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صيدطاهر دارآفرین
دکترای مدیریت دولتی ،گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نام نویسنده مسئول:
صيدطاهر دارآفرین

چکيده

تاریخ دریافت1400/07/02 :
تاریخ پذیرش1400/09/09 :

سی استگذاری پدافند غیرعامل تابعی از شکل بندی های اقتصادی و ضرورت های ساختاری در نظام
سی اسی تلقی می شود.کشورهایی که روند رشد اقتصادی و نوسازی را طی می نمایند،از قابلیت های الزم
برای سازماندهی پدافند غیرعامل برخوردارند.این امر نشان می دهد که نوسازی و رشد اقتص ادی آثار خود
را در حوزه های فرهنگی ،اجتماعی ،ساختاری و راهبردی بجا می گذارد.
آمریکا و حامی ان غربی آن ،آخرین تیر ترکش تخاصم ،یعنی تحریم هوشمند را که ترکیبی از تحریم واقعی
و جنگ روانی است ،علیه جمهوری اسالمی رها کرده اند .این نوع تحریم اقتصادی که به زعم آنان می
تواند فلج کننده باشد ،شامل تحریم های نفتی ،بانك مرکزی ،شرکت های کشتیرانی و نفتکش ها و برخی
شخصیت ها است .لذا این تحقیق و تحقیقات مشابه می تواند راهکاری برای مقابله با این حربه دشمن
باشد .این تحقیق با روش توصیفی و تحلی لی با هدف تبیین عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نی ازهای پایه
ای و اساسی از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصادی به منظور مقابله با تحریم های اقتصادی دشمن
با استفاده از نظرات خبرگان آشنا به موضوع پدافند غیرعامل در قالب عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها)
و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) نوشته شده است که نتایج به دست آمده نشان می دهد عواملی
همچون وجود اهداف دشمن و لزوم جلب م شارکت همگانی برای دفاع از عزت ملی ،فرهنگ سازی به نفع
مصرف تولیدات داخلی ،عدم اولویت به توسعه بخش کشاورزی و تولید اقالم راهبردی ،لزوم مدیریت
مناسب ذخایر و منابع ارزی کشور به نفع نی ازهای اساسی و خرید اقالم ضروری و سودجویی و فرصت
طلبی بخشی از عوامل مؤثر در مق ابله با تحریم های اقتصادی دشمن در حمایت داخلی و در تأمین به
موقع ،ذخیره سازی کافی و توزیع کارآمد نی ازهای پایه ای و اساسی با تاکید بر مواد غذایی خواهد بود.

واژگان کليدي :پدافند غیر عامل ،پدافند اقتصادی ،رشد اقتصادی ،تحریم اقتصادی،
سیاستگذاری پدافند غیرعامل.

شماره / 23پاییز / 1400ص 19 – 29

(دفاع اقتصادي ـ جهاد اقتصادي)

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

ضرورتها ،راهبردها و راهکارهاي پدافند اقتصادي
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مقدمه
رشداقتصادی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از عوامل متنوع شدن راهبردهای دفاعی محسوب میگردد .سیاست
گذاری پدافند غیر عامل با هدف جلوگیری از وارد شدن صدمات جانی و خسارات مالی و یا به حداقل رسانیدن صدمات و
خسارات ناشی از حمالت زمینی ،در یایی ،هوایی و موشکی دشمن انجام می گیرد.فرا یندهای تحول در ساختار اقتصادی ا یران
را باید به عنوان بخشی از پشتوانه راهبردی دانست .در شرایط تهد یدات امنیتی و راهبردی ،ضرورت بهره گیری از سیاستگذاری
دفاع غیر عامل به عنوان اصلی ترین رو یکرد بازدارنده در برابر تهد یدات دشمن تلقی می شود .ضرورت های رشد اقتصادی و
تحول راهبردی ا یران ا یجاب می نماید که فرا یندهای معطوف به سیاستگذاری پدافند غیرعامل سازماندهی گردد.
بهره گیری از شکل بندی های قدرت ملی در شرا یطی امکانپذیر است که سیاستگذاری پدافند غیرعامل برای مقابله با
تهد یدات احتمالی سازماندهی گردد.
نقش ز یرساخت های اجتماعی و اقتصادی در سیاستگذاری پدافند غیرعامل با توجه به ا ینکه مخازن ،منبعی برای ذخیره
نیازهای اساسی مردم هست ،لذا پدافند غیرعامل و نگرش مد یریت بحرانی در ساخت و بهره برداری مخازن از اهمیت باالئی
برخوردار است .عالوه بر مخازن ،ضرورتهای حفاظت از تأسیسات صنعتی و نظامی در شرایط تهدید اجتناب ناپذیر و ضروری
است .حوادث مربوط به تخر یب تأسیسات هسته ای در نطنز و بوشهر ،تخریب تأسیسات موشکی در مالرد نشان می دهد که
ضرورت سازماندهی دفاع غیرعامل و الگوهای پدافند مبتنی بر عامل ،نه تنها در حوزه های نظامی و عملیاتی وجود دارد بلکه
هر یك از تأسیساتی که مبادرت به تولید قدرت ملی برای ا یران می نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اقتصاد ،مقوم و بسترساز دستیابی به سایر ابعاد امنیت ملی است ،یکی از پایه های مهم پایداری انقالب ها جنبه اقتصادی
آن است .انقالب اسالمی ایران از ابتدای شکل گیری با جنگ همه جانبه ای از سوی استکبار مواجه بوده است .یکی از ابعاد
مهم آن ،بعد اقتصادی است که در قالب تحریم ها اعمال شده است .هدف نهایی این تحریم ها نیز فرسایش توانمندی های
نظام جمهوری اسالمی ایران به منظور دست کشیدن از اهداف و آرمان های خود می باشد .ل ذا مقابله با دشمنان انقالب اسالمی
مستلزم سیستم اقتصادی قوی و منعطفی با توان دفاع در مقابل تهدیدات و تهاجمات اقتصادی است.
جنگ اقتصادی غرب علیه ملت ایران که ابعاد و گستردگی آن در نظریه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به
شکل عمیق تری مورد توجه قرار گرفت ازاین جهت حائز اهمیت است که دشمنان جمهوری اسالمی ایران با عنایت به برخی
مؤلفه های تهدید تالش می کنند تا ضمن سرپوش گذاشتن بر ناتوانی های خود در سایر عرصه های تهدید ،جنگ خاموشی را
علیه ملت ایران مدیریت کنند که با کمترین هزینه بتوانند بخشی از اهداف گذشه خود را تامین نمایند .اعمال فشارهای
اقتصادی و ممانعت از ورود کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و وادار کردن کشورهای دیگر برای پیوستن به تحریم ها علیه ایران
باعث می شود که فشارهای اقتصادی ،بازتاب و اثرات منفی خود را بر مردم وارد سازد.
با توجه به اهمیت موضوع معیشت مردم که در سیاست های ابالغی اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرارگرفته
است تبیین عوامل راهبردی مؤثر پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات تأمین نیازهای پایه ای و اساسی با تأکید بر مواد
غذایی از الزامات جنگ اقتصادی و مقابله با تأثیرات آن بر مردم خواهد بود .در این راستا برای مدیریت وضع موجود ،توجه به
فرصت ها ،تهدیدات ،قوتها ،ضعف ها و مؤلفه های گذار بر آنها ضرور ی است .با توجه به وابستگی کشور به نهاده های اصلی
تولیدات کاالهای اساسی و نقاط ضعف های نظام تأمین ،ذخیره سازی و توزیع کاالهای اساسی کشور و تحریم های همه جانبه
از طرفی ،وعدم نگاه یکپارچه راهبردهای موجود با رویکرد پدافند غیرعامل و نبود درك روشن از ماهیت جنگ اقتصادی ،تبیین
عوامل موجود برای دستیابی به مؤلفه های پدافند اقتصادی ضروری است ،لذا این تحقیق در پی تبیین راهبردی عوامل مؤثر
در تضمین تأمین نیازهای پایه ای و اساسی با تأکی د بر مواد غذایی از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصادی می باشد.
در صورت تبیین راهبردی عوامل مؤثر پدافند غیرعامل و اجرای آن در دستگاه های اجرایی ،توان تولید داخلی و قدرت
مقابله با تهدیدات اقتصادی افزایش خواهد یافت و در صورت عدم توجه به عوامل مؤثر پدافند غیرعامل ،خواسته دشمن در قرار
دادن مردم در مقابل نظام ،به واسطه مشکالت معیشتی و عدم دسترسی مناسب به نیازهای پایه ای و اساسی (مواد غذا یی)
تحقق خواهد یافت.
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مبانی نظر ي و پيشينه شناسی تحقيق
مقصود از پیشینه تحقیق این است که پشتوانه و زمینه ای را برای پژوهش فراهم آورد و پلی بین پروژه تحقیقاتی و وضع
فعلی باشد که بتواند شناخت بیشتری را درباره موضوع مورد تحقیق و الزامات آن در آ ینده ،ا یجاد کند (عرفانی راد.) 12:1۳94،
مفهوم شناسی
پدافند به معنی حفظ جان مردم ،تضمین امنیت افراد ،صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی در همه مواقع در برابر
هرگونه شرایط ،موقعیت و هرگونه تجاوز بدون به کارگیری سالح می باشد (کامران و همکار .) 220 :1۳91 ،1۳91 ،منظور از
پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون نیاز به کاربرد تجهیزات نظامی و سالح صرفاً بر مبنای طراحی ساختار و
مشخصات فضا از دو بعد شکل و فرم و عملکردهای آن ،در پی محدود نمودن آسیب های ناشی از جنگ ،بهبود قابلیت های
فضا به منظور تأمین حفاظت از جان شهروندان و به حداقل رسانیدن لطمات جانی ناشی از جنگ است) Lacina, 2006:276( .
بیشتر نظریه پردازان داخلی ،پدافند غیرعامل را با تأکید بر بعد دفاع پیشگیرانه در برابر حمالت دشمن ( عامل انسانی)
تعبیر کرده ان د .در پدافند عامل فقط نیروهای مسلح مسئولیت دارند درحالیکه در پدافند غیرعامل تمام نهادها ،نیروها ،سازمان
ها ،صنایع و حتی مردم می توانند نقجش مؤثری بر عهده گیرند( .کامران و همکار.) 8 :1۳91 ،
در منابع دینی و اسناد باالدستی کشور جمهوری اسالمی ایران به موضجوع پدافند غیرعامل تأکید شده است .خداوند در
آیه  62سوره مبارکه انفال می فرماید " :و برای مقابله با دشمن ،هر چه در توان دارید از نیرو و از اسب های آماده بسیج کنید
تا دشمن خدا و دشمن خودتان و نیز دشمنانی غیر از اینان را که شما آنان را نمی شناسید ولی خداوند آنها را می شناسد به
وسیله آن بسی بترساند و در راه خدا هر چه انفاق کنید ،پاداش کامل آن به سوی شما خواهد آمد و به شما ستم نخواهد شد".
در تفسیر این آیه شریفه حجت االسالم قرائتی نکته ها و موارد زیادی را آورده اند که بسیاری از این موضوعات ازجمله
دستور آماده باش ،آمادگی رزمی ،وحدت و یکپارچگی ،ایجاد رعب در دشمن ،بسیج مردمی ،تهدید دشمنان ،حفظ بنیه دفاعی
مسلمانان مرتبط با بحث پدافند غیر عامل می باشند( :قرائتی.) ۳46-۳47 :1۳88 ،
حضرت امیرالمومنین علی (علیه السالم) در نامه  11نهج البالغه می فرمایند« :آنگاه که در میدان جنگ رویاروی دشمن
قرار گرفتید ،باید قرارگاه شما در دامنه کوه ها و تپه ها و یا در کنار نهرها باشد تا پوشش و حفاظ شما شود و شما را از دشمن
نگاهبانی کند و جنگ را از یکسو یا حداکثر دو سو با دشمن داشته باشید و قسمت های دیگر ،تکیه بر موانع طبیعی داشته
باشد ،تا دشمن قدرت نفوذ نداشته باشد» (دشتی.) ۳51 :1۳87 ،
در صدر اسالم نیز با تکیه بر این اصول ،در غزوه احد پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه) با اتکاء بر ارتفاعات حداکثر بهره برداری
از عوارض طبیعی را نمودند و در غزوه خندق با کندن خندق پیرامون شمال شهر مدینه و ایجاد خطوط دفاعی مانع تهاجم
دشمنان به شهر شدند( .جاللی و همکار) 10 :1۳89 ،
مقام معظم رهبری نیز بارها موضوع پدافند غیرعامل را مورد تأکید قرار داده اند .ازجمله میفرمایند « :پدافند غیرعامل
مثل مصونیت سازی برای انسان است .از درون ما را مصون می کند  .این معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی بکند و
زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند ،اثری نخواهد کرد ،این پدافند غیرعامل نتیجه اش این است»( .مقام معظم رهبری،
آبان ) 1۳91
جاللی اهداف و کارکردهای مهم پدافند غیرعامل را به شرح زیر تعریف می کند ( :جاللی ) 81 :1۳91 ،حفاظت از جان
مردم ،حفاظت از زیرساخت ها ،استمرار خدمات ضروری ،حفاظت از تأسیسات و تجهیزات نادر ،پایدارسازی مدیریت عالی
کشور ،حفاظت سایبری از کشور و تأمین نیازهای مردم.
مفهوم نيازهاي پایه اي و اساسی مردم
نیاز در لغتنامه دهخدا به معنای حاجت و احتیجاج و در فرهنگ واژگان مترادف و متضاد درخواست و ضرورت تعریف
شده است همچنین واژه حیاتی در فرهنگ واژگان مترادف و متضاد به معنای اساسی ،اصولی ،الزم و ضروری تعریف شده است،
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غذا نیز در فرهنگ معین به معنای خوردنی ،قوت و در فرهنگ عمید آنچه خورده شود و به نمو جسم کمك کند و انژری الزم
برای بدن به وجود آورد.
مکس نیف نیازهای اساسی بشر را به شرح زیر دسته بندی می کند و بیان می کند یکی از کاربردهای آن در زمینۀ توسعۀ
استراتژیك پایدار است که در آن نیازهای منحصربه فرد اساسی بشر (نه نیازهای تجاری ) و کارکرد نیاز نظام اجتماعی مشترك
در جامع های پایدار پاسخ داده می شود که عبارتند از :امرار معاش ،حفاظت ،مهربانی ،درك ،مشارکت ،فراغت ،تکوین ،هویت
و آزادی ( .مکس نیف مانفرد و دیگران) 80 :1989 ،
سازمان پدافند غیرعامل نیازهای اساسی (حیاتی) مردم را شامل غذا ،آب ،بهداشت ،امنیت ،رسانه و ارتباطات ،سرپناه و
انرژی تعریف نموده و آن را به  ۳گروه حیاتی ،الزم و تأمین در صورت امکان تقسیم بندی نموده است( .جاللی.) 1۳9۳ ،غذاهایی
که سهم باال در مصرف خانوار ایرانی دارند به طوریکه کمبود آنها در بازار باعث اختالل در امنیت ملی کشور شده و ضرورت
دارد در داخل کشور به حد کفایت تولید شوند  .این محصوالت عبارتند از گندم ،برنج ،سیب زمینی ،تخم مرغ و مرغ ،گوشت
قرمز ،ماهی ،لبنیات ،روغن ،قند و شکر.
تهدید شناسی در پدافند غ يرعامل
موضوع پدافند غیرعامل با موضوع تهدیدات عجین بوده و درواقع وجود تهدیدات است که اقدامات پدافند غیرعامل را
توجیه می نماید  .از طرفی رویکرد تهدیدات در عصر حاضر تغییر کرده و باید جهت دفاع و رسیدن به اهداف پدافند غیرعامل
ضمن شناخت کامل تهدیدات نوین ،اقدامات پدافندی خود را بر اساس رویکرد جدید این تهدیدات طراحی نماییم  .تهدید در
لغت به معنای ترسانیدن و وعده عقوبت دادن و در اصطالح حقوق به معنای ایجاد بیم بر جان ،مال یا آبروی دیگری ( .جعفری
لنگرودی) 18۳ :1۳68 ،
با توجه به مفهوم تهدید و عوامل مؤثر بر شکل گیری و بازتاب های اجرایی تهدید ،پرواضح است که تهدید یك مقوله
ژئوپلیتیکی است که نتیجه تعامل عناصر بنیادین جغرافیا  ،سیاست و قدرت می باشد  .تهدید به لحاظ ماهیت ،روشها و ابزارهای
مورداستفاده دارای انواع و ابعاد مختلفی است( .حافظ نیا) ۳۳۳ :1۳85 ،
باوجودآنکه بیشتر تهدیدات بخش اقتصادى از حوزه تهدیدات وجودى خارج است  ،اما از نظر مکتب کپنهاگ دو عامل
اساسى تهدیدات بخش اقتصادى را تبدیل به تهدیدات وجودى می نماید« :اول آنکه تهدیدات بخش اقتصادى بقاى جمعیت
کشور را مورد تهدید قرار دهد .دوم آنگه تهدیدات اقتصادى تأثیر استراتژیك بر بجش نظامى داشته باشد » .بر این اساس می
توان تحریم هاى گسترده اقجتصادى را در مجموعه تهدیدات وجودى اقتصادى قرار داد ،زیرا هم می تواند بقای جمعیت را از
ناحیه گسترش فقر تهدید نماید و هم با تحریم تجهیزات و تکنولوژى نظامى عمال بخش نظامى را با مشکالت جدى و مخرب
مواجه نماید( .عصاریان نژاد و همکاران) 1۳1 :1۳85 ،
مهمترین ن يازمندي کشور در جنگ اقتصادي:
بخش کشاورزی مهمترین و اصلی ترین منبع تأمین غذا به شمار می رود و اهمیت آن در دوره ی تحریم ها ،بیش ازپیش
احساس می شود  .یکی از پیکان های دولت باید به سمت سامان دهی این بخش نشانه برود .اخیرا نتایج برخی سیاستهای
اقتصادی به گونه ای بوده است که کشت برخی محصوالت کشاورزی ،که نقش مهمی در تولید موادغذای کشور دارند ،با بحران
مواجه شده اند و انگیزه ی کشاورزان در تولید آنها تضعیف شده است و خطر کاهش تولید آنها در آینده ای نزدیك احساس
می شود  .دولت باید توجه جدی به مشکالت کشاورزان نماید و موانع تولیدات کشاورزی را مرتفع سازد و از واردات کاالهای
کشاورزی در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی قادر به تولید هستند ،جلوگیری نماید .بدیهی است که این بخش به دلیل
استراتژیك بودن و زودبازده بودن ،قادر است با سرعت و تحرك بیشتری بر اوضاع اقتصادی (از لحاظ تثبیت قیمت کاالهای
مصرفی و اشتغال) تأثیر بگذارد .خودکفایی در تولیدات کشاورزی گام اصلی مقابله با تحریم های اقتصادی است( .احسانی و
همکار) 1۳92 ،
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تهدیدات و تحریم هاي اقتصادي
تهدید اقتصادی یکی از مسائل مهم برای کشورها محسوب می شود ،امام خمینی (رحمت اهلل علیه) می فرمایند « :یکی
از مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است .باید سعی کنیم که از حیث اقتصادی قوی و بدون وابستگی باشیم و باید مسئله کشاورزی
که در رژ یم سابق برای به هم زدن آن نقشه داشتند تا ما را وابسته کنند بیشتر موردنظر ما باشد ( .صحیفه امام ،جلد ) 50 :17
همچنین ایشان تهدید اقتصادی را ناشی از طمع استعمارگران برای دستیابی به منابع و مخازن طبیعی جهان می دانند
و دراین باره به روشن سازی تهدید سلطه گران علیه منافع اقتصادی کشورها پرداخته اند که از آن جمله است« :این ها می
خواهند که تمام مخازن ما را ببرند( ».همان ،جلد ) 2۳9 :4
تهد یدات اقتصادی عوامل داخلی و خارجی با ماهیت اقتصادی و خارج از کنترل دولت (نظام سیاسی ) که باعث به خطر
افتادن بقای نظام اقتصادی و یا جلوگیری و تأخیر در دستیابی به اهداف عالی آن شود (رهبر ،خادمی .) ۳5 :1۳77 ،طبق تعریف
سیف ،تهدید اقتصادی ،به الگوهای رفتاری اقتصادی یا اقدامات اقتصادی غیر خشونت آمیزی گفته می شود که از سوی بازیگر
با باز یگران مشخص د یگری از طریق اقناع یا القاء به کار گرفته شده ،امنیت ملی آنان را با خطر مواجه کند( .سیف:1۳88 ،
.) 188
ماندل ابعاد امنیت اقتصادی را دو بعد داخلی(شامل رشد اقتصادی و توزیع عادالنه ) و خارجی(رهایی از فشارها و تحریمهای
خارجی) میداند  .وی مسئله قدیم هویج (اقدامات مثبت نظیر کمك ،سرمایه گذاری و  ) ...و چماق (اقدامات منفی نظیر تحریم)
را مهم ترین اشکال تهدیدات اقتصادی میداند( .ماندل.) 119 :1۳77 ،
تعریف اصطالحات
الف .راهبرد :راهبرد اساسا یك الگو و طرح کالن برای رسیدن به یك هدف خاص ،در یك محیط مشخص و با استفاده
از ظرفیت ها ،منابع و ابزارهای موجود و تحت تبعیت و روش های خاص می باشد (سالمی.) 18 :1۳85 ،
راهبرد ،مسیر فعالیت سازمان برای تحقق اهداف سازمان است .بدین معنی که پس از تعیین اهداف ،عموما راه های
متفاوتی جهت تحقق آنها متصور است و هر یك از این راه ها می تواند راهبرد سازمان باشد.تحقق اهداف ،به معنای دستیابی
به وضعیت مطلوب است و راهبرد ،روش رسیدن از وضعیت موجود ،به وضعیت مطلوب می باشد (شهالئی و همکاران:1۳89 ،
.) 79
ب .پدافند :اقداماتی است که طی آن با استفاده از کلیه وسا یل و امکانات موجود از پیشروی و هجوم دشمن جلوگیری
به عمل آمده و با نیروهای تکاور او منهدم می گردد (رستمی.) 200 :1۳78 ،
پ .پدافند عامل :عبارت است از به کارگیری مستقیم جنگ افزار ،به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات
خصمانه هوا یی ،زمینی ،در یایی ،نفوذی و خرابکارانه بر روی اهداف مورد نظر (جاللی و همکاران.) 7 :1۳89 ،
ت .پدافند غيرعامل :مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تدوین سیاست های کلی پ دافند غیرعامل کشور ،پدافند
غیرعامل را ا ین گونه تعریف نموده است :مجموعه اقدام های غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب
پذیری ،تداوم فعالیت های ضروری ،ارتقای پا یداری ملی و تسهیل مد یریت بحران در مقابل تهد یدها و اقدامات نظامی دشمن
می شود (موحدی نیا.) ۳ :1۳88 ،
هدف پدافند غیرعامل دفاع سر زمینی ،کاهش احتمال فعالیت های متخاصمانه و همچنین به حداقل رساندن خسارت
ناشی از این فعالیت هاست.
و :ویژگی ها و مؤلفه هاي ده گانه اقتصاد مقاومتی :مؤلفه های دهگانه اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری
ابالغ شده است ( .) ghasemi & anjamrooz, 2016برای اولین مؤلفه می توان ا یجاد تحرك و پو یایی در اقتصاد کشور و
بهبود شاخصه های کالن اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ،تولید ملی ،اشتغال ،تورم ،رفاه عمومی و عدالت اجتماعی که منجر
به رونق اقتصادی می شود را بیان کرد که در بین این شاخص ها ،شاخص عدالت اجتماعی که شامل مؤلفه های گسترش
تأمین اجتماعی ،مقابله با رانت ،محرومیت زدا یی و  ...است ،مهم تر ین شاخص است؛ چراکه نظام اسالمی ،رونق اقتصادی بدون
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عدالت اجتماعی را قبول ندارد و باید با پیشرفت جامعه ،وضع طبقات محروم جامعه بهبود یابد .دومین مؤلفه ،توانایی مقاومت
در برابر عوامل تهدیدزا از جمله تحریم ها است .برای مثال برای پر کردن خأل مبادالت خارجی می توان با تقو یت نقش بانك
های دولتی و عمومی که در لیست تحر یم ها نیستند و نیز با تقویت جا یگاه بانك های خصوصی ،تحریم ها را فرصتی برای رشد
و توسعه در عرصه بین المللی تلقی نمود .سومین مؤلفه آن استفاده بهینه از ظرفیت های داخلی شامل ظرفیت های گسترده
علمی ،انسانی ،طبیعی ،مالی ،جغرافیایی و اقلیمی است که به این معنا نیست که از امکانات کشورهای د یگر استفاده نشود و
تنها از ظرفیت های داخلی استفاده شود بلکه با اتکا به ظرفیت های داخلی می توان با استفاده از امکانات کشورهای د یگر،
ظرفیت های داخلی را ارتقاء داد.چهارمین مؤلفه آن رو یکرد جهادی است چراکه عملی کردن اصول اقتصاد مقاومتی با حرکتی
آهسته امکان پذیر نیست و به یك اراده راسخ ،همت ،برنامه ریزی ،حرکت علمی و مد یریت جهادی نیازمند است.
پنجمین مؤلفه آن مردمی بودن اقتصاد است ،برای باال بردن مشارکت مردمی باید زیر ساخت هایی فراهم شود تا مردم
برای فعالیت اقتصادی انگیزه الزم را داشته باشند که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریك در پیشرفت کشور بدانند.
مؤلفه ششم تأمین امنیت غذا و دارو و خودکفایی و اعمال سیاست ها یی برای خودکفایی در این زمینه است .هفتمین
مؤلفه ،کاهش وابستگی به درآمد نفتی است که اصلی ترین مؤلفه در این زمینه است؛ چراکه وابستگی اقتصاد به درآمدهای
نفتی ،نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهد و افزایش نرخ واقعی ارز به عنوان یکی از نشانه های بیماری هلندی است و رقابت
پذیری برای تولیدات داخلی قابل صادرات را کاهش می دهد.
هشتمین مؤلفه اصالح الگوی مصرف از قبیل اصالح الگوی مصرف انرژی ،اصالح الگوی مصرف منابع در تولید و غیره
است که منظور سخت گیری و زندگی ر یاضتی نیست بلکه هدف مصرف بر اساس الگویی عاقالنه ،مدبرانه و صحیح است.
نهمین مؤلفه ،فسادستیزی است که الزمه فعالیت های سالم اقتصادی ،وجود امنیت اقتصادی است که این مهم از طر یق
بر خورد جدی با مفسدان اقتصادی امکان پذ یر است؛ چراکه فساد اقتصادی منجر به دزد یده شدن سرمایه عمومی توسط افراد
فاسد ،انحراف سرمایه گذاری های عمومی به سمت پروژه هایی که امکان فساد در آنها نیز بیشتر است و یا بدون ا ینکه بررسی
شود که آیا اجرای این پروژه ضرورتی دارد یا نه ،می شود و تمام ا ین موارد کاهش رفاه اجتماعی را در پی خواهند داشت و به
ضرر تمامی طبقات جامعه است.
آخرین مؤلفه مرتبط را دانش محور بودن اقتصاد ،می توان عنوان کرد که اقتصاد دانش بنیان از مهم تر ین ز یر ساخت
های اقتصادی هر کشوری است و اگر این موضوع مهم مورد توجه جدی قرار بگیرد قطعا چرخه علم تا ثروت کامل می گردد.
اقتصاد دانش بنیان ،نظام اقتصادی است که در آن تولید و کاربرد دانش ،علت اصلی ا یجاد ثروت است و کارایی چنین نظامی
نیازمند به تعریف ساز و کارها و شناخت عوامل مؤثر بر تولید و استفاده از دانش است که ارتباط بین این عوامل با یکدیگر
زمینه را برای عملکرد سایر بخش های اقتصاد فراهم خواهد کرد .اقتصاد دانش بنیا ن با توجه به و یژگی دانش ،باعث فراوانی و
رونق اقتصادی می شود.
اسناد باالدستی
.1اصول و مبانی فقهی حاکم بر اقتصاد اسالمی .2ا صول سوم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  .۳چشم
انداز جمهوری اسالمی ا یران در افق  1404هجری شمسی مصوب(  ) 1۳85 /09 /15مجمع تشخیص مصلحت نظام  .4سیاست
های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ا یران مصوب (  - ) 1۳87 /11 /21مقام معظم
رهبری (مدظله العالی )  .5قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ا یران (  .6 ) 1۳90 - 1۳94سیاست های کلی نظام
در امور پدافند غیرعامل مرتبط با نظام جامع تأمین تامین نیازهای پایه ای و اساسی (مواد غذا یی ) عبارتنداز . 7 :تأکید بر پدافند
غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیت
های ضروری ،ارتقاء پا یداری ملی و تسهیل مد یریت بحران در مقابل تهد یدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد .8طبقه بندی
مراکز ،اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی ،حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم و فرهنگ سازی و آموزش
عمومی در زمینه به کار گیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیر دولتی ،پیش بینی مواد درسی در سطوح
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مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام .9 ) 1۳89 ،بیانات و
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری ”مدظله العالی) در خصوص اقتصاد مقاومتی ( .) 1۳89 1۳94

محيط شناسی حوزه تامين کاالهاي اساسی:
برای تحلیل وضع موجود ،تعیین نقاط ضعف و آسیب پذیری ها ،قوت ها ،تهد یدات و فرصتها در محیط بیرونی و داخلی
با حضور صاحب نظران از دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مصاحبه عمیق صورت گرفته است که نتایج آن بشرح ذیل می
باشد( .سند راهبردی پدافند اقتصادی) 1۳94 -1۳96 ،
 تهدیدها.1تحر یم مستقیم غذا ،فناوری و نهاده های اصلی تولید محصوالت کشاورزی .2تحریم غیر مستقیم غذا از طر یق تحریم
های حوزه تجارت خارجی نظیر تحریم های نفتی ،پولی و حمل و نقل .۳ارزان فروشی و بازارشکنی محصوالت کشاورزی با
هدف تضعیف تولید داخلی (دامپینگ ) .4تغییر دادن سبك زندگی و الگوی مصرف غذا با رو یکرد تشدید وابستگی و تهدید
سالمت جامعه .5تحدید منابع آبی از سمت کشورهای باالدست با همکاری آمر یکا و رژیم صهیونیستی
 فرصت ها.1موقعیت ژئوپلتیك ا یران و قابلیت ا یجاد بستر ترانزیت غذا یی و تامین امنیت غذا یی در شرایط حساس .2فرصت کشت
فرامرزی در کشورهای همسا یه با توجه به نزد یکی با کشورهای پرآب ونیروی اشتغال داخلی .۳دسترسی به آبهای آزاد و فرصت
صیادی محصوالت در یایی در حجم انبوه .4امکان صادرات با توجه به تقاضای روزافزون و بازار پا یدار منطقه ای محصوالت
کشاورزی
 ضعف ها .1وابستگی در تأمین غذای اساسی .2وابستگی در نهاده ها و فناوری های تولید غذاهای اساسی  .۳نبود سامانه ذخایر
راهبردی  .4نبود شفافیت در جر یان تأمین غذای اساسی و نبود سالمت در بازار آنها مانند احتکار .5تغییر کاربری اراضی
کشاورزی .6تخریب منابع پا یه باالخص منابع آب .7تشدید خشکسالی های دوره ای (تغییر اقلیم ) .8پراکندگی و خرد بودن
اراضی .9پا یین بودن میزان بهره وری در من ابع ،نهاده ها و د یگر عوامل اصلی تولید غذا (موثر در عدم خودکفایی )  .10غلبه
اقدامات کوتاه مدت برای تامین امنیت غذایی بر سیاست های بلندمدت  .11نابسامانی و ضعف ساختاری مد یریت بخش امنیت
غذایی و عوامل تولید کشاورزی نظیر سالمت ،آب و تجارت.
 قوت ها.1قدرت مقاومت بخش کشاورزی در مقابل تکانه ها و تهد یدات خارجی (آسیب پذیری کم بخش تولید غذا از مخاطرات
و تهد یدهای اقتصادی ) .2ظرفیت باالی اشتغال زایی زنجیره تولید غذا به دلیل پا یین بودن نسبت سرما یه گذاری به اشتغال
زایی .۳تنوع اقلیمی و وجود آب و هوای متنوع و چهار فصل و ظرفیت تامین انواع محصوالت .4مرزهای آبی گسترده و فرصت
های ز یاد آبزی پروری .5آب های غیر متعارف و امکان کشت دیم محصوالت کشاورزی (سندراهبردی پدافند اقتصادی-1۳96 ،
.) 1۳94
دفاع جزیی از هویت یک ملت زنده است.
پدافند غیر عامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است و از درون ما را مصون می کند .پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات
غیر مسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی  ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ارتقای پایداری ملی ،و
تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدام های نظامی دشمن می شود
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تاریخچه پدافند غير عامل
تاریخ بکار گیری اقدامات پدافند غیر عامل به قدمت خلقت انسان است .سات بر روی دین درمیان دستاوردهای بشری
،هیچ پدیده ای به اندازه تاریخ  ،انسان را به مرزهای رشد و بلوغ نزدیك نکرده است .یکی از بهترین راههای شناخت هر مساله
مطالعه گذشته یع نی تاریخ است انسان ها از طریق پناه گرفتن در غارها ،ساختن جوشن و سپر ،ایجاد برج و بارو و قالع محکم
و مرتفع  ،حفر خندق ،دیوارهای دفاعی برای دفاع در برابر دشمنان و ادامه ی حیات و بقای خود اقدام می کردند .
احداث دیوارها و قالع دفاعی از بدوحیات بشری تا کنون موج ود بوده و ادامه یافته است  .و دیوارهای دفاعی بابل  ،چین
 ،سد دفاعی ذوالقرنین (آیه  85سوره مبارکه کهف ) ،آتالنتیك ،کرملین ،آنتونین ،ماژینو ،مراکش ،لندن ،لیما ،اورشلیم ،برلین،
بلفاست ،فلك االفالك ،سیلك کاشان ،حسنلوی ارومیه،الموت قزوین ،تورنگ کرمان ،حصار دامغان و)...از نمونه های اقدامات
دفاعی در جهان و کشور ایران بوده است.
پدافند غير عامل قبل از انقالب اسالمی
تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی در بهمن  1۳۳5به  ۳معاونت فنی ،عملیاتی و آموزش -اداری و مالی و  5مدیریت کل
و یك مرکز مقابله با حریق پس از تصویب مجلس شورای ملی در تشکیالت نخست وزیری
ماموریت سازمان مذکور :
 -1هدایت ،کنترل و پشتیبانی مردم حین حوادث و بالیای طبیعی  -2کمك ،امداد و نجات مصدومین -۳کاهش آسیب
پذیری های کشور در برابر تهدیدات خارجی جدا شدن سازم ان یاد شده از تشکیالت نخست وزیری و الحاق آن به وزارت کشور
در (  18بهمن .) 1۳۳7
پدافند غير عامل بعد از انقالب اسالمی
منحل شدن سازمان مذکور برا برالیحه شورای انقالب اسالمی درسال 1۳5و الحاق آن به سازمان بسیج ملی ،واگذار شدن
مسئولیت سازمان به مدیریت حوادث طبیعی غیر مترقبه وزارت کشور  -محول شدن سازمان به مدیریت برنامه ریزی سابق -
واگذار شدن مسئولیت سازمان به قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ص) ،شکل گیری کمیته دائمی پدافند غیر عامل در ستاد
کل نیروهای مسلح (  8آبان  ) 1۳82به پیشنهاد ریاست ستاد کل و تائید مقام معظم رهبری ،تشکیل ساختارهای ادارات کل
پدافند غیر عامل در دستگاههای اجرایی و استان ها وتغییر عناوین معاونت های مهندسی یگان های نیروهای مسلح به معاونت
مهندسی و پدافند غیر عامل.
امنيت ملی ( )National securityامنیت ملی به علت تغییر مفهوم قدرت و تهدید دارای تعریف واحدی نمی باشد و تعاریف متعددی از آن به شرح زیر ارائه
شده است :
 یك ملت وقتی دارای امنیت ملی است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزشهای اساسی خود را حفظ کند و درصورت اقدام به جنگ بتواند آنرا به پیش ببرد (والتر لیپمن )
 اینکه کشورها هیچگونه احساس خطر حمله نظامی ،فشار سیاسی یا اقتصادی نکنند و بتوانند آزادانه پیشرفت و توسعهخود را تعقیب نمایند (سازمان ملل ).
 عناصر و اجزاي امنيت ملی)(National Security Elementsا -امنیت نظامی (  ) Military securityتوانایی یك ملت برای دفاع و حفظ سرزمین و خاك خود
 -2امنیت سیاسی (  ) Political securityتوانایی سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی برای پیشبرد اهداف خود
 -۳امنیت اقتصادی (  ) Economic securityوضعیت با ثبات و افق معل وم و روشن از آینده که در آن فرد ،جامعه،
سازمان و دولت بدون احساس خطر به تولید ،توزیع و مصرف ثروت بپردازد  .داشتن در آمد سرانه مطلوب ،کاهش نرخ تورم،
دسترسی به منابع جدید ثرو ت (ایجاد شغل برای مردم و حفظ آن ،ام نیت شغلی ،خود کفایی ،امنیت مالی،سطح تولیدات
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داخلی و تناسب واردات و صادرات ،حمایت از افراد آسیب پذیر جامعه  ،داشتن منابع درآمد متنوع برای حمایت از یك زندگی
اس تاندارد حال و آینده فراروی مردم  ،توانایی افراد خانواده ها و جوامع برای تامین مایحتاج مربوطه خود ،بیمه های اجتماعی و
درمانی،غذا ،مسکن ،لب اس و در آمد مکفی ،ثبات بازارها ،تجارت آزاد ،نداشتن بدهی ) .که از منابع جدید ثروت هستند ،می
باشد.
تغيير ماهيت تهدیدات
جهان هر روز در حال تحول است و درك ما را از تهدیدات و امنیت تغییر می دهد .بعد از سال  1991چارچوب درك
امنیت گسترش یافته است و نه تنها تهدید نظامی بلکه تهدیدات اقتصادی ،سایبری  ،سیاسی  ،فرم  ،زیست محیطی ،غذایی ،
انرژی  ،بیوتروریستی ،اگروتروریستی و سالمت  ،فرهنگی و اجتماعی ،را نیز شامل می شود.
سياست هاي کلی نظام در مورد پدافند غير عامل:
 -1تاکی د بر پدافند غیر عامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزا یش بازدارندگی ،کاهش
آسیب پذیری ،تداوم فعالیت های ضروری ،ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی
دشمن می گردد-2 .رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن ،پراکنده سازی ی ا تجمیع حسب مورد،
حساسیت زدایی ،اختفاء ،استتار ،فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه درطرح های آمایش
سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور -۳ .طبقه بندی مراکز،اماک ن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی ،حساس و مهم و
روز آمد کردن آن در صورت لزوم -4 .تهیه و اجرای طرح های پدافند غیر عامل (با رعایت اصل هزینه  -فایده) در مورد
مراکز،اماکن و تاسیسات حائز اهمیت -5 .تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل در برابر سالح های غیر متعارف نظیرهسته ای،
میکروبی و شیمیایی -6دو یا چند منظوره کردن مستحدثات ،تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصالتی در جهت بهره گیری
پدافندی از طرح های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور  -7فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری
اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در بخش دولتی و غیر دولتی  ،پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه
تحقیقات در زمینه پدافند غیر عامل -8 .رعایت طبقه بندی اطالعات طرح های پدافند غیر عامل-9 .ممانعت از ایجاد تاسیسات
پر خطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تاسیسات از شهر ها و پیش بینی تهدیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی
که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پر خطر با تعیین حریم الزم-10 .حمایت الزم
از توسعه فناوری و صنایع مرتبط موردنیاز کشور در پدافند غیر عامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی  -11به کارگیری اصول
و ضوابط پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و
صیانت شبکه های اطالع رسانی ،مخابراتی و رایانه ای -12 .پیش بینی ساز و کار الزم برای تهیه طرح های مشترك ایمن سازی
و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهای مسئول ،در دو حوزه پدافند غیر عامل و حوادث غیر مترقبه
در جهت هم افزایی و کاهش هزینه ها-1۳ .ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی ،برنامه ریزی و تصوی ب اصول و ضوابط ،استاندارد
ها ،معیارها ،مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیر عامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

روش شناسی تحقيق:
این تحقیق کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از نظر خبرگان عوامل راهبردی مؤثر در تامین
نیازهای پایه ای و اساسی (مواد غذا یی ) از منظر پدافند غیرعامل تبیین شده اند .به این منظور ضمن کاوش در ادبیات و احصای
عوامل مؤثر جهت تولید ادبیات تکمیلی با  15نفر از خبرگان ،اساتید و مد یران ارشد که با اهداف و کارکردهای پدافند غیرعامل
نیز آشنایی داشتند مصاحبه عمیق صورت گرفت .سپس جهت تثبیت عوامل احصا شده و همچنین تعیین عوامل داخلی (قوت
و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت و تهدید ) بودن این عوامل از پرسشنامه محقق ساز استفاده کرده و از  10نفر از نخبگان که
هم با اصول تامین نیازهای پا یه ای و اساسی (مواد غذایی ) و هم با اصول پدافند غیرعامل آشنا یی داشتند ،برای اعتبار تحقیق،
نظر خواهی شد.
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تجزیه و تحليل داده ها و یافته ها ي تحقيق:
عوامل راهبردی مؤثر در تامین نیازهای پایه ای و اساسی (مواد غذا یی ) از منظر پدافند غیرعامل با توجه به سوال و هدف
تحقیق که تبیین عوامل راهبردی مؤثر در تامین نیازهای پایه ای و اساسی (مواد غذایی ) از منظر پدافند غیرعامل در محدوده
کشور ج.ا.ا است ،با مطالعه و بررسی اسناد باالدستی ،مکتوبات و مدارك علمی ا ین عوامل احصا شدند .ولی جهت تکمیل ادبیات
با  15نفر از خبرگان ،اساتید و مد یران ارشد نیز مصاحبه شد .این عوامل با توجه به نظام جامع تامین نیازهای پا یه ای و اساسی
با رو یکرد اقتصادی ،دسته بندی شدند .جهت تثبیت و تعیین نوع (داخلی یا خارجی ) و جنس آنها نظرات خبرگان اخذ گردید
که پاسخ گو یان با تمام  70عامل احصا شده موافق بودند .همچنین بر اساس نظر ا یشان ،این عوامل در دو دسته عوامل داخلی
(قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت و تهدید ) تقسیم شده اند.

روش و ابزار گردآور ي اطالعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات با توجه به و یژگی های موضوع از تکنیك رجوع به اسناد ،مدارك ،مطالعات
کتابخانه ای و همچنین از روش میدانی نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

نتيجه گيري
اگر چه نتیجه تحریم ها از جنبه فشار بر جامعه ا یران و به دنبال آن ا یجاد تنگنا برای نظام سیاسی کشور از طریق تضعیف
امنیت اقتصادی ،تا حدودی قابل محاسبه بوده است .اما مطالعه رئالیستی و عینی شرایط جمهوری اسالمی نشان می دهد ،این
ابزار یعنی تحریم و به قول محافل سیاسی آمر یکایی «تحریم های فلج کننده» ،برای تحقق هدف نهایی آمر یکا تا میزان ز یادی
ناکارا بوده ،کما ا ینکه هم اینك نیز آمر یکا را به عنوان بزرگترین بازنده تحریم نفتی و بانکی ایران مطرح نموده است .در حقیقت،
شرایط خاص و متمایز از مقام مقایسه و همچنین و یژگی های منحصر به فرد و ظرفیت های متنوع مردمی ،سیاسی و اقتصادی
جمهوری اسالمی ،از مهم تر ین عواملی به شمار می رود که کارآیی و هدف مطلوب غرب از اعمال تحریم ها را با عالمت سوال
های جدی مواجه کرده و ا یران را به نوعی مصونیت و ضربه ناپذیری در برابر تهد یدها و تحر یم ها رسانده است .کما ا ینکه
پیامدهای سیاسی و بویژه اقتصادی جبران ناپذیری را نیز ناشی از تحریم ا یران برای آمر یکا و اروپا و شرکت های بزرگ نفتی و
صنعتی در ا ین کشورها به بار آورده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی از سالیان گذشته با هوشمندی کامل نسبت به روند اقتصادی کشور و تحریم های دشمنان با
آگاهی بخشی به مد یران اقتصادی و آحاد جامعه ضمن توجه به اقشار آسیب پذیر از جهت گیری دولت در تصو یب قوانین
اقتصادی همچون قانون اصل  ،44هدفمندسازی یارانه ها و ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمایت جدی کردند.
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