
 

 

 

 

 عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی )غذا( 
 از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 1محمدرضا کائینی،2چهرهمحمد خوش

 51/00/96:مقاله پذیرش                                                                       51/01/96: مقاله دریافت

  چکیده
و داخلی نظام جمهوری اسالالال می به نقد تدرت ملی کمالالالورما  و  یامنطقه ژهیوروند تحوالت جهانی و به

و  سوکیاجاماعی ررب از  -دموکراسالی رربی بوده و لاا در رالرایطی که بحرا  اتادادی   -برخ ف منافد لیبرال
ن رانی ررب دامن زده اسالال ، آمری ا و  از سالالوی دی ر بر جنوب ررب آسالالیابیداری اسالال می در منطقه راربردی 

حامیا  رربی آ ، آخرین تیر ترکش تخاصالال ، یينی تحری  رورالالمند را که ترکیبی از تحری  واتيی و جنا روانی 
کننده بارالالالد، با اعمال فلج تواندیزع  آنا  موع تحری  که بهاند. این ناسالالال ، علیه جمهوری اسالالال می ررا کرده

ند با که باوا رودیدنبال م مساقی  طوربهمردم )راا(  م یو ميمساقی   طوربه …و نقای، بانک مرکزی یرا یتحر
 یریگرههاجاماعی، با ب یرایایایجاد فمالار الزم، ابادا بین حاکمی  و مردم ر اف انداخاه و سس  با ایجاد نارضا 

ماه  و با خالی کرد   یایمسالالال ولیاز جنا روانی و مدیری  اذرا ، نظام جمهوری اسالالال می را به ناکارآمدی و ب
 ظالمانه خود را بر کمورما  فرار  آورد. یراپم  نظام از حمای  و رمراری مردم، زمینه تحمیل خواساه

 ردف بانقره،  15آماری کلی  با حج قره خبره ن 11از یک جاميه آماری ی لیو تحلاین تحقیق با روش توصالالالیقی 
)راا(از منظر پدافند ریرعامل با روی رد اتادالالالاد  یواسالالالازای یهپاین نیازرای تأمدر  مؤثرتبیین عوامل راربردی 

 با اساقاده از نظرات خبرگا  آرنا به موضوع پدافند ریرعاملی اتادادی درمن را یتحرمنظور مقابله با به مقاومای
ن اراه رده اس  که .ناایج را و تهدیدات( را( و عوامل خارجی )فرص را و ضيفب عوامل داخلی )توتتال در
جلب ممالالارک  رم انی برای دفاع از  و لزومعواملی رمچو  وجود ارداف درالالمن  دردیمنمالالا   آمدهدسالال به

و تولید ات م  ی به نقد مدالالرف تولیدات داخلی، اولوی  به توسالاليه بخش کمالالاورزی   سالالازفررناعزت ملی، 
مدیری  مناسالالب ذخایر و منابد ارزی کمالالور به نقد نیازرای اسالالاسالالی و خرید ات م ضالالروری و  لزوم راربردی، 

، موتدبهی اتادالالادی درالالمن در تأمین  را یتحردر مقابله با  مؤثری بخمالالی از عوامل طلبفرصالال سالالودجویی و 
 خوارد بود. بر راا دیبا تأکی و اساسی اهیپای کافی و توزید کارآمد نیازرای سازرهیذخ
 

، موتدهب، اتاداد مقاومای، تأمین ی و اساسی اهیپانیازرای پدافند ریرعامل ،تحری  اتادادی، واژگان کلیدی: 
 کارآمدسازی کافی، توزید یرهذخ
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 مقدمه

ایداری رای مه  پی ی از پایه یابی به سایر ابياد امنی  ملی اس ،مقوم و بسالارساز دس  اتادالاد،  

ای هجانبگیری با جنا رمهرا جنبه اتادالادی آ  اس . انق ب اس می ایرا  از ابادای ر ل انق ب

را از سالوی اسا بار مواجه بوده اس . ی ی از ابياد مه  آ ، بيد اتادادی اس  که در تالب تحری  

می ایرا  رای نظام جمهوری اس را نیز فرسایش توانمندیرده اس . ردف نهایی این تحری اعمال

 بارد.رای خود میمنظور دس  کمید  از ارداف و آرما به

جنا اتادالادی ررب علیه مل  ایرا  که ابياد و گسالاردگی آ  در نظریه اتاداد مقاومای اخیراا از    

جه  حائز ارمی  تری موردتوجه ترار گرفاه اسالال  ازاینسالوی مقام ميظ  رربری به رال ل عمیق  

کنند تا رای تهدید ت ش میمی ایرا  با عنای  به برخی مؤلقهاسالال  که درالالمنا  جمهوری اسالال   

رای تهدید، جنا خاموری را علیه رای خود در سالایر عرصه ضالمن سالرپوش گاارالان بر ناتوانی   

ترین رزینه باوانند بخمالالالی از ارداف گارالالالاه خود را تأمین ملال  ایرا  مالدیریال  کنند که با ک    

  از ورود کاالرای اسالاسی موردنیاز مردم و وادار کرد   نمایند.اعمال فمالاررای اتادالادی و مماني  

اب رود که فماررای اتادادی، بازترا علیه ایرا  باعث میکمالوررای دی ر برای پیوسان به تحری  

 و اثرات منقی خود را بر مردم وارد سازد.

رای ا مای و اسالاسی در ررای  تهدید یا بحرا  توس  ساز باوجود تياریف مخالف از نیازرای پایه

المللی و داخلی و با توجه به گسالاره وسید و مانوع این نیازرا و ارمی  تأمین راا در جوامد و  بین

 2و1رای امنی  ملی در صالورت عدم تأمین راا، و از سوی دی ر دربند حیات بمالر و ایجاد چالش 

الرای رای اصالاللی تولیدات کارای اب ری اتادالالاد مقاومای موضالالوع ميیمالال  مردم، نهادهسالالیاسالال 

این تحقیق  ردفلاا  اسالالاسالالی و ذخایر راربردی مورد تأکید مقام ميظ  رربری ترار گرفاه اسالال   

)راا(از منظر پدافند ریرعامل با  ای و اسالالالاسالالالیتبیین عوامل راربردی مؤثر در تأمین نیازرای پایه

روی رد اتادالالالاد مقالاومای خوارالد بود. در این راسالالالاالا برای مدیری  وضالالالد موجود و موفقی      

رای راربردی اثرگاار را و مؤلقهرا، ضيفرا، تهدیدات، توتبه فرص  رای مرتب ، توجهازما سال 

رای اصلی تولیدات کاالرای اساسی و را ضالروری اسال . با توجه به وابسا ی کمور به نهاده  بر آ 

 و جانبهرای رمهسازی و توزید کاالرای اساسی کمور و تحری رای نظام تأمین، ذخیرهنقاط ضيف

نبود درك رورالالالن از مالاریال  جنا اتادالالالادی از طرفی، وعدم ن اه ی سارچه راربردی موجود با   
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روی رد پدافند ریرعامل و اتادالاد مقاومای ،لاا مس له اصلی این تحقیق تبیین عوامل مؤثر راربردی  

 د.باررای پدافند اتادادی  می)راا( با روی رد به مؤلقه ای و اساسیدر تأمین نیازرای پایه

تبیین عوامالل راربردی مؤثر پدافند ریرعامل، ابزار، روی ردرا و   این تحقیق و انجالام  در صالالالورت 

رای پدافند )راا( با روی رد به مؤلقه ای و اسالالالاسالالالیراربردرای مناسالالالبی برای تأمین نیازرای پایه

جرا ااتادالادی در اخایار کارگزارا  و مدیرا  تدالمی  گیر کمور ترار خوارد گرف  که در صورت   

ی ای و اسالالالاسالالالتوا  تولید داخلی و تدرت مقابله با تهدیدات اتادالالالادی برای تأمین نیازرای پایه

)راا(افزایش خوارد یاف  و در صالالالورت عدم انجام این تحقیق ،به عل  ضالالاليف در باور و درك 

پایری ام ا  آفرین، نقاط توت، ضالاليف و آسالالیبصالالحیم مسالال ولین از عوامل تهدیدزا و فرصالال  

پایرد )راا( صورت نمی ای و اساسیموتد نیازرای پایهرا و تهدیدات در تأمین بهسالیب بینی آپیش

واسالطه مم  ت ميیمای و عدم دسارسی  و خواسالاه درالمن در ترار داد  مردم در مقابل نظام، به  

   .ای و اساسی )راا( در ررای  اضطرار تحقق خوارد یاف مناسب به نیازرای پایه

 مبانی نظری

 یقپیشینه تحق:  

 در حاکمی  ملّی و ارضی تمامی  از صیان  افراد، امنی  تضمین مردم، جا  حقظ مينی به پدافند

بارالالد. سالال م می کارگیریبه بدو  تجاوز ررگونه و موتيی  رالالرای ، ررگونه در برابر مواتد رمه

 نیاز به که بدو  اس  اتداماتی مجموعه (.  منظور از پدافند ریرعامل225: 1931)کامرا  و رم ار،

 از دو بيد ر ل فضا و ممخدات صرفاا بر مبنای طراحی ساخاار و س م نظامی تجهیزات کاربرد

 فضا رایبهبود تابلی  از جنا، رای نارالی آسالیب  محدود نمود  آ ، در پی و عمل ردرای و فرم

 . از جنا اس ناری لطمات جانی رسانید  حداتل و به رالهروندا   از جا  حقاظ  منظور تأمینبه

(Lacina  ،2551 :221) 

حم ت  برابر در پیمالال یرانه دفاع بيد بر تأکید با را ریرعامل پدافند داخلی، پردازا نظریه بیمالالار

دارند  مسالال ولی  مسالاللم  نیرورای فق  عامل پدافند اند. درکرده درالالمن )عامل انسالالانی( تيبیر 

 توانند نقشمی مردم حای و صالالناید را،سالالازما  نیرورا، نهادرا، پدافند ریرعامل تمام در کهدرحالی

 ( 8: 1931و رم ار گیرند. )کامرا  عهده بر مؤثری

در منابد دینی و اسالناد باالدسالای کمالور جمهوری اسال می ایرا  به موضوع پدافند ریرعامل تأکید     

و برای مقابله با درالالمن، رر چه در "فرماید: سالالوره مبارکه انقال می 15رالالده اسالال . خداوند در آیه
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رای آماده بسالیج کنید تا درمن خدا و درمن خودتا  و نیز درمنانی  ارید از نیرو و از اسالب توا  د

اند وسیله آ  بسیج بارسرناسد بهرا را میرناسید ولی خداوند آ ریر از اینا  را که رما آنا  را نمی

نخوارد سالالوی رالالما خوارد آمد و به رالالما سالالا  و درراه خدا رر چه انقاق کنید، پاداش کامل آ  به

   ".رد

اند که بسیاری از این را و موارد زیادی را آوردهدر تقسیر این آیه رریقه محسن   ترائای ن اه

باش، آمادگی رزمی، وحدت و ی سارچ ی، ایجاد رعب در درمن، موضوعات ازجمله دساور آماده

بارند: می عاملبسیج مردمی، تهدید درمنا ، حقظ بنیه دفاعی مسلمانا  مرتب  با بحث پدافند ریر

 (941-942:  1988)ترائای، 

که در میدا  جنا رویاروی آن اه»فرمایند: می الب رهنهج 11در نامه  ()حضرت امیرالمؤمنین علی

را و یا در کنار نهررا بارد تا پورش و را و تسهدرمن ترار گرفاید، باید ترارگاه رما در دامنه کوه

سو یا حداکثر دو سو با درمن ن اربانی کند و جنا را از یکحقاظ رما رود و رما را از درمن 

« دبر مواند طبیيی داراه بارد، تا درمن تدرت نقوذ نداراه باررای دی ر، ت یهداراه بارید و تسم 

 (.911: 1982)درای، 

ند: یفرمااند. ازجمله میمقام ميظ  رربری نیز باررا موضوع پدافند ریرعامل را مورد تأکید ترار داده

کند. این مينایش پدافند ریرعامل مثل مدونی  سازی برای انسا  اس . از درو  ما را مدو  می»

وزوری ر  بزند، اثری نخوارد این اس  که ولو درمن تهاجمی ب ند و زحمای ر  ب مد و ضرب

 (1931)مقام ميظ  رربری، آبا  «. اش این اس کرد این پدافند ریرعامل نایجه

: 1931کند: )ج لی، کارکردرای مه  پدافند ریرعامل را به ررم زیر تيریف می ج لی ارداف و

را، اسامرار خدمات ضروری، حقاظ  از تأسیسات حقاظ  از جا  مردم، حقاظ  از زیرساخ ( 81

 حقاظ  سایبری از کمور و تأمین نیازرای مردم و تجهیزات نادر، پایدارسازی مدیری  عالی کمور،

 :مفهوم شناسی 

راربردی این اس  که نقاط توت و ضيف واحدرای سازما  را رناسایی مدیری   امل راهبردی:عو

را را ارزیابی نمایید بدین ترتیب رالالناسالالایی و ارزیابی عوامل اسالالاراتژیک خارجی و داخلی  و آ 

 (Hunger،1334تواند موفقی  سازما  را تضمین نماید)می
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فرین و رمچنین تيیین نقاط توت، ضالالاليف و آتيیین عوامالل تهالدیالدزا،فرصالالال    تعریف عملیااتی: 

ای و اسالالاسالالی)راا( با روی رد اتادالالاد مقاومای برای   پایری مؤثر در تأمین نیازرای پایهآسالالیب

 گردند.عنوا  عوامل راربردی محسوب میرای پدافند اتادادی در این تحقیق بهدسایابی به مؤلقه

نامه درخدا به مينای حاج  و احایاج و در فررنا نیاز در لغ : ای و اساسی مردممفهوم نیازهای پایه

واژگا  مارادف و ماضالالاد درخواسالال  و ضالالرورت تيریف رالالده اسالال  رمچنین واژه حیاتی در  

فررنا واژگا  مارادف و ماضاد به مينای اساسی،اصولی،الزم و ضروری تيریف رده اس  ،راا 

ه خورده رود و به نمو جس  نیز در فررنا ميین به مينای خوردنی،توت و در فررنا عمید آنچ

 کمک کند و انرژی الزم برای بد  به وجود آورد.

بردرای ی ی از کارکند بیا  میکند و بندی مینیف نیازرای اسالاسی بمر را به ررم زیر دساه م  

رای فرد اساسی بمر )نه نیازآ  در زمینۀ توسيۀ اساراتژیک پایدار اس  که در آ  نیازرای منحدربه

اند که عبارترود. ای پایدار پاسخ داده میکارکرد نیاز نظام اجاماعی ممالارك در جاميه ( و تجاری

نیف )م  امرارميالاش، حقالاظ ، مهربانی، درك، ممالالالارک ، فرار ، ت وین، روی  و آزادی   از: 

 (85:  1383مانقرد و دی را ، 

دار ، امنی ، رسانه و سالازما  پدافند ریرعامل نیازرای اساسی )حیاتی( مردم را رامل راا، آب،به 

گروه حیاتی، الزم و تأمین در صورت ام ا   9ارتباطات، سالرپناه و انرژی تيریف نموده و آ  را به  

 (1939بندی نموده اس  )ج لی، تقسی 

بارالالد. فهرسالال  تدیمی نیازرای اولیه و ضالالروری رالالامل راا )ازجمله آب(، سالالرپناه و پورالالش می

ها بر راا، آب، پورالالش و سالالرپناه بل ه بر اصالالول بهدارالالای، تنرای امروزی نهبسالالیاری از فهرسالال 

ا رای مخالف بکنند. سازما عنوا  میزا  کمینۀ مدرف نیازرای اولیه تأکید میآموزش و سال م  به 

( رمچنین 12:  1335کنند. )دناو ، رای مخالف اسالالاقاده میتوجه به رالالرای  گوناگو  از فهرسالال 

را در که کمبود آ طوریدر مدالالرف خانوار ایرانی دارند به راارایی که ساله  باال  راارای اسالاسالی  

بازار باعث اخا ل در امنی  ملی کمالور رده و ضرورت دارد در داخل کمور به حد کقای  تولید  

مرغ و مرغ، گور  ترمز، ماری، زمینی، تخ اند از گندم، برنج، سیبرالوند. این محدوالت عبارت 

 .1لبنیات، رورن، تند و ر ر

                                                           
وری  بخش تانو  افزایش بهره 91تانو  برنامه پنج  توسيه و ماده  149فهرس  این محدوالت با توجه به ماده  .1

 رات کاررناسی تنظی  گردیده اس .کماورزی و نظ
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هره چدر پژورش صورت گرفاه توس  محمد خوشه تأمین نیازهای اساسی مردم:  ها و دالیل توجه بریشه

را و دالیل توجه به تأمین نیازرای اساسی مردم موردبررسی ترارگرفاه و اساراتژی توسيه ،ریمه

نه درآمد و فقیر که منجر به توزید عادالرای ک خدوص گروهاتادادی مبانی بر نیازرای مردم به

 چهره،توسيه توصیه نموده اس . )خوشگردد را برای کموررای درحالدرآمد و تجدید ساخاار می

1983 ،25) 

 رای آ :وضيی  امنی  راایی در سطم ک   و خرد و تهدیدرا و فرص  

در پژورمالالی توسالال  رحما  رنجبر  وضالاليی  امنی  راایی در سالالطم ک   و خرد و تهدیدرا و   

سالالی ترارگرفاه و امنی  راایی را در راسالالاای تقوی  امنی  ملی دانسالالاه  رای آ  موردبررفرصالال 

رای امنی  راایی پایدار برای رفد مخاطرات در سطم خرد )فرد و اسال . در ادامه ایمالا  سالیاس    

 یافاه وامنی  راایی را سالنا بنای یک جاميه توسالاليه اند. رمچنین ایمالا   جاميه( را توصالیه نموده 

کند توجه به این مه  داند. و اراره میروانی و جسمی اعضای آ  میعندالر اصلی س م  ف ری،  

مثابه یک بد ای چو  ایرا  مضالالاعف اسالال . ناامنی راایی بهتوسالاليهویژه برای کمالالوررای درحالبه

تنها درد، و نهمالانالد کاله برونالدادرالای منقی آ  کلیال  جاميه را در عدم مزی  ترار می      می عمومی

رای برد بل ه منابد کمیاب آ  را نیز از اسالالالاقادهمل  را تحلیل می رالای یک توانمنالدی و تالابلیال    

انجامد. کارایمالالالا  )به لحاظ اجاماعی( دور خوارد کرد، و درنهای  به فقیرتر رالالالد  یک مل  می

عنوا  سالالاو  اصالاللی توسالاليه و اسالالاق ل ملی، را تخریب و با نق  یک مل ، بهناامنی راایی عزت

کند رای جميی را بسیار پررزینه مینيقادیافا ی سرمایه اجاماعی کنشایجاد اخا ل در انبار  و ا

درد. ناامنی راایی با تحلیل کیقی  سالالالرمایه و درنایجاله ام الا  وفالاق و وحدت ملی را کارش می   

انسالانی و نارسالایی در فرایند انبارال  آ ، ظرفی  اتاداد و درنایجه حج  کلی تولید بالقوه ملی را    

 (12، 1931بر، )رنج کارش خوارد داد.

تحقیقات صورت گرفاه توس  کیا   در: اضطراری شرایط ای و اساسی )غذا( درلزوم توجه به نیازهای پایه

رای مربوط به امنی  ملی، خطراتی که پور و رم ارا  این اعاقاد وجود دارد که اط عات و داده

المللی نای چو  برخوردرای بینتنها خطرات سکند نهامنی  و  رفاه آینده جوامد بمری را تهدید می

ادی، فقر، رای اتادثباتیوسیله یک تدرت خارجی اس  بل ه خطراتی ناری از بیو تجاوز نظامی به

بارد. بدو  رک امنی  راایی و درجه اطمینا  ویژه عدم وجود امنی  راایی میگرسن ی و به
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درواتد  منیای کمور مرتب  اس  ودسارسی به راا به حیات اتادادی و سیاسی و باالخره به حیات ا

حیات امنیای وامدار حیات امنی  راایی اس . تاریخ اتادادی و سیاسی کموررای جها  سوم نما  

ه آویز سیاسی و اتادادی کموررای بی انپایر ازنظر امنی  راائی دس درد که یک کمور آسیبمی

گاارند؛ فقر که از در وارد صحه می رای دینی و ملی ما نیز صراحااا بر این امررده اس . آموزه

اجاماعی کمور  -روند. و چو  نظام سیاسیرای دینی از پنجره بیرو  میرود رنجاررا و ارزشمی

رایی اساوار اس  و ردف برجساه کرد  یک چنین رنجاررایی در جاميه و نیز بر یک چنین رالوده

امنی راایی تهدیدی بالقيل یا بالقوه علیه بارد، لاا نارای افراد میرا در کنشنهادینه کرد  آ 

رای بنیادین نظام خوارد بود. ناامنی راایی دامنه اناخاب افراد را ردیداا محدود، و در بسیاری ارزش

را  را تحلیل را و اساانداردرای زندگیرو تابلی گیرد و ازاینرا میموارد حق اناخاب را از آ 

  (18 :1985 و رم ارا ، . )کیا  پورخوارد برد

ر رر دای و اساسی )راا( تأمین نیازرای پایه: ای و اساسی )غذا(حفظ استقالل کشور با تأمین نیازهای پایه

ای دارد. بنابراین خودات ایی رر چه بیمار در کموری برای حقظ اساق ل آ  کمور ارمی  ویژه

مه ، تيیین سبد بهینه سازی ات م تولید محدوالت مه  راایی، اص م ال وی مدرف، ذخیره

رای اصلی اساق ل کمور المللی از مؤلقهرای بینصادرات و واردات مواد راایی و گسارش رم اری

حقظ اساق ل »ای از الزامات بخش عمده« ممی افزایش پایداریخ »رود. با رعای  رمار می به

 .رودرای راایی لحاظ میدر زنجیره تأمین فراورده« کمور

 رای رااییممی حقظ اساق ل کمور برای طراحی ارداف و راربردرای زنجیره تأمین فراوردهزامات خ ال-1جدول 

 رديف مشی حفظ استقالل کشورالزامات خط اهداف و راهبردها

 تولید
اولوی  تولید محدوالت مه  نظیر گندم، برنج، گور ، رورن و ریر و 

 .در راساای ارتقای امنی  ملیرا و تأمین امنی  راایی خودکقایی در تولید آ 
1 

 صادرات و واردات
ی ای در بردارند براعدم وابسا ی به صادرات محدوالتی که اراغال گسارده

 .رای اتادادیرا و تهدیدپایری از بحرا کارش آسیب
2 

 9 .سازی محدوالت مه  راایی در راساای امنی  رااییذخیره تنظی  موجودی کاال

 اص م روش تسویه و

 زما  پرداخ 
 4 .رای مبادله در تجارت خارجیتنوع انواع روش

رای گسارش رم اری

 المللیبین

رای  یای که آرقاگونهالمللی بهرای تولید بینداران جای اه مناسب در زنجیره

 .المللی باعث موضد انقيالی نموداتادادی و امنیای بین
1 
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برای برخی از ارداف و راربردرای زنجیره تأمین  رالالالده در جداول باالبالا رعالایال  الزامالات تيیین    

برنامه راربردی ( رود.خوبی ایقا میاق ل کمور بهرای راایی، نقش این بخش در حقظ اسفراورده

 (1932وزارت صني ،ميد  و تجارت،

موضالالوع پدافند ریرعامل با موضالالوع تهدیدات عجین بوده و : تهدید رالالناسالالی در پدافند ریرعامل 

نماید. از طرفی روی رد تهالدیالدات اسالالال  که اتدامات پدافند ریرعامل را توجیه می   درواتد وجود

تهدیدات در عدالر حاضر تغییر کرده و باید جه  دفاع و رسید  به ارداف پدافند ریرعامل ضمن  

رالالالناخ  کامل تهدیدات نوین، اتدامات پدافندی خود را بر اسالالالار روی رد جدید این تهدیدات 

به  حقوقو وعده عقوب  داد  و در اصالالط م  در لغ  به مينای ترسالالانید طراحی نمایی . تهدید 

  (189: 1918ری )جيقری لن رودی، بر جا ، مال یا آبروی دی  بیممينای ایجاد 

تهدید، پرواضم  رای اجراییگیری و بازتاببا توجه به مقهوم تهدیالالالد و عوامالالالل مالالالؤثر بر ر ل  

اس  که تهدید یک مقولالالاله ژئالالالوپلیای ی اس  که نایجه تيامل عناصر بنیادین جغرافیا، سیاس  و  

اررالالای مورداساقاده دارای انواع و رالالا و ابزبارالالد. تهدیالالد باله لحالاظ ماریالال ، روش  تدرت می

 (999: 1981ابياد مخالقی اس . )حافظ نیا، 

که  اسالال  الزم ریرطبیيی، و طبیيی م حظهتابل و تهدیدرای کمالالور خیزی سالالانحه به توجه با

 پایریآسالالیب کارش مناسالالب جه  مدیریای رایاسالالاراتژی و رابرابر بحرا  در ریسالالک مدیری 

 ( 12: 1931گیرد. )جممیدی و رم ارا ،  موردتوجه ترار مارتأسیسات، بی و رادارایی

ازنظر  باوجودآن ه بیمالار تهدیدات بخش اتادالادا از حوزه تهدیدات وجودا خارج اس ، امالالالالا  

م اب کسنهاگ دو عامل اساسى تهدیدات بالالالخش اتالالالادادا را تالالالبدیل بالالاله تالالالهدیدات وجودا  

ا جميی  کمور را مورد تهدید ترار درد. دوم اول آن ه تالالالالهدیدات بخش اتادادا بقا»نماید: مى

توا  ىبر این اسار م«. اتادادا تأثیر اساراتژیک بر بالالالخش نالالالظامى دارالالالاه بارد  تهدیدات آن ه

راا گسارده اتالالادادا را در مالالجموعه تالالهدیدات وجالودا اتالادادا تالرار داد، زیرا ر     تحری 

تهدید نماید و ر  با تحری  تجهیزات و ت نولوژا  از ناحیه گسالالارش فقر را تواند بقای جميی مى

نظامى عم ا بخش نظامى را با ممالال  ت جدا و مخرب مواجه نماید. )عدالالاریا  نژاد و رم ار،  

1981 :191) 

راا  ترین منبد تأمینترین و اصلیبخش کماورزی مه : ترین نیازمندی کشاور در جن  اقتصادی مهم

رالالود. ی ی از ازپیش احسالالار میرا، بیشی تحری ورهرود و ارمی  آ  در دبه رالالمار می

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85
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دری این بخش نمالالالانه برود. اخیراا ناایج برخی رای دول  باید به سالالالم  سالالالاما پی الا  

ای بوده اس  که کم  برخی محدوالت کماورزی، که نقش گونهرای اتادادی بهسالیاس  

ی کماورزا  در تولید زهاند و ان یمهمی در تولید راای کمالور دارند، با بحرا  مواجه رالده  

رود. ای نزدیک احسالار می را در آیندهرا تضاليیف رالده اسال  و خطر کارش تولید آ    آ 

دول  باید توجه جدی به ممال  ت کمالاورزا  نماید و مواند تولیدات کماورزی را مرتقد   

کنندگا  داخلی تادر به تولید سالالازد و از واردات کاالرای کمالالاورزی در رالالرایطی که تولید 

بازده سالالاند، جلوگیری نماید. بدیهی اسالال  که این بخش به دلیل اسالالاراتژیک بود  و زود ر

بر اوضاع اتادادی )ازلحاظ تثبی  تیم  کاالرای بود ، تادر اسال  با سرع  و تحرك بیماری  

خودکقایی در تولیدات کمالالالاورزی گام اصالالاللی مقابله با  مدالالالرفی و ارالالالاغال( تأثیر ب اارد.

  (3: 1932)احسانی و رم ار،.رای اتادادی اس تحری 

د، روتهدید اتادالادی ی ی از مسائل مه  برای کموررا محسوب می  : های اقتصاادی تهدیدات و تحریم

ی ی از مسائل مه  ما مس له اتاداد اس . باید سيی کنی  که از حیث »فرمایند: می ()امام خمینی

د  که در رژی  سابق برای به ر  ز اتادالادی توی و بدو  وابسالا ی باری  و باید مس له کماورزی  

 (.12:15)صحیقه امام، جلد «. آ  نقمه داراند تا ما را وابساه کنند بیمار موردنظر ما بارد.

یابی به منابد و مخاز  رمچنین ایما  تهدید اتادادی را ناری از طمد اسايمارگرا  برای دس 

گرا  علیه منافد اتادادی کموررا لطهسازی تهدید سباره به رورندانند و دراینطبیيی جها  می

 (.293: 4)رما ، جلد«. خوارند که تمام مخاز  ما را ببرند.را میاین»اند که از آ  جمله اس : پرداخاه

تهدیدات اتادالالالادی عوامل داخلی و خارجی با ماری  اتادالالالادی و خارج از کنارل دول  )نظام 

 ادی و یا جلوگیری و تأخیر در دسایابی به اردافسیاسی( که باعث به خطر افااد  بقای  نظام اتاد

(.طبق تيریف سالیف، تهدید اتادادی، به ال ورای رفااری  91: 1922عالی آ  رالود.)رربر، خادمی،  

رالالود که از سالالوی بازی ر یا بازی را   آمیزی گقاه میاتادالالادی یا اتدامات اتادالالادی ریر خمالالون 

لی آنا  را با خطر مواجه  کند. رفاه رالالده، امنی  مممالالخد دی ری از طریق اتناع یا القاب به کار گ

 (. 188: 1988سیف، )
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ابياد امنی  اتادالالالادی را دو بيد داخلی )رالالالامل ررالالالد اتادالالالادی و توزید عادالنه ( و  1مالانالدل  

داند. وی مس له تدی  رویج ) اتدامات مثب  رای خارجی ( میخارجی)ررایی از فمالاررا و تحری  

ترین ارالالال ال ... ( و چماق )اتدامات منقی نظیر تحری ( را مه گالااری و  نظیر کمالک، سالالالرمالایاله   

 (113: 1922داند)ماندل، تهدیدات اتادادی می

در پژورمی با عنوا  ال وی پیمنهادی اتاداد مقاومای ایرا  : : الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی ایرانا ه

فایی ی نیس ، بل ه مقهوم ر واله مراد سیف تأکید دارد اتاداد مقاومای به مينای ریاض  اتاداد

رای اتادادی برای جلوگیری از امایازدری به اتاداد و رفد مم  ت موجود، در زیر بخش

ای از سازی ویژهطراحی و مدل« اتاداد مقاومای»درمنا  و بهبود سطم رفاه مردم اس . درواتد 

 بر اسار فرض ررای  و سازوکاررای اتادادی اس  که مبانی بر آ ، فضای اتادادی کمور

رود. بر اسار ناایج  صورت فيال و نه منقيل، طراحی میرا و فماررا، بهوجود حداکثر تحری 

را وجود رابطه ميناداری بین گرایش کارآفرینانه و اتاداد مقاومای و رمبسا ی باال بین پژورش

نده این درر نما رای فررن ی در کموحمای  از تولید ملی و گرایش کارآفرینانه، و تقوی  یافاه

اس  که بایسای برای برطرف نمود  نقاط ضيف و تقوی  نقاط توت این زمینه ت ش مداوم 

  (121: 1935، مراد سیف)الهصورت گیرد. 

،  رای زیر در ترآارزش ای و اساسی با تأکید بر غذا:ایههای  حاکم و اساناد باالدستی در تأمین نیازهای پ ارزش

 .منظور دسایابی به حیات طیبه مسلمین موردعنای  ترار گرفاه اس زرگا  بهاحادیث و فرمایمات ب

 : الف( قران کريم

 به خداوند نیازمندی و فقر عین را انسالالا  و حقیقی نیازبی تنها را خداوند ترآ ، کلی، منظر از

 نمایدمی ميرفی

 فقیر خدا به رمه رالالما مردم ای(11)فاطر: "یاایها النار انا  الققرائ الی اهلل واهلل روالغنی الحمید"

نماید این آیه تأکید می .اس  صقات ساوده و با لاات رنی و نیازبی که خداسال   تنها و محااجید و

 از نیازیبی رائبه و اوس  محض در فقر و اس  آفریدگار به نیازمند زندگی رال و   تمام در بمالر 

 ( 2 ص ق، 1454 رمدانی، بود)حسینی آنا  نخوارد در پروردگار رحم 

)الای اطيمه   :اس   رالده پرداخاه  نیز ترجزئی صالورت به انسالا   نیازرای انواع به کری ، ترآ  در

 از و داد طيام گرسالالن ی رن ام راآ  به که خدایی (  رما 4من جوع وآمنه  من خوف( )تریش:

                                                           
1 mandel 
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 نیازرای رود؛می اراره انسا  نیازرای از دساه دو به آیه این در .ساخ  ایمن و خطراتمالا   ترر

 (191، 1924)طباطبایی،.نیاز یه امنی  و گرسن ی مانند فیزیولوژی ی

درنده توجه ترآ  کری  به چارچوب تأمین نیازرای انسالالا  واصل عدال  محوری آیات زیر نمالا   

 بارد.در تأمین این نیاز در جاميه اس می می

 اعاماد به تأمین روزی از سوی خدا .1

 « علی اهلل رزتها االرض االو ما مِن دابۀ فی» 

 (1)رود، « کند ای بر روی زمین نیس  م ر این ه خداوند روزی آ  را عطا میریچ جنبنده» 

موجود زنده حق تغایه دارد،رزق ما دسال  خداس  و خداوند ر  منابد رزق ور  عقل وسیله  

 (11اساخراج و تحدیل آ  را به ما عطا کرده اس )ترائای،

 اندوزی )نهی از اخ ل در نظام اتادادی(و مال عدم تدرف در اموال دی را  .2

 «و ال تأکلو اموال   بین   بالباطل » 

 (188)بقره، «  ناحق( در بین خود نخورید اموال ی دی ر را به باطل )به» 

مال ی  باید از راه صالالحیم بارالالد مانند تجارت،زراع  و...و تدالالرف در اموال مردم از طریق   

 (231کند.)ترائای،نمیباطل و رروه ایجاد مال ی  

 « اله   الا اثر » 

 (1ت اثر، «)طلبی مال از راه حرام رساند وای بر کسانی که به دنبال افزو » 

 توزید عادالنه .9

 «ما افاب اهلل علی رسوله من ارل القری .....کی الی و  دولۀ بین االرنیاب » 

ن اموال در یک مدار خاصی بین آنچه خداوند به رسول خودش و دی را  داده اس ...... مبادا ای

 (2ثروتمندا  تداول پیدا کند.)حمر،

رای اصالاللی اسالال م اسالال ،برنامه ریزا  اتادالالادی در نظام اسالال می باید به فقرزدایی جزب برنامه

 (144تيدیل ثروت و عدم تمرکز آ  در دس  یک گروه خاص توجه داراه بارند.)ترائای،

 نقی سبیل )عدم تسل  کقار بر مسلمین( .4

 ن یجيل اهلل ال افرین علی المسلمین سبی ول

 (.141خداوند ررگز راری برای سلطه کقار بر مسلمانا  ترار نداده اس )نساب ،
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، رای اتادالالادیترین تاعدۀ فقهی اسالال  که حاکمی  کقار را بر مسالاللمین در زمینه نقی سالالبیل مه 

ان سلطه کافرا  را ندارند رمارد مؤمنا ، حق پایرفاجاماعی، سالیاسالی، فررن ی و نظامی جایز نمی  

وآمد و تراردادی که راه پایری نمانه نداران ایما  واتيی اس  لاا رر طرم، عهدنامه، رف و سلطه

 (131نقوذ کقار بر مسلمانا  را باز کند حرام اس . )ترائای،

 ب( احاديث ائمه اطهار:  

یا آخرت ندارد، بل ه در رمه انسالا  نیازرای ثابای دارد که اخاداص به دنیا  ()ازنظر امام صالادق 

عنوا  نیاز اسالالاسالالی انسالالا  مطرم اسالال  و الزم اسالال  تا بدا    حال و رالالرای  در دنیا و آخرت به

ی و تر بارد، خوربخاگویی به این نیازرا بهار و مناسبرای مناسالبی داده رالود رر چه پاسخ  پاسالخ 

ومین خمی از بیانات ائمه ميدیابد اسانادات زیر بسيادت انسا  در دنیا و آخرت تضمین بیمار می

 بارددر چ ون ی و چارچوب تأمین نیازرای انسا  می

 جوییتناع  و صرفه .1

 « القناعۀ مال ال ینقد » فرمایند: می()امام علی

 کلمات تدار(–الب ره )نهج« پایرد گاه پایا  نمیتناع  ثروتی اس  که ریچ» 

 پرریز از اسراف .2

 فرمودند: ()امام صادق

نیازی روی موجب ثروت و بیگردد و میانهروی باعث فقر و تن دسالالالای میو زیالاده اسالالالراف 

 (218، ص 11) وسائل المیيه، ج .رودمی

 کاری و تنبلی(کار و تولید حداکثری )ن ورش ک  .9

 فرماید:می ()امام صادق

رت ین آخمند بارد تا زنده بماند و تولید کند تا جاميه خود را از فقر برراند ااگر کسالی ع ت » 

 (129، 1981رررالح  ،«)اس  نه دنیا 

 :  ()و مقام ميظ  رربری ()ج(فرمایمات حضرت امام خمینی

طرف و رفد محرومی  و تأمین نیازرای برتراری و تحقق عدال  ازیک ()در اندیمه امام خمینی

یک تالب  درآمد از طرف دی ر، ازاسالاسی رمه اتمار و افراد جاميه خدوصاا طبقات مسامند و ک  

پیرامو  بهبود  ( )گیری و تأکیدات اماملاا جه  بارالالالدکلی و یک ن اه ی سالالالا  برخوردار می

رالرای  زندگی افراد محروم و تأمین نیازرای اسالاسالی افراد جاميه بر پایه اندیمه عدال ، در تق ر    
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ی ( رمچنین ایمالالالا  در مورد اسالالالاق ل اتادالالالاد483:  1928ایمالالالا  ترار دارد. )صالالالحیقه امام، 

کنی . .....ل ن ما چنانچه در که حدالر اتادادی می را ما را تهدید کردند به اینفرمایند:خوب، آ می

سالطم یک احامال ضاليیقی ر  بدری  باید مجهز بموی .رما در حال جن ید ا. .یک جن ی اس    

ای ا.  مابین اسالال م و کقر اسالال . ای اسالال ، یک محاربهکه جنا اتادالالادی اسالال ، و یک محاربه

به  توانند کمکحاربۀ اتادالادی ی ش اسال . ت لیف اسال  برای کماورزرا، و برای کسانی که می   م

 (1918دی  1خودکقا بموی )امام خمینی،  راباهللکماورزرا امسال جوری بمود که ا 

ها را از تبل بود، منامقام ميظ  رربری نیزمیقرمایند: تهدیدرای اتادادی خارجی اس . خب تحری 

تا امروز، تبدیل رالالده به جنا اتادالالادی، دی ر اسالال  آ   35را از حدود زمسالالاا  سالالال این تحری 

عیار اتادالالادی اسالال  که ماوجه مل  ما اسالال ..... باید در  تحری  ردفمند نیسالال ، یک جنا تمام

اتاداد را باید توی  بخمی کرد.سازی کرد، باید به بنای داخلی اساح امل این فماررا مدونی مقاب

کنی  تا درالمن از تأثیرگااری از این ناحیه مأیور بمالود؛ وتای درالمن مأیور رد، خیال مل  و    

 (32اسقندماه  25مس ولین کمور ر  راح  خوارد رد.)مقام ميظ  رربری، 

رای اتادالالاد مقاوم بخدالالوص عنوا  رالالاخدالزامات و بایدرایی را بهایمالالا  در بیانات مخالف ،

 اند.رسیدگی به مساضيقین و تأمین نیازرای اساسی مردم مورد تأکید ترار داده

 د( اسناد باالدسای:

 تانو  اساسی جمهوری اس می ایرا  49و9اصول  .1

(  11/3/1981) رجری رمسی مدوب 1454انداز جمهوری اسال می ایرا  در افق  چمال   4بند .2

 مجمد تمخید مدلح  نظام

رای کلی برنامه پنج  توسالالاليه اتادالالالادی، اجاماعی و فررن ی سالالالیاسالالال  9182و28،9181بند .9

 (  21/11/1982جمهوری اس می ایرا  اب ری مقام ميظ  رربری )

تالانو  برنامه پنج سالالالاله توسالالاليه  143و153،115،124،141،149،144،141،141،142،148مواد .4

 (1935 – 1934یرا  )جمهوری اس می ا

سالالالیاسالالال  رای کلی نظام درامور پدافندریرعامل مرتب  با تامین نیازرای پایه ای واسالالالاسالالالی  .1

 )راا(عبارتنداز:  
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تأکید بر پدافند ریرعامل که عبارت اس  از مجموعه اتدامات ریرمسلحانه که موجب افزایش  -

پایداری ملی و تسالالهیل  رای ضالالروری، ارتقاببازدارندگی، کارش آسالالیب پایری، تداوم فيالی 

 گردد.مدیری  بحرا  در مقابل تهدیدات و اتدامات نظامی درمن می

بندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز ارمی  به حیاتی، حسار و مه  و روزآمدکرد  آ  طبقه -

 (1983در صورت لزوم. ) مجمد تمخید مدلح  نظام،

 تاداد مقاومای که عبارتنداز:رای اب ری مقام ميظ  رربری در خدوص اسیاس 2و1بند .1

ویژه در ات م وارداتی(، و اولوی  داد  به را و کاالرای اسالالالاسالالالی)بهافزایش تولید داخلی نهاده -

باردف  کاالرای وارداتی تولید محدالالالوالت و خدمات راربردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین

 کارش وابسا ی به کموررای محدود و خاص

ما  و ایجاد ذخایر راربردی با تأکید برافزایش کمی و کیقی تولید)مواد و در امنی  راا تأمین -

 ( 95/11/32رای کلی اتاداد مقاومایاولیه و کاال(.)سیاس 

 ای و اساسی )غذا( تأمین نیازهای پایهمدل مفهومی عوامل راهبردی مؤثر در 

را دیدات و فرص را ،تهرا،  توتپایریبرای تحلیل وضالد موجود و تيیین نقاط ضيف و آسیب 

رای اجرایی و بخش نظرا  از دسالالالا اهدر محی  بیرونی و داخلی با مدالالالاحبه عمیق با صالالالاحب

عوامل راربردی مؤثر در تأمین نیازرای اتادادی، سند راربردی پدافند خدالوصالی و بررسالی    

ای و اسالالاسالالی )راا(از منظر پدافند ریرعامل با روی رد اتادالالاد مقاومای رالالناسالالایی     پایه

 د.گردیدن

را و مطاليات صالالورت گرفاه در حوزۀ امنی  راایی و تأمین کاالرای رمچنین با بررسالالی پژورش

اساسی توس  پژورم را  ،مطاليات راربردی وزارت صني ، ميد  و تجارت وتو جه به بندرای 

را و کاالرای اسالالاسالالی و تأمین رای اب ری ميظ  له در مورد افزایش تولید نهادهسالالیاسالال  2و  1

رای درالالمن، و سالالایر اسالالناد پدافند  راا و درما  و ایجاد ذخایر راربردی و بررسالالی تحری امنی  

 مدل مقهومیای و اسالاسی )راا( و نظرات نخب ا  این حوزه  تأمین نیازرای پایهریرعامل در زمینه 

 به ررم ذیل ارائه گردیده اس .
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ای و اساسی )راا( از منظر پدافند ریرعامل با ی پایهمدل مقهومی تبیین عوامل راربردی مؤثر در تأمین نیازرا -1ر ل 

  روی رد اتاداد مقاومای

 تحقیق شناسیروش 

توصالالیقی تحلیلی و اسالالاقاده ازنظر خبرگا  ،عوامل  این تحقیق کاربردی بوده و با اسالالاقاده از روش

ند. به ارالالده از منظر پدافند ریرعامل تبیین ای و اسالاسالی )راا(  تأمین نیازرای پایهراربردی مؤثر در 

نقر از  11این منظور ضمن کاوش در ادبیات و احدای عوامل مؤثر، جه  تولید ادبیات ت میلی با 

نخب ا  کمور که با ارداف و کارکردرای پدافند ریرعامل نیز آرنایی داراند مداحبه عمیق صورت 

و  ف(گرف . سالس  جه  تثبی  عوامل احدالا رالده و رمچنین تيیین عوامل داخلی )توت و ضي   
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 15عوامل خارجی )فرصال  و تهدید( بود  این عوامل از پرسالمنامه محقق ساز اساقاده کرده و از   

و ر  با اصول ای و اساسی )راا(تأمین نیازرای پایهنقر از مدیرا  و ماخدالدالین که ر  با اصالول    

 آوریپدافند ریرعامل آرالالالنایی دارالالالاند، برای آزمو  علمی تحقیق، نظرخواری رالالالد پ  از جمد

توصالالیقی تحلیلی اسالالاقاده رده  رسالمالنامه و درج ناایج آ ، جه  تبیین عوامل راربردی از روش  پ

اس .رمچنین جه  تيیین روایی پرسمنامه ،ابادا بین جاميه محدود توزید و پ  از اعمال نظرات 

ایمالا ، در بین جاميه آماری کلی توزید گردید. ضالمناا جه  تيیین پایایی از آزمو  کرنباا اساقاده   

   بارد./. می82گردید که برابر

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 

ترریم ن ن ازهررا  مالالؤثر در  راهبرررد بالالا توجالاله بالاله سالالؤال و رالالدف تحقیالالق کالاله تبیالالین عوامالالل   

اسال ، بامطالياله و   کمالور ج ا ا   از منظالر پدافنالد ریرعامالل در محالدوده    ا  و اساسری غذر(ا(  پايه

مالالدارك علمالالی ایالالن عوامالالل احدالالا رالالدند. ولالالی جهالال   بررسالالی اسالالناد باالدسالالای، م اوبالالات و 

نقالر از مالدیرا  اررالد کمالور نیالز مدالاحبه رالد. ایالن عوامالل بالا توجاله باله              11ت میل ادبیات بالا  

بنالالدی ای و اساسالی بالا روی الرد اتادالاد مقالاومای، دسالاه      رالای اصاللی تالأمین نیازرالای پایاله     مؤلقاله 

ی یالا خالارجی( و جالن     ردند. جه  تثبیال  )موافقال  یالا عالدم موافقال  (و تيیالین نالوع )داخلال        

عامالالل احدالالا  25گویالالا  بالالا رالالا نظالالرات خبرگالالا  از طریالالق پرسمالالنامه اخالالا گردیالالد کالاله پاسالالخآ 

رالده موافالق بودنالد. رمچنالین بالر اسالار نظالر ایمالا ، ایالن عوامالل در دو دسالاه عوامالل داخلالالی             

انالالد کالاله در جالالداول زیالالر )تالالوت و ضالاليف( و عوامالالل خالالارجی )فرصالال  و تهدیالالد( تقسالالی  رالالده

 اند:رده نما  داده
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را از منظر پدافند ریرعامل  )توتای و اساسی )راا(تأمین نیازرای پایهمؤثر در  راهبرد عوامل   
                          را،تهدیدات(   را،فرص ،ضيف

م زان  داخلی خارجی
 مرجع توافق

 
ا  و تیم ن ن ازها  پايهمؤثر در  راهبرد عوامل 

 در محدوده املاز منظر پدافند ذ رعاساسی غذ(ا(
 9141کشور ج ا ا در افق
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   155% 155%  √ √ 
تدابیر و فرامین مقام ميظ  رربری و رمچنین توانین 

 نظام تأمین راارای اساسیکننده از حمای 
1 

   81% 155%  √ √ 
با واردات ریرضروری  ریزی در مقابلهتابلی  برنامه

 اساسی  راارای
2 

     81% 155%  √ √ 
آب و اراضی کماورزی مناسب در سرتاسر کمور 

 اساسی  راارایمنظور تولید به
9 

   155% 155%  √ √ 

رمسو بود  اصول پدافند ریرعامل با ال ورا و 
رای اعاقادی مردم برای مقابله با تهدیدات ارزش

 اتادادی.
4 

   35% 155%   √ 
مندی از سازوکار مناسب توسيه فررنا بهره
ای و تأمین نیازرای پایهجویی و مدرف بهینه در صرفه

 اساسی )راا(در چارچوب اتاداد مقاومای
1 

   155% 155%  √ √ 
رای مدوب باالدسای در حوزۀ اتاداد اسناد و برنامه

 مقاومای و ميیم  مردم.
1 

   35% 155% √ √  
عنوا  یک عمل سا یری و انقاق بهفررنا تناع  ، د

 2 مقبول و ممروع دینی

   35% 155%  √ √ 

سازوکاررای مناسب برای اجرایی نمود  اصول، 
الزامات و م حظات پدافند ریرعامل در نظام تأمین 

 راارای اساسی
8 

   155% 155% √ √ √ 
رای مرتب  با را برای پژورشظرفی  علمی دانم اه
 تأمین راارای اساسیایجاد نظام مطلوب 

3 

   155% 155%   √ 
بسیج مح ت و مردم در تأمین نیازرای اولیه، 

 سازی و توزید محلیذخیره
15 

   35% 155%  √ √ 
گیری از تحقیقات، تجربیات و تيامل با نیرورای بهره
 در تأمین راارای اساسی مسلم

11 

   155% 155% √ √ √ 
، مايهد، چابک و نیروی انسانی امین، کارآمد مسايد

 مارر در تأمین راارای اساسی
12 

   85% 155% √  √ 
( در تأمین NGOنهاد مرتب  )رای مردمگسارش گروه

 پایر.و توزید کاالرای اساراتژیک اتمار آسیب
19 

 14 تجربه تأمین راارای اساسی در جنا تحمیلی √ √ √ 155% 155%   
   21% 155%   √ 

ضرورت تأمین ا  نسب  بهدرك و باور عمومی مدیر
 راارای اساسی 

11 

   155% 155% √ √  

را و تدرت مقاوم  بخش کماورزی در مقابل ت انه
پایری ک  بخش تولید راا تهدیدات خارجی )آسیب

 از مخاطرات و تهدیدرای اتادادی(

11 
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م زان  داخلی خارجی
 مرجع توافق

 
و  ا تیم ن ن ازها  پايهمؤثر در  راهبرد عوامل 

 در محدوده از منظر پدافند ذ رعاملاساسی غذ(ا(
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   85% 155%  √ √ 
ارادۀ ملی برای دسالالالارسالالالی باله خودکقالایی راارای   

 12 اساراتژیک در مقابل افزایش رزینه درمن.
 18   تولید نهادرای ریردولای تح  حاکمی ظرفی   √ 155% 35%   
   35% 155% √ √ √ 

رای کمالالال  و صالالالني  در راسالالالاای کارش  مجامد
 13 نوسانات تیم  و تأمین مواد اولیه راارای اساسی

   35% 155%  √  
گیری از رسالالالانه ملی جه  تأثیرگااری بر اف ار بهره

 25 عمومی در مقابله با عملیات جنا روانی 

   85% 155%  √  
ونقل روایی،ریلی،زمینی دریایی رای حملزیرسالالاخ 

 21 در تأمین راارای اساسی

   25% 155% √ √  
رای حمایای و ترویجی در تأمین نیازرای سالالالاخااری

 22 راارای اساسی با روی رد اتاداد مقاومای

  155%  155% √ √ √ 
رای پر محدالالالول کمالالالاورزی با اسالالالاقاده از  واریااله 

 29 ایت نولوژی رساه

  155%  155%  √ √ 

رای اط عاتی و ارتباطی بخش کماورزی زیرسالاخ  
سالالالازی، توسالالاليه و تنظی  بازار در راسالالالاای سالالالال 

 را و صادراتمحدوالت کماورزی، نهاده
24 

  155%  155%  √ √ 
راربردرالای جالامد نظام تأمین راارای اسالالالاسالالالی با   

 21 روی رد پدافند ریرعامل

  155%  155% √ √ √ 
گااری زنجیره تأمین راا با ام مدیری  و سالالیاسالال نظ

 21 تأکید بر حمای  از تولید داخلی

  155%  155%  √ √ 
رای امنیای و اجرایی برای رالالناسالالایی و توا  دسالالا اه

 22 پایش تهدیدات اتادادی

  85%  155%  √ √ 
رای دخیل در بحرا  رمارن ی و ممالالارک  دسالالا اه 

 28 تأمین کاالرای اساسی

  155%  155% √ √ √ 
رای جدید رای دانمی، مواد، تجهیزات و فناوریحوزه

 23 در تأمین راارای اساسی

  155%  155% √   
رده در زنجیره فقدا  سالبد کاالرای ضروری، تضمین 

 95 تولید تا مدرف
 91 آالت پیمرفاه کماورزیتجهیزات و مارین √ √ √ 155%  155%  
  155%  155%  √ √ 

فناوری روز دنیا در تولید، تأمین و توزید  اسالالالاقاده از
 92 کاالرای اساراتژیک.

  81%  155% √ √ √ 
دولای بود  فرایند تأمین و توزید و عدم واگااری آ  

 99 به مردم.

  155%  155%  √ √ 
جویی و مدالالالرف بهینه عزم و ارادۀ ملی در صالالالرفاله 

 94 راارای اساسی.

  35%  155% √   
و بازی را  حوزه تأمین کاالرای  انحدار واردکنندگا 

 91 اساسی
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م زان  داخلی خارجی

 مرجع توافق
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  81%  155% √ √ √ 
ترویج مدرف راارای اساسی خارجی در بازار داخل 

 91 کمور

  35%  155% √   
را و محدوالت وابسا ی به کموررای خاص در نهاده

 92 راایی اساسی

  155%  155% √ √ √ 

رای سازی زیرساخ رب ه آمایش ،احداث و ایمن
سازی با اولوی  حیاتی و حسار موردنیاز مراکز ذخیره

 مه و 
98 

  155%  155% √ √ √ 
را و دی ر عوامل اصلی وری پایین در منابد، نهادهبهره

 93 تولید راا )مؤثر در خودکقایی(

  155%  155% √ √ √ 
را و محدوالت راایی کمبود مبادی واردات نهاده

 45 اساسی

  155%  155% √ √ √ 
 ای و اساسی )راا(باسامانه جامد در تأمین نیازرای پایه

 41 روی رد اتاداد مقاومای
 42 تيریف موردتوافق راارای اساراتژیک موردنیاز مردم. √ √ √ 155%  155%  
  155%  155%  √ √ 

سازی و توزید و احسار بندی فرآیند ذخیرهسطم
 49 کمبود در میا  مردم.

  155%  155%  √ √ 
تناسب میا  میزا  مدرف و تولید و وابسا ی به 

 44 ی.کموررای خارج
 41 گااری خرید عمده راارای اساسی مردم.سیسا  تیم  √ √  155%  155%  
  25%  155% √   

سازی کاالی اساسی محل کافی و مناسب برای ذخیره
 41 درصدی آ . 95تولیدی و ضایيات 

  155%  155% √ √ √ 
توانین تاطد و باثبات و فرآیندرای کنارلی در برخورد 

 42 را  اتادادی.با محا را  و سوداگ

  155%  155% √ √ √ 
رای فراوا  در چرخه تولید، تأمین و توزید واسطه

 48 راارای اساسی مردم.

  35%  155% √ √ √ 
رای ریر ردفمند در تولید و تأمین راارای یارانه

 43 اساسی مردم.

  155%  155% √ √  
پایر درمن در ابياد مخالف رناخ  نقاط آسیب

 15 اتادادی.
 11 سازی ال وی مناسب و ماواز  مدرف در جاميه.پیاده √ √ √ 155%  155%  

 155%   155%  √ √ 

المللی و ام ا  اساقاده از عضوی  در نهادرای بین
تيام ت و مياردات  حقوتی در حوزه تأمین راارای 

 اساسی
12 

 19 اساقاده از ررای  جغرافیائی و عوامل طبیيی مناسب √ √ √ 155%   25% 
 155%   155%  √  

المللی  در رای خارجی و ممارک  بینجاب سرمایه
 14 تأمین راارای اساسی
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 مرجع توافق
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 11 المللآوری و دانش الزم از محی  بینکسب فن √ √ √ 155%   35% 
 85%   155% √ √  

کم  فرامرزی در کموررای رمسایه با توجه به 
 11 نزدی ی با کموررای پرآب و نیروی اراغال داخلی

 155%   155%  √ √ 
تیک مناسب در منطقه برای اساقاده از ررای  ژئوپلو

 12 رای ضروری.تأمین نیازمندی

35%    155% √ √ √ 
پایر بود  مردم در برابر تهدیدات زیسای مرتب  آسیب

 18 با تأمین راارای اساسی

155%    155%   √ 
ارراف و تسل  درمن بر مراجد  تمخید 

 13 آزمایم اری جهانی

35%    155% √ √ √ 
ه و بزرگ بود  تأسیسات آر ار، مامرکز، انبو

 15 سازی راارای اساسیذخیره

155%    155% √ √  
رای سیاسی و اجاماعی در کموررای تأثیر تنش

 11 جوار برای تأمین راارای اساسیر 

85%    155% √ √  
 ، تجهیزات،رای جهانی )منابد مالی، ت نولوژیتحری 

 12 بان ی و ...(

155%    155% √ √  
رای عمده عاتی درمن نسب  به ضيفارراف اط 

 19 نظام تأمین راارای اساسی

35%    155%  √  
سازی راارای رای تولید و ذخیرهزیرساخ 

 14 اساراتژیک و مراکز موردتوجه درمن.
 11 فراگیر نما  داد  فساد اتادادی در کمور.  √  155%    35%
 11 تولیدی و خدماتی.وکار ناامن جلوه داد  فضای کسب  √ √ 155%    25%
85%    155% √ √  

اخ ل در واردات مواد اولیه برای کارش تولیدات 
 12 داخلی راارای اساراتژیک.

155%    155% √ √  
منظور ایجاد توا  برترساز عملیات روانی به

 18 رای اتادادی و نارضایای مردمی.گسس 
 13 رای توزیيی ام ا  اعاداب و اراماش در رب ه  √ √ 155%    155%

85%    155% √ √ √ 

ای تأمین رای جهانی و منطقهتسل  به زیرساخ 
راارای اساراتژیک به بهانه کنارل مالی تروریس  و 

 ای.انرژی رساه
25 

 

انالالالد عوامالالالل کالالاله در ایالالالن تحقیالالالق مالالالورد پرسالالالش تالالالرار گرفاالالاله  خبرگالالالا  ازنظالالالر

اساسالالی  اارایرالال ازجملالاله نقالالاط تالالوت تالالأمین 2در جالالدول رالالماره 22تالالا1رالالایردیالالف

 تالالدابیر و فالالرامین مقالالام ميظالال  رربالالری ، بارالالند در بالالین ایالالن مالالوارد عالالواملی ماننالالد  مالالی

ارادۀ ملالی   رالا و تهدیالدات خالارجی ،   تدرت مقاومال  بخالش کمالاورزی در مقابالل ت اناله     

در  تالأمین رالاارای اساسالی   تجرباله  جه  دسارسالی باله خودکقالایی رالاارای اسالاراتژیک،      

رالالای نالالد ریرعامالالل بالالا ال ورالالا و ارزش  و رمسالالو بالالود  اصالالول پداف  جنالالا تحمیلالالی 
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بارالالد اعاقالالادی در مالالردم بالالرای مقابلالاله بالالا تهدیالالدات اتادالالادی دارای بیمالالارین امایالالاز مالالی

 که در اسناد باالدسای نظام نیز به آ  تأکید رده اس .

انالالد عوامالالل  رمچنالالین ازنظالالر خبرگالالا  کالاله در ایالالن تحقیالالق مالالورد پرسالالش ترارگرفاالاله    

ازجملاله نقالاط ضاليف تالأمین نیازرالای اساسالی       2. در جالدول رالماره   11تالا 29رالای ردیالف 

ضالالروری،  رالالاارایفقالالدا  سالالبد   .بارالالند در بالالین ایالالن مالالوارد عالالواملی ماننالالد   )رالالاا(می

عالالدم اسالالاقاده از فنالالاوری روز دنیالالا در تولیالالد،  رالالده در زنجیالالره تولیالالد تالالا مدالالرف،تضالالمین

سالالامانه جالالامد رصالالد و پالالایش عرضالاله و   فقالالدا تالالأمین و توزیالالد رالالاارای اسالالاراتژیک،  

رالالای فالالراوا  در چرخالاله تولیالالد، تالالأمین و واسالالطه ،کالالل نیازرالالای اساسالالی مالالردمتقاضالالای 

توزیالالد رالالاارای اساسالالی مالالردم، تالالوانین تالالاطد و باثبالالات و فرآینالالدرای کنارلالالی در        

بارالالد کالاله در برخالالورد بالالا محا الالرا  و سالالوداگرا  اتادالالادی دارای بیمالالارین امایالالاز مالالی  

 اند.مداحبه با خبرگا  نیز مورد تأکید ترار گرفاه

انالالد عوامالالل ن ازنظالالر خبرگالالا  کالاله در ایالالن تحقیالالق مالالورد پرسالالش تالالرار گرفاالاله  رمچنالالی

رالای تالالأمین نیازرالالای اساسالالی  ازجملالاله فرصالال  2در جالدول رالالماره  12تالالا12رالالای ردیالف 

اسالالاقاده از رالالرای  ژئوپلیایالالک   بارالالند در بالالین ایالالن مالالوارد عالالواملی ماننالالد  )رالالاا( مالالی

ری و دانالش الزم  آوکسالب فالن   رالای ضالروری،  مناسب در منطقاله بالرای تالأمین نیازمنالدی    

 تالالأمیندر   المللالی بالین رالای خالارجی و ممالالارک    جالالاب سالرمایه  الملالل و از محالی  بالین  

بارالد کاله در مالدارك علمالی نیالز مالورد تأکیالد        دارای بیمالارین امایالاز مالی    اساسی راارای

 اندترار گرفاه

انالالد عوامالالل  ضالالمناا ازنظالالر خبرگالالا  کالاله در ایالالن تحقیالالق مالالورد پرسالالش تالالرار گرفاالاله     

ازجملالاله تهدیالالدات تالالأمین نیازرالالای اساسالالی   2.در جالالدول رالالماره 25تالالا18رالالای ردیالالف

بارالند در بالین ایالن مالوارد عالواملی ماننالد ارالراف اط عالاتی درالمن نسالب  باله            )راا( می

سالازی  رالای تولیالد و ذخیالره   زیرسالاخ   اساسالی،  رالاارای رای عمده نظالام تالأمین   ضيف

راجالالد  ارالالراف و تسالالل  درالالمن بالالر م رالالاارای اسالالاراتژیک و مراکالالز موردتوجالاله درالالمن،

منظالالور ایجالالاد  تالالوا  برترسالالاز عملیالالات روانالالی بالاله    تمالالخید آزمایمالال اری جهالالانی،  
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بارالالد کالاله در رالالای اتادالالادی و نارضالالایای مردمالالی. دارای بیمالالارین امایالالاز مالالی  گسسالال 

 اندمدارك علمی نیز مورد تأکید ترار گرفاه

ای و اساسالالی )رالالاا( کالاله رمچنالالین عوامالالل راربالالردی مالالؤثر کالاله در تالالأمین نیازرالالای پایالاله 

بنالالای مطاليالالات اکامالالافی ،مدالالاحبه بالالا خبرگالالا  و نظالالرات خبرگالالی در ایالالن تحقیالالق   برم

رالالای تولیالالد، واردات، صالالادرات، انالالد در تيامالالل مسالالاقی  بالالا مؤلقالالهآزمالالو  علمالالی گردیالالده

کاله برخالی از عوامالل در جالدول ذیالل نمالا         بارالند سالازی، توزیالد و مدالرف مالی    ذخیره

 داده رده اس .
 سازی،توزید و مدرفرای تولید،واردات،صادرات،ذخیرهمؤلقه عوامل راربردی مؤثر بر -9جدول رماره

 عوامل تیث رگ(ارغتهديد،فرصت،قوت،ضعف(
ها  مؤلفه

اصلی در 
 مدل مفهومی

ف
ردي

 

ضيف در تولید کافی و پایدار محدوالت مه  نظیر گندم، برنج، گور ، رورن 
 و ریر و...

 
 تولید
 

1 

ی ر عوامل اصالالاللی تولید راا )مؤثر در رالا و د وری پالایین در منالابد، نهالاده   بهره
 خودکقایی(

2 

 9 رده در زنجیره تولید تا مدرففقدا  سبد کاالرای ضروری، تضمین

رای اصالاللی تولید کاالرای اسالالاسالالی توسالال  تحری  مسالالاقی  راا، فناوری و نهاده
 درمن

4 

 1 ظرفی  تولید نهادرای ریردولای تح  حاکمی 

 1 رای جدید تولید راارای اساسیوریرا و فناوابسا ی در نهاده

 را و محدوالت راایی اساسیکمبود مبادی واردات نهاده

واردات و 
 صادرات
 

2 

 8 رای بالقوه جغرافیایی ایرا  برای تجارت محدوالت رااییظرفی 

ای راا و ترانزی  راای کمالالالوررای رمسالالالایه از مرکزی  توزید )راب( منطقه
 ی جغرافیایی کمورپهنه

3 

 15 انحدار واردکنندگا  و بازی را  حوزه تأمین کاالرای اساسی

 11 را و محدوالت راایی اساسیوابسا ی به کموررای خاص در نهاده
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 عوامل تیث رگ(ارغتهديد،فرصت،قوت،ضعف(
ها  مؤلفه

اصلی در 
 مدل مفهومی

ف
ردي

 

رای موردنیاز مراکز سالازی زیرساخ  ضاليف در رالب ه آمایش ،احداث و ایمن  
 سازیذخیره سازی با اولوی  حیاتی و حسار و مه ذخیره

 

12 

 19 ه ذخایر راربردیفقدا  سامان

 14 کافی نبود  حج  و بازده ذخایر راربردی راایی

 رای موازی و کوتاه توزید کاالرای اساراتژیکرب ه
 توزید

 

11 

 11 فروری کاالرای اساسیاحا ار و گرا 

 12 بسیج مح ت و مردم در حوادث احامالی و کمبود کاالرای اساسی

 ی در بازار داخل کمورترویج مدرف راارای اساسی خارج

 مدرف
 

18 

 13 ال وی نامناسب مدرف راارای اساسی

اری رای اسا بسطم مقاوم  اتادادی )مدرف کاالرای اساسی( در برابر تحری 
 در کمور

25 

روحیالات تجمل و ارالالالرافی گری در برخی از مسالالال ولین و عادت اسالالالراف و   
 زدگی در جاميهمدرف

21 

  پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری-لفا

رربر ميظ  انقال ب اسال می از سالالیا  گارالاه بالا رورالمندی کامالل نسالب  باله رونالد اتادالادی            

رالالای درالالمنا  بالالا آگالالاری بخمالالی بالاله مالالدیرا  اتادالالادی و آحالالاد جاميالاله ضالالمن کمالالور و تحالالری 

گیالری دولال  در اجالرای تالوانین اتادالادی رمچالو  تالانو         پالایر، جهال   توجه باله اتمالار آسالیب   

ویالژه توجاله باله    رالای اتادالاد مقالاومای باله    سیاسال   2و1رالا و بنالد  زی یاراناله ، ردفمندسالا 44اصل 

 ميیم  مردم و تأمین نیازرای اساسی را موردحمای  تراردادند.

آفالالرین و رمچنالالین تيیالالین نقالالاط تالالوت،    تيیالالین عوامالالل تهدیدزا،فرصالال  در چنالالین رالالرایطی  

بازدارنالالدگی، ای و اساسالالی )راا(کالاله باعالالث بالالرای تالالأمین نیازرالالای پایالالهپالالایری ضالاليف و آسالالیب
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رالالای احامالالالی نارالالی از کمبالالود  پالالایری، پایالالداری و تسالالهیل مالالدیری  بحالالرا   کالالارش آسالالیب

 راارای اساسی خوارد رد، بسیار ضروری اس   

 اگرچه به موضوع پدافنالد ریرعامالل در اسالناد باالدسالای تأکیالد فالراوا  رالده اسال ، امالا رنالوز در          

رالای ایالن حالوزه توجاله کالافی      سالیب گوناله کاله بایالد ،باله تهدیالدات و آ     آ تأمین راارای اساسالی  

از تالأمین رالاارای اساسالی    رالای  گالردد عالواملی کاله باله ضاليف     رو ممالارده مالی  نمده اس . ازاین

رالوند بسالیار بیمالار از عوامالل تالوت رسالاند. عال وه بالر آ ،         منظر پدافنالد ریرعامالل مربالوط مالی    

 تناسالالب میالالا  میالالزا  مدالالرف و تولیالالد ودر موضالالوعات کلیالالدی رمچالالو  درك و بالالاور مالالدیرا ، 

رالالده در زنجیالالره فقالالدا  سالالبد کاالرالالای ضالالروری، تضالالمین ، وابسالالا ی بالاله کمالالوررای خالالارجی.

اسالالاقاده از فنالالاوری و  کالالافی نبالالود  حجالال  و بالالازده ذخالالایرراربردی رالالاایی ، تولیالالد تالالا مدالالرف

دارای ضالاليف رسالالای  کالاله تالالا ایالالن  روز دنیالالا در تولیالالد، تالالأمین و توزیالالد کاالرالالای اسالالاراتژیک.  

 رای  با مم  ت زیادی مواجه خواری  بود. موارد رفد ن ردند برای بهبود ر

سالالازی،توزید رالالای اصالاللی تالالأمین رالالاارای اساسالالی رالالامل تولید،واردات،صالالادرات،ذخیره  مؤلقالاله

بارالالد. در بخالالش تأمین)تولیالالد، واردات و صالالادرات( کالاله بیمالالارین عوامالالل را بالاله  و مدالالرف مالالی

رالالای)مؤثر در نهالالاده ووری پالالایین در منالالابد بهالالره عالالواملی رمچالالو  خالالود تخدالالید داده اسالال 

رالالای اصالاللی تولیالالد، کمبالالود مبالالادی واردات تحالالری  مسالالاقی  رالالاا، فنالالاوری و نهالالاده ،خودکقالالایی(

انحدالالار  ،رالالای بالالقوه جغرافیالالایی ایالالرا  بالالرای تجالالارت ظرفیالال  ،رالالا و محدالالوالت رالالاایینهالاده 

ضالاليف  رمچنالالین عالالواملی ماننالالدواردکننالالدگا  و..در تولیالالد رالالاارای اساسالالی.مؤثر خوارنالالد بالالود. 

سالالازی بالالا رالالای موردنیالالاز مراکالالز ذخیالالرهسالالازی زیرسالالاخ مالالایش ،احالالداث و ایمالالندر رالالب ه آ

سالالازی و...در ذخیالالره فقالالدا  سالالامانه ذخالالایر راربالالردی   و اولویالال  حیالالاتی و حسالالار و مهالال   

رالالای مالالوازی و کوتالالاه توزیالالد رالالب ه رالالاارای اساسالالی تأثیرگالالاار خوارنالالد بالالود و عالالواملی ماننالالد

بسالیج محال ت و مالردم در     و نقالش  ای اساسالی فرورالی کاالرال  کاالرای اساسالی، احا الار و گالرا    

بارالالند در بخالالش توزیالالد رناسالالایی و مالالؤثر مالالی  حالالوادث احامالالالی و کمبالالود کاالرالالای اساسالالی 

تالالرویج مدالالرف رالالاارای اساسالالی خالالارجی در بالالازار داخالالل    رمچنالالین در اناهالالا عالالواملی ماننالالد 

رالالای سالالطم مقاومالال  اتادالالادی )مدالالرف حالالداتلی کاالرالالای اساسالالی( در برابالالر تحالالری   ،کمالالور

ا باری در کمالالور، ال الالوی نامناسالب مدالالرف برخالالی از رالاارای اساسالالی و عالالادت اسالالراف و   اسال 

 بارند.در بخش مدرف تبیین و مؤثر می زدگی در جاميهمدرف
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   :هاپیشنهاد -ب

بخالالش مقالالام ميظالال  رسالالانی اطمینالالا بالالا توجالاله بالاله اتالالدامات انق بالالی و اطالال عگالالردد پیمالالنهاد مالالی

ی از مالالدیرا  و رم الالاری مناسالالب مالالردم در رربالالری و تالال ش مضالالاعف و روحیالاله جهالالادی برخالال

ی تحمالالل در مقابلالاله بالالا تحالالری  مسالالاقی  و ریرمسالالاقی  رالالاارای اساسالالی و      افالالزایش آسالالاانه 

کالاله بالاله تالالأمین  رالالای اجرایالالی و بخالالش خدوصالالی رالالای ميیمای،دسالالا اهسالالازگاری بالالا حالالداتل

پردازنالالد جهالال  تالالدوین و اجالالرای راربردرالالای مناسالالب  رالالاارای اساسالالی در سالالطم کمالالور مالالی 

عوامالالل راربالالردی مالالؤثر از منظالالر پدافنالالد ریرعامالالل بالالرای  ریرعامالالل، توجالاله کالالافی را بالاله پدافنالالد 

دارالالاه سالالازی ، توزیالالد و مدالالرف رالالاارای اساسالالی در ایالالن تحقیالالق را  تضالالمین تالالأمین، ذخیالالره

 بارند.  

تالالدوین برنامالاله جالالامد عملیالالاتی در   گالالردد در تحقیقالالات آتالالی بالالرای   رمچنالالین پیمالالنهاد مالالی  

ای و سالالازی ،توزیالالد و مدالالرف نیازرالالای پایالاله    یالالرهنظالالام جالالامد تالالأمین، ذخ   سالالازیپیالالاده

رالالده در ایالالن مقالالاله  بالالا اسالالاقاده از عوامالالل ميرفالالی  اساسالالی)راا(در رالالرای  جنالالا اتادالالادی   

  صورت پایرد.
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