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 یو تحقق شعار اقتصاد مقاومت ییزدا تیفقر و محروم یراستادر  رعاملیپدافند غ  نقش نییتب

 

  171، حسین حسین زاده172علی اباذری 

  محمودآباد فنی دانشکده -مازندران - مکانیک ارشد كارشناسی -1

 محمودآباد گاز اداره -مازندران -اجرایی  مدیریت ارشد كارشناسی دانشجوی -2 

 

Aliabazari2551@gmail.com 

 

 خالصه

 انبحر و ها عداوت، تهديدات با مقابله برای نظامي غیر شیوه از استفاده يعني عامل غیر پدافند

. دارد سنت و قرآن در ريشه اقتصادی عامل غیر پدافند يا جهاد. باشد مي مادی و معنوی های

 اجتماعي و فردی زندگي دهد مي نشان كه است رواياتي و آيات از سرشار ديني های آموزه

 الشت و است بدبختي و نکبت قرين و دشوار بسي، يافته رشد و شکوفا اقتصاد بدون، انسانها

 از وركش استغنای و اقتصادی استقالل موجب كه ای گونه به، الهي های انگیزه با همراه ايثارگرانه

، ما امروزكشور های دغدغه از يکي.شد خواهد انسانها سربلندی و عزت باعث گردد بیگانگان

 قرار تگوگف و بحث مورد بیشتری تفکری و تعمق با بايستي كه است عامل غیر پدافند بحث همین

 رمسی در كشور گرفتن قرار و مقاومتي اقتصاد مقوله با ای ويژه ارتباط غیرعامل پدافند.گیرد

 نوعي هب نیز مقاومتي اقتصاد بحث اينکه به توجه با. دارد اقتصادی شکوفايي به رسیدن و توسعه

 اعمال و دشمن نفوذ از پیش اقتصاد اگر كه گفت توان مي، شود مي محسوب عامل غیر پدافند

 آسیب میزان شود بحراني و سخت شرايط با مقابله آماده و شده ساماندهي و مقاومتي،ها تحريم

 _ تحلیلي روشي اساس بر نیز پژوهش اين لذا.كند مي پیدا كاهش حساس مقاطع در پذيری

 محرومیت و فقر با مبارزه بررسي راستای در زمینه اين در موجود منابع از استفاده با توصیفي

 شرايطي در حاضر حال در طرفي از. باشد مي مختلف جهات از عامل غیر پدافند براساس زدايي

 نوانع به مقاومتي اقتصاد نیازمند پس،دارد دشمني ما با اقتصاد محور در غرب كه كنیممي زندگي

 .هستیم اقتصادی غیرعامل پدافند گزينه بهترين
 

 اقتصاد، فقر  ، مقاومتي ، اقتصاد تحريم اقتصادی ،عامل  غیر كلمات كلیدی: پدافند

  مقدمه .1

                                                           
 محمودآبادكارمند آموزش و پرورش  -فنیمدرس دانشکده  1
  كارمند اداره گاز سرخرود 1
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 بر توجه دستگاههای مختلف اجرايي به موضوع پدافند غیر عامل،پیرو تآكیدات مقام معظم رهبری مبني

 هايي،اند و ضمن تشکیل كمیتهها اين امر را مورد عنايت قرار دادهی وزارتخانهچند سالي است كه همه

ی تصمیمات و اقدامات اجرايي خود با اصول و مباني پدافند غیر عامل و اختصاص سعي در انطباق كلیه

ر واژه شناسي، واژه از نظ.اندی طرحها خود نمودهاعتبارات مشخص برای اعمال موازين آن در همه

 پیشوندی« پد»يا « پاد»تشکیل شده است. در فرهنگ و ادب فارسي « آفند»و « پد»پدافند از دو جزء 

بوده و هرگاه قبل از واژه ای قرار گیرد معنای آن را معکوس « ضد، متضاد، پي و دنبال»است كه به معنای 

از (.13-18: 1381است)دهخدا، « و دشمني جنگ، جدال، پیکار»نیز به مفهوم « آفند»مي نمايد. واژه 

ديدگاه بانک توسعه آسیايي، فقر عبارت است از: محرومیت از دارايي ها و فرصت هايي كه هر فرد 

 ركن جامعه ای سه هرمستحق آنهاست.فقر را مي توان به دو دسته تقسیم كرد: فقر نسبي و فقر مطلق.

 نقش فرهنگ آنها، بین از و هستند متقوم هم ركن سه اين اقتصاد. و سیاست فرهنگ، دارد؛ اساسي

ترين عناصر استقالل مسئله اقتصاد بعد از اعتقاد جزء مهم (.1313،امیری، دارد)بهبودی مهمتری

 است اقتصادی سبک يک و الگو يک مقاومتي (.اقتصاد1311)جوادی آملي، سیاسي يک مملکت است

 در همواره ما كشور آنجايیکه از.است اقتصادی نوسانات مقابل در جامعه بدنه كردن مقاوم هدفش كه

 مي مديريت سوء هرگونه بنابراين است بوده المللي بین موازين خالف و ظالمانه های تحريم با تقابل

 یها پیامد از رهايي برای نظام كلي راهبرد مقاومتي اقتصاد.كند تر سخت مردم برای را زندگي تواند

 آشنا اومتيمق اقتصاد با ابتدا كه است اين باشیم داشته توجه آن به بايد كه ای نکته.است تورم و تحريم

 هر از و بشناسیم تولید حوزه در را هايمان توانايي بعد مرحله در و نیفتیم ها فهمي كج دام در تا شويم

يافته، اقتصاد شکوفا و رشد  . از سويي زندگي فردی و اجتماعي انسانها، بدونبسازيم فرصت يک تهديد

اقتصاد بیمار، زمینه ساز نابودی ارزشهای ديني و  .بسي تلخ، دشوار و قرين نکبت و بدبختي است

گرده ناني برای قطع نشدن  استیالی سايه سیاه فقر بر زندگي بشر است. چه بسا انسانهايي كه وامانده

ي و فضايل و مکارم بینديشند و از آرمانهای انسان رگ حیات خود هستند، نتوانند به تعالي معنوی

كه رسول خدا)ص( تهیدستي  باشند. از اين رو است و شايسته ای داشته اخالقي، تصوّر و ترسیم روشن

از سوی .زير خاک رفتن را بهتر از ناداری دانسته اند را سخت تر از قتل، و امیر مؤمنان علي)ع(، مردن و

اگر به وسیله ايمان به خدا و پايبندی  سرمايه،ديگر، رفاه روز افزون مادّی و تسّلط لجام گسیخته پول و 

خور و خواب و خشم و شهوت  باتالق در نشود، آنچنان آدمي را به فضايل اخالقي و ارزشهای معنوی مهار

استعدادهای تکامل بخش خدادادی خويش را به فراموشي  فرو مي برد كه بکلّي همه كرامتهای روحي و
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 و رفاه طلب مسخ مي شود؛ همان حقیقت روشني كه قرآن كريمثروتمند  مي سپرد و به شکل حیواني

 :(188: 1381)شاهرودی، باره اش مي فرمايد در

به يقین انسان طغیان مي كند از اين كه خود را بي (            3ـ  6 ،علق«)اِنَّ االِ نْسانَ لَیَطْغي أَنْ رَاهُ اسْتَغْني»

 .نیاز ببیند

 اش خانواده و خود تا است حالل روزی جستجوی كه در كسي» فرمايد: مي )ع( جعفر بن موسي امام چنانچه

 «.خداست راه در مجاهد كند، همانند تامین را

 تاريخچه و بررسي سوابق پدافند غیرعامل   .2

 

 های انسان.است برخوردار انسان زندگي تاريخ اندازه به قدمتي از جهان در غیرعامل پدافند موضوع

 ی ها نگراني از كاستن همچنین و خود دشمنان ديگر و وحشي حیوانات تهاجم از ماندن امان در برای اولیه

 جهان در اولیه های تمدن گیری شکل با.بردند مي پناه طبیعي های مامن ديگر و درختان باالی غارها، به خود

 و جوشن صورت يه را غیرعامل پدافند اولیه اصول ها انسان بود، همراه جنگ غیرعامل پدافند وقوع با كه

 دهگستر صورت به گروهي امنیت تامین برای مرتفع و محکم قالع و بارو و برج و انفرادی حفاظت برای سپر

 حمالت از پیشگیری ی بار مستحکم های دروازه ايجاد و شهرها اطراف در خندق وجود.دادند رواج ای

 تنها آن منافع از گیری بهره و غیرعامل پدافند موضوع.بود رايج امری جهان تمام در دشمن غافلگیرانه

 مي انبیاء مباركه سوره از 85 آيه در اوست نزد علوم تمام مخزن كه بزرگ خداوند و نبود انسان عقل زائیده

 :فرمايد

 «شاكِرونَ اَنتُم فَهَلْ بَأسکُم مِنْ لِتُحصِنکُمْ لَکُمْ  لَبوُسٍ صَنعَهَ  عَلَمناهَ وَ »

 بدارد، امان در جنگ آسیب از را شما تا نموديم تعلیم را زره ساخت(  السالم علیه داود حضرت) او به و ما

 از استفاده با متعال خداوند نیز اسالم الشان عظیم پیامبر هجرت جريان شکرگزارانید؟در از آيا پس

 ايشان به قريش كفار دسترسي از مانع است، غیرعامل پدافند اصول از كه فريب و اختفاء شگردهای

 تاس غیرعامل پدافند اصول از يکي نیز دشمن دسترسي از جلوگیری برای طبیعي عوارض از استفاده.گرديد

 در كه آنگاه»:فرمايند مي البالغه نهج 12 نامه در( ع) علي امیرالمومنین حضرت و بوده نظر مورد همواره

 رودها كنار در يا و ها تپه و  ها كوه دامنه در شما قرارگاه بايد مي گرفتید قرار دشمن مقابل در جنگ میدان

 ول،اص اين بر تکیه با نیز اسالم صدر در«.كند نگهباني دشمن از را شما و گردد شما حفاظ و پوشش تا باشد

 ينهمد پیرامون گودال كندن با خندق غزوه و نفوذ نقاط در نگهبانان گماشتن و ارتفاعات بر اتکا با احد غزوه

 با هايي سالح ساختن و افزار جنگ ساخت در آن از استفاده توسعه و باروت اختراع از پس.شد ريزی طرح

http://paydarymelli.ir/fa/news/12017/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 جنگ خالل در.يافت تغییر خود، اصول به اتکا ضمن تدريج به نیز غیرعامل پدافند موضوع منحني، پرتاب

 موضوع به ها كارخانه و شهرها تخريب و جنگ از ناشي های آسیب اول جهاني جنگ از پس و ای ناحیه های

 .داد ای ويژه اهمیت غیرعامل پدافند

 غیر عامل در برابر فقرلزوم استقرار و تقويت پدافند  .3
 

پدافند غیر عامل امکانات معماری در زمینه مهندسي جنگ مي باشد، به گونه ای كه بدون ابزار و توانمندی، 

 و مؤثرترين از يکي بعنوان عامل غیر دفاع(. 1331نیروهای رزمي و دفاعي را افزايش دهد)اصغريان جدی، 

 به توجه با .است داشته قرار جهان نظركشورهای مد همواره تهديدات، مقابل در دفاع روشهای پايدارترين

 پذيری آسیب كاهش و ايران اسالمي جمهوری نظام اقتدار و توان افزايش در عامل غیر پدافند اهمیت و نقش

 و مقررات تنظیم گذاری، قانون در امر اين كردن نهادينه برای كلي سیاستهای تدوين لزوم كشور، های

 از است عبارت كه عامل غیر پدافند به التفات .شود مي احساس پیش از بیش كشور، اجرايي سیاستهای

 فعالیتهای تداوم پذيری، آسیب كاهش بازدارندگي، افزايش موجب كه ای مسلحانه غیر اقدامات مجموعه

 دشمن و غیرنظامي نظامي اقدامات و تهديدات مقابل در بحران مديريت تسهیل و ملي پايداری ارتقاء ضروری،

 فراهم را كشورها فراروی های بحران يکپارچه مديريت و امنیت گسترش موجبات تواند مي گردد، مي

در شرايط بحران اقتصادی كنوني و اعمال انواع تحريم های  ديگر، سويي از(. 31: 1388)فتحي، گرداند

اقتصادی علیه نظام جمهوری اسالمي ايران داشتن يک ساختار برنامه ريزی شده و نیز ايجاد سدی محکم به 

عنوان پدافند غیر عامل اقتصادی در برابر دشمنان نظام جمهوری اسالمي ايران بسیار ضروری و مهم مي نمايد 

د تهديدات دشمن را منفعل و زمینه ساز توسعه اقتصدی بیش از پیش را برای كشور رقم بزند. كه مي توان

 های سرمايه كامل آمادگي مفهوم به و نرم تهديدهای با مبارزه نخست سنگر عنوان به غیرعامل پدافند

 ريتهامدي سطوح در پررنگ صورت به بايستي كه است تحريک عامل و نقصان هر برابر در كشور هر زيرساختي

 نرم عرصه به نظامي و جنگي خیزش از كشورها علیه تهديدات نوع كه حاضر قرن در.شود پرداخته آن به

 عنوان به غیرعامل پدافند عرصه در قوی مقاومت جببه، شده منتقل زيستي و اجتماعي، سالمت، فرهنگي

 .شوند حساس آن اركان به مسووالن و مردم و شده نهادينه مختلف سطوح در بايد و است مطرح مهم ضرورت
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 : كاركردهای پدافند غیر عامل1شکل شماره

گونه كه كشورهای هدف بايد در مقابل تجاوزات نظامي بیگانگان از خود دفاع كنند، الزم بديهي است همان

ين طريق اها و صدماتي كه ممکن است از های مقابله با جنگ نرم نیز شناسايي شود تا كشور از آسیباست راه

اثر های دشمن در نیل به اهداف پلیدش خنثي و بيجنگ به آن وارد شود مصون و محفوظ ماند و تالش

 در همه جوامع و ملّتها مطرح بوده و در از ديرباز مي باشد كه «فقر و غنا»بحث گردد.يکي از اين مباحث مهم،

مذهبي طبق مرام و جهان بیني  هر مکتب ورديف جنجال برانگیزترين مسائل جامعه بشری قرار گرفته است و 

تر از تدابیر پدافند عامل در مقابل فقر، تمهیدات پدافندی مهم.خويش نسبت به آن اظهار نظر و اقدام كرده است

ی پدافند غیرعامل در كنار پدافند غیرعامل است كه بايد مورد توجه و عنايت همگان قرارگیرد. اگرچه واژه

تر شدن جهان تر و پیچیدهرود، در دنیای كنوني كه با كوچکكار ميتهاجمات نظامي بهعامل و معموالً برای 

ی رشد روزافزون وسايل ارتباط جمعي از قبیل اينترنت، ماهواره و تنفر جدی افکار عمومي مردم واسطهبه

م از زور، به كارگیری مستقیها بجای بهجهان از خشونت و خونريزی و تهاجمات مستقیم نظامي، توجه قدرت

های جديد مداخله كارگیری شیوهآمیز با بهاستفاده از قدرت نرم و ايجاد تغییرات مورد نظر از طريق مسالمت

 در امور كشورها، جلب شده است. 

 پیدايش اقتصاد مقاومتي .4

 

 برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری به منظور 1381اصطالحي است كه در سال « اقتصاد مقاومتي»  

المللي و با مبنا قرار دادن اصول انقالب دهي نظام اقتصادی كشور متناسب با شرايط جاری داخلي و بینسامان

از آن زمان تاكنون بسیاری از اقشار جامعه اعم از نخبگان و  ( 1381 رهبری، معظم مقام بیاناتمطرح شد)

ومتي و به بیاني ديگر ارائه تعريف اقتصاد مقافعاالن اقتصادی و سیاسي، به دنبال تعیین ماهیت اقتصاد مقاومتي 

اند. خصوصا پس از اعمال تحريمهای شديد در سالهای اخیر و تحوالت راهبردی و حساس منطقه چنین بوده

شود. از همین روی برای چاره انديشي مناسب جهت مواجهه بهینه با ضرورتي برای كشورمان مضاعف مي

اند و در ادامه از سوی هبر انقالب راهکار اقتصاد مقاومتي را مطرح نمودهشرايط جاری و اداره مطلوب كشور، ر

ايشان، اين راهکار مسیر اصلي اقتصاد كشور برای مقابله با شرايط تحريم و عبور از آن و حركت به سوی 
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ن تواآنچه تاكنون از بیانات رهبر انقالب در مورد اقتصاد مقاومتي مي.اقتصادی قدرتمند معرفي شده است

استخراج نمود، تبیین آرمانها اهداف نهايي، برخي ويژگیها، ابزارها و ملزومات نیل به اين اهداف است. به عنوان 

اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادی كه در :اندمثال ايشان در يکي از ديدارها، در جمع دانشجويان فرموده

ی رشد و تواند تعیین كنندهای شديد ميهها و خصومتشرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني

شود كه اقتصاد مقاومتي، از اين تعريف مشخص مي .(1311 رهبری، معظم مقام بیانات)شکوفايي كشور باشد

باشد. الزم است اين نکته يابد؛ اما فقط مختص به اين شرايط نميای مياگرچه در شرايط تحريمي اهمیت ويژه

تعاريفي بیشتر به منظور تبیین و روشن شدن موضوع اقتصاد مقاومتي انجام در نظر گرفته شود كه چنین 

مفهوم .های يک تعريف منطقي و آكادمیک نباشنداند و به همین جهت ممکن است واجد تمام ويژگيگرفته

ای اقتصاد اقتصاد مقاومتي توسط برخي از كارشناسان حوزه اقتصاد نیز مورد مداقه قرار گرفته است. عده

ای از تدابیر مديريتي كه آسیب و آن را مجموعه (1311،جعفری )دانشاندومتي را از سنخ مديرت دانستهمقا

در اين تعريف تالش شده است تا مفهوم اقتصاد .انددهد، تعريف نمودهها كاهش ميكشور را در برابر ريسک

فهوم های اين مه عنوان يکي از ويژگيهای اقتصادی منفعل و بسته متمايز گردد و فعال بودن، بمقاومتي از نظام

 .معرفي شود
 

 
 درباره آنچهار نگرش تعاريف اقتصاد مقاومتي و  :2شکل

توان گفت اقتصاد موازی، راه حلي است كه تا حد زيادی از زمان پیروزی با بررسي چهار نگرش بیان شده، مي

ي پوشاندر بلند مدت مشکالتي را اعم از همانقالب اسالمي تا كنون در كشور اجرا شده است و اين راه حل خود 

مأموريتي با نهادهای دولتي و خصوصي، از بین بردن شرايط رقابتي در بسیاری از صنايع و بازارها و همچنین 

رسد، منظور از اقتصاد بنابراين به نظر مي.های اقتصادی در كشور بوجود آورده استعدم شفافیت فعالیت

كنندگيِ نهادهای اقتصادی و اجرايي كشور باشد. تعريف دوم،صرفاً وظیفه ترمیممقاومتي چنین راهبردی نمي

گذارد كه در عمل نوعي اصالح ساختاری نظام اداری كشور را مطرح كرده است. را به دوش اقتصاد مقاومتي مي

تا  استطور كه از نامش پیداست، بیشتر اقتصادی منفعل اقتصاد دفاعي مطرح شده در دسته سوم نیز همان

وان آن را تفعال، كه چنین تعبیری كامالً متفاوت از توصیف رهبر انقالب از اقتصاد مقاومتي است. بنابراين مي
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های نظام اقتصادی در رويکرد اقتصاد مقاومتي برشمرد. شايد در میان اين تنها به عنوان يکي از مأموريت

عف اصلي چنین تعريفي از اقتصاد مقاومتي اين است تر باشد، اما نقطه ضتعاريف اقتصاد الگو رويکردی جامع

دهد؛ در حالي باشد و راهکارهای ملموس و قابل اجرايي برای شرايط جاری ارائه نميكه بسیار كلي و مبهم مي

كه طرح اقتصاد مقاومتي و شکل گرفتن چنین ادبیاتي متأثر از شرايط خاص كشور بوده و اساساً يکي از اهداف 

حالت كلي اقتصاد مقاومتي جهت شکل زير  عبور از شرايط تحريم و وابستگي اقتصادی است.آن، مقابله و 

 .دهدرا نمايش مي شکوفايي جامعه توسعه و

 

 
 حالت كلي اقتصاد مقاومتي جهت توسعه و شکوفايي جامعه نمايش :3شکل

 

 نقش اقتصاد مقاومتي در پدافند غیر عامل .5
 

توان متصور بود، كه برای متنوعي را در برابر تهاجم دشمن مي روشن است كه اقدامات دفاعي متعدد و

توان به نقش اقتصاد عنوان يک امر كلي ميشود. ولي بهی مطلب از تفصیل آن صرف نظر ميپرهیز از اطاله

از ورود  ويژه تهاجمات نرم اشاره نمود.عامل در مقابل تهاجمات دشمن، به مقاومتي در تقويت پدافند غیر

ه توسعه به ايران بیش از يکصد سال مي گذرد ، الكن تا كنون نتوانسته ايم به داالن تفکر يکسان پیرامون انديش

اين است كه در يکصد سال گذشته نتوانسته ايم به صورتي استمرار و .وفاق در توسعه ی ملي پای بگذاريم 

، قدرت انتخابي وافر ، آزادی های مداوم در مسیری گام نهیم كه امروزه دست كم ، درآمد سرانه ای متناسب 

و اين به معني وارد نشدن در جرگه ی .سرشار ، حداقلي از فقر و رفاهي نسبي عدالت محور را داشته باشیم

بنابراين انديشه كردن در باب توسعه هنوز . كشورها ی موسوم به توسعه يافته و يا اقتصادها نو ظهور است

مساله . ارد و پرداختن به آن الزم و ضروری استدان هر ايراني وجود دغدغه ای است كه علي القاعده در ذه

آشکار است كه توسعه ی .توسعه اقتصادی از دل مشغولي های همیشگي علم اقتصاد و اقتصاددانان بوده است
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در شرايطي كه اقتصاد كشور ما گرفتار .اقتصادی كماكان مساله ای حائز اهمیت در علم اقتصاد جديد است

هايي است كه منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، كمبود تولید ناخالص داخلي، كاهش قدرت سرمايه  نارسايي

گذاری دولت، ضعف در صادرات غیر نفتي و بیماری هايي از اين دست شده، نیم نگاهي به وضعیت جهاني 

ه بهبود بیماری امروز اقتصاد، ما را به سوی اين باور مي كشاند كه رشد نوآوری، خالقیت و كارآفريني تنها را

اقتصاد كشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است. رسانه ها با تولید و توزيع مطلوب اطالعات، نقش 

چشمگیری در ارتقای آگاهي های گوناگون و ضروری بر عهده مي گیرند و جامعه را در نیل به تعالي و ترقي 

نه هاست كه با ساخت برنامه های مناسب، افکار همه جانبه ياری مي كنند. اين وظیفه خطیر به عهده رسا

هر زمان كه امور عمومي جامعه را به سمت ايجاد و توسعه فرهنگ نوآوری، خالقیت و كارآفريني سوق دهند. 

در عرصه دفاع  هایشرفتگونه كه پحاصل شده است و همان یاریبس هاییتبه دست مردم سپرده شده، موفق

ا ر یاسيو س یاقتصاد هاییاستس یاجرا يبار اصل ي،كنون یایدن .دربوده است يمردم یمقدس و علم و فناور

در شناخت و ادراک  یزن يرسانارتباطات و اطالع ینساز برعهده دارند، همچنگفتمان یها و ابزارهارسانه

 ينابرا، بندر جامعه شود يتحول و دگرگون سازینهزم توانديم یرهگرفته تا غ يشهروندان جامعه از تنوع فرهنگ

 يدهنده تالشمهم نشان ينمتوجه شد كه ا توانيدر جهان، م يارتباط یهابه گستره شبکه ياجمال يبا نگاه

 يژهها به وجوامع، رسانه درحاكم را دارد. یهاگفتمان يجشده و هوشمندانه در ترو يزیرهدفمند، برنامه

 شوديها افزوده ماند و روز به روز بر تعداد آنبه رسانه شده يلتبد یامروز یایكه در دن ياجتماع یهاشبکه

ها به عنوان ابزار پرقدرت ساختار تواننديها مدهند و ناگفته نماند كه رسانه یلرا تشک ساز و كار جامعه توانديم

ند امان بخشاساس س ينخود را بر ا ينيآفرنقش یاكنند. افراد به گونه یرو تفس ساييو حوادث جامعه را شنا

 . یردافراد جامعه قرار نگ يگربا رفتار مورد انتظار د يكه در تعارض اساس

 در شرايط تحريم اقتصادیپدافند غیر عامل اقتصادی و اقتصاد مقاومتي نقش  .6

 

حاضر كشور ما در شرايط تحريم اقتصادی قرار دارد و يکي از راهکارهای استکبار  حال با توجه به اينکه در

افزايش فشار بر معیشت مردم و جلوگیری از رشد اقتصادی، علمي و صنعتي است، بايد نگاه مسئوالن جهاني، 

به ويژه براساس مطالبات مقام معظم رهبری حركت جهادگونه اقتصادی باشد تا باعث كاهش فشارهای اقتصادی 

كه مي توان آن را  شودهای مناسب برای توسعه اقتصادی و تامین معیشت مردم ها به فرصتو تبديل تحريم

لي تحريم های ظالمانه و تحمی .به لحاظ دارا بودن شرايط پدافندگونه به عنوان پدافند غیر عامل اقتصادی نامید

خنثي سازی آنها با كمک متخصصین و نخبگان و آحاد  برای ملت ما مي تواند يک فرصت هم باشد تا عالوه بر

اين راهي است كه بايد با اعتماد به مردم و نخبگان  .یز محقق شوداسالمي ن مردم، اقتصاد ملي شکوفای ايران

تحقق اقتصاد مقاومتي بايد به ظرفیت های مردمي داخل كشور همچون  و پژوهشگران جامعه طي كنیم و برای

در كشور علم و عالم و منابع وجود دارد ولي مديريتي كه به  .سهم و نقش داده شود پژوهشکده های معتبر
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و با كمترين هزينه بیشترين سود را بدست آورد كمتر داريم كه بايد به اين سمت  ها را تركیب كرده خوبي اين

اگر ما ديروز قدرت ملي و سیاست  .همچنین رسیدن به مديريت يکپارچه، عملیاتي و هوشمند حركت كنیم و

است  و پدافند گونه د، مردمياين نوع اقتصا. داشته باشیم ملي را بوجود آورديم امروز مي توانیم تولید ثروت

اين كه از دانش فني دنیا هم در آن استفاده  و از ظرفیت های مردم و نخبگان در آن استفاده مي شود ضمن

 مردمي ،مهمترين ابزار اقتصاد مقاومتي و مقابله با كارتل ها و دالالن اقتصادی دشمن (.1311)رضايي، مي شود

 سرمايه گذاری درگرو و رونق تولید زيرا ؛اخلي بوسیله مردم استمصرف و خريد تولیدات د ،كردن اقتصاد

يريت دو  تالش ،ريزیبرنامه،مقاومتي راهکارهای موفقیت اقتصاد ديگر از. استقبال آنها از تولیدات داخلي است

صحیح و مدبرانه و استفاده ازروشهای علمي در اقتصاد كشور است و برای اين كار بايد شکاف موجود بین 

پويا و فعال  «اقتصادی مقاومتي »در مجموع دانشگاهها با صنعت و زندگي مردم هر چه زودتر برطرف شود.

ريزی استراتژيک و راهبردی ضمن تالش برای  با يک برنامه بود كه به خارج از مرزها نظر داشته و خواهد

كه اين امر  داشته باشد ای خودافق برنامه ه هم در بازارهای جهاني را رقابت در صادرات و خودكفايي كشور

مقابله با تدبیر و رويکرد همه جانبه برنامه ريزی/پیش بیني و مقابله مي باشد كه مي توان تحت عنوان پدافند 

غیر عامل تلقي نمود.كشورهای غربي به عنوان سکان دار اقتصاد جهاني به ايجاد انواع دشمني ها و تحريم ها 

اقتصادی كه مبنايش تالش و  نیازمند اقتصاد مقاومتي هستیم يعنياين شرايط كه در  علیه كشور پرداخته اند

( و 1311)زريباف، از امکانات موانع را تبديل به فرصت كند كند تا با استفادهحركت از درون است و تالش مي

دبیاتي ا اقتصادیيا پدافند غیر عامل  اقتصاد مقاومتيدر برابر آنها تدابیری اساسي و پدافند گونه اعمال نمايد.

اكنون اقتصاد ايران بايد بر مبنا و اصول درستي  المللي مطرح شده است. همهای بیناست كه در مقابله با تحريم

در  .المللي فائق آمده و تهديد تحريم را به فرصت تبديل كندهای بینتحريم گام نهد تا از اين رهگذر بتواند بر

های مزمن اقتصاد ما باشد كه هر يک  ی رفع نقاط آسیب و درمان بیماریواقع، تحريم ها مي تواند عاملي برا

و پیروزی در عرصه جنگ  پدافند اقتصادیدر جهت تحقق الگوی  از اين دستاوردها به معنای برداشتن گامي

هايي كه به جای میان جايگزين در شرايط امروز كه موضوع اقتصاد مقاومتي مطرح شده است از .اقتصادی است

  .آيدترين جايگزين به حساب ميمطمئن شود گردشگری بهترين وها ياد مياز آن نفت
 
 

 نقش پدافند غیر عامل در مبارزه با فقر و محرومیت از منظر اسالم  .7

 

 پاره ای ديگر، نکوهش گرديده كه در اسالمي تمجید و ستايش شده ولي برخي از آيات و روايات در فقر

درنظر اوّل نوعي تضاد و تناقض را تداعي مي كند كه به طور قطع چنین نقصي از ساحت دين خدا به دور است 

باشد؛ فقر به معنای سیر نشدن از دنیا  منظورِ آيات و رواياتي كه فقر را محکوم كرده اند، دو نوع فقر مي تواند.

كار و كاسبي نرود  اختیاریِ منفي يعني كسي دنبال و حرص و ولع، و بینوايي و محتاج ديگران بودن يا فقر ماليِ

قطع از رذائل اخالق انساني است كه به طور طبیعي  و تنبلي و كاهلي را پیشه خود سازد. اين دو نوع به طور
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باشد، همان گونه كه عقل نیز آنها را محکوم مي كند. چنین فقری مورد عنايت  اسالم نمي تواند مورد قبول

 :که قرآن مجید مي فرمايدشیطان است، چنان

 .شیطان به شما وعده بینوايي مي دهد(         268اَلشَّیْطانُ يَعِدُكُمُ الَْفقْرَ)بقره / 

 :درباره اش فرموده است (بارز فقری است كه رسول خدا )ص اين فقر از مصاديق

 .فر استك با ًً فقر، هم مرز                      كادَ الَْفقْرُ اَنْ َيکُونَ كُفْرا

ارائه برنامه های كوتاه مدّت و بلند مدّت، به  با برخاسته و مبارزه چنین فقری به طور پیگیر و اصولي به با اسالم

دستور كار مسائل اقتصادی و  در ريشه كني آن هّمت گماشته است و اگر ملّتها و حکومتها آن برنامه ها را

نامیمون طبقاتي موفّق خواهند شد، چنان كه يکي از برنامه  اجتماعي خويش قرار دهند، به پر كردن شکاف

يَُقسِّمُ الْمالَ بِالسَّوِيَّهِ وَ يَْجعَلُ :حضرت مهدی)عج( چنین خواهد بود. رسول خدا)ص( فرمود های اصولي حکومت

دلهای اين  در خداوند حضرت مهدی( اموال را به طور مساوی تقسیم مي كند و)  اللّهُ الْغِني في قُلُوبِ هِذهِ االًُْمَّهِ

آيات و روايات متعدد چنین استغنايي را محکوم و ممنوع اعالم مي كند  در اسالم.امّت، بي نیازی قرار مي دهد

.بنابراين دين مبین اسالم با راهکارهای كار و تالش، كسب حالل، تدبیر زندگي، رعايت و آن را نکوهش مي نمايد

 اه طلبي و فساد به مبارزه با فقر و محرومیت رفته و مي رود.الگوی مصرف، رفع تبعیض، مبارزه با رف

 

 

 و مبارزه با جرايم اقتصادی و فساد مالي اقتصادی پدافند غیر عامل  .8

 

مادی او دارد و الگوهای خاصي برای  ساز، توجه خاصي به رفع حوائجاسالم به عنوان يگانه مکتب انسان

ر ظاگرفته است. از اين منظر، در جامعۀ انساني، هدف و انت نظر روابط نهادهای مختلف اجتماعي و اقتصادی در

پرستي نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای تمركز و تکاثر ثروت و سودجويي و نفع از تحکیم بنیادهای اقتصادی،

كردن فقر كنريشه انسان در جريان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غايي خلقت و اساسي

تحلیل الگوی ايده آل اقتصاد  -1كند: مي محرومیت است. اقتصاد اسالمي، حداقل در دو زمینه نظريه پردازیو 

 كه است اندازه بدان تا اقتصاد اهمیت دين عرصه .درشناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه -2اسالمي 

 دخل اذا»  شود( و تبديل كفر به فقر كه است مانده )كم  «كفرا كیون ان الفقر كاد»فرموده اند  دين بزرگان

شود(.در  مي خارج ديگر در از ايمان شود وارد دری از فقر )هرگاه« آخر باب من االيمان خرج باب من الفقر

نخستین  زنان در از آنجا كه در مسائل مربوط به خانواده، نقش زن و مادر بسیار پر رنگ است،همین زمینه 
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ها، افزايش بپردازند. كاهش هزينه اقتصادی بايد با تجديد نظر در عرصه اقتصاد خانواده پدافنداقدام برای 

اقتصادی  منجر  پدافندخانوار و گام برداشتن زنان در مسیر  وری و كنترل مصارف، به بهبود وضعیت اقتصادبهره

ر راستای مبارزه با جرايم اقتصادی، تالش د پدافند و جهادمي توان گفت از جمله ابعاد (1313)نوری، شودمي

اقتصادی و مالي مي باشد كه مي بايست فرهنگ مقابله با اين جرايم به صورت گسترده در اجتماع نهادينه 

شود. در تعريفي ساده آمده است: جرايم اقتصادی و مالي عبارت است از جرايمي كه با انگیزه و داعي مالي و 

مي پذيرد همانند رشوه ستاني و استفاده از منابع بدون مجوز ماهیتي به صورت فعالیت های اقتصادی صورت 

بايد توجه داشت جرايم اقتصادی و مالي صرفا شامل جرايمي چون سرقت، گران فروشي، و... نمي شود. .قانوني

هرچند اين جرايم نیز با اهداف مالي و اقتصادی صورت مي گیرد. ولي جرايم مالي و اقتصادی عمدتاً معطوف به 

و با ساختار اقتصاد و ساخت قدرت مرتبط اند. سازمان  فعالیت های اقتصادی دولتي و خصوصي هستندگردش 

يافته بودن و استفاده از نفوذ از ويژگي ديگر اين جرايم مي باشد. لذا مي توان گفت اين جرايم نوع خاصي از 

مومي و دولتي است. اين پديده عمل مجرمانه برضد منافع، امنیت و حقوق اجتماعي است كه معطوف به اموال ع

در بنگاه ها و مالکیت های خصوصي نوعي سرقت، اختالس و يا همانند آن به حساب مي آيد كه متوجه اموال 

و حقوق خصوصي شده است و شاكي خصوصي دارد. در بحث جرايم مالي و اقتصادی به جای شاكي خصوصي، 

و كامالً مجرمانه و متوجه اموال عمومي به زيان امنیت  شاكي عمومي مطرح مي شود. رفتار تخلف آمیز، هدفمند

و رفاه اجتماعي است. بايد گفت اين جرايم مبتني بر نیاز مالي نبوده بلکه بر سلطه طلبي و زياده خواهي داللت 

دارد. جرايم مالي و اقتصادی دارای آثار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی به شدت زيانبار است. اين جرايم بر 

اقتصادی و اجتماعي و ثبات قانوني تأثیر منفي شديد مي گذارد. همچنین موجب هدر رفتن منابع، عقب  امنیت

ماندگي، تورم، بیکاری، تنزل اعتماد عمومي و افت شديد سطح رفاه مي شود. ضعف نظام نظارتي و توزيع 

یدايش اين طیف از جرايم بي همچنین عوامل حقوقي نیز در پناعادالنه ثروت از عوامل ايجاد اين جرايم است. 

تأثیر نخواهد بود. اين عوامل عبارتند از: خأل قانوني، ضعف و ابهام و تشتت در قوانین. خأل قانوني شامل معین 

نبودن سیاست های كلي و جهت مند و نیز خأل قانوني به معنای اخص كلمه است. خأل قانوني به معنای اخص 

های كلي كشور مبني بر مبارزه با جرايم ضرورت آن.علي رغم سیاست كلمه يعني عدم وجود قانون، علي رغم

مالي و اقتصادی متاسفانه در قوانین جزايي كشورمان به طور صريح جرمي تحت عنوان جرم اقتصادی پیش 

بیني نشده و تحقق چنین جرمي و مصاديق آن به روشني مشخص نگشته است. لذا عناوين مشخصي مثل 

هبرداری كه تحت عنوان جرم علیه اموال آمده است پاسخگوی مسائل پیچیده نیست. ارتشاء، اختالس و كال

متاسفانه در زمینه سرمايه گذاری، راه اندازی تولید، معامالت داخلي با تعدد مقررات مربوط به مجوزها و 

ها باعث سوء پیچیدگي آنها روبه رو هستیم. تورم قواعد و مقررات عالوه بر دشوار نمودن آگاهي عمومي از آن
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اني كس نمايد.مثال بارز قوانین مالیاتي است،ای شده ورقابت آزاد تجاری را محدود مياستفاده متخلفان حرفه

پردازند. برخي از داليل اين قانون گريزی عبارتند از: ها را ميكه بیشترين درآمدها را دارند كمترين مالیات

نعمتي )های مقرر با جرايم مربوط و نا آشنايي با قوانینجازاتفقدان فرهنگ تبعیت از قانون، متناسب نبودن م

بنابراين يکي از راهکار اساسي در برابر چنین اعمال بي قانوني برنامه ريزی ها و تدابیری  .(1313وروجني، 

پیش بینانه ای مي باشد كه بايد مراحل مختلف بررسي، پیش بیني و مقابله با آنها مد نظر قرار گیرد همانا 

پدافند غیر عامل در ين شرايط بحراني اقتصادی مي باشد كه در كل مي توان آن را پدافند غیر عامل اقتصاد 

 داخلي نامید.

 

 نتیجه گیری  .9
 

 حاكي از، « ای بلند شودصورت شعلهعامل به پدافند غیر»بر اينکه تآكیدات مقام معظم رهبری مبني

های مادی و معنوی ی امکانات و استعدادها و توانمندیاستفاده از همهجاگیر شدن اين مهم و نیز  ضرورت همه

جانبه از كشور است. دفاعي كه ضرورت آن، هم در دستورات ديني و هم در تآكیدات جامعه در تقويت دفاع همه

 گیری ازبهره "... ما استطعتم من قوه اعدو لهمو "ی ی شريفهاساس آيهشود. بروضوح ديده ميرهبر انقالب به

صورت تواند در تقويت قدرت دفاعي ما، چه بهميصوص اقتصاد مقاومتي، خهای معنوی جامعه و بهتوانمندی

 پدافند عنوان به داخلي اقتصادی جهاد راهکار طرفي ازصورت غیر عامل بسیار مؤثر باشد. دفاع عامل و چه به

 یوهش و مالي و اقتصادی فساد با مبارزه برای تحريم شرايط از گیری بهره و خارجي و داخلي اقتصادی عامل غیر

 ستقاللا و مقاومت روحیه ايجاد به توجه با اقتصادی عامل غیر پدافند گزينه بهترين عنوان به مقاومتي اقتصاد

 و فقر اب كشور به ويژه مبارزه اقتصادی شرايط پیشرفت و بهبود در اقتصادی شیوه بهترين ملي،خود تولید و

 .باشد مي محرومیت

 

 مراجع .11

 ."لغت نامه دهخدا، جلد چهارم، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران"(، 1381[.دهخدا، ع. ا.،) 1]

 . یعلم و فناور یاست،س یفصلنامه ،"يراندر ا یو رشد اقتصاد یانبنبلندمدت اقتصاد دانش یرابطه"( 1313ب. ،) یری،د. و ام ی،[. بهبود2] 

 .ي، پورتال جامع اقتصاد مقاومت"دارد؟ يو اقتضائات یستچ ياقتصاد مقاومت"(، 1311ع.،)  ي،آمل ی[. جواد3]

 ، تابستان.1، شماره "فصلنامه حصون یض،با فقر، فساد و تبع يعتمقابله شر "(، 1381م.ح.، ) ی،[. شاهرود1]

 یراثارگ بم كرمان، جلد دوم، سازمان م يران،ا یو شهرساز یمعمار يختار، مجموعه مقاالت كنگره "عامل در ارگ بم یردفاع غ"(، 1331) .،ا ی،جد يان[اصغر8] 

 كشور، تهران. يفرهنگ
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 برگزيده مجموعه مقاالت دومین همايش جامعه ايمن شهر تهران.."وری استوپاش و افزايش بهرهاقتصاد مقاومتي، حذف ريخت"(، 1311) ،ر.،پور ي[فتح6]

 (.1381سراسر كشور ) انيناز كارآفر يجمع يداردر د یانات[ ب3]

 (.1311) ياندانشجو يداردر د یانات[ ب1]

 . "ييدانگاه عالمه طباطبا ينشست اقتصاد مقاومت "( 1311د. ) ی،[ دانش جعفر15] 

 . "ييو اشتغال زا ينيفرهنگ كارآفر يجترو يشهما"( 1313[ مهرجو، م. )11]

 مردادماه. ی،بانک اطالعات اقتصاد ،"یست؟چ يهدف از اقتصاد مقاومت"(، 1311)   .،م يي،[رضا12]

 فارس، مهرماه. یخبرگزار ،«يمختصات اقتصاد مقاومت»(، 1311) .،م يباف،[زر13]

 ."شروع جهاد اقتصادی از خانه"( ، 1313).،ح ی،[نور11] 

 باقرالعلوم.، پژوهشکده "جهاد اقتصادی و مبارزه با جرايم اقتصادی و فساد مالي"(، 1313)ی.، ي،وروجن ي[نعمت18]
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