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 چکيده

در نظام   ی ساختار یو ضرورت ها یاقتصاد یها یاز شکل بند یتابع رعاملیپدافند غ یاستگذاریس
الزم    یها   تیقابل   ند،ازینما  یم  یرا ط  ی و نوساز  یکه روند رشد اقتصاد   ییشود.کشورها   یم  یتلق  یاسیس

آثار خود    ی ادو رشد اقتص  ی دهد که نوساز  یامر نشان م  نیابرخوردارند.  رعاملیپدافند غ  یسازمانده  یبرا

 گذارد.  یبجا م  یو راهبرد   ی ساختار  ،یاجتماع  ،یفرهنگ  یرا در حوزه ها

  یاز تحریم واقع   یبی تحریم هوشمند را که ترک  یترکش تخاصم، یعن  ریآن، آخرین ت  یغرب  انیو حام  آمریکا
  یرها کرده اند. این نوع تحریم اقتصادی که به زعم آنان م   یجمهوری اسالم  هیاست، عل  یو جنگ روان

  ینفتکش ها و برخ   و  یرانی بانك مرکزی، شرکت های کشت  ،یتواند فلج کننده باشد، شامل تحریم های نفت

تواند راهکاری برای مقابله با این حربه دشمن   یمشابه م  قاتیو تحق قیتحق نیشخصیت ها  است. لذا ا
پایه    ازهایین  نیعوامل راهبردی مؤثر در تأم  نییبا هدف تب یل یو تحل   یفیبا روش توص  قیاین تحق  باشد.

به منظور مقابله با تحریم های اقتصادی دشمن    ی با رویکرد اقتصاد  رعاملیاز منظر پدافند غ  یای و اساس

)قوت ها و ضعف ها(    یدر قالب عوامل داخل   رعاملیبا استفاده از نظرات خبرگان آشنا به موضوع پدافند غ

  یدهد عوامل   یبه دست آمده نشان م  جی)فرصت ها و تهدیدات( نوشته شده است که نتا  یو عوامل خارج
فرهنگ سازی به نفع    ،یبرای دفاع از عزت مل   یهمگان  شارکتهمچون وجود اهداف دشمن و لزوم جلب م

کشاورزی و تول  ،یداخل  داتیمصرف تول اقالم راهبردی، لزوم مدیریت    دیعدم اولویت به توسعه بخش 

و فرصت    یو خرید اقالم ضروری و سودجوی  یاساس  ازهاییمناسب ذخایر و منابع ارزی کشور به نفع ن

به  نیو در تأم  یداخل   تیبا تحریم های اقتصادی دشمن در حما ابلهاز عوامل مؤثر در مق  یبخش یطلب
 خواهد بود.  ییبر مواد غذا  دیبا تاک  یپایه ای و اساس  ازهاییو توزیع کارآمد ن  یسازی کاف  رهیموقع، ذخ

اقتصادی،   :يديکل اژگانو تحریم  اقتصادی،  رشد  اقتصادی،  پدافند  عامل،  غیر  پدافند 

 .غیرعاملپدافند   ذارییاستگس
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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

 

 ها، راهبردها و راهکارهاي پدافند اقتصادي  ضرورت

 )دفاع اقتصادي ـ جهاد اقتصادي(
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 مقدمه

عوامل متنوع شدن راهبردها یکیمختلف به عنوان   یدر کشورها یاقتصادرشد   یاستگردد. سیمحسوب م  یدفاع  یاز 

وارد شدن صدمات جان  یریعامل با هدف جلوگیرپدافند غ  گذاری خسارات مال یاز  صدمات و  یدنبه حداقل رسان یاو    یو 

 یرانا یتحول در ساختار اقتصاد  یندهایفرا.یردگ  یدشمن انجام م یو موشک  ییهوا  یایی،در ینی،از حمالت زم یخسارات ناش

 یاستگذاریاز س  یریضرورت بهره گ  ی،و راهبرد یتیامن  یداتتهد یطدانست. در شرا یاز پشتوانه راهبرد  یبه عنوان بخش  یدرا با
غی برابر تهد یکردرو  ینتر یعامل به عنوان اصلردفاع  و   یرشد اقتصاد  یضرورت ها شود.  یم  یدشمن تلق یداتبازدارنده در 

 .گردد  یسازمانده  غیرعاملپدافند   یاستگذاریمعطوف به س یندهایکه فرا  یدنما یم  یجابا یرانا  یتحول راهبرد

مقابله با    یبرا  غیرعاملپدافند    یاستگذاریاست که س  یرامکانپذ  یطیدر شرا یقدرت مل  یها یاز شکل بند  یریهره گب
 گردد.  یسازمانده یاحتمال  یداتتهد

 یرهذخ یبرا  یمخازن، منبع  ینکهبا توجه به ا  یرعاملپدافند غ یاستگذاریدر س یو اقتصاد یاجتماع یها  یرساختنقش ز

لذا پدافند   یاساس یازهاین بهره بردار یبحران  یریتو نگرش مد  غیرعاملمردم هست،    یباالئ   یتمخازن از اهم  یدر ساخت و 
ناپذ  یدتهد  یطدر شرا  یو نظام یصنعت  یساتاز تأس تحفاظ  ین، ضرورتهابرخوردار است. عالوه بر مخاز  یو ضرور  یراجتناب 

بوشهر، تخر  یهسته ا یساتتأس یباست. حوادث مربوط به تخر دهد که   یدر مالرد نشان م یموشک  یساتتأس یبدر نطنز و 

عمل ینظام یوزه هابر عامل، نه تنها در ح یپدافند مبتن یو الگوها  غیرعاملدفاع  یضرورت سازمانده وجود دارد بلکه    یاتیو 

 برخوردار است. یا یژهو یتاز اهم  یدنما یم یرانا یبرا یقدرت مل  یدکه مبادرت به تول  یساتیاز تأس  یكهر 
جنبه اقتصادی  انقالب ها  از پایه های مهم پایداری  ییک است، یمل یتبه سایر ابعاد امن  یاقتصاد، مقوم و بسترساز دستیاب

بوده است. یک  از  ای  با جنگ همه جانبه یریگ ایران از ابتدای شکل  یآن است. انقالب اسالم از ابعاد   یسوی استکبار مواجه 

نهای اعمال  ها مهم آن، بعد اقتصادی است که در قالب تحریم ن این تحریم  یشده است. هدف  های  فرسایش توانمندی یزها 
 اسالمی  با دشمنان انقالبذا مقابله  . لی باشدهای خود م  از اهداف و آرمان  یدنمنظور دست کش  به ی ایراننظام جمهوری اسالم

 .است اقتصادی با توان دفاع در مقابل تهدیدات و تهاجمات یاقتصادی قوی و منعطف  یستممستلزم س

نظریه اقتصاد مقاومت یملت ایران که ابعاد و گستردگ  یهجنگ اقتصادی غرب عل به    سوی از  یآن در  مقام معظم رهبری 

  یایران با عنایت به برخ   یکه دشمنان جمهوری اسالم  یت استجهت حائز اهم  توجه قرار گرفت ازاین  مورد  تری  یقشکل عم
را  یاموشهای تهدید، جنگ خ  خود در سایر عرصه ی هایاشتن بر ناتوانذسرپوش گ  ضمن کنند تای های تهدید تالش م مؤلفه

بخش  یه ملتعل بتوانند  با کمترین هزینه  نمایندخود را    گذشهاز اهداف    یایران مدیریت کنند که  اعمال فشارهای   .تامین 

ایران    یهها عل  به تحریم  یوستندیگر برای پ  کشورهای  مردم و وادار کردن  یازن مورد یاقتصادی و ممانعت از ورود کاالهای اساس
 خود را بر مردم وارد سازد.  یاثرات منف و  قتصادی، بازتابکه فشارهای ا ی شودباعث م

معظم رهبری قرارگرفته   ید مقاممورد تأک یاقتصاد یابالغ  یاست هایمردم که در س یشتموضوع مع  یتبا توجه به اهم

پدافند غ  ییناست تب برابر  یرعاملعوامل راهبردی مؤثر  مواد بر   یدبا تأک  یای و اساس  پایه  یازهاین  ینتأم تهدیدات کشور در 

بود. در این راستا برای مدیریت وضع موجود، توجه به    ا تأثیراتاز الزامات جنگ اقتصادی و مقابله ب  غذایی آن بر مردم خواهد 
به وابستگ گذارهای   ها و مؤلفه  فقوتها، ضع تهدیدات،  فرصت ها،  یهای اصل به نهاده  ی کشوربر آنها ضرور ی است. با توجه 

جانبه   های همه  کشور و تحریم یکاالهای اساس توزیع سازی و یرهذخ  ین،های نظام تأم  فو نقاط ضع یهای اساسکاال  یداتتول

 یینتب جنگ اقتصادی،  یتو نبود درك روشن از ماه  یرعاملبا رویکرد پدافند غ موجود  وعدم نگاه یکپارچه راهبردهای ی،از طرف
پدافند اق به مؤلفه  یابیبرای دست موجود عوامل عوامل مؤثر یین تبی در پ یقاین تحق لذا   تصادی ضروری است،های  راهبردی 

پدافند  ییاذغمواد  د بر  یبا تأک  یای و اساس  پایه یازهاین ینتأم یندر تضم  .ی باشدم یبا رویکرد اقتصاد  غیرعامل  از منظر 

عوامل مؤثر پدافند غ  یینصورت تب در و قدرت   یداخل تولید توان  ی،های اجرای و اجرای آن در دستگاه  یرعاملراهبردی 

، خواسته دشمن در قرار یرعاملعوامل مؤثر پدافند غ  به مقابله با تهدیدات اقتصادی افزایش خواهد یافت و در صورت عدم توجه
به واسطه در مقابل نظام،    (یی غذامواد)  یو اساس  ای  پایه  یازهایمناسب به ن  یو عدم دسترس یشتیمع  مشکالت  دادن مردم 

یافت  .  تحقق خواهد 
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 يقتحق  یشناس  يشينهو پ  ي نظر یمبان

برا یا  ینهاست که پشتوانه و زم  ینا یقتحق  یشینهاز پ مقصود و وضع  یقاتیپروژه تحق  ینب  یپژوهش فراهم آورد و پل یرا 

 (.  12:1۳94راد،  یکند )عرفان  یجادا  ینده،و الزامات آن در آ یقرا درباره موضوع مورد تحق  یشتریباشد که بتواند شناخت ب  یفعل

 

 مفهوم شناسی

برابر    ی درملّ یتو حاکم یارض  یتاز تمام یانتافراد، ص  یتامن ینحفظ جان مردم، تضم یپدافند به معن همه مواقع در 

(.  منظور از 220:  1۳91،  1۳91)کامران و همکار،   باشد یسالح م ییرکارگ  و هرگونه تجاوز بدون به  یتهرگونه شرایط، موقع
که بدون ن  یمجموعه اقداماتپدافند غیرعامل  صرفاً  ینظام  یزاتتجه  کاربرد به  یازاست  ساختار و   یبر مبنای طراح و سالح 

بعد شکل پ و مشخصات فضا از دو  عملکردهای آن، در  های   یتاز جنگ، بهبود قابل  یناش  یب هایمحدود نمودن آس یفرم و 

 ( Lacina, 2006:276)  از جنگ است.  یناش  یلطمات جان  یدنحفاظت از جان شهروندان و به حداقل رسان ینتأم به منظور  فضا
با تأک  یرعاملپدافند غ  ی،پردازان داخل نظریه یشترب برابر حمالت یشگیرانهبر بعد دفاع پ  یدرا    ی(عامل انسان)  دشمن در 

  سازمان یروها،تمام نهادها، ن  یرعاملپدافند غ  یکه دردارند درحال  یتمسلح مسئول یروهاید. در پدافند عامل فقط نان  کرده یرتعب

بر ی توانندمردم م یها، صنایع و حت  (.8:  1۳91)کامران و همکار،   .یرندگ  عهده  نقجش مؤثری 

است. خداوند در   ید شدهتأک  یرعاملایران به موضجوع پدافند غ  یکشور جمهوری اسالم  یو اسناد باالدست یدر منابع دین
  یدکن یجهای آماده بس و از اسب یروتوان دارید از ن ه درو برای مقابله با دشمن، هر چ "ی فرماید:  سوره مبارکه انفال م  62آیه  

  به شناسد یخداوند آنها را م یول ی شناسیداز اینان را که شما آنان را نم ی غیرنانمدش  یزتا دشمن خدا و دشمن خودتان و ن

 "شد. سوی شما خواهد آمد و به شما ستم نخواهد  پاداش کامل آن به ید،راه خدا هر چه انفاق کن در  و  بترساند  یآن بس  یلهوس
این موضوعات ازجمله   یاری ازاند که بس ها و موارد زیادی را آورده  نکته یاالسالم قرائت این آیه شریفه حجت  یردر تفس

  یدفاع   یهتهدید دشمنان، حفظ بن ی،مردم یجبس دشمن، ایجاد رعب در  ی،وحدت و یکپارچگ  ی،رزم  یباش، آمادگ ور آمادهدست

 (.۳46-۳47:  1۳88می باشند: )قرائتی،    عاملیرمسلمانان مرتبط با بحث پدافند غ

علی )علیه السالم( در نامه   نهج البالغه می فرمایند: »آنگاه که در میدان جنگ رویاروی دشمن   11حضرت امیرالمومنین 
را از دشمن  باشد تا پوشش و حفاظ شما شود و شماقرار گرفتید، باید قرارگاه شما در دامنه کوه ها و تپه ها و یا در کنار نهرها 

داشته  یعیبر موانع طب یههای دیگر، تک  و قسمت یدسو با دشمن داشته باش  دو  یا حداکثرکند و جنگ را از یکسو    ینگاهبان

 (.۳51:  1۳87قدرت نفوذ نداشته باشد« )دشتی،   باشد، تا دشمن
ن برداری  حداکثر بهره)صلی اهلل علیه( با اتکاء بر ارتفاعات  اکرم  یامبربر این اصول، در غزوه احد پ  یهبا تک  یزدر صدر اسالم 

ن یعیعوارض طباز   غزوه خندق با کندن خنرا  شهر مدینه و ایجاد خطوط دفاعی مانع تهاجم  مالش  ونیرامدق پمودند و در 

 (  10:  1۳89دشمنان به شهر شدند. )جاللی و همکار، 

ن پدافند غ یزمقام معظم رهبری  تأک  یرعاملبارها موضوع  داده یدرا مورد    املیرعپدافند غ: »یفرماینداند. ازجمله م  قرار 
درون ما را مصون م یتمثل مصون برای انسان است. از  بکند و   یاست که ولو دشمن تهاجم این . این معنایشی کندسازی 

نخواهد و  هم بکشد و ضرب یزحمت مقام معظم رهبری، «. )این است  یجه اشنت  یرعاملاین پدافند غکرد،   زوری هم بزند، اثری 

 (1۳91آبان  
حفاظت از جان  (  81:  1۳91: )جاللی، کند یم فرا به شرح زیر تعری  یرعاملاهداف و کارکردهای مهم پدافند غ یجالل 

زیرس حفاظت از  حفاظت ازااخت همردم،  خدمات ضروری،  استمرار  تجه  یساتتأس  ،  پایدارسازی مدیریت عال   یزاتو    ینادر، 

نیازهایکشور، حفاظت سایبری از کشور و تأم  .مردم ین 

 

 هوم نيازهاي پایه اي و اساسی مردممف

لغتنامه دهخدا به معنای حاجت و احت یازن   فو ضرورت تعری   درخواست گان مترادف و متضادژو در فرهنگ وا یجاجدر 

شده است،   فالزم و ضروری تعری  ی،اصول ی،به معنای اساس  متضاد  گان مترادف وژدر فرهنگ وا  یاتیه حژوا ینشده است همچن
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 ی الزمرژآنچه خورده شود و به نمو جسم کمك کند و ان  یدقوت و در فرهنگ عم ی،خوردن معنای  به یندر فرهنگ مع یزا نذغ

 .برای بدن به وجود آورد
 ۀتوسع  ینۀزم  آن در کاربردهای  از  یکند یک یم  یانکند و ب  یبشر را به شرح زیر دسته بندی م یاساس  یازهاین  یفن مکس

مشترك   ینظام اجتماع  یازو کارکرد ن  (تجاری  یازهاینه ن) بشر یفرد اساس  منحصربه یازهایاستراتژیك پایدار است که در آن ن

درك، مشارکت، فراغت، تکوین، هویت   ی،معاش، حفاظت، مهربان  عبارتند از: امرار  ی شود کههای پایدار پاسخ داده م  در جامع
 (80:  1989ن، . )مکس نیف مانفرد و دیگراو آزادی

ارتباطات، سرپناه و  و رسانه یت،ا، آب، بهداشت، امنذمردم را شامل غ یاتی(ح) یاساس یازهاین  یرعاملسازمان پدافند غ

  یهای ذاغ.(1۳9۳بندی نموده است. )جاللی،  امکان تقسیم در صورت ینالزم و تأم یاتی،گروه ح  ۳نموده و آن را به    فی تعریژانر

باال در مصرف خانوار ایران کشور شده و ضرورت   یمل یتباعث اختالل در امن بازار طوریکه کمبود آنها در دارند به  یکه سهم 
به حد کفایت تول رغ و مرغ، گوشت م تخم  یب زمینی،، سج. این محصوالت عبارتند از گندم، برنید شونددارد در داخل کشور 

 روغن، قند و شکر.  لبنیات،  ،یقرمز، ماه

 

 يرعامل در پدافند غ یتهدید شناس

پدافند غ وجود تهدیدات است که ینبا موضوع تهدیدات عج  یرعاملموضوع  را   یرعاملپدافند غ  اقدامات  بوده و درواقع 

نمایدم یهتوج پدافند غ یدنباید جهت دفاع و رس و کرده ییررویکرد تهدیدات در عصر حاضر تغ ی. از طرفی    یرعاملبه اهداف 

. تهدید در یمنمای  یپدافندی خود را بر اساس رویکرد جدید این تهدیدات طراح اقدامات  ضمن شناخت کامل تهدیدات نوین،

به معنای ایجاد ب  یدنترسان معنای  لغت به . )جعفری آبروی دیگری  بر جان، مال یا  یمو وعده عقوبت دادن و در اصطالح حقوق 
 (18۳:  1۳68لنگرودی، 

بر شکل عوامل مؤثر  تهدید و  به مفهوم  بازتاب های اجرای  یریگ با توجه  که تهدید یك مقوله   است  تهدید، پرواضح  یو 

روشها و ابزارهای   یت،. تهدید به لحاظ ماهی باشدم  قدرت  و  یاست، س  یاجغراف  یادینتعامل عناصر بن  یجهاست که نت  یتیکیئوپلژ
 (۳۳۳:  1۳85ابعاد مختلفی است. )حافظ نیا،   ده دارای انواع ومورداستفا

عامل    مکتب نظر  است ، اما از  جتهدیدات بخش اقتصادى از حوزه تهدیدات وجودى خار یشترباوجودآنکه ب کپنهاگ دو 

بقاى ج می نماید: »اول  اساسى تهدیدات بخش اقتصادى را تبدیل به تهدیدات وجودى   یتمعآنکه تهدیدات بخش اقتصادى 

بر بجش نظامى داشته باشد  یراقتصادى تأثآنگه تهدیدات کشور را مورد تهدید قرار دهد. دوم   «. بر این اساس می استراتژیك 
را از   یتبقای جمع می تواند رار داد، زیرا همقگسترده اقجتصادى را در مجموعه تهدیدات وجودى اقتصادى   توان تحریم هاى

عمال بخش نظامى را با مشکالت جدى و مخرب   نظامى ىوژو تکنول یزاتهم با تحریم تجهگسترش فقر تهدید نماید و   یهناح

 (1۳1:  1۳85)عصاریان نژاد و همکاران،   مواجه نماید.

 

 :يکشور در جنگ اقتصاد يازمنديمهمترین ن

 یش ازپیشب ها،  تحریم آن در دوره ی یترود و اهم یا به شمار مذغ  ینمنبع تأم ی ترینبخش کشاورزی مهمترین و اصل

یکشود  یاحساس م پ ی.   یاستهایس یبرخ نتایج  یرانشانه برود. اخ بخش  این  یدولت باید به سمت سامان ده  های یکاناز 

ای کشور دارند، با بحران  ذغمواد  یددر تول یمحصوالت کشاورزی، که نقش مهمی  ای بوده است که کشت برخ  گونه  اقتصادی به
نزدیك آنها در آینده یدشده است و خطر کاهش تول  یفآنها تضع یدکشاورزان در تول  انگیزه ی اند ومواجه شده   احساس  ای 

سازد و از واردات کاالهای   را  کشاورزی یدات. دولت باید توجه جدی به مشکالت کشاورزان نماید و موانع تولی شودم مرتفع 

در شرایط  به تول  یداخل  یدکنندگانکه تول  یکشاورزی  به دل ینماید. بدیه  یریجلوگ  ید هستند،قادر    یلاست که این بخش 
بودن و زودبازده بودن، قادر ب  است  استراتژیك  کاالهای  یمتق  یتلحاظ تثب از)  اوضاع اقتصادیبر  یشتریبا سرعت و تحرك 

 و یاحسان) .است   مقابله با تحریم های اقتصادی یکشاورزی گام اصل یداتدر تول یارد. خودکفایذبگ  یرتأث  غال(اشت  و یمصرف

 (1۳92 همکار،
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 تهدیدات و تحریم هاي اقتصادي

  ییک )رحمت اهلل علیه( می فرمایند: » یینام خمشود، ام یاز مسائل مهم برای کشورها محسوب م یتهدید اقتصادی یک

و باید مسئله کشاورزی    یمباش  یبدون وابستگ اقتصادی قوی و یثکه از ح  یمکن  یاز مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است. باید سع

 ( 50:  17  امام، جلد  . )صحیفهموردنظر ما باشد  یشترما را وابسته کنند ب یم سابق برای به هم زدن آن نقشه داشتند تاژکه در ر
  ی دانندجهان م  طبیعی به منابع و مخازن یاز طمع استعمارگران برای دستیاب یایشان تهدید اقتصادی را ناش ینهمچن

 یها م اینپرداخته اند که از آن جمله است: » منافع اقتصادی کشورها یهگران عل  سازی تهدید سلطه  باره به روشن و دراین

 (2۳9:  4همان، جلد  .« )که تمام مخازن ما را ببرند خواهند

( که باعث به خطر یاسیو خارج از کنترل دولت )نظام س  یاقتصاد یتبا ماه  یو خارج یعوامل داخل یاقتصاد یداتتهد
  یف(. طبق تعر ۳5:  1۳77 ی،)رهبر، خادم  آن شود  یبه اهداف عال  یابیدر دست یرو تأخ یریجلوگ  یاو  ینظام اقتصاد یافتادن بقا

  یگرباز  یشود که از سو یگفته م یزیخشونت آم  یرغ یاقدامات اقتصاد  یا ادیاقتص یرفتار یبه الگوها ی،اقتصاد  یدتهد یف،س

به کار گرفته شده، امن  یااقناع   یقاز طر  یگریمشخص د  یگرانبا باز با خطر مواجه کند. )س یمل  یتالقاء  :  1۳88 یف،آنان را 
188.) 

از فشارها و تحریمهای   یرهایخارجی)  و  (شامل رشد اقتصادی و توزیع عادالنهی)خلاقتصادی را دو بعد دا یتماندل ابعاد امن

  (تحریم  یرنظ  یاقدامات منف)و چماق   (اری و ...ذگ  کمك، سرمایه نظیر  اقدامات مثبت)  ج. وی مسئله قدیم هوییداندم  ی(خارج

 .( 119:  1۳77)ماندل،  .یداندتهدیدات اقتصادی م را مهم ترین اشکال

 

 اصطالحات  یفتعر

مشخص و با استفاده  یطمح  یكهدف خاص، در   یكبه    یدنرس  یالگو و طرح کالن برا  یكراهبرد اساسا  :. راهبردالف

 (.18:  1۳85 ی،باشد )سالم یخاص م  یو روش ها  یتموجود و تحت تبع  یها، منابع و ابزارها یتاز ظرف
بد  یسازمان برا یتفعال  یرمس  راهبرد، سازمان است.  ها  یمعن ینتحقق اهداف  عموما راه  تعیین اهداف،   یکه پس از 

به.تواند راهبرد سازمان باشد یراه ها م یناز ا  یكجهت تحقق آنها متصور است و هر   یمتفاوت   یابیدست یمعنا  تحقق اهداف، 

به وضع  یتاز وضع  یدنمطلوب است و راهبرد، روش رس یتبه وضع :  1۳89و همکاران،   یشد )شهالئبا یمطلوب م یتموجود، 

79  .) 

 یریو هجوم دشمن جلوگ یشرویو امکانات موجود از پ  یلوسا  یهآن با استفاده از کل یاست که ط  یاقدامات   :. پدافندب

 (. 200:  1۳78 ی،)رستم گردد یتکاور او منهدم م یروهایبه عمل آمده و با ن

به کارگ :. پدافند عامل پ به منظور خنث  یممستق یریعبارت است از  عمل یانمودن و   یجنگ افزار،    یاتکاهش اثرات 

 (.7:  1۳89و همکاران،    یاهداف مورد نظر )جالل یو خرابکارانه بر رو ینفوذ یایی،در ینی،زم یی،خصمانه هوا

دافند غیرعامل کشور، پدافند  پ  یکل یها  یاستس  ینتدو یمصلحت نظام در راستا  یصمجمع تشخ  :. پدافند غيرعامل ت

 یبکاهش آس ی،بازدارندگ  یشکه موجب افزا  یمسلحانه ا یرغ  ینموده است: مجموعه اقدام ها یفگونه تعر  ینغیرعامل را ا
دشمن  یو اقدامات نظام  یدهابحران در مقابل تهد  یریتمد یلو تسه یمل یداریپا  یارتقا  ی،ضرور یها  یتتداوم فعال یری،پذ

 (.۳:  1۳88  یا،ن یشود )موحد یم

به حداقل رساندن خسارت  ینمتخاصمانه و همچن  یها  یتکاهش احتمال فعال  ینی،پدافند غیرعامل دفاع سر زم هدف

 هاست.  یتفعال  یناز ا  یناش

 یتوسط مقام معظم رهبر  یدهگانه اقتصاد مقاومت  یمؤلفه ها  :یده گانه اقتصاد مقاومت يها و مؤلفه ها یژگیو :و

( پو یجادتوان ا  یمؤلفه م  یناول ی(. براghasemi & anjamrooz,  2016ابالغ شده است  در اقتصاد کشور و   یاییتحرك و 
رفاه عموم ی،مل یدتول ی،از جمله رشد اقتصاد یکالن اقتصاد یبهبود شاخصه ها که منجر  یو عدالت اجتماع یاشتغال، تورم، 

ب  یم  یبه رونق اقتصاد ب یانشود را  عدالت اجتماع ینا  ینکرد که در  ها، شاخص  گسترش   یمؤلفه ها املکه ش یشاخص 

بدون   یرونق اقتصاد  ی،شاخص است؛ چراکه نظام اسالم ینو ... است، مهم تر ییزدا یتمقابله با رانت، محروم ی،اجتماع ینتأم
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با یعدالت اجتماع مقاومت  ییمؤلفه، توانا  ین. دومیابدمحروم جامعه بهبود جامعه، وضع طبقات   یشرفتبا پ  یدرا قبول ندارد و 

با تقو یم یپر کردن خأل مبادالت خارج  یمثال برا  یها است. برا یماز جمله تحر یدزاتهد واملدر برابر ع نقش بانك    یتتوان 
رشد   یبرا یها را فرصت یمتحر  ی،خصوص  یبانك ها  یگاهجا  یتبا تقو  یزو ن  یستندها ن یمتحر  یستکه در ل  یو عموم  یدولت یها

گسترده   یها  یتشامل ظرف یداخل  یها یتاز ظرف ینهمؤلفه آن استفاده به یننمود. سوم یتلق یالملل  ینو توسعه در عرصه ب

نشود و  یگرد  یکه از امکانات کشورها یستمعنا ن یناست که به ا  یمیو اقل یاییجغراف ی،مال یعی،طب ی،انسان ی،علم استفاده 
به ظرف  یداخل  یها یتتنها از ظرف شود بلکه با اتکا  با استفاده از امکانات ک  یم  یداخل  یها یتاستفاده    یگر،د  شورهایتوان 

 یبا حرکت یکردن اصول اقتصاد مقاومت  یاست چراکه عمل  یجهاد  یکردمؤلفه آن رو ینچهارمرا ارتقاء داد. یداخل  یها  یتظرف

 است.  یازمندن یجهاد  یریتو مد  یحرکت علم یزی،اراده راسخ، همت، برنامه ر  یكو به    یستن  یرآهسته امکان پذ

فراهم شود تا مردم  ییساخت ها  یرز  یدبا  یباال بردن مشارکت مردم  یبودن اقتصاد است، برا  یمؤلفه آن مردم  پنجمین
   .کشور بدانند   یشرفتدر پ  یكو شر الزم را داشته باشند که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد یزهانگ  یاقتصاد  یتفعال یبرا

 هفتمین  ست.ا ینهزم یندر ا ییخودکفا  یبرا ییها  یاستو اعمال س  ییغذا و دارو و خودکفا  یتامن  ینششم تأم مؤلفه

چراکه وابستگ ینهزم ینمؤلفه در ا  ینتر یاست که اصل  یبه درآمد نفت  یمؤلفه، کاهش وابستگ  یاقتصاد به درآمدها  یاست؛ 
به عنوان   ینرخ واقع  افزایش  دهد و  یقرار م  یرنرخ ارز را تحت تأث  ی،نفت نشانه ها یکیارز  است و رقابت    یهلند یماریب  یاز 

 دهد.  یقابل صادرات را کاهش م یداخل یداتتول یبرا  یریپذ

الگو یلمصرف از قب  یمؤلفه اصالح الگو  هشتمین ا  ی،مصرف انرژ  یاصالح  غ یدمصرف منابع در تول  یلگواصالح    یرهو 

 است. یحعاقالنه، مدبرانه و صح  ییبلکه هدف مصرف بر اساس الگو یستن  یاضتیر  یو زندگ یریاست که منظور سخت گ
  یقمهم از طر  یناست که ا یاقتصاد یتوجود امن  ی،سالم اقتصاد یها  یتاست که الزمه فعال یزیمؤلفه، فسادست نهمین

توسط افراد  یعموم یهشدن سرما  یدهمنجر به دزد یاست؛ چراکه فساد اقتصاد  یرامکان پذ یاقتصاد با مفسدان یبر خورد جد

 یبررس  ینکهبدون ا  یااست و   یشترب یزکه امکان فساد در آنها ن ییها  وژهبه سمت پر یعموم یها  یگذار  یهفاسد، انحراف سرما
خواهند داشت و به    یرا در پ یموارد کاهش رفاه اجتماع ینشود و تمام ا ینه، م  یادارد   یپروژه ضرورت ینا  یاجرا  یاشود که آ

 طبقات جامعه است. یضرر تمام

بودن اقتصاد، م آخرین را دانش محور  عنوان کرد که اقتصاد دانش بن  یمؤلفه مرتبط  ساخت  یرز یناز مهم تر یانتوان 

گردد.  یقطعا چرخه علم تا ثروت کامل م یردقرار بگ  یموضوع مهم مورد توجه جد یناست و اگر ا  یهر کشور یاقتصاد  یها
علت اصل  ولیداست که در آن ت ینظام اقتصاد یان،اقتصاد دانش بن  ینظام ینچن کارایی ثروت است و یجادا یو کاربرد دانش، 

بر تول یفبه تعر یازمندن عوامل مؤثر  ب یدساز و کارها و شناخت    یکدیگرعوامل با   ینا ینو استفاده از دانش است که ارتباط 

و  یدانش، باعث فراوان یژگین با توجه به ویااقتصاد دانش بن اقتصاد فراهم خواهد کرد. یبخش ها  یرعملکرد سا یرا برا ینهزم
 .شود یم یرونق اقتصاد

 

 اسناد باالدستی

. چشم ۳  یرانا یاسالم  یجمهور  یصول سوم و چهل و سوم قانون اساسا.2 یحاکم بر اقتصاد اسالم یفقه  یاصول و مبان.1

  یاست. س4مصلحت نظام  یصمجمع تشخ ( 15/09/1۳85مصوب)  یشمس یهجر  1404در افق   یرانا  یاسالم  یانداز جمهور
مقام معظم   -  ( 21/11/1۳87مصوب )  یرانا  یاسالم  یجمهور  یو فرهنگ  یاجتماع  ی،برنامه پنجم توسعه اقتصاد  یکل  یها

نظام  یکل یاست هایس.  6(  1۳90  -  1۳94) یرانا  یاسالم  یقانون برنامه پنج ساله توسعه جمهور  .5(  ی)مدظله العال  یرهبر

. تأکید بر پدافند  7عبارتنداز:    (ییغذامواد  ) یو اساس  یا  یازهای پایهن ینتام ینغیرعامل مرتبط با نظام جامع تأم  ددر امور پدافن
  یتتداوم فعال  یری،پذ  یبکاهش آس ی،بازدارندگ افزایش مسلحانه که موجب  یررت است از مجموعه اقدامات غغیرعامل که عبا

پا ی،ضرور یها   یبقه بند ط.8 گردد  یدشمن م یو اقدامات نظام یداتبحران در مقابل تهد  یریتمد یلو تسه  یمل  یداریارتقاء 

و آموزش   یصورت لزوم و فرهنگ ساز  در حساس و مهم و روزآمدکردن آن  یاتی،به ح  یتحائز اهم یساتمراکز، اماکن و تأس

در سطوح  یمواد درس ینیب  یشپ ی،دولت  یرو غ  یدولت بخش  اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در یریبه کار گ ینهدر زم یعموم
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زم  تحقیقات  و توسعه  یمختلف آموزش یانات و ب. 9(  1۳89مصلحت نظام،    یصپدافند غیرعامل )مصوب مجمع تشخ  ینهدر 

   . (1۳89  1۳94)  یدر خصوص اقتصاد مقاومت  مدظله العالی(”  یمقام معظم رهبر یابالغ یاستهایس

 

 

 : یاساس يکاالها ينحوزه تام یشناس يطمح

 یو داخل  یرونیب یطو فرصتها در مح  یداتها، تهد  ها، قوت  یریپذ یبنقاط ضعف و آس یینوضع موجود، تع یلتحل یبرا

 یم  یلآن بشرح ذ  یجصورت گرفته است که نتا  یقمصاحبه عم  یو بخش خصوص ییاجرا یبا حضور صاحب نظران از دستگاهها
 ( 1۳94-1۳96ی، پدافند اقتصاد  یباشد. )سند راهبرد

 تهدیدها -

غذا، فناور  یمتحر.1 غذا از طر  یمتحر.2  یمحصوالت کشاورز یدتول یاصل  یو نهاده ها  یمستقیم    یمتحر یقغیر مستقیم 

پولینفت  یها یمتحر  یرنظ  یحوزه تجارت خارج  یها نقل   ی،  با    یمحصوالت کشاورز  یو بازارشکن  یارزان فروش.۳و حمل و 

غذا با رو  یو الگو یدادن سبك زندگ ییرتغ.4( ینگ)دامپ  یداخل یدتول یفهدف تضع   یدو تهد  یوابستگ یدتشد  یکردمصرف 
  یونیستیصه یمو رژ  یکاآمر یباالدست با همکار یورهااز سمت کش  یتحدید منابع آب.5  جامعه سالمت

 فرصت ها  -

فرصت کشت .2حساس  شرایط در  ییغذا یتامن ینو تام  ییغذا  یتبستر ترانز یجادا  یتو قابل  یرانا  یكژئوپلت  یتموقع.1
آزاد و فرصت   یبه آبها  یدسترس.۳ یاشتغال داخل نیرویپرآب و یبا کشورها  یکیبا توجه به نزد  یههمسا  یدر کشورها  یفرامرز

حجم انبوه   یاییمحصوالت در  یادیص به تقاضا.4در  با توجه  پا  یامکان صادرات  بازار  و  محصوالت    یمنطقه ا یدارروزافزون 

 یکشاورز

 ضعف ها - 

نهاده ها و فناور یوابستگ.2  یاساس یغذا  یندر تأم یوابستگ. 1   یرنبود سامانه ذخا.۳  یاساس  یغذاها یدتول  یها  یدر 
مانند احتکار    یاساس  یغذا  ینتأم  یاندر جر  یتنبود شفاف.4  یراهبرد بازار آنها  سالمت در  نبود   یاراض  یکاربر ییرتغ.5و 

بودن    یپراکندگ.8( یماقل ییر)تغ  یدوره ا  یها یخشکسال  یدتشد.7آب   بعباالخص منا یهمنابع پا یبتخر.6  یکشاورز و خرد 

نهاده ها و ددر من  یبهره ور  یزانبودن م  یینپا.9  یاراض غلبه  .10( خودکفایی  غذا )موثر در عدم یدتول  یعوامل اصل یگرابع، 

 یتبخش امن  یریتمد  یو ضعف ساختار  ینابسامان .11بلندمدت   یها یاستبر س  ییغذا یتامن ینتام  یاقدامات کوتاه مدت برا
 .آب و تجارت  یر سالمت،نظ  یکشاورز  یدو عوامل تول  ییغذا

 ها  قوت -

غذا از مخاطرات   یدتول  بخش کم یریپذ  یب)آس یخارج  یداتدر مقابل تکانه ها و تهد یمقاومت بخش کشاورزقدرت  .1

به دل یدتول یرهزنج  ییاشتغال زا یباال یتظرف.2(یاقتصاد یدهایو تهد   اشتغال به  یگذار یهبودن نسبت سرما  یینپا یلغذا 

گسترده و فرصت   یآب یمرزها.4انواع محصوالت   ینتام یتمتنوع و چهار فصل و ظرف  یو وجود آب و هوا یمیتنوع اقل.۳ ییزا
- 1۳96 اقتصادی،  پدافند  ی)سندراهبرد یمحصوالت کشاورز  یممتعارف و امکان کشت د  یرغ  یآب ها.5 یپرور  یآبز  یادز یها

1۳94). 

 

 ملت زنده است. دفاع جزیی از هویت یک

می کند. پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات    بدن انسان است و از درون ما را مصونپدافند غیر عامل مثل مصونیت سازی  
پایداری ملی، و  غیر مسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی ، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری ارتقای 

 تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدام های نظامی دشمن می شود
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 تاریخچه پدافند غير عامل 

بشری  پدافند غیر عامل به قدمت خلقت انسان است. سات بر روی دین درمیان دستاوردهای  تاریخ بکار گیری اقدامات 

،هیچ پدیده ای به اندازه تاریخ ، انسان را به مرزهای رشد و بلوغ نزدیك نکرده است. یکی از بهترین راههای شناخت هر مساله  

نی تاریخ است انسان ها از طریق پناه گرفتن در غارها، ساختن جوشن و سپر، ایجاد برج و بارو و قالع محکم مطالعه گذشته یع
بقای خود اقدام می کردند .  و مرتفع ، حفر خندق ،دیوارهای دفاعی برای دفاع در برابر دشمنان و ادامه ی حیات و 

یافته است . و دیوارهای دفاعی بابل ، چین احداث دیوارها و قالع دفاعی از بدوحیات بشری تا کنون موج بوده و ادامه  ود 

لندن، لیما، اورشلیم، برلین،    85دفاعی ذوالقرنین )آیه   ، سد سوره مبارکه کهف (، آتالنتیك، کرملین، آنتونین، ماژینو، مراکش، 

از نمونه های اقدامات و...( انالموت قزوین، تورنگ کرمان، حصار دامغ،بلفاست، فلك االفالك، سیلك کاشان، حسنلوی ارومیه
 دفاعی در جهان و کشور ایران بوده است. 

 

 پدافند غير عامل قبل از انقالب اسالمی

عملیاتی و آموزش   ۳به    1۳۳5تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی در بهمن  و مالی  و -معاونت فنی،  مدیریت کل   5اداری 

 و یك مرکز مقابله با حریق پس از تصویب مجلس شورای ملی در تشکیالت نخست وزیری

 ماموریت سازمان مذکور : 

بالیای طبیعی -1  نجات مصدومین  -2هدایت، کنترل و پشتیبانی مردم حین حوادث و  کاهش آسیب -۳کمك، امداد و 

ان یاد شده از تشکیالت نخست وزیری و الحاق آن به وزارت کشور پذیری های کشور در برابر تهدیدات خارجی جدا شدن سازم
 .(1۳۳7بهمن    18در )

 

 بعد از انقالب اسالمی پدافند غير عامل 

واگذار شدن  ،  آن به سازمان بسیج ملی  الحاق  و1۳5سال  برالیحه شورای انقالب اسالمی درمنحل شدن سازمان مذکور برا 
 -محول شدن سازمان به مدیریت برنامه ریزی سابق   -مسئولیت سازمان به مدیریت حوادث طبیعی غیر مترقبه وزارت کشور  

شکل گیری کمیته دائمی پدافند غیر عامل در ستاد  ،  پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( واگذار شدن مسئولیت سازمان به قرارگاه

کل  ،  ستاد کل و تائید مقام معظم رهبریبه پیشنهاد ریاست    (1۳82آبان   8کل نیروهای مسلح ) تشکیل ساختارهای ادارات 

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

 ( National securityامنيت ملی ) -

باشد و تعاریف متعددی از آن به شرح زیر ارائه  امنیت ملی به علت تغییر مفهوم قدرت و تهدید دارای تعریف واحدی نمی

 شده است :  

امنیت ملی است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزشهای اساسی خود را حفظ کند و در - یك ملت وقتی دارای 
   پیش ببرد )والتر لیپمن (صورت اقدام به جنگ بتواند آنرا به  

بتوانند آزادانه پیشرفت و توسعه  اینکه کشورها هیچگونه احساس خطر حمله نظامی، فشار سیاسی یا اقتصادی نکنند و -

نمایند )سازمان ملل (  .خود را تعقیب 

 (National Security Elements)عناصر و اجزاي امنيت ملی -

 ( توانایی یك ملت برای دفاع و حفظ سرزمین و خاك خودMilitary securityامنیت نظامی )  -ا

 ( توانایی سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی برای پیشبرد اهداف خودPolitical securityامنیت سیاسی )   -2 
 ۳-   ( معلEconomic securityامنیت اقتصادی  ج( وضعیت با ثبات و افق  آینده که در آن فرد،  ،  امعه وم و روشن از 

به تو بپردازدلیدسازمان و دولت بدون احساس خطر  در، توزیع و مصرف ثروت  نرخ تورم. داشتن  ، آمد سرانه مطلوب، کاهش 

به منابع جدید ثرو آندسترسی  و حفظ  برای مردم  )ایجاد شغل  کفایی، امنیت مالی، امت  شغلی، خود  تولیدا نیت  ت  ،سطح 
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برای حمایت از یك زندگی  فراد آسیب پذیر جامعها، حمایت از  داخلی و تناسب واردات و صادرات ، داشتن منابع درآمد متنوع 

برای تامین مایحتاج مربوطهتاندارد حال و آینده فراروی مردماس خود ،بیمه های اجتماعی و   ، توانایی افراد خانواده ها و جوامع 
لبدرمانی ثبات بازارها،غذا، مسکن،  نداشتاس و در آمد مکفی،  بدهی، تجارت آزاد،  منابع جدید ثروت هستند،ن  می   (. که از 

 باشد.

 تغيير ماهيت تهدیدات

چارچوب درك   1991می دهد. بعد از سال  جهان هر روز در حال تحول است و درك ما را از تهدیدات و امنیت تغییر

امنیت گسترش یافته است و نه تنها تهدید نظامی بلکه تهدیدات اقتصادی ،سایبری ، سیاسی ، فرم ، زیست محیطی ،غذایی ، 

 را نیز شامل می شود.  انرژی ، بیوتروریستی، اگروتروریستی و سالمت ، فرهنگی و اجتماعی،

 سياست هاي کلی نظام در مورد پدافند غير عامل: 

غیرمسلحانه که موجب افزاتاکی -1 عبارت است از مجموعه اقدامات  بر پدافند غیر عامل که  بازدارندگی، کاهش د  یش 

پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحرانآسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی  ، ارتقاء 

ا تجمیع حسب مورد، ایمن، پراکنده سازی ی  عامل از قبیل انتخاب عرصهرعایت اصول و ضوابط پدافند غیر  -2 دشمن می گردد.
طرح های آمایش  و حائز اهمیت بویژه در فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی ،حساسیت زدایی، اختفاء، استتار

به ح،اماکطبقه بندی مراکز -۳ .سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور و تاسیسات حائز اهمیت  ، حساس و مهم و یاتین 

لزوم صورت  عامل )با رعایت ا  -4 .روز آمد کردن آن در  پدافند غیر  طرح های  اجرای  فایده( در مورد   -صل هزینه  تهیه و 

و تاسیسات حائز اهمیت برابر  -5.مراکز،اماکن  پدافند غیر عامل در  نظیرهسته ایتهیه طرح جامع  غیر متعارف  های  ، سالح 
مواصالتی در جهت بهره گیری  ، تاسیسات و شبکه های ارتباطی ودو یا چند منظوره کردن مستحدثات  -6شیمیاییمیکروبی و 

فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری   -7در مناطق مرزی و حساس کشور  پدافندی از طرح های عمرانی و بویژه

مختلف آموزشی و توسعه  دولتیر عامل در بخش دولتی و غیر پدافند غی  اصول و ضوابط درسی در سطوح  ، پیش بینی مواد 
ممانعت از ایجاد تاسیسات  -9  .اطالعات طرح های پدافند غیر عاملرعایت طبقه بندی    -8  .عامل  تحقیقات در زمینه پدافند غیر

ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی پر خطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تاسیسات از شهر ها و پیش بینی تهدیدات  

حمایت الزم  -10.  که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پر خطر با تعیین حریم الزم

ل  به کارگیری اصو -11 از توسعه فناوری و صنایع مرتبط موردنیاز کشور در پدافند غیر عامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی
به منظور حفظ و و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن  با تهدیدات نرم افزاری  پدافند غیر عامل در مقابله   و ضوابط 

پیش بینی ساز و کار الزم برای تهیه طرح های مشترك ایمن سازی -12  .، مخابراتی و رایانه ایصیانت شبکه های اطالع رسانی

پدافند غیر عامل و حوادث غیر مترقبه  مسئول  و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهای ، در دو حوزه 
ب اصول و ضوابط، استاندارد صوی، برنامه ریزی و تایجاد مرکزی برای تدوین طراحی-1۳  در جهت هم افزایی و کاهش هزینه ها.

 غیر عامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.  ، مقررات و آیین نامه های فنی پدافندها، معیارها

 

 :يقتحق  یروش شناس

 ینمؤثر در تام یو استفاده از نظر خبرگان عوامل راهبرد یلیتحل یفیبوده و با استفاده از روش توص  یکاربرد یقتحق ینا
 یو احصا  یاتمنظور ضمن کاوش در ادب  ینشده اند. به ا  یینتب  غیرعامل( از منظر پدافند  ییغذامواد  ) یو اساس  یا  یهپا  یازهاین

  غیرعاملپدافند   یو کارکردها  ارشد که با اهداف  یرانمدخبرگان، اساتید و نفر از   15با   یلیتکم  یاتادب  یدعوامل مؤثر جهت تول

)قوت   یعوامل داخل  یینتع ینعوامل احصا شده و همچن یتصورت گرفت. سپس جهت تثب  یقداشتند مصاحبه عم  ییآشنا  یزن
نفر از نخبگان که    10استفاده کرده و از   ازعوامل از پرسشنامه محقق س ین( بودن ایدو ضعف( و عوامل خارجی )فرصت و تهد

با اصول پدافند  ییغذامواد ) یو اساس یا  یهپا یازهاین ینهم با اصول تام اعتبار تحقیق،  یداشتند، برا  ییآشنا  غیرعامل( و هم 

 شد.    ینظر خواه
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ها و   يلو تحل  یهتجز  :يقتحق  ي ها  یافتهداده 
پدافند  ییغذامواد ) ساسیو ا یا  یهپا  یهایازن ینمؤثر در تام  راهبردی  عوامل با توجه به سوال و هدف    غیرعامل( از منظر 

پدافند  ییغذامواد  ) یو اساس یا  یهپا یازهاین ینمؤثر در تام  یعوامل راهبرد یینکه تب یقتحق در محدوده    غیرعامل( از منظر 

  یاتادب  یلجهت تکم  لیعوامل احصا شدند. و  ینا  یمکتوبات و مدارك علم  ی،اسناد باالدست  یاست، با مطالعه و بررس  .ا.اکشور ج

 یو اساس  یا  یهپا یازهاین  ینعوامل با توجه به نظام جامع تام  ینمصاحبه شد. ا  یزارشد ن  یرانمدخبرگان، اساتید و نفر از   15با  
  ید( و جنس آنها نظرات خبرگان اخذ گردیخارج  یا ینوع )داخل یینو تع یتشدند. جهت تثب  یدسته بند ،یاقتصاد یکردبا رو

 یعوامل در دو دسته عوامل داخل ینا  یشان،بر اساس نظر ا  ینعامل احصا شده موافق بودند. همچن  70تمام    اب  یانکه پاسخ گو

 د.شده ان یم( تقسیدفرصت و تهد) ی)قوت و ضعف( و عوامل خارج

 

و ابزار گردآور  اطالعات  ي روش 
برا ینا  در آور  یپژوهش  به و  یجمع  تکن  یها یژگیاطالعات با توجه  به اسناد، مدارك، مطالعات   یكموضوع از  رجوع 

 پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یعبا استفاده از توز یزن  یدانیاز روش م  ینو همچن یکتابخانه ا

 

   يري گ  يجهنت
  یفتضع  یقکشور از طر یاسینظام س یتنگنا برا  یجادو به دنبال آن ا  یرانها از جنبه فشار بر جامعه ا  یمتحر  یجهاگر چه نت

 ایندهد،   ینشان م  یاسالم یجمهور یطشرا  ینیو ع  یستیقابل محاسبه بوده است. اما مطالعه رئال یتا حدود ی،اقتصاد یتامن
 یادیز یزانتا م  یکاآمر  ییتحقق هدف نها یفلج کننده«، برا یها  یم»تحر  یکاییآمر یاسیو به قول محافل س یمتحر  یعنیابزار 

  یقت، مطرح نموده است. در حق  یرانا  یو بانک  ینفت  یمبازنده تحر  ینرا به عنوان بزرگتر  یکاآمر  یزن  ینكهم ا  ینکهناکارا بوده، کما ا

 یو اقتصاد  یاسیس ی،متنوع مردم یها یتمنحصر به فرد و ظرف یها  یژگیو ینو همچن  یسهمقام مقا از  یزخاص و متما یطشرا
ها را با عالمت سوال  یمو هدف مطلوب غرب از اعمال تحر  ییرود که کارآ یبه شمار م یعوامل یناز مهم تر  ی،اسالم  یجمهور

کرده و ا  یجد  یها به نوع  یرانمواجه  برابر تهد یریو ضربه ناپذ یتمصون یرا    ینکهها رسانده است. کما ا یمو تحر  یدهادر 

و  یبزرگ نفت یو اروپا و شرکت ها  یکاآمر  یبرا  یرانا یماز تحر  یناش یزنرا    یریجبران ناپذ یاقتصاد  یژهو بو یاسیس  یامدهایپ
 کشورها به بار آورده است.  یندر ا  یصنعت

دشمنان با   یها یمکشور و تحر ینسبت به روند اقتصاد کامل یگذشته با هوشمند  یاناز سال  یرهبر معظم انقالب اسالم

آسو آحاد جامعه ضمن    یاقتصاد یرانبه مد یبخش  یآگاه به اقشار   ینقوان یبدولت در تصو  یریاز جهت گ یرپذ یبتوجه 

 کردند.   یجد یتحما یاقتصاد مقاومت یاستهایها و ابالغ س  یارانه ی، هدفمندساز44همچون قانون اصل  یاقتصاد
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 19 -29 ، ص1400 پاییز، 23پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 منابع
 بقره، نساء، عنکبوت و تکاثر    ی سوره ها  یم،قرآن کر [1]

 السالم(    یه)عل   ینالمومن  یرام  یقاتیتحق  ی، نهج البالغه. تهران: موسسه فرهنگ1۳87محمد،    ی،نهج البالغه ]دشت [2]

   آناز قر  ییدرسها   ینور. تهران: مرکز فرهنگ  یر، تفس1۳88محسن،    ی،نور ]قرائت  یرتفس [۳]

)قدس سره(    ینیامام خم  ی ، مجموعه رهنمودها4و    17، جلد  1۳69رحمت اهلل علیه،    ینینور، امام خم  یفیهصح [4]
 تهران: انتشارات سروش    ی،انقالب اسالم  یانتشارات سازمان مدارك فرهنگ تدوین  و  یهته

 سپاه    یقاتاسالم، مرکز تحق  ی، نظام دفاع1۳81  ی،مصطف  ی،آخوند [5]

 و یآب  یتامن  ینبه منظور تام  یاورزآب کش  یبهره ور  ی، »شناخت و ارتقا1۳92مهرزاد و همکاران،   یاحسان [6]

 یرانا  یو زهکش  یاریآب  یمل   یتهکم  یشهما   یازدهمینکشور«،   غذایی
 حقوق«، تهران: گنج دانش  ینولوژی ، »ترم1۳68محمد جعفر،    ی،لنگرود  یجعفر [7]

رو  غیرعاملپدافند   ینظر  یبر مبان  ی، »مقدمه ا1۳91غالمرضا،  ی،جالل [8]   اراتانتش ،«یدجد  یداتتهد یکردبا 

 )علیه السالم(  یندانشگاه امام حس
 چاپ اول    ی،. مشهد«، انتشارات پاپل یتیك ژئوپل   یم، »اصول و مفاه1۳85محمدرضا.    یا،حافظ ن [9]

سال    یاس،  فصلنامه راهبرد  ،«یاساس   یازهای ن  یاستراتژ  ینگر در الگو  یشهر  ی، »تأمل 1۳89خوش چهره محمد،   [10]

 دوم، چاپ ششم  

)با   مسلح  یروهایاقتصاد در دفاع همه جانبه و نقش ن  یگاه: جای، »دفاع اقتصاد1۳87  ین،حس ی،نوگوران  یدر [11]
 شماره چهارم و پنجم    یت(« فصلنامه افاق امنیبر سپاه پاسداران انقالب اسالم  یدتاک

  خمینی ماما  یشهبه اند  یکردیبا رو  یلسب  یقاعده نف ی، »بازخوان1۳91  ی،محمد عل   ی،هاشم ید،مج یی،رضا [12]

 .  57  ین،(«، پژوهش نامه متیه)رحمت اهلل عل 

   یدیتول  یها  ینشر دفتر تعاون  ،«یمل   یتبا امن  ییغذا  یت، »نحوه تعامل امن1۳91رنجبر، رحمان،   [1۳]
و    یرانا  ی مطالعه مورد  یمل   یتهو  یریپذ  یدتهد  یاقتصاد   یدپذیری(، »تهد1۳87)  ی،موس   ی،رهبر، فرهاد، خادم [14]

 تهران  ملی،منطقه«، مطالعات    یکشورها

   یاسالم  یمجلس شورا  ی آن«، مرکز پژوهش ها  یو مؤلفه ها  ی، »اقتصاد مقاومت 1۳92حسن،    ی،سبحان [15]

تهران؛ پژوهشکده    یران،ا  ،«یاسالم  یجمهور   یهعل   ی نرم اقتصاد  یداتتهد  ی(، »تبارشناس1۳88سیف، اله مراد، ) [16]
   یجبس  یقاتمطالعات و تحق

  سال  یتفصلنامه آفاق امن   ،«یرانا  یاسالم  ی جمهور  مقاومتیاقتصاد    یشنهادیپ  ی، »الگو1۳91  سیف، اله مراد، [17]

  .  16پنجم شماره  

خان ین،نژاد، حس  یانعصار [18] »تهد1۳85  ی،عل   ی،عبداله  مطالعات دفاع  ،«یتامن  یها  یهدر نظر  ید،    یمجله 
   27شماره    استراتژیك،

  مطالعه  یو منطقه ا  یشهر   یزیدر برنامه ر  یرعامل، کاربرد پدافند غ1۳91حسن،    ینی،ام  ینیکامران، حسن، حس  [19]

 ۳8شماره    یایی،جغراف  یفضا  یپژوهش  یعلم  ی. فصلنامه    یار: شهریمورد
 سالمت و بهداشت  یشمجموعه مقاالت هما  ،«یاضطرار  یطدر شرا  یه، »تغذ1۳80و همکاران،    یانپورک [20]

 ا.... یهبق  یدانشگاه علوم پزشک  نظامی، [21]

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد   ی،مل   یتامن  یر(، چهره متغ1۳79ماندل، رابرت ) [22]
[23] Denton, John A. (1990). Society and the official world: a reintroduction to 

sociology. Dix Hills, N.Y: General Hall. p. 17  
[24] Lacina, B, (2006): Explaining the Severity of Civil Wars, Journal of Conflict 

Resolution, No. 50  
[25] 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 . 

http://www.joas.ir/

