وابستگی توجه

سازي وتوزيع  کشور به نهاده هاي اصلی تولیدات کاالهاي اساسی ونقاط ضعفهاي نظام تأمین، ذخیره

هاي همه جانبه ازطرفی، وعدم نگاه يكپارچه راهبردهاي موجود بارويكرد  اسی کشور وتحريممايحتاج اس

پدافندغیرعامل و نبود درك روشن از ماهیت جنگ اقتصادي ، راهبردهاي موجود توجه الزم به مولفه هاي 

تضمین تأمین، پدافند اقتصادي  را نداشته است، لذا دغدغه اين تحقیق نبود راهبردهايی جامع ومدون براي 

سازي و توزيع مايحتاج اساسی مردم از منظر پدافند غیرعامل می با شد و در پی پاسخ به اين سوال  ذخیره

ها و در نهايت  است که: عوامل تهديدزا، فرصت آفرين نقاط قوت، ضعف و آسیب پذير، مأموريت

 ساسی مردم کدامند؟راهبردهاي پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادي با رويكرد تأمین مايحتاج ا

در صورت انجام اين تحقیق که باهدف تدوين راهبردهاي پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادي با رويكرد 

تأمین مايحتاج اساسی است، مجموعه اي از راهبردهاي مدون که بر اساس يك روش علمی تدوين شده اند 

جراي آن ، توان تولید داخلی درتامین در اختیار مسولین و دستگاههاي اجرايی قرار خواهد گرفت که با ا

معیشت مردم و قدرت مقابله باتهديدات اقتصادي افزايش خواهد يافت و در صورت عدم انجام اين تحقیق، 

با توجه به پراکنده کاري، موازي کاري و نبود راهبردهاي مدون در اين حوزه در دستگاههاي اجرايی، 

نظام بواسطه مشكالت معیشتی و عدم دسترسی مناسب به خواسته دشمن در قراردادن مردم در مقابل 

 مايحتاج اساسی تحقق خواهد يافت.
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 مباني نظری

  شناسيپیشینه:  

در پژوهش صورت گرفته توسط محمد خوش چهره ،ريشه ها و داليل توجـه بـه تـأمین نیازهـاي     
نیازهـاي مـردم بـه    اساسی مردم مورد بررسی قرار گرفته و استراتژي توسـعه اقتصـادي مبتنـی بـر     

خصوص گروه هاي کم درآمد و فقیر که منجر به توزيع عادالنه درآمد و تجديد ساختار می گـردد  
(.02، 1914را براي کشورهاي در حال توسعه توصیه نموده است )خوش چهره، 

همچنین در پژوهشی توسط رحمـان رنجبـر  وضـعیت امنیـت غـذايی در سـطو کـالن و خـرد و         
اي آن مورد بررسی قرار گرفته و امنیت غـذايی را در راسـتاي تقويـت امنیـت     تهديدها و فرصت ه

هاي امنیت غذايی پايدار براي رفـع مخـاطرات در سـطو     ملی دانسته است. در ادامه ايشان سیاست
(.10، 1941خرد )فرد و جامعه( را توصیه نموده اند )رنجبر، 

زخوانی قاعده نفی سبیل با رويكـردي بـه   اي مجید رضايی و سید محمد علی هاشمی به با در مقاله
به ضرورت استقالل اقتصـادي و راهكارهـاي اقتصـاد مقـاومتی بـر       (اله علیـه  رحمت)انديشه امام خمینی

اساس قاعدۀ نفی سبیل پرداخته و برقراري هر نوع رابطه و عملی کـه منجـر بـه سـلطه اقتصـادي،      
 (.09، 1941ه است )رضايی، هاشمی، سیاسی و ... کافران بر مسلمانان شود را مردود دانست

هاي مربوط  در تحقیقات صورت گرفته توسط کیانپور و همكاران اين اعتقاد وجود دارد که اطالعات و داده
کند نه تنها خطـرات سـنتی چـون     به امنیت ملی، خطراتی که امنیت و  رفاه آينده جوامع بشري را تهديد می

ثباتیهـاي   وسیله يك قدرت خارجی است بلكه خطراتی ناشی از بـی المللی و تجاوز نظامی ب برخوردهاي بین
اقتصادي، فقر، گرسنگی و به ويژه عدم وجود امنیت غذايی می باشد.. تاريخ اقتصادي و سیاسی کشـورهاي  

دهد که يك کشور آسیب پذير از نظر امنیت غـذايی دسـت آويـز سیاسـی و اقتصـادي       جهان سوم نشان می
گذارند؛ فقر که از در  هاي دينی و ملی ما نیز صراحتاً بر اين امر صحه می . آموزهکشورهاي بیگانه شده است

اجتماعی کشور بـر   -روند. و چون نظام سیاسی هاي دينی از پنجره بیرون می شود هنجارها و ارزش وارد می
دينـه  هايی استوار است و هدف برجسته کردن يك چنین هنجارهايی در جامعـه و نیـز نها   يك چنین شالوده

هـاي بنیـادين    باشد، لذا نا امنی غذايی تهديدي بالفعل يا بالقوه علیـه ارزش  هاي افراد می کردن آنها در کنش
هـا و   گیـرد و از اينـرو قابلیـت    نظام خواهد بود. ناامنی غذايی در بسیاري موارد حق انتخاب را از آنهـا مـی  

(.1912وهمكاران، )کیانپوراستانداردهاي زندگیشان را تحلیل خواهد برد 
در پژوهشی با عنوان الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی ايران اله مراد سیف تاکیـد دارد اقتصـاد مقـاومتی بـه     

هـاي   معناي رياضت اقتصادي نیست، بلكه مفهوم شكوفايی اقتصاد و رفع مشكالت موجود، در زيـر بخـش  
ــود ســط    ــمنان و بهب ــه دش ــی ب ــاز ده ــوگیري از امتی ــراي جل ــع  اقتصــادي ب ــردم اســت. در واق ــاه م و رف

طراحی و مدل سازي ويژه اي از شرايط و سازکارهاي اقتصادي است که مبتنـی بـر آن،   « اقتصادمقاومتی
فضاي اقتصادي کشور براساس فرض وجود حداکثر تحريم ها و فشارها، بـه صـورت فعـال و نـه منفعـل،      
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بین گرايش کارآفرينانه و اقتصاد مقـاومتی   ها وجود رابطه معناداري شود. براساس نتايج  پژوهش طراحی می 
و همبستگی باال بین حمايت از تولید ملی و گرايش کارآفرينانه، و تقويت يافته هاي فرهنگی درکشور نشان 
دهنده اين است که بايستی براي برطرف نمودن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت اين زمینـه تـالش مـداوم    

.(1941مراد سیف، ، )اله صورت گیرد

امنیت غذايی سنگ بناي يك جامعه توسعه يافته و عنصر اصلی  همچنین در پژوهشی توسط رحمان رنجبر،
اي چون  سالمت فكري، روانی و جسمی اعضاي آن است. اين مهم به ويژه براي کشورهاي در حال توسعه

آن کلیت جامعـه   ماند که بروندادهاي منفی میايران مضاعف است. ناامنی غذايی به مثابه يك بد عمومی
بـرد بلكـه منـابع     هاي يك ملـت را تحلیـل مـی    دهد، و نه تنها توانمندي و قابلیت را در عدم مزيت قرار می

هاي کارايشان )به لحاظ اجتماعی( دور خواهد کرد، و در نهايت به فقیرتر شـدن   کمیاب آن را نیز از استفاده
عنوان ستون اصلی توسـعه و اسـتقالل ملـی، را     انجامد. ناامنی غذايی عزت نفس يك ملت، به يك ملت می

هاي جمعـی را بسـیار پرهزينـه     تخريب و با ايجاد اختالل در انباشت و انعقاد يافتگی سرمايه اجتماعی کنش
دهد. ناامنی غـذايی بـا تحلیـل کیفیـت سـرمايه       کند و در نتیجه امكان وفاق و وحدت ملی را کاهش می می

باشت آن، ظرفیت اقتصاد و در نتیجه حجم کلی تولید بـالقوه ملـی را کـاهش    انسانی و نارسايی در فرايند ان
(.1941خواهد داد )رنجبر،

تـأمین امنیـت غـذايی در هـر     است  هت   تحقیقات صورت گرفته توسط فاطمی امین و همكاران بیانگر ايـن 
تر در تولیـد  اي دارد. بنابراين خوداتكـايی هـر چـه بیشـ     کشوري براي حفظ استقالل آن کشور اهمیت ويژه

سازي اقالم مهـم، تعیـین سـبد بهینـه صـادرات و      محصوالت مهم غذايی، اصالح الگوي مصرف، ذخیره
شـمار  هاي اصلی اسـتقالل کشـور بـه    المللی از مولفهواردات مواد غذايی و گسترش همكاريهاي بین

در « حفظ اسـتقالل کشـور  »اي از الزامات بخش عمده« مشی افزايش پايداري خط»رود. با رعايت  می
  ودش میهاي غذايی لحاظ  زنجیره تأمین فراورده

 هاي غذايی مشی حفظ استقالل کشور براي طراحی اهداف و راهبردهاي زنجیره تأمین فراورده : الزامات خط1جدول 
 رديف مشی حفظ استقالل کشور الزامات خط اهداف و راهبردها

تولید محصوالت مهم نظیر گندم، برنج، گوشت، روغن و شیر و اولويت تولید 
 1 خودکفايی در تولید آنها و تأمین امنیت غذايی در راستاي ارتقاي امنیت ملی

صادرات و واردات اي در بردارند براي  عدم وابستگی به صادرات محصوالتی که اشتغال گسترده
هاي اقتصادي ها و تهديد پذيري از بحران کاهش آسیب

0

تنظیم موجودي کاال سازي محصوالت مهم غذايی در راستاي امنیت غذايی ذخیره 9
اصالح روش تسويه و 

زمان پرداخت
هاي مبادله در تجارت خارجی تنوع انواع روش 9

هاي  همكاري گسترش
المللی بین

اي که المللی به گونههاي تولید بین داشتن جايگاه مناسب در زنجیره
المللی باعث موضع انفعالی نشود و امنیتی بین هاي اقتصادي آشفتگی

9

 

هاي  با رعايت الزامات تعیین شده در جداول باال براي برخی از اهداف و راهبردهاي زنجیره تأمین فراورده

 (.1940)فاطمی امین و همكاران ،شود غذايی، نقش اين بخش در حفظ استقالل کشور به خوبی ايفا می
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بخـش کشـاورزي    ازخبرگان بخشهاي مختلف اقتصادي نشاندهنده ايـن اسـت کـه   تحقیقات صورت گرفته 

هـا، بـیش از پـیش     ي تحـريم  رود و اهمیـت آن در دوره  ترين منبع تأمین غذا به شمار مـی  ترين و اصلی مهم

دهی اين بخش نشانه برود. اخیراً نتايج برخی  هاي دولت بايد به سمت سامان شود. يكی از پیكان احساس می

اي بوده است که کشت برخی محصوالت کشاورزي، که نقش مهمی در تولید  هاي اقتصادي به گونه تسیاس

ها تضعیف شده است و خطـر   ي کشاورزان در تولید آن اند و انگیزه غذاي کشور دارند، با بحران مواجه شده

کشاورزان نمايد  شود. دولت بايد توجه جدي به مشكالت اي نزديك احساس می ها در آينده کاهش تولید آن

کننـدگان   و موانع تولیدات کشاورزي را مرتفع سازد و از واردات کاالهاي کشاورزي در شرايطی کـه تولیـد  

داخلی قادر به تولید هستند، جلوگیري نمايد. بديهی اسـت کـه ايـن بخـش بـه دلیـل اسـتراتژيك بـودن و         

صادي )از لحاظ تثبیت قیمـت کاالهـاي   بازده بودن، قادر است با سرعت و تحرك بیشتري بر اوضاع اقت زود

هاي اقتصـادي   مصرفی و اشتغال( تأثیر بگذارد. خودکفايی در تولیدات کشاورزي گام اصلی مقابله با تحريم

 (.1949)سندراهبردي پدافنداقتصادي،است 

 جاللی نبز در کتاب چهارگفتارويژگی هاي جنگ اقتصادي رابشرح زيربرمیشمارد

 نسانی و مادي در مقايسه با جنگ نظامیقدرت بسیج کمتر منابع ا .1

ملموس نبودن فوري براي مردم و دستگاه هاي دولتی و بخش خصوصی .0

گسترده بودن جنگ اقتصادي و آثار سوء آن در همه ابعاد جامعه .9

همكاري بیشتر کشورهاي جهان با قدرت هاي برتر اقتصادي .9

معهافزايش انتظارات تورمی ناشی از فشارهاي روانی دشمن بر جا .9

(.1941رويارويی حكومت و مردم در جنگ اقتصادي )جاللی، .9

فرماينـد:   شود، امام خمینـی)ره( مـی   تهديد اقتصادي يكی از مسائل مهم براي کشورها محسوب می

يكی از مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است. بايد سعی کنـیم کـه از حیـث اقتصـادي قـوي و بـدون       »

که در رژيم سابق براي به هم زدن آن نقشه داشتند تا مـا را  وابستگی باشیم و بايد مسئله کشاورزي 

 (.92- 17)صحیفه امام، جلد وابسته کنند بیشتر مورد نظر ما باشد.
يـابی بـه منـابع و مخـازن طبیعـی       همچنین ايشان تهديد اقتصادي را ناشی از طمع استعمارگران براي دست

اند کـه از   گران علیه منافع اقتصادي کشورها پرداخته سلطهسازي تهديد  باره به روشن دانند و دراين جهان می

 (.094: 9)همان، جلد«. خواهند که تمام مخازن ما را ببرند. ها می اين»آن جمله است: 
تهديدات اقتصادي عوامل داخلی و خارجی با ماهیت اقتصادي و خارج از کنترل دولت )نظام سیاسـی( کـه   

صادي و يا جلوگیري و تأخیر در دستیابی به اهداف عالی آن شود.)رهبر، باعث به خطر افتادن بقاي  نظام اقت

 (.99: 1977خادمی، 
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آمیـزي   طبق تعريف سیف، تهديد اقتصادي، به الگوهاي رفتاري اقتصادي يا اقدامات اقتصادي غیر خشـونت  

شده، امنیت  گرفته شود که از سوي بازيگر يا بازيگران  مشخص ديگري از طريق اقناع يا القاء به کار گفته می

(. 111: 1911. ) سیف، ملی آنان را با خطر مواجه  کند

ابعاد امنیت اقتصادي را دو بعد داخلی )شامل رشد اقتصادي و توزيع عادالنـه ( و خارجی)رهـايی از   1ماندل

و  گذاري داند. وي مسئله قديم هويج ) اقدامات مثبت نظیر کمك، سرمايه هاي خارجی ( می فشارها و تحريم

 1977داند)مانـدل،   ترين اشـكال تهديـدات اقتصـادي مـی     ... ( و چماق )اقدامات منفی نظیر تحريم( را مهم

:114) 
ها و داليل نیازهاي اولیه و مايحتاج اساسی مـردم و امنیـت    پیشینه و تحقیقات صورت گرفته در مورد ريشه

غذايی و ارتباط ان با امنیت ملی و چالشهاوفرصتهاي امنیت غـذايی در سـطو کـالن و خـرد و تهديـدها و      

عه پرداخته است هاي آن و ضرورت افزايش ضريب امنیت غذايی و برطرف کردن مخاطرات در جام فرصت

شده به بازخوانی قاعده نفی سبیل با رويكـردي بـه انديشـه امـام خمینـی )ره( ،       هاي انجام همچنین پژوهش

هاي غذايی براي حفظ استقالل کشور و مايحتـاج اساسـی مـردم     اهداف و راهبردهاي زنجیره تأمین فراورده

اضطراري و الگوي پیشنهادي اقتصاد شرايطدرترين نیازمندي کشور در جنگ اقتصادي ، تغذيه مهم

 اند هاي اقتصادي پرداخته مقاومتی ايران در مقابله با تهديدات و تحريم

دهـد اگرچـه بـه موضـوعات امنیـت غـذايی،        ها و تحقیقات صورت گرفته نشان می بررسی پیشینه پژوهش

متی بـه صـورت جداگانـه    هاي اقتصـاد مقـاو   هاي غذايی ، تهديدات اقتصادي و مؤلفه زنجیره تأمین فراورده

شده است اما تحقیقی باهدف تدوين راهبردهاي پدافند اقتصادي درزمینـه تـأمین مايحتـاج اساسـی      پرداخته

نشده است. مردم در مقابله با تهديدات اقتصادي به صورت يكپارچه و در سطو ملی ،انجام

 چارچوب نظری  

 اه اثر سازی تحریم توانایي و نقش اقتصاد مقاومتي در بي

ها(، منفعالنه، کوتاه مدت  ايم )دور زدن تحريم گرفته ي رفع اثرات تحريم در پیش حال درزمینه روندي که تابه

تواند  کند همان راهكاري است که هم می و پرهزينه است. اما راهكاري که اقتصاد مقاومتی به ما پیشنهاد می

تر آماده کنـد. ايـن روش    هاي سنگین تحريم هاي قبل را پوشش دهد و هم ما را براي مقابله با اهداف روش

تك تولیدکنندگان و فعالین اقتصادي در داخل اسـت   هاي اساسی اقتصاد و حمايت از تك تقويت زيرساخت

يابد که در اين صورت، اهرم فشاري به دست دشـمنان بـاقی    که در پی تحقق آن، نیاز به واردات کاهش می

 ما را زير فشار قرار دهند. نخواهد ماند که درصدد تحريم برآيند و
طور کـه گفتـه شـد،     ها ضعف داريم. براي مثال، همان خوريم که در آن هايی ضربه می اکنون ما در زمینه هم

اي بـراي تولیـد    چنان فناوري پیچیده رسد آناي است که به نظر نمی درصد واردات ما از کاالهاي واسطه 12

                                                           
1 - mandel 
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توانیم خودمان بخـش اعظـم    مت و تالش و مديريت در اين راستا، میها نیاز نباشد و تنها با يك مقدار ه آن

گونـه خواهـد بـود کـه اقتصـاد مقـاومتی        ها را تولید کنیم و نیازهاي خود را از داخل تأمین نمايیم و اين آن

اش را نمايان خواهد کرد. نتیجه

هـا و دشـمنان اقتصـادي حفـظ     تحريماگر اقتصاد مقاومتی را هر فعالیتی بدانیم که اقتصاد کشور را در برابر 

انـداز   ها و اصول، چشم دهد، ضرورت دارد ارزش حال، سیستمی صرفاً دفاعی به کشور نمی کند و درعین می

ها به همراه بررسی محیطی )داخلی و خارجی( و راهبردهاي متناسب با اقتصاد مقاومتی، به منظور  مأموريت

 اين مقاله است تدوين و اجرا گردد. تأمین مايحتاج اساسی مردم که موضوع اصلی

انداز و اصول  با توجه به اهمیت معیشت مردم در نظام اسالمی،اين موضوع همواره در بیانات رهبري، چشم

هـا و دسـتیابی بـه     و مبانی کشور موردتوجه جدي قرارگرفته است لذا بـه منظـور تجزيـه و تحلیـل پیشـینه     

 است.راهبردهاي مطلوب بررسی اين اسناد ضروري 

ها و اصول  پدافند غيرعامل در جنگ اقتصادی با رويکررد ترأميم مايحترا      ها، مأموريت اسناد، ارزش

اساسی مردم

اسناد باالدستی

 اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران .1

هجري شمسی مصوب)سايت مجمع تشخیص  1929انداز جمهوري اسالمی ايران در افق  چشم .0

(. 19/4/1919، مصلحت نظام

هاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران مصوب سیاست .9

(.  01/11/1917)سايت مقام معظم رهبري، 

(1942 – 1949ساله توسعه جمهوري اسالمی ايران ) قانون برنامه پنج .9

(1914 – 1940معظم رهبري،  فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی )سايت مقام .9

هاي کلی اقتصاد مقاومتی:سیاست .9

ها و کاالهاي اساسی)به ويژه در اقالم وارداتی(، و اولويـت دادن بـه    : افزايش تولید داخلی نهاده9بند  -

باهـدف کـاهش   کاالهاي وارداتیتولید محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمین

 محدود و خاص وابستگی به کشورهاي

و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکید برافزايش کمی و کیفی تولیـد)مواد  امنیت غذا: تأمین7بند -

 ( 11/40/ 92اولیه و کاال(. ) سايت دفتر مقام معظم رهبري ،

سرازی و   مرتبط با نظام جامع تأميم، ذخيرره هاي کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامـل  سیاست

 (1914)سايت مجمع تشخیص مصلحت نظام،  مايحتا  اساسی مردم در جنگ اقتصادیتوزيع 
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 های حاکم بر پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی با رویکرد تأمین مایحتاج اساسي مردم ارزش 

هاي زير در قران، احاديث و فرمايشات  با توجه به تأکیدات دين اسالم به استقالل اقتصادي مسلمانان ارزش

 ه منظور دستیابی به حیات طیبه مسلمین موردعنايت قرارگرفته استبزرگان ب

 اعتماد به تأمین روزي از سوي خدا .1

(92)عنكبوت « االرض اال علی اهلل رزقها  و ما مِن دابة فی

کند  اي بر روي زمین نیست مگر اينكه خداوند روزي آن را عطا می هیچ جنبنده» 

 اندوزي )نهی از اخالل در نظام اقتصادي( عدم تصرف در اموال ديگران و مال  .0

 (111)بقره «  و ال تأکلو اموالكم بینكم بالباطل

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

 (1)تكاثر « الهكم التكاثر

ستند طلبی مال از راه حرام ه واي بر کسانی که به دنبال افزون» 

 پرهیز از اسراف .9

کاري در رديف گناهان کبیره و کار حرام  کاري در حدي است که در فقه، اصل اسراف هرروي زيان اسراف به

(094، ص 1974شده است. )امام خمینی  شمرده

 جويی قناعت و صرفه .9

« القناعة مال ال ينفد السالم(:  قال علی )علیه

جمالت قصار( ،البالغه  )نهج« پذيرد  گاه پايان نمی قناعت ثروتی است که هیچ 

 توزيع عادالنه .9

 ما افاء اهلل علی رسوله من اهل القري .....کی اليكون دولة بین االغنیاء» 

آنچه خداوند به رسول خودش و ديگران داده است.... مبادا اين اموال در يك مـدار و سـختی خاصـی بـین     

(7ن تداول پیدا کند. .)حشر،ثروتمندا

نفی سبیل )عدم تسلط کفار بر مسلمین( .9

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی،     ترين قاعدۀ فقهی است که حاکمیت کفار را بر مسلمین در زمینـه  نفی سبیل مهم

 (.191شمارد )نساء  سیاسی، فرهنگی و نظامی جايز نمی
 های اقتصاد مقاومتی مؤلفهاصول حاکم بر پدافند غيرعامل در جنگ اقتصادی در چارچوب 

گرفتـه ا ز روش داده   هاي انجـام  با بررسی بیانات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی و پژوهش

زايـی اقتصـاد و    هاي اقتصاد مقاوم به خصوص درون بنیاد، معظم له الزامات و بايدهايی را به عنوان شاخص

 اند. کید قرار دادهتأمین نیازهاي اساسی جامعه به شرح زير مورد تأ
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 الف: اصل کارآفرينی

مندي از نظريه اقتصاد مقاومتی همه مسئوالن و دلسوزان کشور خود را موظف بدانند مكلـف بداننـد    با بهره

به ايجاد کار به تولید به کارآفرينی، به پررونق کردن روزافزون اين کارگاه عظیم. )بیانات مقام معظم رهبـري  

(19/9/14 –رينان در ديدار جمعی از کارآف

 ها تر شدن اجراي برنامه ب: اصل کوتاه

برداري  بیند به بهره کشید امروز خوشبختانه بافاصله کمتري انسان می هاي متمادي طول می هايی که سال طرح

(9/9/41 –رسد بايد اين را در کشور تقويت کرد. )بیانات مقام معظم رهبري در ديدار با کارگزاران نظام  می

هاي اقتصادي ثبات در سیاست ج: اصل

هـاي اقتصـادي کشـور در     هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشـته باشـند نگذارنـد سیاسـت    

هـايی   الساعه و تغییر مقـررات جـزو ضـربه    هاي خلق مورد شود. تعمیم هرزمانی دچار تزلزل و تغییرهاي بی

(9/9/41 –زند. )همان  شود و به مقاومت ملت ضربه می است که به اقتصاد مقاومتی وارد می

د: اصل کاهش وابستگی به خارج

دهد. حتی بايد جوري باشد که هیچ به بیرون نیازي نباشد که  هاي اقتصاد مقاومتی جواب می به نظر ما طرح

الحمداهلل نیست. تحريم بنزين را در برنامه داشـتند اقتصـاد مقـاومتی تحـريم بنـزين را خنثـی کـرد و بقیـه         

(9/9/41 –ن چیزهايی که موردنیاز کشور است. )هما

ه: اصل مديريت مصرف

مسئله مديريت مصرف يكی از ارکان اقتصاد مقاومتی اسـت، يعنـی مصـرف متعـادل و پرهیـز از اسـراف و       

تبذير، امروز پرهیز از اسراف و مالحظه تعادل مصرف، بالشك در مقابل دشمن يك حرکت جهادي اسـت.  

(9/9/41 –)همان 

خلیو: اصل استفاده حداکثري از تولید دا

بُعد ديگر مسئله تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است که ما از تولید داخلی مصرف کنیم ... خـودِ  

(9/9/41 –مردم راه مصرف کاالهاي خارجی را ببندند. )همان 

 ز: اصل کاهش وابستگی به نفت

هـاي   کاهش وابستگی به نفت يكی ديگر از الزامات اقتصادي مقاومتی است. تالش کنیم نفت را بـا فعالیـت  

(9/9/41 –اقتصادي درآمدزاي ديگري جايگزين کنیم. )همان 

ح: اصل مردمی کردن اقتصاد

 هـاي اصـل چهـل و چهـارم قـانون      مردمی کردن اقتصاد جزء الزامات اقتصادي مقاومتی است. اين سیاست

تواند يك تحول به وجود بیاورد و اين کار بايد انجام بگیرد. اساسی که اعالم شد می
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هـاي دانـش    تواند اين اقتصاد مقاومتی را پايدار کند همین شرکت هاي مهمی که می به نظر من يكی از بخش 

(9/9/41 –بنیان است. )همان 

ط: اصل ارتباط با دنیاي خارج )اقتصاد تهاجمی(

ئل اقتصادي، اقتصاد تهاجمی را مطرح کردند عیبی ندارد. بنده فكر اقتصـاد تهـاجمی را نكـردم    زمینه مسا در

اگر واقعاً يك تبیین دانشگاهی و آکادمیك نسبت به اقتصاد تهاجمی )مكمل اقتصاد مقاومتی وجود دارد چـه  

اشكالی دارد(

دهد که حتی در شـرايط فشـار    می دهد و اجازه اقتصاد مقاومتی يعنی آن اقتصادي که به يك ملت امكان می

هم رشد و شكوفايی خودشان را داشته باشند

يك اقتصاد با ويژگی مقاومتی بايد تالش کند که نقش تأثیرگذاري در اقتصاد جهانی ايفا کند به طـوري کـه   

 –اِعمال هرگونه تحريمی علیه کشور مذکور، امنیت اقتصـاد جهـانی را بـا مخـاطره مواجـه سـازد. )همـان        

9/9/41)

سازي و توزيع کاالهاي اساسی اصول زير از طريـق   همچنین با عنايت به تأکید اين پژوهش به تأمین، ذخیره

 مصاحبه با نخبگان استخراج گرديده است

ي: اصل تأمین ذخاير استراتژيك

زمـان  سازي کافی مايحتاج اساسی مردم در  ريزي جامع در تولید، متناسب با نیاز و سطو ذخیره وجود برنامه

بحران اقتصادي از ضروريات اولیه اقتصاد مقاومتی خواهد بود. البته به صـفر رسـاندن وابسـتگی برخـی از     

 (02/9/40 –کاالهاي استراتژيك به خارج از اقدامات اولیه در اين اصل است. )دکتر جاللی فراهانی 

 ك: اصل شبكه توزيع امن و کارامد

گري از بُعد ايمنی و نفوذ افراد سودجو، تعريـف ارزش خـدمات و   شبكه توزيع مايحتاج اساسی نیازمند بازن

سطو بندي ذخاير کاالها سیستم بازخورد آنی در کمبود ها و نواقص و بهره منـدي از فنـروري پیشـرفته بـا     

 (02/9/40 –رويكرد اجرا توسط مردم خواهد بود. )دکتر جاللی فراهانی 

 ل: اصل آرام بخشی روانی درمردم

مین نیازهاي اولیه مردم )آب و غذا( و تحريك دشمنان در ايجاد نارضايتی، اثرات روانی فوري اختالل در تأ

در کلیه سطوح جامعه خواهد گذاشت لذا مردم مستمراً بايد اطمینـان کـافی از وجـود، مايحتـاج اساسـی را      

 (02/9/40 –بطور واقعی و روانی در وجود خود حس نمايند. )دکتر جاللی فراهانی 

 مقابله با احتكار و فساد اقتصادي م: اصل

سودجويی و تصرف در اموال عمومی جامعه و اختالل در نظام مايحتاج اساسی مردم به منظور کسب منافع 

مادي فردي برخواسته از عدم اعتقاد به ارزش هاي دينی و اجتماعی و همراهی با اهداف دشمن خواهد بود 
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سازي و توزيع کاالهاي استراتژيك، پايش و برخورد بـا   ید، ذخیرهکه به منظور سالم سازي فرآيند تأمین، تول

 (02/9/40 –مفسدين اقتصادي ضروري است. )دکتر جاللی فراهانی

هاي پدافند غیر عامل، ابالغی مقام معظم رهبري با تاکید بر افزايش بازدارندگی، کاهش  با عنايت به سیاست

نـگ اقتصـادي بـراي    پدافند غیرعامل در مقابلـه بـا ج   هاي ضروري مأموريت آسیب پذيري و تداوم فعالیت

(:1949سندراهبردي پدافنداقتصادي،)گردد تأمین مايحتاج اساسی مردم بشرح ذيل تعريف می

به منظور انسجام در اتخاذ ايجاد شوراي عالی اقتصاد و مرکز فرماندهی و کنترل اقتصادي کشور  .1

 هاي اقتصادي. راهبرد

در تولید و خود کفايی داخلی باالويت تأمین محصوالت استراتژيك.ريزي  اطمینان از برنامه .0

سازي کاالهاي موردنیاز مردم با لحاظ نمودن فرآيند جايگزينی مستمر و امنیت  پیش بینی انبارهاي ذخیره .9

غذايی کافی.

کنترل درصد مستمر سطو ذخاير استراتژيك، منطقه ايی و محلی کاالهاي استراتژيك. .9

سازي کاالهاي اساسی مردم در برابر تهديدات سخت  خت هاي مراکز تولیدي و ذخیرهايمن سازي زيرسا .9

و نرم.

پیاده سازي الگوي تأمین مايحتاج اساسی مردم در سامانه اقتصادي کشور به منظور اطمینان از تداوم  .9

هاي ضروري در زمان بحران. فعالیت

ور حداقل رساندن تأثیر تهديدات اقتصادي صرفه جويی در هزينه هاي تولیدي، توزيعی و خدماتی به منظ .7

دشمن.

تعريف سبد کاال و استاندارد هاي اولیه مايحتاج اساسی مردم. .1

 فرهنگ سازي و تبديل آن به باور عمومی در رعايت الگوي مصرف بهینه مايحتاج اساسی. .4

اقتصادي.دستیابی به قوانین و مقررات اثر بخش و برخورد همه جانبه با محتكرين و اخالل گران  .12

ارتقاء آستانه تحمل مردم در برابر کمبود ها و نواقص از طريق اطالع رسانی کارامد. .11

هاي کلی نظام و قانون برنامه پنجم در بخش اقتصادي با قوانین و دستور العمل  تطبیق چشم انداز سیاست .10

هاي اقتصادي کشور به منظور اطمینان از دسترسی به اهداف تعیین شده.

دي ها و جلوگیري از اخالل در نظام جامع تأمین مايحتاج اساسی مردم از طريق سامانة پايش نیازمن .19

اطالعات و مديريت اقتصادي.

قانون اساسی در راستاي تحقق اصل مردمی کردن اقتصاد  99هاي مربوط به اصل  پیاده سازي سیاست .19

مقاومتی.
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مین مايحتاج اساسی در زمان بحران پیش بینی ذخاير ارزي مناسب در داخل و خارج کشور به منظور تأ .19 

اقتصادي.

شناسايی نقاط ضعف اقتصادي دشمن و ارائه راه هاي تهاجم به آن. .19

پیش بینی و اجراي مانور مدل اداره کشور در شرايط کمبود مايحتاج اساسی مردم. .17

مبارزۀ جدي با رانت خواري و فساد اقتصادي.)سازمان پدافندغیرعامل، قرارگاه اقتصادي( .11

تأميم مايحتا  اساسی مردم مفهومی تدويم راهبردهای مدل

ها و مطالعات  دستیابی به راهبردهاي پدافندغیرعامل مستلزم مدل مفهومی است که با بررسی پژوهش

صورت گرفته در حوزۀ امنیت غذايی وتامین کاالهاي اساسی توسط پژوهشگران ،مطالعات راهبردي وزارت 

هاي ابالغی معظم له در مورد افزايش تولید نهاده ها و  سیاست 7و  9صنعت، معدن و تجارت و بندهاي 

هاي دشمن  کاالهاي اساسی و تأمین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي و بررسی تحريم

 ،وسايراسنادپدافند غیرعامل درزمینه مايحتاج اساسی مردم به شرح ذيل ارائه گرديد.

 
 سازی وتوزيع مايحتا  اساسی مردم مدل مفهومی تدويم راهبردهای تضميم تأميم، ذخيره :8 شکل
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  شناسي روش

جمع آوري . است اي زمینه - موردي و تحلیلی– توصیفیو روش آن  اي توسعه – کاربردي تحقیق اين

 تحلیل و تجزيهاي و میدانی و با ابزارهاي فیش برداري و پرسشنامه بوده است. اطالعات به کتانخانه 

 اطالعات با استفاده از روش هاي زير بوده است:

 محیطی موثر عوامل احصاء منظور به گفتمان و محتوا تحلیل 

 محیطی عوامل تحلیل جهت(میانگین قبیل از)توصیفی آمارهاي توصیفی و پارامترهاي از استفاده  

 خبرگی روش به راهبردي هايگزاره تدوين 

  هاي بندي [نها به روش مرسوم در دانشگاه عالی دفاع ملی و استفاده از تكنیكتدوين راهبرد و اولويت

swot  وTOPSIS  و روايی داده ها با استفاده از الفاي کرونباخ انجام شده است 

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه 
به منظور تثبیت عوامل محیطی داخلی وخارجی وسپس دست يـابی بـه راهبردهـاي مـورد نظـر بابررسـی        

و مطالعات صورت گرفته در حوزۀ امنیت غذايی وتامین کاالهاي اساسی توسـط پژوهشـگران و    ها پژوهش

بخصوص مطالعات راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین راهبردهاي فراورده هـاي  

ی اقتصاد مقاومتی در مورد افزايش تولید نهاده ها و کاالهاي اساسـ  هاي سیاست 7و  9غذايی وهمچنین بند 

امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي، ابتدا عوامل موثر اين حوزه مشخص شد و سـپس بـر    تأمینو 

نفر از خبرگان نوع عوامل )داخلی و يا خارجی بودن عامـل( و همچنـین جـنس هرکـدام از      12اساس نظر 

سـايی شـده   عوامل )قوت، ضعف، فرصت و تهديد( آنها تعیین گرديد. سـپس بـر اسـاس ايـن عوامـل شنا     

نفر ( قرار گرفتـه تـا نسـبت بـه تكمیـل آن اقـدام       01ايی تهیه شد و در اختیار جامعه آماري ) پرسشنامه

 نمايند. 

اي تهه شده و قبل از توزيع در کل جامعه آمـاري، بـه   وتحلیل محیطی ابتدا پرسشنامه جهت بررسی و تجزيه

گرديد که بـا اخـذ نظـرات ايشـان و اصـالحات      منظور آزمون آن بین تعداد محدود از جامعه آماري توزيع 

هايی که از جامعه آماري کلـی  جزئی در آن براي توزيع بین کل جامعه آماري آماده گرديد. بر اساس پرسش

آمـده بـراي دو گـروه عوامـل داخلـی و محـیط        دسـت  ها، مقادير به هاي اخذشده از آنبه عمل آمد و پاسخ

ها براي میزان موافقت با عامل و همچنین میانگین  نگین و وزن آنخارجی، در قالب جداول درج و سپس میا

باشد به همراه نمره موزون هر عامل که حاصـل ضـرب   وضع موجود که بیانگر ضريب اهمیت آن عامل می

باشد محاسبه شده و براي هر يك از عوامل فرصت، تهديد، قـوت و ضـعف بـه     وزن در ضريب اهمیت می

 باشد: ها گرفته شد که نتايج آن به شرح ذيل می موده و نهايتاً جمع کل از آنصورت جداگانه با هم جمع ن
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پدافند غیرعامل در تأمین ( براي  ها فرصتمیانگین  امتیاز و نمره موزون عوامل خارجی ))  EFE  ماتريس:  0 جدول 

 ( مايحتاج اساسی مردم در جنگ اقتصادي

ون
وز
ه م
مر
ن

 

زن
و

 

از
متي
م ا
گي
يان
م

 

لی
عا

ب 
خو

ط 
وس
مت

 

ف
ضعي

 

 (Opportunitiesفرصت ها )

ف
ردي

 

رصدوپايش تهديدات دشمن درتامین  4 9 9 0 49/1 299/2 219/2

 مايحتاج اساسی مردم

1O 

افزايش قابلیت جايگزينی کاالهاي  9 9 1 1 14/0 294/2 127/2

 خارجی در شرايط جنگ اقتصادي.

0 O 

استفاده از شرايط ژئوپلوتیك مناسب  9 1 9 9 99/0 290/2 101/2

نیازمندي هاي  تأمیندر منطقه براي 

 ضروري.

9 O 

تقويت پیوند اقتصادي با کشورهاي  9 7 7 9 90/0 299/2 192/2

مايحتاج  تأمیناسالمی و مستقل در 

 اساسی مردم.

9 O 

تقويت ارادۀ ملی و دسترسی به خود  9 9 11 0 97/0 297/2 199/2

استراتژيك در مقابل کفايی کاالهاي 

 افزايش هزينه دشمن.

9 O 

شناسايی نقاط ضعف دشمن وارائه  9 7 9 9 09/0 292/2 110/2

 راههاي تهاجم به ان

9 O 

در مقابله  ريزي برنامهافزايش قابلیت  9 9 12 0 90/0 299/2 191/2

با واردات غیر ضروري کاالهاي 

 استراتژيك.

7 O 

وابستگی اقتصاد جهانی به تجارت  9 9 10 1 97/2 299/2 199/2÷

دو طرفه و نیاز دشمن به فروش 

 کاالهاي استراتژيك.

1 O 

امكان کسب دانش و فناوري بومی  1 9 9 0 29/0 299/2 241/2

 .موردنیازبراي ارتقاء قابلیت هاي 

4 O 

 جمع نمره موزون 297/1
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خارجی )تهديدها( براي پدافند غیرعامل در تأمین )میانگین امتیاز و نمره موزون عوامل   EFE  : ماتريس9جدول 

 مايحتاج اساسی مردم در جنگ اقتصادي(

ره 
نم

ون
وز

م
 

زن
و

ن  
گی

یان
م

یاز
امت

لی 
عا

ب 
خو

ط 
وس
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ف
ضعی

 

  (Threats) تهديدها

ف
ردي

 

199/2 297/2 97/0 9 4 9 9 

هاي مستمر  توانايی بكارگیري تحريم
اقتصادي آمريكا و کشور هاي هم پیمان علیه 

 ايران.

1T  

127/2 294/2 14/0 9 9 9 7 

تسلط به زير ساخت هاي جهانی و منطقه 
اي تأمین کاالهاي استراتژيك به بهانه کنترل 

 مالی تروريسم و انرژي هسته اي.

T0  

119/2 299/2 42/0 9 11 9 0 

هاي اقتصادي به منظور  افزايش تحريم
قدرت بخشیدن به ساير تهديدات اجتماعی 

 و سیاسی.

T9  

199/2 299/2 97/0 9 9 1 9 
گسترش فرهنگ مصرف گرايی به منظور 

 وابستگی فزآينده به خارج.
T9  

  T9 فراگیر نشان دادن فساد اقتصادي در کشور. 9 9 1 9 12/0 290/2 179/2

127/2 294/2 14/0 0 9 7 9 
نا امن جلوه دادن فضاي کسب و کار 

 تولیدي و خدماتی.
T9  

179/2 290/2 12/0 9 4 9 0 
اخالل در واردات مواد اولیه براي کاهش 

 تولیدات داخلی کاالهاي استراتژيك.
T7  

211/2 299/2 0 9 1 9 9 
توان برترساز عملیات روانی به منظور ايجاد 

 گسست هاي اقتصادي و نارضايتی مردمی.
T1 

270/2 292/2 12/1 2 9 7 4 
سازي  تبديل مراکز زيرساختی تولید و ذخیره

 استراتژيك به مراکز حیاتی دشمن. کاالهاي
T4 

111/2 292/2 09/0 0 9 1 9 
گسترش گروه هاي مردم نهاد مرتبط 

(NGO بادشمن در تأمین و توزيع کاالهاي )
 استراتژيك اقشار آسیب پذير.

T12 

 جمع نمره موزون 047/1
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براي پدافند غیرعامل در تأمین مايحتاج ها(  )میانگی امتیاز و نمره موزون عوامل داخلی )قوت IFE ماتريس : 9جدول  

 اساسی مردم در جنگ اقتصادي(
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ف
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 (Strength) قوتها

ف
ردي

 

 تأکیداتبرخورداري از حمايت ها و  7 1 9 0 29/0 291/2 219/2
مقام معظم رهبري در رعايت اصول 

 اقتصاد مقاومتی.

1 S 

وجود اسناد و برنامه هاي مصوب  1 9 9 0 29/0 291/2 219/2
باالدستی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی و 

 معیشت مردم.

0 S 

وجود ساختاري هاي حمايتی و  9 7 9 9 01/0 299/2 120/2
ترويجی در تولید و توزيع مايحتاج 

 اساسی مردم.

9 S 

کاالهاي  سازي ذخیرهپیش بینی اماکن  9 9 12 9 99/0 299/2 192/2
 استراتژيك.

9 S 

موقعیت مطلوب جغرافیايی ايران در  9 1 9 0 09/0 299/2 241/2
منطقه خلیج فارس از بعد تجاري و 

 کاالهاي استراتژيك. تأمین

9 S 

وجود آب و اراضی کشاورزي مناسب  9 9 12 9 90/0 290/2 199/2
در سرتاسر کشور به منظور تولید 

 کاالهاي استراتژيك.

9 S 

همسو بودن اصول پدافند غیر عامل با  1 9 9 0 29/0 291/2 219/2
الگوها و ارزش هاي اعتقادي در مردم 

 براي مقابله با تهديدات اقتصادي.

7 S 

بهره مندي از سازوکار مناسب توسعه  7 7 9 9 19/0 299/2 240/2
فرهنگ صرفه جويی و مصرف بهینه 

 مايحتاج اساسی مردم.

1 S 

 موزونجمع نمره  11/2
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و نمره موزون عوامل داخلی )ضعف ها( براي پدافند غیرعامل در تأمین مايحتاج  میانگین امتیاز)  : ماتريس9جدول 

 اساسی مردم در جنگ اقتصادي(
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  (Weakness)ضعف ها 

ف
ردي

 

و  سازي ذخیره، تأمینعدم وجود سامانه جامع  9 7 9 9 09/0 299/2 122/2
 توزيع مايحتاج اساسی مردم.

1W 

عدم توافق در تعريف کاالهاي استراتژيك  9 4 0 9 99/0 299/2 127/2
 مردم. موردنیاز

0 W 

و  سازي ذخیرهضعف در سطو بندي فرآيند  1 9 9 9 19/0 299/2 240/2
 توزيع و احساس کمبود در میان مردم.

9 W 

عدم تناسب میان میزان مصرف و تولید و  7 9 9 9 09/0 299/2 122/2
 وابستگی به کشورهاي خارجی.

9 W 

ضعف در سیستم قیمت گذاري خريد اقالم  9 9 1 0 99/0 299/2 127/2
 عمده مايحتاج اساسی مردم.

9 W 

 سازي ذخیرهنبود محل کافی و مناسب براي  9 9 9 9 91/0 291/2 119/2
درصدي  92کاالي اساسی تولیدي و ضايعات 

 آن.

9 W 

ضعف در قوانین قاطع و با ثبات و فرآيندهاي  1 9 9 0 12/0 292/2 219/2
کنترلی در برخورد با محتكران و سوداگران 

 اقتصادي.

7 W 

وجود واسطه هاي فراوان در چرخه تولید،  4 9 9 1 79/1 299/2 291/2
 و توزيع مايحتاج اساسی مردم. تأمین

1 W 

 تأمینوجود يارانه هاي غیر هدفمند در تولید و  9 9 1 9 90/0 291/2 119/2
 کاالهاي اساسی مردم.

4 W 

عدم شناخت نقاط آسیب پذير دشمن در ابعاد  12 7 9 2 71/1 299/2 291/2
 مختلف اقتصادي.

12 W 

الگوي مناسب و متوازن  ضعف در پیاده سازي 4 7 9 0 42/1 291/2 270/2
 مصرف در جامعه.

11 W 

ضعف در استفاده از فناوري روز دنیا در تولید،  1 9 9 9 24/0 290/2 217/2
 و توزيع کاالهاي استراتژيك. تأمین

10 W 

دولتی بودن فرايند تولید و توزيع و عدم  10 7 0 2 90/1 292/2 299/2
 واگذاري آن به مردم.

19 W 

ضعف در عزم و ارادۀ ملی در صرفه جويی و  7 9 9 9 01/0 299/2 120/2
 مصرف بهینه کاالهاي اساسی.

19 W 

 جمع نمره موزون 099/1
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نمره موزون  IFE & EFEجهت تعیین موقعیت راهبردي بر روي محور مختصات، بايد از روي ماتريس  

کنیم و همچنین نمره گذاري می نام  Aها کسر نمود که عدد حاصل را به نامها را از نمره موزون قوتضعف

کنیم که اين دو عدد گذاري می نام B را به نام ها کسر و آنموزون تهديدات را از نمره موزون فرصت

(. همچنین B ،Aدهد )اي است که موقعیت وضع موجود را روي محور مختصات نشان می مختصات نقطه

ها،  Y ها و تهديدها( و روي محوری )فرصتها، عوامل محیط خارج Xدر محور مختصات، روي محور 

 گیرند. ها( قرار میها و قوتعوامل محیط داخلی)ضعف

 (A, Bمختصات وضع موجود= )

 A=  ها قوتنمره موزون  - ها ضعفنمره موزون 

 Bها =  نمره موزون فرصت -نمره موزون تهديدات 

999/2 -  =099/1 – 11/2  =A 

09/2-  =047/1 – 297/1  =B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : تعیین موقعیت راهبردي در ماتريس داخلی و خارجی0 شكل
 

معیشت مردم در جنگ اقتصادي در موقعیت  تأمینباتوجه به اينكه وضعیت پدافند غیرعامل در حوزۀ 

تدافعی قرار گرفته است لذا در محیطی نامناسب و منابع بد قرار داريم که نشان دهنده فقدان توان مالی، 

پذيري، حضور رقباي  ها و رقابت وجود مشكالت مديريتی، نداشتن انگیزه و ريسك، بی توجهی به مزيت

32/0       

32/0  

 فرصت ها

 قو  ها

 تهديدات

 ضعف ها
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بايست با تدابیري خردمندانه در درجه اول با  رآمد می باشد. و میها نسبت به د جدي و باال بودن هزينه

کارانه رسانده و از آن طريق به منطقه تهاجمی دست  بینی راهبردهايی مناسب، خود را به منطقه محافظه پیش

 يافت.

، زمان پیشنهاد و انتخاب SPACEپس از معین شدن رويكرد و جهت حرکت راهبرد هااز طريق ماتريس 

 رسد. هاي راهبردي فرا می گزينه

متشكل از يك جدول مختصاتی دو بعدي است که هريك از چهار نواحی آن نشانگر يك  SWOTمدل 

گردد،  باشد، به عبارت ديگر همواره چهار دسته راهبرد در اين مدل مطرح می هاي راهبردي می دسته گزينه

ه از طريق ماتريس تعیین موقعیت و اقدام ها، رويكردي است ک لیكن همواره رويكرد غالب در تدوين گزينه

  ( تعیین شده است. اين راهبردها عبارتند از:SPACEراهبردي )
هاي محیطی با اتكاء به نقاط ، طراحی و تدوين شده به منظور حداکثر استفاده از فرصتSOراهبردهاي  – 1ناحیه 

 قوت.

نقاط قوت جهت جلوگیري از تهديدات و يا برطرف ، طراحی و تدوين شده با استفاده از STراهبردهاي  -0ناحیه 

 کردن آنها.

 ها براي رفع يا جبران نقاط ضعف، طراحی و تدوين شده با استفاده از فرصتWOراهبردهاي  – 9ناحیه 

  ، طراحی و تدوين شده براي به حداقل رساندن زيانهاي ناشی از تهديدات و نقاط ضعف.WTراهبردهاي  – 9ناحیه 

 راتشريو نموده است که به روش نخبگی تهیه شده است. STجدول ذيل نمونه اي از راهبردهاي 
 تدافعی (براي خروج از وضعیت ST: راهبردهاي استفاده از نقاط قوت جهت جلوگیري از تهديدات )9جدول 

 S1 / S2 / S7 / W4 / W13 / W1 اجراي دقیق فرامین مقام معظم رهبري در پیاده سازي اقتصاد مقاومتی

 S8 / T4 / W11 / W14 ترويج فرهنگ صرفه جويی و مصرف بهینه مايحتاج اساسی مردم

 S5 / T2 / T7 / O4 / O8 افزايش قدرت منطقه ايی از بُعد تجاري به منظور تأمین کاالهاي استراتژيك

 S6 / O7 / W9 / O5 / O7 استراتژيكاستفادۀ بهینه از منابع آب و اراضی کشاورزي به منظور تولید داخلی کاالهاي 

 W3 / S4 / W6 / W8 / T9 سازي کاالهاي استراتژيك و سطو بندي آن ايجاد اماکن ذخیره

 T10 / T5 / O6 / S7 / S3 /W8 /W12 افزايش توان تكنولوژيك تولیدات و گسترش شبكه هاي مردم نهاد

کارهايی هستند که از  نوعاً راه  WTو  SO ،WO ،STباتوجه به اينكه گزاره هاي راهبردي پیشنهادي 

اند و کمتر امكان توجه به تمامی  مواجهه و تعامل يك عامل محیطی با يك عامل درون سازمانی تولید شده

هاي فوق فراهم  عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی را به طور يكجا  براي طراحی و پیشنهاد راهبردي

و  SO ،WO ،STکارهاي  راهبردهاي ادغامی کالن، حاصل ترکیبی از راه آورند. لذا معموالً يك مجموعه می

WT شود. راهبردهايی که با توجه به نیز در منطقه فصل مشترك اين چهار ناحیه طراحی و پیشنهاد می

مجموعه مفروضات حاصله از تجزيه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی )و ساير عوامل 
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شوند، راهبردهاي اصلی براي حرکت از وضع موجود به سوي اهداف بلندمدت هستند. کلیدي( پیشنهاد می 

 .اند وش خبرگی تايید و الويت بندي شدهراهبردهاي ترکیبی ذيل با استفاده ازر
 :  راهبردهاي ترکیبی پدافند غیرعامل در تأمین مايحتاج اساسی مردم در جنگ اقتصادي7جدول 

بندی  اولويت
 راهبردها

نمره  راهبردهای ترکيبی
 مطلوبيت

تعامل مستمر و فراگیر نهادهاي سیاست گذار و قانون گذار و دستگاه هاي اجرايی در جهت پیاده  1
 سازي و توزيع مايحتاج اساسی مردم. سازي نظام جامع تأمین، ذخیره

449/2 

سازي  لید، تأمین و ذخیرهايفاي نقش هدايتی و نظارتی در رعايت اصول پدافند غیر عامل در زمینة تو 0
 و توزيع مايحتاج اساسی مردم براي دستگاه هاي اجرايی.

442/2 

بسیج و بكارگیري کلیه امكانات ملی در تقويت فرهنگ مردم به منظور رعايت الگوي مصرف بهینه و  9
 متناسب با توان تولید.

419/2 

تأمین مايحتاج اساسی مردم در زمان ايجاد قابلیت در گسترش سطو همكاري هاي منطقه اي براي  9
 بحران.

419/2 

سازي و توزيع مايحتاج  تشكیل قرارگاه اقتصادي به منظور تجزيه و تحلیل و اطمینان از تأمین ذخیره 9
 اساسی مردم و ارئة راهكار هاي مقابله با دشمن.

411/2 

توزيع کنندگان کاالهاي استراتژيك ايجاد روحیه جهادي در تولید کنندگان داخلی، مديران اقتصادي و  9
 به منظور افزايش هوشمندي و استفاده از ظرفیت هاي ممكن.

472/2 

سازي و توزيع  قانون اساسی و مردمی کردن نحوۀ تأمین، ذخیره 99هاي اصل  اجراي صحیو سیاست 7
 مايحتاج اساسی مردم.

499/2 

رخورد قاطع با محتكران و اخالل گران در به تصويب رساندن قوانین و مقررات پايدار به منظور ب 1
 سازي و توزيع مايحتاج اساسی مردم. فرآيند تأمین ذخیره

499/2 

سازي کاالهاي استراتژيك مبتنی بر  طراحی و ايجاد ظرفیت هاي جديد در زير ساخت هاي ذخیره 4
 سطو بندي کالن، منطقه ايی و محلی.

497/2 

 404/2 استراتژيك با توجه به توان تولید و ارزش هاي اسالمی.طراحی الگوي مصرف بهینه کاالهاي  12

ريزي آمايش تولید کاالهاي استراتژيك متناسب با نیاز روز جامعه به منظور استفاده حداکثري از  برنامه 11
 پهنة جغرافیايی.

402/2 

صرفه جويی و ارتقاء سطو کیفی، کاهش ضايعات و افزايش بازده کاالهاي استراتژيك به منظور  10
 مصرف بهینه مردم.

419/2 

 427/2 رصد مستمر و سیستماتیك موجودي بازار و ذخاير استراتژيك منطقه اي و محلی. 19
سازي و  تثبیت اصول اقتصاد مقاومتی در اسناد باالدستی فرآيند طراحی سامانه جامع تأمین ذخیره 19

 توزيع مايحتاج اساسی مردم.

141/2 

اختالف بین دشمنان بالقوه و بالفعل و جلوگیري از پیوستن ساير کشورها به جمع ايجاد شكاف و  19
 تحريم کنندگان.

119/2 

تحول در مديريت اطالعات و اطالع رسانی امیدبخش به مردم در فرآيند هاي تولیدي، توزيعی  19
 مايحتاج اساسی به مردم.

174/2 

 170/2 از طريق توزيع کاالهاي موردنیاز.حمايت و پشتیبانی از اقشار آسیب پذير جامعه  17
 199/2 پیشگیري از اقدامات فريبنده روانی دشمن به منظور نفوذ و ايجاد نارضايتی در مردم. 11
 194/2 ريزي جهت به صفر رساندن واردات کاالهاي استراتژيك. برنامه 14
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  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

ايران و به دنبال آن ايجاد تنگنا براي نظـام سیاسـی کشـور از      فشار بر جامعه  ها از جنبه تحريم  اگرچه نتیجه

رئالیسـتی و عینـی شـرايط      طريق تضعیف امنیت اقتصادي، تا حدودي قابل محاسبه بوده است. امـا مطالعـه  

هاي فلـج   تحريم»سیاسی آمريكايی دهد، اين ابزار يعنی تحريم و به قول محافل  جمهوري اسالمی نشان می

، براي تحقق هدف نهايی آمريكا تا میزان زيادي ناکارا بوده، کما اينكه هم اينك نیز آمريكا را به عنوان «کننده

 بزرگترين بازنده تحريم نفتی و بانكی ايران مطرح نموده است. 

هاي  روند اقتصادي کشور وتحريمرهبر معظم انقالب اسالمی از سالیان گذشته با هوشمندي کامل نسبت به 

دشمنان با آگاهی بخشی به مديران اقتصادي و آحاد جامعه ضمن توجه به اقشار آسیب پذير از جهت گیري 

، هدفمند سـازي يارانـه هـا و ابـالع سیاسـتهاي      99دولت در تصويب قوانین اقتصادي همچون قانون اصل 

 اقتصادمقاومتی.. حمايت جدي کردند.

با همكاري ساير قوا با تشكیل ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی نسبت به رصد توطئـه هـاي    ضمنا قوه مجريه

دشمنان در ابعاد مختلف تحريم، علیرغم عدم انسجام در تصمیمات راهبردي و وجـود وابسـتگی در تـأمین    

راصـورت  ريزي در تولید داخلی براي خود کفايی اقالم عمـده، اقـداماتی    کاال هاي استراتژيك وعدم برنامه

 .داده است

عنايت الهی و اقدامات انقالبی و اطالع رسانی اطمینان بخش مقام معظم رهبري و تالش مضاعف برخی از 

هاي اقتصـادي و سـازگاري    مديران و همكاري مناسب مردم در افزايش آستانه ي تحمل در مقابله با تحريم

سـازي و توزيـع اقـالم     ضمین تـأمین، ذخیـره  باحداقلهاي معیشتی اجراي راهبردهاي پدافندغیر عامل براي ت

 راهبردي دراين تحقیق را تسهیل می نمايد

اجراي راهبردهاي ترکیبی پیشنهادي که حاصل بررسی عمیق پیشینه پژوهشهاي انجام شده، اسناد باال دستی، 

سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی ونظرات نخبگان است به سیاستگذاران ومسئولین کمك خواهد کرد تابتوانند 

سـازي وتوزيـع مايحتـاج     ذخیـره  ريزي مناسب وبكارگیري اين راهبردهاکمترين دغدغه را درتامین، با برنامه

 اساسی مردم داشته باشند 
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   ها پیشنهاد -ب 
 پاسخ به سواالت تحقیق: 1جدول 

 پاسخ سواالت تحقيق رديف

8 
ماموريتهاي دفاع غیرعامل کشور در برابر 

 تأمین مايحتاج اساسی کدامند  تهديدات

آمده عنوان مأموريت دفاع غیرعامل از پیشینه ها و سوابق بدست  11

 است.

2 
عوامل تهديدزا، فرصت آفرين درتامین 

 مايحتاج اساسی کدامند

مشخص EFEعنوان عوامل تهديدزا و فرصت آفرين درماتريس  14

 شده است

9 
نقاط قوت، ضعف و آسیب پذير درتامین 

 مايحتاج اساسی کدامند
 شناسايی گرديده استIFEعنوان نقاط قوت و ضعف درماتريس  00

4 
پدافندغیرغامل واولويت بنذي راهبردهاي 

  درتامین مايحتاج اساسی کدامند آن

عنوان راهبردهاي ترکیبی باتعیین نمره مطلوبیت توسط نخبگان  14

 شده است الويت بنديTOPSISباتكنیك 
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