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جمهوری اسالمی  امنیت ملی    امنیت غذایی با نحوه تعامل  حقوقی نقش و بررسی

 و نظام حقوق بین الملل  انایر

 

 یاسر اسماعیل پور 

 دانشگاه  مدرس 

 

 چکیده 

خطر ناامنی غذائی عامل و تسهیل كننده فقر، قحطی، گرسنگی و زوال تمام عیار یك ملت خواهد بود. بدون تردید، برخورداری 

تعبیری   فقر یا به  .باشد لی، در حكم یك جنایت مینسانی است و محروم شدن افراد از آن، به هر دلیفی یك حق ااز غذای كا

د. امنیت غذائی سنگ بنای یك جامعه توسعه باشمیعلیه بشریت    تو بدترین جنای  دیگر ناامنی حاد غذایی بزرگترین مصیبت

اامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و  معه است. نیافته و عنصر اصلی سالمت فكری، روانی و جسمی آن جا 

های دینی و ملی ما نیز صراحتاً بر این امر  های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد. آموزهنیز معناداری هنجارها و ارزش 

اجتماعی    -. و چون نظام سیاسیروندون میهای دینی از پنجره بیرشود هنجارها و ارزشگذارند: فقر كه از در وارد میصحه می

هایی استوار است و هدف برجسته كردن یك چنین هنجارهایی در جامعه و نیز نهادینه كردن آنها  كشور بر یك چنین شالوده

ی غذایی  های بنیادین نظام خواهد بود. ناامنباشد، لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش های افراد میدر كنش

آنها میدا از  را  انتخاب  موارد حق  بسیاری  و در  محدود،  را شدیداً  افراد  انتخاب  قابلیتمنه  اینرو  از  و  استانداردهای  گیرد  و  ها 

نحوه تعامل امنیت غذایی و امنیت    حقوقی و  بررسی  با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر  .شان را تحلیل خواهد برد  زندگی

همچنین تهدیدها و فرصت های آن    نظام حقوق بین الملل و  ی كشور در دو سطح كالن و خرد وامنیت غذایملی و نیز وضعیت  

  این تحلیل ها نشان می دهد كه در كشور امنیت غذایی در سطح كالن وضعیت نسبتاً خوبی دارد و   تبیین و تحلیل شده است.

وار ( وجود دارد. بر این اساس، یك سیاست امنیت  فرد و خاندر راستای تقویت امنیت ملی است، اما مخاطراتی در سطح خرد )  

 غذایی پایدار و نیز اقدامات مكملی، كه در این راستا می توان دنبال كرد، پیشنهاد شده است . 

 

 زیكشاور، ساختار تولید، نظام حقوق بین الملل ، امنیت ملی، امنیت غذاییهای كلیدی:  واژه
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 : مقدمه

بهبررسی اطالعات و داده مربوط  آینده جوامع بشری را ای  رفاه  امنیت و  این واقعیت است، خطراتی كه  امنیت ملی گویای  ه 

المللی و تجاوز نظامی بوسیله یك قدرت خارجی است بلكه خطراتی  كند نه تنها خطرات سنتی چون برخوردهای بینتهدید می

بی از  امنناشی  وجود  عدم  بویژه  و  گرسنگی  فقر،  اقتصادی،  مثباتیهای  غذایی  درجه  یت  و  غذایی  امنیت  شك  بدون  یباشد. 

اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و باالخره به حیات امنیتی كشور مرتبط است و در واقع حیات امنیتی  

اقتصادی و سیاسی كشورهای جهان سوم نشان می از  وامدار حیات امنیت غذایی است. تاریخ  دهد كه یك كشور آسیب پذیر 

 (1381 )رهدار:غذائی دست آویز سیاسی و اقتصادی كشورهای بیگانه شده است. نظر امنیت 

بُعد داخلی می ایران در  پنهانی كه در درون مرز ناامنی به بار  امنیت ملی جمهوری اسالمی  تواند ازطریق تهدیدهای آشكار و 

مواد  می و  كاال  قاچاق  )شامل:  اجتماعی  سیاسی/  تهدیدات  قبیل  از  و  مخآورد  ناهنجاری  خرابكاری،  و  غیرمجاز  تردد  در، 

های آموزش، سالمت، تأمین غذا، افزایش درآمد  ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری و عدم بهبود شاخص

ای،  هعدالتی و غیره(، تهدیدات اقتصادی )شامل: نابسامانی و بحرانهای اقتصادی، شغلی، فنی، حرفسرانه و مبارزه با فساد و بی

ناامنی غذایی، عدم توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه و نگهداری و مصرف  

رویه مصرف سموم آب و غیره(، تهدیدات منابع/ محیطی و آمایش سرزمین )تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، افزایش بی

شیمیایی، خشكسالی،  كودهای  و  نباتی  آفات  )شامل:  خ  دفع  فناوری  و  علمی  فرهنگی/  غیره(،  و  سكنه  از  روستاها  شدن  الی 

ریزی، تهاجم فرهنگی، كم رنگ شدن باورها و اعتقادات دینی و سیاسی بعنوان یك معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه

بر اسالم و انقالب هویت ملی مبتنین  فقدان فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات كاال و خدمات، بحرا

برای  مسلح  نیروهای  دفاعی  توان  ارتقاء  عدم  )شامل:  نظامی  دفاعی/  غیره(،  و  كشور  آموزشی  نظام  نبودن  كاربردی  اسالمی، 

از منابع ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی كشور، ع    دم بازدارندگی، ابتكار عملی و مقابله مؤثر در برابر تهدیدات و حظافت 

مشاركت نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از كشور، عدم توجه به ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت كاركنان نیروهای  

تواند از ناحیه مسائل سیاسی )انزوا، اعمال فشارهای  مسلح و غیره(. در بُعد خارجی نیز امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران می 

ای اقتصادی، تعرفه، لیست سیاه و غیره(، منابع/ محیطی )مسائل مربوط به دریای خزر با  مهسیاسی و غیره(، اقتصادی )تحری

همسایگان آن، گرم شدن كره زمین، نازك شدن الیه اوزون و غیره(، فرهنگی/ علمی و فناوری )تهاجم فرهنگی، تحریم ایران در  

 ( 57ص؛ 1378، .)رنجبرغیره( تهدید شودو ه، تعرض نظامی ای و غیره(، نظامی )حملاستفاده از فناوریهای هسته

 

 تعاریف:   :بخش اول

 ناامنی غذایی -1

شتود ستعی می  اجتماعی ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی آنرا تحلیل خواهد برد لذا در این راستتا  ،در یك نظام سیاسی

امنیت غذایی و امنیت ملی، امنیت زایی   املابتدا چیستی امنیت ملی و امنیت غذایی مورد بررسی قرار گیرد و با این انگاشت تع

های امنیتت غتذایی در كشتور تبیتین و تحلیتل وضعیت امنیتی غذایی در ایران و نیز تهدیتدها و فرصتت  یا امنیت زدایی ملی،

 شوند.  می
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 امنیت ملی -2

و استفاده  یاسیارتش و توان س ،یقدرت اقتصاد یریكارگبه قیرا از طر  یدولت مل  یكه بقا  كندیاشاره م  یبه الزامات  یمل  تیامن

رواج   1945  پت  از  یهااستت كته در ستال  ییكایو خصوصاً آمر  یمفهوم غرب  كی  «یمل  تی. »امندیحفظ نما  یپلماسیاز ابزار د

واحتد و  یفتیتعر یدارا ،یعلتوم انستان میمفاه گریمفهوم مانند د نیاست. اارائه شده  یلفمخت  فیتعار  یمل  تی. در مورد امنافتی

و  یهتا و كشتورها در تلقتبته تتالش افتراد، گروه زیتآن عدم اتفتاق ن شهی. رستیصاحب نظران ن  شتریحداقل ب  ای  یامل تممقبو

 .  گرددیواژه بازم نیها از ابرداشت متفاوت آن

، استت یملت یهاحكومت یهاتیاست و اصوالً جزء مسئول  یمنیا  یو ماد  یروان  بیشامل تعق  یمل  تی: امندیگویماندل م  رابرت

شهروندان خود ممانعتت بته عمتل  یزندگ  وهیو ش  ینظام شهروند  ها،میرژ  یاز خارج، نسبت به بقا  یناش  میمستق  داتیتا از تهد

امن است كه در صورت اجتنتاب از جنتگ، در معترض  یملت زمان كیاست: گفته نیچن یمل تیدر مورد امن  پمنیوالتر ل.  آورند

 تیتامن.  خود را پاس بدارد  یهادر جنگ، ارزش  یروزیت ورود به جنگ بتواند با پ ورخود نباشد و در ص  یهاكردن ارزش  یقربان

و متردم در  تیتحاكم ن،یاز سترزم یپاسدار به یدر گفتمان سلب یمل تیاست. امنشده انیب یجابیو ا یدر دو گفتمان سلب  یمل

 یها بترابه دنبال كسب فرصت  یلم  ضمن حفظ منافع  یجابیدشمنان كشور معطوف است و گفتمان ا  داتیمقابل خطرات و تهد

                 (1373،  )قاسمی  .باشدیم شرفتیتوسعه و پ 

ارایه شده است كه همپوشانیبر این اساس تعریف از امنیت ملی  ها وجود دارد. برای مثال ولفرز هایی نیز بین آنهای زیادی 

و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله   های مكتسبهسبت به ارزش امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید ن

 . داندها میبه این گونه ارزش 

تر مورد توجه است و تهدید خارجی های داخلی بیشپذیریدر تلقی مدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب 

شود در حالی  مل اقتصادی پرداخته میشرایط و عوادمات آن به  باشد. همچنین بجای مسایل نظامی و مق دارای اعتبار نازلی می

باشد. در پرتو تحوالت نوپیدا،  كه در نگرش و گفتمان سنتی تهدید اوال منشاء خارجی دارد و ثانیا صبغه نظامی آن غالب می

رخ  ی از قبیل نهایو مولفهدیگر منشاء عمده تهدید نه خارجی كه داخلی است و ماهیت تهدید نیز نه نظامی بلكه اقتصادی است 

اند. این عوامل در  ، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال جایگزین تهدید نظامی شدهGDPبیكاری، تورم، میزان  

دولت را تحت كنار مواردی چون توانایی دولت در عرضة سطح معقولی از رفاه اجتماعی و امنیت غذایی مقبولیت و مشروعیت  

 (1389 ، دل)مان  دهند.تاثیر قرار می

 

 چیستی امنیت غذایی   -3

و حتی پیش از آن به اعالمیه حقوق بشر سازمان    1970سرچشمه فكری امنیت غذایی به بحران غذا در جهان در اوایل دهه  

 گردد.  برمی 1948ملل متحد در 

زندگی سالم و    ارایه یكنی برای  امنیت غذایی را به مفهوم دسترسی همه مردم به غذای كافی در هر زما  1986بانك جهانی در  

 پویا تعریف كرد.  

دامنه تعامل  وسیله  به  كه  است  گسترده  مفهوم  یك  غذایی  امنیت  تعریف  این  اقتصادی،  براساس  بیولوژیكی،  عوامل  از  ای 

ارزیابی  شود، و بنابراین همچون مفاهیم بهداشت یا رفاه اجتماعی معیار واحدی برای  اجتماعی، كشاورزی و فیزیكی تعیین می
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این، میآن وجود   با وجود  مواد ندارد.  یعنی موجودی  غذایی  امنیت  مولفه مشخص  روی سه  تمركز  با  را  پیچیدگی  این  توان 

 (Clover,2003)تر كرد.  ساده و استفاده از مواد غذای غذایی، دسترسی به مواد غذای

 

 تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی   -4

و كیف آن مقدار عرضه و كیفیت كاالی عمومی امنیت ملی را در هر د كه كم  باشی میامنیت غذایی یك سیاست امنیت مل

باشد. تاریخ روابط بین  كند. عرضه یك سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارك سطح بهینه امنیت غذایی میكشور تعیین می

علیه كشورهای جهان   ای سیاسیان حربه تر موارد از مواد غذایی به عنودهد كه كشورهای قدرتمند در بیشكشورها نشان می

گرفته  بهره  كمسوم  كشورهای  تجربه  وابستگیاند.  كه  است  این  از  حاكی  یافته  توسعه  از آن   تر  غذایی  مواد  واردات  به  ها 

 .شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده استشان شده و امنیت ملیپذیری سیاسیتر باعث ضربهكشورهای توسعه یافته

 

                                                  ی غذایی ایمن  -5

 دایتپ  یكتیزیو ف  ییایمیو ش  یكروبیم  یهایآلودگ  ،یو نگهدار  یسازدر هنگام حمل و آماده  ییمواد غذا  نكهیاز ا  نانیحصول اطم

 .ندیگویم  ییغذا یمنیا  شوند،یگان نمكنندمصرف یماریو سبب ب  كنندینم

 ،یانگلت ،یكروبتیم ینتدارد؛ آلتودگ یكامالً سالم است و آلودگ م،یخوریكه م ییغذا كهنیاز ا نانیاز اطمغذا عبارت است    یمنیا

 ییایمیش

 ،ییمتواد غتذاو مصترف    عیتتوز  د،یتدر تول  راتییتطور مداوم در حال ظهور هستتند و تغبه  ییمواد غذا  یمنیا  دیجد  یدهایتهد

 انددهیرا به چتالش كشت  ییمواد غذا  یكروبیحال ظهور، مقاومت ضد مدر  و    دیجد  یزایماریعوامل ب  ست،یز  طیدر مح  راتییتغ

 یاندهیطور فزابه  ییمواد غذا  یمنیرا گسترش داده است. ا  یالمللنیدر سطح ب  یودگسفر و تجارت، احتمال آل  شیافزا  نیهمچن

 نیكشورها مشهود است. به هم  انیدر م  شیاز پ   شیب  ییمواد غذا  یمنیا  یهاسامانه  تیبه تقو  ازین  شدن است و  یدر حال جهان

»مزرعه تا بشقاب ستفره« از   ییمواد غذا  یمنیبهبود ا  جیترو  2015بهداشت شعار خود را در سال    یاست كه سازمان جهان  لیدل

                       (1379،  .) ماكسوئیلقرار داد

افزودن  ها، یگسترش فناور  با آنتكشآفت  ها، یمصرف  تول  ها مون و هور  ها كیوتیبیها،  در حال    یدر كشورها  ییمواد غذا  دیدر 

 یها  یبر سالمت انسان از جمله بروز انواع ناهنجار  یریداشته است كه منجر به اثرات سوء انكارناپذ   یریتوسعه، رشد چشمگ

 شده است.  دكاندر كو ژهیوها بهو سرطان یمادرزاد

 

 تشریح امنیت مورد مطالعه   : بخش دوم

ه و عنصر اصلی سالمت فكری، روانی و جسمی اعضای آن است. این مهم به  یك جامعه توسعه یافت  امنیت غذایی سنگ بنای

دادهای    د كه برونمانمی  ای چون ایران مضاعف است. ناامنی غذایی به مثابه یك بد عمومی ویژه برای كشورهای در حال توسعه

برد بلكه منابع  های یك ملت را تحلیل مینمندی و قابلیتدهد، و نه تنها توامنفی آن كلیت جامعه را در عدم مزیت قرار می

انجامد.  های كارایشان )به لحاظ اجتماعی( دور خواهد كرد، و در نهایت به فقیرتر شدن یك ملت میز از استفادهكمیاب آن را نی

ایجاناامنی غذا با  را تخریب و  استقالل ملی،  اصلی توسعه و  به عنوان ستون  و  یی عزت نف  یك ملت،  انباشت  اختالل در  د 

اجتماعی كنش یافتگی سرمایه  پرهزیانعقاد  بسیار  را  كاهش  نه میهای جمعی  را  و وحدت ملی  وفاق  امكان  نتیجه  در  و  كند 
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نارسایی در فرایند انباشت آن، ظرفیت اقتصاد و در نتیجه حجم كلی    دهد. ناامنی غذایی با تحلیل كیفیت سرمایه انسانی ومی

اندازی معادل  تواند پ میآموزان  دهند كه ارتقاء وضعیت تغذیه دانشها نشان میی را كاهش خواهد داد. بررسیتولید بالقوه مل 

امنی غذایی در كشورهایی چون ایران كه های ملی در جهت تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد. از این نظر، نادرصد هزینه  2

 شان را در معرض تهدید قرار دهد.  تواند ثروت ملیدهند، میانان تشكیل میها را كودكان و نوجوبخش وسیعی از جمعیت آن

 

 : بررسی وضعیت امنیت غذایی ایران و تعامل آن با امنیت ملی

از زیر سیستم مناسب و تغذیه و بهداشت برخوردار است، اما متغیرهای كالن    های مختلف عرضه، توزیعاگرچه امنیت غذایی 

نر تورم،  مانند  روستایی  اقتصادی  توسعه  شاخصهای  جامعه،  اقشار  بین  درآمد  توزیع  چگونگی  فقر،  درجه  اشتغال،  سطح  خ  و 

هیم، ابعاد و شاخصهای  ین مفایبا توجه به تبدرآمد جامعه و اتكای عرضه به منابع داخلی هر كشور یا واردات بر آن اثر دارد.  

اساسی، اسناد، سیاستها و قوانین برنامه های    و سوم قانونسوم و چهل    ،176امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران براساس اصول  

اندازی ملی   و سند چشم  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  و چهارم  امنیت ملی  دوم، سوم  بین 

ایران اسالمی  اجتماعی  جمهوری  فرهنگی،  اقتصادی،  ابعاد  دفاعی  / و  و    / سیاسی،  / محیطی  نظامی  رابطهمنابع   مستقیمی  آن 

 وجود دارد. 

 

 الف( ضریب خودكفایی محصوالت غذایی 

از شاخص به عبارتی دیگر درجه یكی  یا  امنیت غذایی در سطح كالن ضریب خودكفایی محصوالت غذایی  های مهم سنجش 

اسی غذایی  باشد. اگرچه خودكفایی كشور در زمینه محصوالت اساسی كشور از منابع تولید داخلی میتأمین نیازهای غذایی اس

باشد، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب  یلزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار )از منظر دسترسی به مواد غذایی( نم

های محروم و اقشار  مت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروهخودكفایی كشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی، كاهش قی

 (32ص؛ 1399، )افشین اسماعیلی فرروستایی به مواد غذایی بسیار موثر است.  درآمدترپذیر و كمآسیب 

بین  افزایش وجهه  در  این كه  بر  افزایش ضریب خودكفایی كشور عالوه  و گسترش از طرف دیگر،  سیاسی كشور  نظام  المللی 

ی، كارایی سرمایه و نیروی كار در وری كشاورزو مشروعیت آن شدیداً موثر است، به طور تلویحی داللت بر بهبود بهره اقتدار  

روستایی، پژوهش و توسعه كشاورزی نیز دارد كه مجموعه این عوامل به   های دولت، توسعهبخش كشاورزی، اثربخشی سیاست

 انجامند.  های ارزی، كاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی میجویی در هزینه افزایش رشد اقتصادی كشور، صرفه

 

 به غذا ب( دسترسی  

ها از سطح كالن و  نگاه  باشد. در این مولفه های مهم امنیت غذایی دسترسی مردم به غذای كافی میبدون تردید، یكی از مولفه 

انی از امنیت غذایی تاكید خاصی روی دسترسی به غذا  شود. در تعریف بانك جهملی به سطح خرد )فرد و خانوار( معطوف می

صرفا نه به منظور ام افراد شده است. نكته مهم در تعریف امنیت غذایی این است كه دسترسی به غذا  ها و برای تمدر تمام زمان

یافت    تر به رهیی بیشباشد. این تلقی از امنیت غذاادامه حیات بلكه به هدف ایجاد بستر مشاركتی فعال و پویا در جامعه می

اسات و ادراك افراد قدند كه در سنجش امنیت غذایی بایستی به احساز امنیت غذایی نزدیك است. فرانوگرایان معت  فرانوگرایی

آن كرد.  توجه  و  نیز  زنان  خصوصا  پذیر،  آسیب  و  فقیر  افراد  كه  شد  خواهد  حاصل  زمانی  غذایی  امنیت  كه  باورند  این  بر  ها 
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دانند  ارای امنیت غذایی میها كشور و مردمی را دخواهند، داشته باشند. آندسترسی مطمئن به غذایی كه می  ها، نشینحاشیه 

ترس و بیم از نبود غذای كافی را از بین ببرد. برخی از فرانوگرایان از جمله ای عمل كند كه شان به گونهكه سیستم غذا و تغذیه

ته باشد  ای توسعه یافدانند كه ساختارهای داخلی آن به گونهرا دارای امنیت غذایی می  ایگذارند و جامعهاوشاگ پا را فراتر می

ابل قبول دسترسی به غذا را نگه دارند و سطح مصرفشان از  كه به هنگام مواجهه با هرگونه بحران، افراد و خانوارها بتوانند حد ق

 . غذا را كاهش ندهند

سیاست از  كشیكی  در  غذایی  امنیت  ملی  نارساییهای  دادن  پوشش  برای  و  ور  افراد  دسترسی  سیستم  زیر  در  موجود  های 

نه دادن به برخی از كاالهای خوراكی  دهند دولت با یاراها نشان میباشد. بررسیای میبه غذا، سیاست حمایت یارانهخانوارها  

است   توانسته  مجموع  در  شكر  و  قند  نباتی،  روغن  برنج،  پاستوریزه،  شیر  نان،  گروه  3/83مانند  دریافتی  انرژی  های  درصد 

   .درآمد روستایی را تأمین كند های كمهدرصد انرژی دریافتی گرو 88درآمد شهری و كم

یارانه تردید  و  بدون  افراد  دسترسی  در  مهمی  نقش  و  هستند  نیازمند  افراد  برای  خوبی  امنیتی  پوشش  دولت  پرداختی  های 

افراد و خانوارهای نیازمند و هدفخانوارها به غذای كافی دارند، و در صورت     توان مشكلها میگذاری درست یارانهشناسایی 

ای در كشور نیز نقش تعیین  ای و غیربیمهناامنی غذایی حاد را در كشور مرتفع ساخت. همچنین، نظام تأمین اجتماعی بیمه

یارانهكننده سیاست  دارند.  كافی  غذای  به  مردم  در دسترسی  با هدفگذاری  ای  اجتماعی  ای  تأمین  نظام  یك  با  همراه  درست 

كارآمدی امنیتی  سپرهای  كارآمد  و  غذا  فراگیر  به  خانوارها  و  افراد  دسترسی  مخاطرات  برابر  مواجه   -در  صورت  در  با مثال  ه 

  )اسماعیلی فر همان( هستند. های تورم و بیكاری باال نرخ

 

 ج( استفاده از غذا 

م نشان  مردم كشور  سفرة  در  تغذیه  ولی  یارزیابی  است  نیازهای مصرف  جوابگوی  نظر كمی  از  در كشور  غذا  عرضة  كه  دهد 

اند نیازهای بدن خود را به  خوری توانسته سفرة آنان تناسبی با نیازهای سلولی نداشته و اعضای خانوار فقط از طریق پر  تركیب

تواند تهدیدكننده آن جای تأمین سالمت می  ها و امالح( تأمین كنند. در چنین شرایطی سفرة خانوارها بهها )ویتأمینریزمغذی

 باشد.  

ال در  تعامل  عدم  نارسبدون شك،  از  تغذیه، گذشته  ایجاد میاییگوی  افراد  بدن  كه در سیستم  اختالالتی  و  كارایی  ها  و  كند 

بسیاری موارد ها را تحلیل خواهد برد، تخصیص بهینه منابع كشور را نیز مختل خواهد كرد، و  مشاركت و بشاشیت اجتماعی آن

دهد. از اینرو،  پذیری سیاسی آن را افزایش میر نتیجه آسیب با هدر دادن منابع ارزی وابستگی كشور را به كشورهای دیگر و د

تغذ الگوی  برنامهاصالح  طریق گسترش  از  آگاهییه كشور  ارتقاء  و  تغذیه  آموزشی  اهمیت  های  زنان  روی  تكیه  با  تغذیه  های 

 (1390 تصاد: )ماهنامه اقیابد. می

 

 ( ضایعات مواد غذایی ح

مواد غذ اتالف  مواد غذایی شامل  تاضایعات  تولید  سطح خانوار )شامل ضایعات در مراحل   ایی در مراحل مختلف بین سطوح 

..( می و  نقل  و  انبارداری، حمل  فرایند،  دامختلف  ضایعات  نیز  و  برداشت  از  قبل  ضایعات  محاسبات  این  در  خانوار شود.  خل 

 (30ص ؛1381، و همكاران)نوروزی  نمی گردد. منظور
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 ( توسعه روستایی و امنیت غذایی خ

بیكاری یك   امروزه  پایدار مستلزم توسعة كشاورزی و توسعة روستایی در كشور است.  امنیت غذایی  به  بدون تردید دستیابی 

  6/12ری در برنامه سوم توسعه  معضل اساسی كشور است و ضریب امنیت ملی را كامال تحلیل برده است. هدفگذاری نرخ بیكا

باشد. حال اگر بنا باشد بخشی از این رشد را  درصد می  6د شده است كه مستلزم نیل به رشد اقتصادی باالتر از  درصد برآور

شود ناگزیر از  بخش كشاورزی تأمین كند و اگر بپذیریم كه بخش اعظم تولید كشاورزی در چرخه اقتصاد روستایی انجام می

 ( 1388: )ماهنامه اقتصادتایی هستیم. توسعه روس

طلبد؛ به ویژه این كه بخش اعظم تولید  امر توجه به توسعه روستایی به دلیل ارتباط ذاتی آن با رشد بخش كشاورزی را می  این

عمل می به  روستایی  اقتصاد  آن در حاشیه شهرهابخش كشاورزی در چرخه  از  اندكی  بخش  تنها  و  از چرخه   آید  و مستقل 

 شود.صاد روستایی انجام میاقت

باید ارتقای همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین نیازهای اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و    توسعه روستایی

به   بایستی  توسعه در كل  این  بینجامد.  نیازهای خودشان  برآوردن  آنان جهت  بردن ظرفیت  باال  و  كردن  توانمند  به  درنهایت 

تولید میا  افزایش  این  در  بینجامد.  روستایی  فقر  كاهش  سیاستو  اتخاذ  قیمتن  بهبود سیستم  گذاری محصوالت هایی چون 

ها، گسترش و فراگیر كردن نظام تأمین اجتماعی، هدفگذاری بهتر گذاری آنها از قیمتكشاورزی و كوتاه كردن دست واسطه 

وامیارانه درست  هدفگذاری  و  اصالح  پرداختی،  كشاوهای  روهای  توسعه  روند  تقویت  در  روستائیان  به  واقع  رزی  موثر  ستایی 

های كشاورزی رویكرد جدید بر آن است كه برخالف رویكرد سنتی، كه در آن نرخ كارمزد دریافتی  در پرداخت وام.خواهند شد  

پایینوام مراتب  به  بانك كشاورزی  بانكهای  از  پایینتر  بسیار  و  تجاری  بهره متداوهای  نرخ  از  وام تر  است،  بازار  در  با  ل  هایی 

بانككارمزد مشاب تجاری موجب میه  بیشهای  نفوذ  دارای  و  باالتر  با درآمد  و  تا كشاورزان مرفه  متقاضیان  گردد  از جرگه  تر 

خردهوام كشاورزان  به  وام  پرداخت  برای  فضا  و  شده  خارج  كشاورزی  بانك  موجب  های  كار  این  شود.  باز  روستایی  فقیر  و  پا 

درصد تخمین    40حبنظران حجم آن در كشورهای در حال توسعه حدود  كه مساله گریز وام از بخش كشاورزی كه صا  شودمی

مالحظهمی قابل  مقدار  به  درآمد  زنند  افزایش  نتیجه  در  و  كشاورزی  تولیدات  افزایش  به  اعتبارات  جریان  و  یافته  كاهش  ای 

كارایی آن را تحلیل خواهند   های خاص خود را دارد كهیكرد نیز نارساییدرآمد روستایی كمك نماید. البته این روهای كمگروه

هدف اصالح  سر  بر  بحث  حال  هر  در  وامبرد.  فعلی  است.  گذاری  ایران  چون  كشورهایی  در  كشاورزی  اقتصادهای    ، )ماهنامه 

1386) 

 

 ( توسعة كشاورزی و امنیت غذایی ه

بین برآوردهای مركز  غذا، مطبق  سیاستگذاری  تا سال  المللی  تقاضای جهانی گندم  از    40میزان    به  2020یزان  بیش  درصد 

هایی روبرو است.  تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت، و این در حالی است كه منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت

پیش میلذا  حدود  بینی  مذكور  سال  در  كه  و  100شود  جهانی  بازار  در  گندم  عرضه  كمبود  تن  و  میلیون  باشد  داشته  جود 

دالر برای هر تن است به چند برابر افزایش یافته و خرید گندم از بازارهای جهانی با    150ندم كه حدود  بنابراین قیمت فعلی گ

پذیر نباشد. با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی كشور و تقاضای فزاینده داخلی برای  های فعلی امكانقیمت

پذیری گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب  كه نتوان ضریب خودكفایی كشور در تولید  آن، در صورتی

 ناپذیر خواهد ساخت.  تر بخش كشاورزی كشور را اجتناب كشور افزایش خواهد یافت. این امر ضرورت توسعه بیش
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باشد.  میتر بخش كشاورزی  پایه مستلزم توسعه بیشبدون شك، كشاورزی یك پایه اقتدار و قدرت كشور است و تقویت این  

درصد انرژی و پروتئین دریافتی    40ترین ماده غذایی و تأمین كننده حدود  این بخش عرضه كننده گندم به عنوان استراتژیك 

  . باشدخانوارهای كشور می

موها دیدگاهمعموالً ملت ر  ضوعات را بسته به اهمیتشان در دستور كاهای متفاوتی نسبت به مقولة امنیت ملی دارند و اصوالً 

ها نیز در هر كشور، بسته به موضوع و  پذیریگنجانند. بر این اساس، ماهیت تهدیدات و آسیبسیاسی، جزء مسائل امنیتی می

 كنند.  برحسب زمان فرق می

پایدا غذایی  امنیت  منزله  به  لزوما  غذایی  اساسی  محصوالت  زمینه  در  كشور  خودكفایی  مواد  اگرچه  به  دسترسی  منظر  )از  ر 

از طریق توسعه روستایی و كشاورزی، به گسترش غذایی( نیست افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودكفایی  ، ولی 

درآمدتر كشور )امنیت غذایی  پذیر و كمهای آسیبدسترسی به مواد غذایی، كاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه

باشد كه از  سطح كالن یك اولویت اساسی برای امنیت ملی كشور می  انجامد. یعنی امنیت غذایی درانوار( میدر سطح فرد و خ

 ( 67ص ؛ 1389  ،)نوروزی پذیر خواهد شد. طریق توسعه روستایی و كشاورزی امكان

 

                یی غذا  تیبه امن  لیدر ن  ی مانع ؛یمحصوالت كشاورز عاتیضا

طور بته كتهیطوربه باشتد،یم جیتتتا مصترف را دیتچرخه تول ها ازو اتالف آن یاز محصوالت كشاورز  یادیتن بخش زرف  نیب  از

 ونیتلیم  20تتا    15  یمقدار غتذا  نیو ا  شوندیم  عیو در مراحل گوناگون ضا  رانیدر ا  یدرصد از محصوالت كشاورز  35متوسط  

قستمت   یولت  دهتدیم  یاز برداشت، برداشت و پ  از آن رو  شیپ   در سه مرحله  یكشاورز  عاتیكشور است. ضا  تینفر از جمع

در مرحلته  یادانته ریپ  از برداشت محصوالت غ   عاتی. ضاباشدیمحصوالت م  عیمربوط به مراحل برداشت و توز  عاتیعمده ضا

 ییجا. جابتهدهتدیرخ م یسازرهیدر مرحله خشك كردن و ذخ یاو محصوالت دانه یو فرآور یحمل و نقل، انباردار  ،ییجاجابه

و رشتد  تیتو امكان فعال شودیم یكیمكان یهابیشدن محصول و آس  یبازار موجب زخم  نامناسب در زمان رساندن محصول به

قابتل  یفتیو ك  یستبب افتت كمت  یطتیمح  طیعتدم كنتترل شترا  زیتدر انبتار ن  ی. در مرحله نگهداركندیرا فراهم م  هاززندهیر

افتزون بتر   یكشتاورز  یلیتبتد  عیپ  از برداشت با گستترش صتنا  یمناسب و فرآور  ینگهدار  یكل  طور. بهگرددیم  یامالحظه

 آوردیممانعت به عمل م ایانداخته  قیرا به تعو  یداخل  ای  یعوامل خارج  لهیقبل از برداشت، بروز فساد به وس  یهامراقبت  تیرعا

محصتوالت   عاتیكتاهش ضتا  نیبمانتد، بنتابرا  یبتاق  مصترف  قابتل  یتریمدت طوالن  یبرا  تواندیم  ییآن مواد غذا  جهیكه در نت

عوامتل متؤثر دارد.  عیتمنستجم و هماهنتگ بتا جم یزیربه برنامه  ازیو متعادل كردن مصرف ن  ییغذا  ستمیاصالح س  ،یكشاورز

 یدارا یهتانیزم تیمحتدود زیتو ن یمنتابع آبت تیمحتدود ،ییآب و هتوا  طیبا توجه به شرا  یمحصوالت كشاورز  دیتول  شیافزا

از  یوربهتره دیتبا ییمتواد غتذا نیتتأم یبترا نیبنابرا ستین ریپذكاناز نقاط جهان ام یاریدر بس  مید  یهاكشت  دیتول  لینسپتا

 یهایینارستا لیت. در كشتور متا بته دلابتدیتا حد امكان كتاهش  ییمواد غذا عاتیو ضا شیآب و خاك افزا  ژهیبه و  دیعوامل تول

 .ار آن به نستبت بتاال استتكه مقد شودیم عیضا   یاز محصوالت كشاورز یمقدار عیو توز لیتبد ،ینگهدار ستمیموجود در س

                                  (54ص؛  1387، )نصری

 



العات علوم سیاسی، حقوق و فقه مط  

 628-640، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

636 

 

 :بررسی عوامل موثر بر نا امنی ملی

بُعد داخلی می  امنیت ایران در  پنهانی كه در درون مرز ناامنی به بار  ملی جمهوری اسالمی  تواند ازطریق تهدیدهای آشكار و 

 : آورد از قبیلمی

اج  اجتماعی،    تماعی تهدیدات سیاسی/  ناسازگاری  و  ناهنجاری  و خرابكاری،  غیرمجاز  تردد  مخدر،  مواد  و  كاال  قاچاق  )شامل: 

های آموزش، سالمت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد  هری و عدم بهبود شاخصخشونت سیاسی و خشونت ش

 عدالتی و غیره(،  و بی

ای، ناامنی غذایی، عدم توجه به ارزش اقتصادی، بحرانهای اقتصادی، شغلی، فنی، حرفه)شامل: نابسامانی و    تهدیدات اقتصادی

 تحصال، عرضه و نگهداری و مصرف آب و غیره(، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در اس

افزایش بی  تهدیدات منابع/ محیطی و آمایش سرزمین  آفات)تخریب منابع طبیعی و محیط زیست،    رویه مصرف سموم دفع 

 نباتی و كودهای شیمیایی، خشكسالی، خالی شدن روستاها از سكنه و غیره(،  

رهنگی، كم رنگ شدن باورها و اعتقادات دینی و سیاسی بعنوان یك معیار  )شامل: تهاجم ف  فرهنگی/ علمی و فناوریتهدیدات  

، افزایش تولید و صادرات كاال و خدمات،  ریزی، فقدان فرهنگ استفاده از تولیدات داخلیاساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه

 ور و غیره(، بر اسالم و انقالب اسالمی، كاربردی نبودن نظام آموزشی كشبحران هویت ملی مبتنی

نظامی  تهدیدات برابر    دفاعی/  در  مؤثر  مقابله  و  عملی  ابتكار  بازدارندگی،  برای  مسلح  نیروهای  دفاعی  توان  ارتقاء  عدم  )شامل: 

انقالب اسالمی و منابع حیاتی كشور، عدم مشاركت نیروهای مردمی در استقرار امنیت و تهدیدات و حظافت   از منابع ملی و 

 جه به ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت كاركنان نیروهای مسلح و غیره(. دفاع از كشور، عدم تو

 :توانداز ناحیه مسائلدر بُعد خارجی نیز امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران می 

 )انزوا، اعمال فشارهای سیاسی و غیره(   سیاسی

 )تحریمهای اقتصادی، تعرفه، لیست سیاه و غیره( اقتصادی 

 ین، نازك شدن الیه اوزون و غیره( ربوط به دریای خزر با همسایگان آن، گرم شدن كره زم)مسائل م  منابع/ محیطی 

فناوری  و  علمی  از    فرهنگی/  استفاده  در  ایران  تحریم  فرهنگی،  هسته)تهاجم  تعرض  فناوریهای  )حمله،  نظامی  غیره(،  و  ای 

 (1387، )رنجبر نظامی و غیره( تهدید شود. 

 

 امنیت غذایی در نظام بین الملل

آن   تیقرار گرفته و التزام و رعا  ژهیمورد توجه و  المللنیبشر در حقوق ب  بنیادین  حقوق   نیاز مهمتر  یكیبعنوان    ییغذا  تیامن  

  ز یسازمان ملل متحد ن ركلیدب كهیمحسوب شده است بطور  یها الزم و ضرورالملل بخصوص دولت نیتابعان حقوق ب هیكل یبرا

برگزار  امن   یاز  جارد  یی غذا  تینشست  برا  در  یر سال  ملل  ا  یسازمان  و   نیحل  بار  و  خوار  سازمان  است.  داده  خبر  بحران 

  یعیاز منابع طب  یفقر و بهره بردار  یكنشهیر  ،ییغذا  تیامن  نیدرخصوص موضوع تام  زیسازمان ملل متحد )فائو( ن  یكشاورز

مهم در    یاز فاكتورها  یك ی  تیامن  كه  یاز آنجائ  در دستور كار خود قرار داده است.  یمحو گرسنگ  یبرا  تیرا در نها  ییتهایاولو

سترس بودن كرده كه براساس آن، در د  نیتدو   یی غذا  تیبا عنوان امن  یا  ژهیغذا پروتكل و  ی انسان است، سازمان جهان  هیتغذ

تكل، بر  پرو  نیغذا در ا  یتمركز سازمان جهان   نیشتریرود و ب  یبه شمار م   یی غذا  تیامن  یاز فاكتورها  ی كیهمگان،    یغذا برا

و    ییكننده مواد غذاشده است. انسان ها بعنوان مصرف  انیب   ییغذا  یمنیدرباره ا  زین  ی پروتكل نكات  نیاست، در ا  یعیتوز  تینام
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شاخصه عدالت در    تیمهم تنها با رعا  نیالزم برخوردار باشند و ا  ییغذا  تیاز عدالت و امن  دیبا  ییغذا  رهیاز اركان مهم زنج  یكی

در   یحت یطیشرا چیافراد به غذا تحت ه یاست كه دسترس  ینكته ضرور نیخواهد شد. ذكر ا  نممك تیفیك و  تیغذا كم عیتوز

شده    ینیب  شیاز آن پ   یبه نقض و جبران خسارات ناش  یدگیرسدر    ی ادیز  یها  سمینبوده و مكان  قیزمان مخاصمات قابل تعل

جهان  یول جامعه  كشورها  رشفافیغ   لی بدل  یمتاسفانه  تعهدات  همچنع   یبودن  و  مكانیضو  نبود  سازكارها  زمی ن  در    یو  الزم 

ه است. بعنوان نبود  هیاز آن من جمله سوء تغذ  یناش  یامدهای و آثار و پ   ییغذا  تیامن  دیبه آن قادر به حل معضل تهد  یدگیرس

اخ مناقشات  دنبال  به  افزا  ه،یروس  -نیاوكرا  ریمثال  استراتژ  یجهان  متیق  شیبا  محصوالت  عرضه  كاهش  بر   یزكشاور  كیو 

  ك یو خاك مناسب جمعاً حدود    یمیاقل  طیدو كشور با توجه به شرا  نیافزوده شده چرا كه ا  ییغذا  تیها در حوزه امن  یننگرا

  ز ین  ییمایش  ی كودها  ند؛ ینما  ی م  نیآفتابگردان را تأم  یدرصد از صادرات جهان  80ت و حدود  پنجم ذر  كیچهارم گندم جهان،  

 ( 1401 ،)حایك رود. یاز صادركنندگان عمده آن در جهان به شمار م  هیه كشور روساست ك یكشاورز ی از عمده نهاده ها

 

 :و پیشنهادات  نتیجه گیری 

استت و از بته آن پرداختته شده  یاست كه امروزه در اسناد توسعه ا  یم و كاربردمه  ییهاغذا از واژه  یمنیو ا  ییغذا  تیامن      

و سالم   یكاف  یعمر به غذا  جامعه، در تمام ادوار  كیهمه افراد    یبه دسترس  ییغذا  تیامن  .شودیمسووالن به كار گرفته م  یسو

 ینظتام اجتمتاع   كیتدر    ییغتذا  تیتامن  نیتأمو درآمد خانوار از عوامل مهم در    شودیمسالم و فعال گفته    یداشتن زندگ  یبرا

 هیتته یبودجه بترا صیخانوادهها در نحوه تخص یاهیذجامعه، ذائقه و دانش تغ ییغذا تیامن نیدر تأم  گری. عامل مهم دباشدیم

د كته سترانه ستب  شتودیم  نیتأم  یزمان  ییت غدای. امنباشدیغذا در خانواده م  میتقس  یدر دسترس و چگونگ  ینوع غذا  نیبهتر

و متواد  طبخ شتود تتا عناصتر  حیو به صورت صح  یافراد خانواده كاف  یشود، برا  هیانتخاب و ته  حیخانواده به صورت صح  ییغذا

و   هامانساز  دیبا  یكشور و نظام اجتماع   كیدر    ییغذا  تیامن  نیتأم  یبدن برسد. برا  یهابه سلولها و اندام  حیسالم و صح  ییغذا

 ،ییواردات مواد و محصوالت غتذا ای دیبر تول ،ییغذا تیامن یسازمان متول كی یند و با هماهنگداشته باش ینهادها با هم همكار

 دیتبا ییغذا تیكنند. سازمان مسئول امن فاینقش ا  یكالن اقتصاد  یهایگذار  استیدادن به جامعه و س  یگاهو آ  غیآموزش و تبل

غتذا   نیتبته ا  یكتیزیكند كه همه متردم از نظتر ف  یو بررسمطلع باشد    شهیها همآن  متیو ق  زانیم  ،یینسبت به نوع مواد غذا

زنتگ  دیتسازمان در صورت بروز بحتران با نیغذا را بخرند و ا  نیاباشد كه بتوانند    یداشته باشند و درآمدشان به قدر  یدسترس

 .ردیگرا بر عهده ب تیامن نیا یریگخطر را به صدا درآورد و اندازه

 دیتشورا با نیاست. ا ییغذا تیسالمت و امن یعال یخانه شورا ریدب تیتقو ییغذا تیامن نیأمت یكار برا نیترو مهم  نیاول  دیشا

 ریو ستا یستازآمتوزش و فرهنگ  انیتاقتصتاد، متول  ،یكشتاورز  ه،یو دست اندر كاران تغذ  نین، متخصصاتاق فكر از خبرگا  كی

 .را دارد  ییغذا تیامن یموعه نقش متولمج  نیدر ا تواندیم یبه وجود آورد و وزارت جهاد كشاورز ربطیذ نیمسوول

بختش  افآحتاد جامعته از اهتد یو ستالم بترا یكتاف  یغذا  دیسالم است و تول  یغذا  دیتول  یهااز روش  یكی  كیارگان  یكشاورز

از كتود و ستم   ادیتاستتفاده ز  .كندیكمك م  كیولوژیب  یندهایفرا  تیو تقو  كیروش به حفظ تعادل اكولوژ  نیاست. ا  یكشاورز

 ط،یمحت  ریدناپذیمصرف منابع تجد  ،یعیطب  یهاستگاهیوحش و ز  اتیح  یهارفتن گونه  نبی  از  ٔ  را درباره  ییهاینگران  ییایمیش

 یریگو جهت  كارگانی  محصوالت  مصرف  ٔ  درباره  یعموم  یآگاه  شیافزا  ،ییماندن سموم در مواد غذا  یاز باق  یناش  یهایماریب

 یكشتاورز  دیبا  ست.ادر جهان شده  كیارگان  تیریتحت مد  یسطح اراض  شیمردم موجب افزا  یازهاین  یبه سو  یمجدد كشاورز

 یدر منطقته راه را بترا  ییغتذا  تیامن  نیو تأم  یبه اقتصاد  یشتیمع  یشاورزك  لیتبد.شود  لیتبد  یبه اقتصاد  یشتیكشور از مع
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 یزیراست. با برنامته یتصادو اق یاسیس تیامن دیشاه كل ییغذا تیامن نیو در واقع تأم  كندیهدف مهم هموار م  نیبه ا  دنیرس

در بخش  یاستفاده شود تا تحول بزرگ  یموجود در بخش كشاورز  یو استعدادها  هاتیاز تمام ظرف  دیبا  ینامگذار  نیو توجه به ا

 .دیآبه وجود  اقتصادی و امنیت سیاسی یكشاورز
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