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 چکیده

از  توانیكه مستلزم به كارگیری جنگ افزار و تسلیحات نبوده و با اجرای آن م گرددیپدافندغیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق م
وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان 

هوایی موشکی دشمن را به حداقل ممکن كاهش داد. در این پژوهش قصد داریم  یهاخسارات و تلفات ناشی از حمالت و بمباران
)تولید، توزیع و مصرف( را از منظر پدافند غیر عامل بررسی كنیم. سپس به بررسی  یاقتصاد مقاومت یهاهاولویت اهمیت هر یک از مؤلف

مؤلفه  نیرتها نشان داد كه عامل تولید، مهم. نتایج رتبه بندی مؤلفهمیپردازیسه معیار فوق م یهاو رتبه بندی هر یک از زیر شاخص
چنین در عامل تولید، سرمایه گذاری در تولید، در عامل توزیع، عدالت و در عامل مصرف، اقتصاد مقاومتی پدافند غیر عامل است. هم

 .باشدیاقتصاد مقاومتی در پدافند غیر عامل م یهامؤلفهنیترفرهنگ سازی از مهم

 پدافند غیر عامل، اقتصاد مقاومتی، تولید، توزیع، مصرف، تحلیل سلسله مراتبیفازی :كلمات كلیدی

 مقدمه 
ای پس از ایجاد بحران به ها دارند، عدهای سعی در انکار بحرانچندین تکنیک ویژه وجود دارد. عده هابحرانبه طور كلی در برخورد با 

ه تا یک قدم پیش از بحران باشند. آینده پژوهی مشتمل بر مجموع كنندیمای نیز با آینده پژوهی سعی دنبال مقابله با آن هستند و عده
برنامه ریزی  ی بالقوه وهاندهیآعلمی است كه بااستفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم  یهاتالش
. ابدییم تولد« فردا»، واقعیت «امروز»كه چگونه از دل تغییرات )یا تغییر نکردن(  كندیم. آینده پژوهی منعکس پردازدیهامآنبرای 

حرانی تشکیل یک سازه اقتصادی پویایی را كه برای مقابله با هرگونه ب دیآیمنیز كه به نوعی از دل آینده پژوهی بیرون اقتصاد مقاومتی 
 .دینمایمچندین نسخه از پیش طراحی شده است الزامی و ضروری 

 اقتصاد مقاومتی یهاضرورت
فراوان كشور برای جهش و پیشرفت، رویکرد مقاومت اقتصادی حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی نظام سلطه و نیز آمادگی 

كارایی الزم را ندارد. زیرا به صورت دائم و مقطعی به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصاد بودن، شرایط جهش كشور را 
آتی  یهادقیق و عالمانه تمامی فرصت تا با آینده پژوهی دیرسیلذا طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر م كندیفراهم نم

دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد كشور شناسایی و راهکارهای مناسب را در سطوح مختلف به كار گرفته شود تا بتوان تهدیدها را 
اد مقاومتی صتبدیل به فرصت كرد و زمینه جهش كشور را فراهم نمود این مساله آنقدر اهمیت دارد كه شاید بتوان در عصر كنونی، اقت

 .مکتب اقتصادی اسالم معرفی كرد یهارا به عنوان یکی از مؤلفه
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 اقتصاد مقاومتی یهاشاخصه
فراوان و مختلفی است نکته اولیه در این خصوص آن است كه  یهاهیها، ابعاد و البی تردید استراتژی اقتصاد مقاومتی دارای شاخصه

هانی و بین ج یهااقتصاد كشور باید از نظر قوانین و مقررات، فضای مساعد كسب و كار و سایر شرایطی كه رقابت پذیری را در صحنه
های آسیب رسان به اقتصاد، با راه ، حفاظت شود. و با انسداد و بستنكندیاقتصادی فراهم م یهاالمللی و همچنین در برابر شوک

تهاجمی كردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، با طراحی یک هسته مقاوم جامع پژوهشی، با تنظیم یک نقشه جامع علمی، با بستن 
به عنوان  هامیتحردر مدل اقتصاد مقاومتی به .دیمنافذ ایجاد حباب كاذب پولی و مالی در اقتصاد و... مقاومت واقعی در اقتصاد به وجود آ

تفاده شود. در اقتصادیکشور اس یهاستمیها برایکارا نمودن و اصالح نقاط ضعف ساز این فرصت تواندیكه مشودینگریستهمییهافرصت
 :میكنیاین راستا به چند شاخصه اقتصاد مقاومتی اشاره م

 جهش در خودكفایی .1
 تقویت بنیان تولید داخلی .2

 اوریتقویت بنیان تولید علم و فن .7

 تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری .0

 تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران .5

 پرهیز از غالب كردن بخش مجازی اقتصاد )بازار پولی و مالی( بر بخش حقیقی .2

 پرهیز از واردات لجام گسیخته، بعنوان دشمن اقتصاد مقاومتی .1

 با اقتصاد مقاومتی داردپدافند غیرعامل رابطه مستقیمی 

شود كه عمق بازدارندگی، پایداری ملی و تداوم فعالیت هایی اطالق مییا دفاع غیرنظامی به مجموعه تدابیر و اقدام« پدافندغیرعامل»
این .دهدمراكز حیاتی، حساس و مهم در برابر وقوع تهدیدات نوظهور و حمالت نظامی را افزایش می

ی كشور هستند، پدافندغیرعامل رابطه مستقیمی نیز با اقتصاد مقاومت هاوقدرتمحورومنشأتمامیتحركاتفعالیتاندكهشاملمراكزی مراكز 
ری اقتصادی گیسازی مصرف ذخایر ارزی، پیشگیری از هدررفتن منابع ملی و حمایت از تولید داخلی پایدار به شکلدارد، زیرا با بهینه

یابی، اعالم خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفا، ی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکانپوشش، پراكندگ.كندبالنده و پویا كمک می
پدافند  اند.اصول پدافند غیر عامل نیترهای امن، آمایش دفاعی، آمایش جمعیتی و آمایش سرزمینی از مهمماكت فریبنده، ایجاد سازه

اهبرد دفاعی خود به صورت توأمان به هر دو بخش پدافند عامل و غیرعامل عامل و غیرعامل مکمل یکدیگرند و هر كشوری باید در ر
توجه كند، اهمیت پدافندغیرعامل به حدی است كه در تقویم رسمی كشور، از چهارم تا دهم آبانماه هر سال به عنوان هفته پدافندغیرعامل 

ل در برخی كشورها نیز بیانگر این واقعیت است كه رابطه مطالعه تطبیقی عوامل تأثیرگذار بر توسعه دفاع غیرعام.نامگذاری شده است
امروزه با قرارگرفتن كشورها در دهکده جهانی و تکثر .پایدار و منسجمی بین حوزه پژوهش و كارآمدسازی دفاع غیرعامل وجود دارد

عات و فی با گسترش فناوری اطالاند. از طربازیگران دولتی و غیردولتی، تهدیدات نیز از ویژگی سیالیت و پیچیدگی برخوردار شده
هایتقنینی و اجرایی مرتبط با حوزه به همین دلیل سیاست.نوین، جنس تهدیدات نیز تغییر كرده است یارتباطات و رشد شتابان فناورها

فزایش یابد، اظهار ا پدافندغیرعامل نیز بایستی از بالندگی و پویایی برخوردار باشند تا ظرفیت بازدارندگی كشور در قبال تهدیدات نوظهور
از طرفی شناسایی و .داشت: بنابراین دلیل پاالیش و تصویب قوانین الزم برای مقابله با تهدیدات بالقوه از اهمیت باالیی برخوردار است
فیت، شود كارایی، شفارفع خألهای قانونی توسعه پدافندغیرعامل به دلیل گسترش چتر نظارتی مجلس شورای اسالمی، موجب می

های های كالن دفاع غیرعامل افزایش یابد، موفقیت این امر نیز مستلزم توسعه و ایجاد بانک پژوهشسخگویی و بُرد اثرگذاری سیاستپا
 .پشتیبان در هر دو بخش تقنینی و اجرایی است
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 هامیتحرپدافند غیرعامل اقتصادی؛ راهکاری برای مقابله با 

مختلف قرار گرفت كه در  هایحوزهپس از انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ایران از سوی آمریکا و غرب مورد تحریم و تهدید در 
ن و باگسترش نوی هایفناوریآن برهه با برگزیدن راهبرد مقاومت كوشید در سایه خودكفایی در تولید محصوالت راهبردی و دستیابی به 

وبی نیز روبه خ هایموفقیتبپردازد كه با  هاتحریمی خود با كشورهای همسایه و مسلمان، به بی اثر ساختن مناسبات سیاسی و اقتصاد
مختلف قرار گرفت  یهاپس از انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ایران از سوی آمریکا و غرب مورد تحریم و تهدید در حوزه.رو شد

نوین و  یهایكه در آن برهه با برگزیدن راهبرد مقاومت كوشید در سایه خودكفایی در تولید محصوالت راهبردی و دستیابی به فناور
 یهاتیبپردازد كه با موفق هامیباگسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با كشورهای همسایه و مسلمان، به بی اثر ساختن تحر

باید اذعان كرد  هامیو به زعم مقامات غربی هوشمند كردن تحر هامیاما با تغییر استراتژی غرب در وضع تحر.ز روبه رو شدخوبی نی
برای جلوگیری  هامینظام سلطه تاكنون در اجرای تحر .اقتصاد به محور اصلی برخورد غرب با جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است

مالی وبخش دیگر آن فناوری است، سعی كرده در این دو محور برای  نیه یکی از لوازم اساسی آن، تأمو كندسازی روند توسعه كشور ك
نظام مانع تراشی كند و آن را با مشکالت عدیده ای رو به رو سازد. اصوالً راهبرد آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران این است كه 

سازد تا ایران قادر نباشد به الگویی برای سایر ملل مسلمان و مستضعف جهان  كشور را به لحاظ بنیه و توان اقتصادی آنقدر ضعیف
تعیین كننده اقتصادی در اسناد  یهارهبر معظم انقالب با درایت و اشراف كامل به این موضوع، با مشخص كردن شاخص .تبدیل شود

 یگذشته با محورها یهاو نیز با نامگذاری سال 00صل ا یهااستیتوسعه ای، سند چشم انداز و س یهاباالدستی نظام از جمله برنامه
اقتصادی، در این مقطع خواستار گذر از مرحله مقاومت اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد مقاومتی در كشور و تبدیل آن به خط مشی اساسی 

اومتی د با استقرار یک اقتصاد مقكشور شدند. به اعتقاد رهبر معظم انقالب با توجه به تحوالت جدید در عرصه بین المللی ضرورت دار
یک تفاوت .اقتصادی تبدیل شود یهاو مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی كشور، تهدیدهای جهانی علیه جمهوری اسالمی به فرصت

ورت ص فراوان و مختلفی است كه تاكنون به یهاهیها، ابعاد و الاصلی استراتژی اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی تدوین شاخصه
كه هم اینک باید به صورت جامع و دائمی به دنبال رفع آثار سوءآفند دشمن در  شدیمقطعی و در برخی سطوح تصمیم گیری اجرا م

همچنین با مراجعه به اصول ایدئولوژیک انقالب اسالمی درمی یابیم با توجه به این كه از ابتدای شکل گیری و .حوزه اقتصادی باشد
 یهااستکباریزورگو، بخشی از سیاست تغییرناپذیر ایران در تمامی بخشیهامی، ایستادگی در برابر ظالم و قدرتاستقرار جمهوری اسال

ن نقشی اساسی نیز در ناكامی استکبار جهانی در مقابله با كشورمان داشته باشد. ای تواندیسیاسی، اقتصادی، امنیتی و غیره بوده است م
و به عنوان اكسیری  رودیسال گذشته به شمار م 72مؤلفه نهضت بیداری اسالمی و بیداری انسانی در نیتریایدئولوژی به عنوان اصل

 هامیساله تحر 72قرار داده است. از سوی دیگر تجربه  ریحیاتبخش و مدلی باورپذیر، سایر ملل مظلوم و آزاده جهان را نیز تحت تأث
کل صحیحی سیاستگذاری شده و منابع به صورت بهینه به اقتصاد كشور تزریق موید این نکته است كه در هر زمان و مقطع كه به ش

این كه امروز ابعاد امنیت ملی به ترتیب به صورت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، .را خنثی كنیم هامیاثرات تحر میاشده است، توانسته
حفظ امنیت ملی كشور را بیشتر آشکار  ، اهمیت توجه به این حوزه در جهتشودیفرهنگی، نظامی و محیط زیست تعریف م

پدافندغیرعامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای است كه موجب بازدارندگی، كاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی و .كندیم
ان یکی عنو، لذا ضرورت تدوین طرح پدافندغیرعامل اقتصادی به شودیتسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات دشمن م

وناگون گ یهااسیدفاع غیرعامل در مقابل جنگ اقتصادی طرف مقابل یعنی آمریکا و اجرای آن در مق یهااز موثرترین و پایدارترینروش

دادن  نشان هامیدریافت ویژگی مثبت این تحر توانیبه منظور تدوین این طرح در نگاه اول و به آسانی م.شودیبرای كشور احساس م
وارد بر كشور همان فهرست آسیب پذیری های ماست، چون دشمن  یهامیری های كشور است، به طوری كه فهرست تحرآسیب پذی

را بر آن نقاط متمركز ساخته و با نتیجه گیری از  هامیتحرقاًیما انجام داده است، دق یهایبا مطالعه ای كه روی نقاط ضعف و وابستگ
ر را دارند كه باید در گام نخست، این نقاط ضعف تقویت شده تا از بین بروند و سپس تمركز ها قصد اعمال فشار بر تصمیمات كشوآن

 .كشور روی كنترل و مدیریت این نقاط معطوف شود
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 بندی ابعاد اقتصاد مقاومتی از منظر پدافند غیر عاملشناسایی و رتبه

قاومتی اقتصاد مقاومتی رشدآفرین نیست. منظور از اقتصاد ماقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی بسته نیست و چنین دیدی نسبت به 
واقعی، یک اقتصاد فعال و پویاست، نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چنان كه مقاومت برای دفع موانع، پیشرفت و كوشش در مسیر حركت 

گ است. م حکومتی و اقتصاد و فرهنشود. در این نظام باید بین سه حوزه تفکیک قائل شد، این سه حوزه شامل سیاست، نظاتعریف می
توان در باره اقتصاد مقاومتی صحبت كرد و از اقتضائات سیاسی غافل شد یا از این دو صحبت كرد و از فرهنگ كه چنان كه نمی

شود غفلت كرد. هدف از اقتصاد مقاومتی چیزی نیست جز آنکه این اقتصاد، مقوم نظام سیاسی باشد، زیرساخت این دو محسوب می
 .(1781تواند مراد ما باشد )درخشان، چنانکه نظام اقتصاد مقاومتی كه هماهنگی خود را با نظام حکومتی اسالمی از دست بدهد، نمی

اری( . از منظر پدافندغیرعامل عامل تولید )سرمایه گذباشدیاقتصاد مقاومتی از منظر پدافند غیر عامل تولید، توزیع و مصرف م یهامؤلفه
ی، باشد )پیغامیاقتصاد مقاومتی در پدافند غیر عامل م یهامؤلفهنیترعدالت( و در عامل مصرف )فرهنگ سازی( از مهم)عامل توزیع 

1781) 

 در سه بخش تولید، توزیع و مصرف هامیتحر

ه چهارم و به ویژه در اجرای برنام رودیو م رفتهیسیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان بازوی دولت به شمار م
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است كه با تحریم 

سترده یار گ، ابعادی بسدیآیها، این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. تحریم آمریکا بر خالف آنچه در نگاه اول به چشم مبانک

را بهترین روش برای مسدود كردن مسیر اقتصاد ایران در مبادالت جهانی  كهشورایامنیتسازمانمللنیزتحریمرسدیمنظر  خواهد داشت. به
اول تحریم بیشتر وجود  یهاصادرات: اگر چه این مسئله در سال.. سهم عمده صادرات ایران به نفت اختصاص داردآوردیبه شمار م

است. در پی  دادهیدرصد مجموع صادرات ایران را تشکیل م 82تا  12داشت اما هنوز نیز صادرات مواد سوختی در طول دهه گذشته 
مواجه شد، اما اثر آن نیز كامالً موقتی و ناچیز  1885در فروش بخشی از نفت خود در سال  یاهیتحریم، گر چه ایران با مشکالت اول

 .(1782بود. )گزارش مركز تحقیقات استراتژیک، 

تحریم در مورد برخی از كاالها، كشورهای عضو را از معامله با تجار ایرانی منع كرده  یهاواردات: در زمینه واردات، از آنجا كه قطعنامه
ت چند الیه( تهیه نموده و هزینه تمام شده ها مواد اولیه و كاالهای مورد نیاز وارداتی خود را با چندین رابطه )ارتباطااست، لذا شركت

ها را در تأمین كه بدون شک بر تقاضای این محصوالت تأثیر منفی داشته و علیرغم این كه شركت گرددیها چندین برابر ممحصول آن
 .بحران مواجه خواهد نمود )فعلی و آتی( نیز با یها را در بازپرداخت منابع بانک، آندینمایمالی منابع مورد نیاز خود دچار مشکل م

 (1788وصالی، )

 :اقتصاد مقاومتی به سه دسته كلی زیر تقسیم بندی شده است یهامؤلفه

 :بُعد تولید -1

 توجه به كار و تالش 

 حمایت از كار ایرانی 

 سرمایه گذاری در تولید 

 ترویج روحیه جهادی 

  هافرصتبالقوه و  هایظرفیتفعال كردن 

 :بُعد توزیع -2

  ربا و تنظیم نظام پولیحرمت 

 گردش ثروت 

 عدالت 
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 حرمت احتکار و تنظیم بازار 

 دیده بانی اقتصاد و آمارهای دقیق 

 فرماندهی متمركز 

 :بُعد مصرف -3

 تحریم اسراف 

 استفاده از كاالهای تولید داخل 

 مقابله با قاچاق كاال 

 طراحی سبک زندگی مناسب 

 فرهنگ سازی 

 تقویت تعامل و گفتمان سازی 

 

 اقتصاد مقاومتی از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از فرآیند یهامؤلفهیهابندی شاخصرتبه 

در این قسمت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیفازی، درصدد رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت ابعاد اصلی اقتصاد مقاومتی از 
زوجی و اعطای امتیازات كه اعداد فازی مثلثی هستند و بیانگر  سهیمقاگذاری معیارها، از طریق . ارزشمیباشیمنظر پدافندغیرعاملم

 كند و از اعداد فازی مثلثیها را با هم مقایسه میگیرندهشاخصپذیرد. لذا تصمیمارجحیت یا اهمیت بین دو معیار است، صورت می
صورت اعداد فازی مثلثی تشکیل قایسات زوجی را بهتوانماتریس ممی 8تا  1كند. با استفاده از طیف برای مقایسات زوجی استفاده می

فرآیند AHP.كندفازی بیان میوهیشگیرندهترجیحات خود را با مقایسه زوجی عناصر هر سطح نسبت به سطوح باالتر بهداد. یعنی تصمیم
اند. سطح با هم در ارتباط تصمیم گیری چند معیاره ای است كه در هر مدل آن حداقل سه سطح متفاوت وجود دارد بطوریکه عناصر هر

و مربوط به هدف تصمیم گیرنده از پردازش مدل است. سطح دوم مربوط به معیارهاست و در آن اهم  باشدیم ”هدف“سطح اول 
ها ین آنكه در آن عناصری كه از ب هاستنهیشوند و سطح سوم مربوط به گزبررسی می اندلیمعیارهایی كه در فرآیند تصمیم گیری دخ

ت زوجی ها در مقایسا. اعداد فازیمتناظر با ارجحیتشوندی، مطرح مشوندیو یا به ترتیب اولویت، درجه بندی م ردیگیخاب صورت مانت
 .بین متغیرها در جدول زیر نشان داده شده است

Article XVII. اقتصاد مقاومتی از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از فرآیند  یهامؤلفهیهارتبه بندی زیر شاخص
FAHP 

مربوط به هر یک از عوامل سه گانه فوق نیز با روشی كه شرح داده شد، اولویت  یهاپس از رتبه بندی عوامل اصلی، در ادامه شاخص
، از یک . هر یک از عوامل اصلیباشدیتبیین كننده ابعاد اصلی فوق الذكرم یها. هدف این بخش، اولویت بندی مؤلفهگردندیبندی م

اند كه این ابعاد با مطالعات وسیع و جامع و مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و نیز درنظر گرفتن ماهیت شده تشکیل ییهاسری مؤلفه
 .اندمطالعه حاضر و استعالم نظر و مصاحبه با خبرگان انتخاب شده

Article XVIII. ناشی از بُعد تولید از منظر پدافند غیرعامل یهارتبه بندی شاخص 

 :اند ازمربوط به بُعد تولید در اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعاملعبارت یهامؤلفهنیترمهم

ها. تبالقوه و فرص یهاتیتوجه به كار و تالش، حمایت از كار ایرانی، سرمایه گذاری در تولید، ترویج روحیه جهادی، فعال كردن ظرف
 :ها به صورت زیر استدرجه اهمیت این مؤلفه

 
 
 

 مربوط به مؤلفه تولید از منظر پدافندغیرعامل یهادرجه اهمیت شاخصتعیین  -1جدول 
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 بُعد تولید
توجه به كار و 

 تالش
حمایت از كار 

 ایرانی
سرمایه گذاری در 

 تولید
ترویج روحیه 

 جهادی

فعال كردن 
بالقوه هایظرفیت  

1/7 0 1 توجه به كار وتالش  7 5 

1/0 حمایت از كار ایرانی  1 1/2  2 1 

گذاری در تولیدسرمایه   7 2 1 1 7 

1/7 ترویج روحیه جهادی  1/2  1/1  1 1/2  

بالقوه هایظرفیتفعال كردن   1/5  1 1/7  2 1 

به ترتیب جدول زیر  FAHP بُعد تولید اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعامل با روشیهابنابراین وزن نهایی و اولویت بندی مؤلفه
 :باشدمی

 FAHP بُعد تولید اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعامل با استفاده از روشیهامؤلفهاولویت بندی  -2جدول 

 اولویت وزن (شاخص )معیار

 2 2٫72 توجه به كار وتالش

 7 2٫12 حمایت از كار ایرانی

 1 2٫02 سرمایه گذاری در تولید

 5 2٫22 ترویج روحیه جهادی

 0 2٫1 بالقوه هایظرفیتفعال كردن 

بُعد تولید مربوط به اقتصاد مقاومتی از منظر پدافند یهادر مورد اولویت بندی نهایی مؤلفه super decision خروجی نرم افزارنمودار 
 :باشدیغیر عامل بصورت زیر م

 ناشی از بُعد توزیع در اقتصاد مقاومتی از منظر پدافند غیرعامل یهارتبه بندی شاخص

 :اند ازمربوط به بُعد توزیع در اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعاملعبارت یهامؤلفهنیترمهم

حرمت ربا و تنظیم نظام پولی، گردش ثروت، عدالت، حرمت احتکار و تنظیم بازار، دیده بانی اقتصاد و آمارهای دقیق، فرماندهی متمركز. 
 :ها به صورت زیر استدرجه اهمیت این مؤلفه

به ترتیب  FAHP مربوط به بُعد توزیع اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعامل با روش یهاو اولویت بندی مؤلفه بنابراین وزن نهایی
 :باشدجدول زیر می

 FAHP اولویت بندی بُعد توزیع اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعامل با استفاده از روش -7جدول 

 

 اولویت وزن (شاخص )معیار

 7 2٫12 نظام پولیحرمت ربا و تنظیم 

 2 2٫11 گردش ثروت

 1 2٫02 عدالت

 0 2٫15 حرمت احتکار و تنظیم بازار

 5 2٫28 دیده بانی اقتصاد و آمارهای دقیق

 2 2٫20 فرماندهی متمركز
 

Article XIX. ناشی از بُعد مصرف از منظر پدافند غیرعامل یهارتبه بندی شاخص 
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لید اند از: تحریم اسراف، استفاده از كاالهای تومربوط به بُعد مصرف در اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعاملعبارت یهامؤلفهنیترمهم
ها به داخل، مقابله با قاچاق كاال، طراحی سبک زندگی مناسب،فرهنگ سازی، تقویت تعامل و گفتمان سازی. درجه اهمیت این مؤلفه

 :صورت زیر است

 مربوط به مؤلفه مصرف در اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعامل یهادرجه اهمیت شاخصتعیین  -0جدول 

 تحریم اسراف بُعد مصرف
استفاده از كاالهای 

 تولید داخل

مقابله با قاچاق 
 كاال

طراحی سبک زندگی 
 مناسب

 فرهنگ سازی
تقویت تعامل و 
 گفتمان سازی

 1 7/1 7/1 2 1 1 تحریم اسراف

 7 2/1 1 0 1 1 كاالهای تولید داخلاستفاده از 

 2/1 0/1 2/1 1 0/1 2/1 مقابله با قاچاق كاال

 2 1 1 2 1 7 طراحی سبک زندگی مناسب

 1 1 1 0 2 7 فرهنگ سازی

 1 1 2/1 2 7/1 1 تقویت تعامل و گفتمان سازی

به ترتیب  FAHP مربوط به بُعد مصرف اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعامل با روش یهابنابراین وزن نهایی و اولویت بندی مؤلفه
 :باشدجدول زیر می

 FAHP اولویت بندی بُعد مصرف اقتصاد مقاومتی از منظر پدافندغیرعامل با استفاده از روش -5جدول 

 اولویت وزن )شاخص )معیار

 5 2٫12 تحریم اسراف

 7 2٫21 داخلاستفاده از كاالهای تولید 

 2 2٫22 مقابله با قاچاق كاال

 2 2٫22 طراحی سبک زندگی مناسب

 1 2٫22 فرهنگ سازی

 0 2٫17 تقویت تعامل و گفتمان سازی

Article XX. خالصه نتایج حاصل از تحقیق 

 :اند ازاولویت بندی نهایی عوامل اصلی مربوط به اقتصاد مقاومتی از منظر پدافند غیر عامل عبارت

 تولید .1

 مصرف .2

 توزیع .7

 :اند ازتوزیع مربوط به اقتصاد مقاومتی از منظر پدافند غیر عامل عبارت یهااولویت بندی نهایی مؤلفه

 عدالت .1

 گردش ثروت .2

 حرمت ربا و تنظیم نظام پولی .7

 حرمت احتکار و تنظیم بازار .0

 دیده بانی اقتصاد و آمارهای دقیق .5

 فرماندهی متمركز .2
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 :اند ازط به اقتصاد مقاومتی از منظر پدافند غیر عامل عبارتمصرف مربو یهااولویت بندی نهایی مؤلفه

 فرهنگ سازی  .1

 طراحی سبک زندگی مناسب .2

 استفاده از كاالهای تولید داخل .7

 تقویت تعامل و گفتمان سازی .0

 تحریم اسراف .5

 مقابله با قاچاق كاال .2

Article XXI. جمع بندی و نتیجه گیری 

، كه عنصر پدافند غیر عامل كه به كندیساله توسعه ای كشور ایجاب م 22تالش برای توسعه پایدار كشورو تحقق اهداف چشم انداز 
عه و توس یاقتصادی، اجتماع یهامعنی ارزیابی آسیب پذیرها و تهدیدهای احتمالی و برنامه ریزی برای حذف این موارد در اجرای طرح

قابلیت اداره مردم، حفاظت از جان مردم در برابر  توانیپدافندغیرعامل را میهاتیای كشور است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. اولو
تهدیدهای .تهدیدات، حفظ پیوستگی مردم با حکومت، حفظ سرمایه سایبری، حفظ آستانه تحمل مردم و حفظ و استقالل كشور برشمرد

ی ه است؛ تهدیدهاهای قدرت اقتصادی كشور را هدف قرار دادها كلیه مولفهاقتصادی كه به شکل جنگ اقتصادی و در قالب تحریم
های كشور خصوصاً در حوزه اقتصاد و نظام پولی و مالی مربوط به فضای مجازی و مبتنی بر فناوری اطالعات، ارتباطات و زیرساخت

 نیازهای ضروری و اصلی آنان و نیكشور؛ تشکیل قرارگاه پدافند اقتصادی و پیگیری سه محور؛ اداره داخلی كشور، امور مردم، تأم
سازی؛ تحرک الزم در حوزه خارجی كه كاهش فشارها بر اقتصاد با مربوط به آن با رویکرد اصالح الگوی مصرف و فرهنگ اجراییات

نماید و صنعت و تولید داخل كه رویکرد آن تاكید بر تولید و توان داخلی است و محور آن وزارت محوریت وزارت امور خارجه را دنبال می
با توجه به نتایج به دست آمده اقتصاد مقاومتی رمز پیروزی و نوعی .باشدیصنعت كشور مصنایع، معدن و تجارت در بخش 

گاه ارزش محیط را كشف كند و اگر آمایش سرزمینی با ن تواندیپدافندغیرعامل در نبرد اقتصادی با دشمن است. در واقع پدافندغیرعاملم
و در غیراین صورت مشکالت فراوانی ایجاد خواهد شد. مدیران،  شودیپدافندغیرعامل صورت گیرد، دستاوردهای بزرگی حاصل م

در این صورت فرهنگ مقابله با . باید نگاهی به پدافندغیرعامل داشته باشند كنندیمسووالن و كارشناسان در هر حوزه كه فعالیت م
: اگر بتوانیم پدافندغیرعامل كاملی دهدیش مرا كاه هانهیو بسیاری از هز داردیو ما را در كشور بیدار نگه م شودیدشمن نهادینه م

یشرفته حوزه پدافندغیرعامل بسیار پیچیده و پ یهایزیرا فناور میاافتهیدانش دست  یهایبگوییم به مرز فناور میتوانیداشته باشیم م
قتصاد در واقع ما اگر بتوانیم با ا اقتصادی همه جانبه علیه ایران برای تسلیم كردن ملت ماست. یهامیآفندی است. حریهایتر از فناور

مقاومت انفعالی نیست زیرا اقتصاد  .مقاومت حلقه مقاومتی آخر را تشکیل دهیم، پیروز هستیم. پدافندغیرعامل نوعی مقاومت است
هادات زیر به پیشن .مقاومتی پایدار بودن در شرایط تحریم و پیروز شدن در برابر آن است و طراحی اقتصاد مقاومتی رمز پیروزی ماست

 :گرددیعنوام پیشنهادات كالن ارائه م

 حفظ اسرار فعاالن اقتصادی 

  زمان و وقوع تهدید عالمانهبرنامه ریزی() 

  مکان یابی صنایعجابه جایی، جاگیری صنایع خاص توجه به استقرار() 

 در امر تولید، مصرف با نگاه اقتصادی 

  كشور، جلوگیری از فضاهای سودجویی رانت و اختالس، اجرایی شدن در امر توزیع توجه به سالم سازی فضای اقتصادی
 احکام و قوانین به خصوص برنامه پنجم توسعه و نگاه به آینده اقتصاد ملی

  از اقتصاد مقاومتی باشد متأثراخذ نظرات صاحب نظران و نخبگان اقتصاد مقاومتی كه. 

 

Article XXII. پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 
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  بر پدافند غیر عامل مراكز ذخیره سازی مهمات با روش تحلیل شبکه ای مؤثررتبه بندی عوامل 

  مختلف در راستای اقتصاد مقاومتی هایاستانمصوب پدافندغیرعامل در  هایطرحارزیابی فنی 

  پدافندغیرعامل كشور و اقتصاد مقاومتیهایمشیو خط  هاسیاستبررسی 

 ل عاملیبر اقتصاد مقاومتی با تحلی مؤثرعوامل  هایبررسی 

 تحقیق یهاتیمحدود

 عدم وجود منابع كافی در مورد موضوع تحقیق 

 عدم وجود وقت كافی برای مصاحبه با افراد متخصص در این زمینه 

 عدم روحیه همکاری بعضی از مسئولین در انجام طرح 
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