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و  اهداف  راستای  در  اقتصادی  پدافند  قرارگاه 

منظور  به  و  کشور  اقتصادی  دفاع  های  سیاست 

کمی  ارتقاء  و  رشد  برای  مناسب  زمینه های  ایجاد 

از  بهره گیری  و  حوزه  این  در  پژوهش  کیفی  و 

ظرفیت دانشجویان و پژوهشگران، نسبت به تعیین 

اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی اقدام منوده است 

و حامیت از تحقیقات و پایان نامه های پژوهشی در 

مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتی را در دستورکار خود 

قرار داده است. 

این قرارگاه حامیت از طرح های تحقیقاتی را در 

قالب های ذیل فراهم منوده است.

 طرح های تحقیقاتی در قالب کرس خدمت رسبازی

آموختگان  دانش  و  دانشجویان  طرح  این  در 

مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتی )مشمول خدمت( 

با  منطبق  تحقیقاتی  انجام طرح های  می توانند پس 

اولویت های پژوهشی این قرارگاه، از کرسی خدمت 

متناسب با کیفیت طرح انجام شده بهره مند گردند.

 طرح های تحقیقاتی در قالب بکارگیری نخبگان
نخبگان  بنیاد ملی  افراد عضو  کلیه  این طرح  در 

می توانند با ارائه معرفی نامه از سوی بنیاد نخبگان 

طرح  یک  انجام  با  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 

این قرارگاه، دوره  اولویت های  با  پژوهشی مطابق 

خدمت رضورت بصورت کرس متام خدمت رسبازی را 

خود را سپری منایند.

از  مالی  حامیت  قالب  در  تحقیقاتی  طرح های   
طرح ها و پایان نامه های دانشجویی

در این طرح کلیه دانشجویان و فارغ التحصیالن 

مقطع کارشناسی ارشد و یا دکرتی می توانند موضوع 

پایان نامه و یا طرح پژوهشی خود را از اولویت های 

از  و  انتخاب  اقتصادی  پدافند  قرارگاه  پژوهشی 

حامیت مالی برخوردار گردند.
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حامیت از طرح های پژوهشی حوزه دفاع اقتصادی 
به صورت کرس خدمت رسبازی و مالی
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امروزه اهميت پدافند غ�عامل 
قاعدتاً برای مسئول� بايستي 

شناخته شده باشد، اهت�م ش� 
كار را پيش می برد.

مقام معظم رهربی
١٣٨٥/١٢/٦

كار را پيش می برد.
مقام معظم رهربی

/٦

قاعدتاً برای مسئول� بايستي 
شناخته شده باشد، اهت�م ش� 

كار را پيش می برد.كار را پيش می برد.
مقام معظم رهربی

١٣٨٥/١٢/

 کالم
رهبرى
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ایستادگى بر اصول انقالب
من آنچه نیاِز امروز میدانم، ایستادگی بر اصول انقالب در درجه ی اّول است. اصول انقالب هم همان چیزهایی است 

که در وصّیت نامه ی امام و در بیانات امام وجود دارد؛ اینها پایه های انقالب و ستونهای انقالب است. به جوانها توصیه 

میکنم وصّیت نامه  ی امام را بخوانید؛ شما امام را ندیده اید اّما امام مجّسم در همین وصّیت نامه است؛ مجّسم در 

همین بیانات و گفتارها است. محتوای آن امامی که توانست دنیا را تکان بدهد، همین چیزهایی است که در این 

وصّیت نامه و مانند اینها هست؛ نمی شود امام را تأویل کرد، نمی شود امام را برخالف آنچه بود معنا کرد، حرفهای او 

موجود است. پافشاری بر اصول انقالب [الزم است]. من آن روز به جمعی از جوانهای علمی و نخبه ای که اینجا 

بودند گفتم که این از روی لجاجت نیست، از روی تعّصب و حمّیت جاهلّیت نیست، این به معنای این 

است که اگر این کشور میخواهد غبار عقب افتادگی قرنها تحمیل را از سر و روی خودش پاک کند، این راه 

را باید برود؛ اگر میخواهیم مشکالت این کشور حل بشود، اگر میخواهیم این کشور عزّت پیدا کند، رفاه 

پیدا کند، کشوری بشود که از لحاظ پیشرفتهای ماّدی و معنوی و اخالقی و فرهنگی الگو بشود، باید راه 

انقالب را ادامه بدهیم؛ انقالب، راه عالج منحصر این کشور بود و هست و در آینده هم خواهد بود.

اقتصاد مقاومتى
 امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم است، مسئله ی اقتصاد است؛ دشمن روی اقتصاد کشور 

ما متمرکز شده. از نظر دشمن، اقتصاد کشور یک نقطه ی ضعفی است که [او] می تواند با تکیه ی بر آن 

نقطه ی ضعف، مقاصد سوء خودش را در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسالمی اِعمال بکند؛ 

باید روی اقتصاد [کار کرد]. من گفتم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون می جوشد و احتیاج ما 

را به دیگران کم میکند و استحکام کشور را در مقابل تکانه های خارجی افزایش می دهد؛ این معنای اقتصاد 

مقاومتی است. «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، این اقدام و عمل باید در جلوی چشم مردم قرار بگیرد 

و مردم این را ببینند؛ این توّقع و خواسته ی ما از مسئولین است که با آن ها هم در میان می گذاریم؛ این 

مسائل را ما با مسئولین مرّتباً در میان می گذاریم و به آن ها می گوییم. شاخصه های اقدام و عمل را باید 

نشان داد. 

بصیرت سیاسى
از جمله ی چیزهایی که امروز الزم است، بصیرت سیاسی است؛ بصیرت سیاسی! ببینید؛ وقتی بصیرت 

باشد، انسان می تواند محیط پیرامون خود و محیط های دور و نزدیک را بشناسد؛ بصیرت یعنی این. وقتی 

بصیرت نباشد، انسان مجذوب یک چیزی می شود که واقعاً جاذبه ای ندارد؛ یک عّده ای مجذوب آمریکا 

هستند، اّما این مجذوبّیت، مجذوبّیت دروغین است؛ هیچ جاذبه ای ندارد. حاال اینها را ما می گفتیم؛ بعد 

دیدید که در این انتخابات، برجسته ترین شخصّیت های سیاسی همان کشور آمدند همان چیزهایی را 

که ما می گفتیم، بیشتر یا دو برابر و یا چند برابرش را گفتند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم اصفهان

۱۳۹۵/۰۸/۲۶
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پدافند، معطوف به بقاى بشر در درازناى تاریخ، همراه و یاور مخلوق متفکر هستى بوده تا جان، مال و اجتماع خود را به شیوه هاى 
متناسب با وضعیت خطر و تهدید حفظ نماید. انسان بدوى از بزنگاه طلوع تمدنى تا دوران معاصر با ابزار و امکانات خود به شیوه 
تهاجمى یا تدافعى -پیش بینى شده- مبتنى بر دانش، تالش کرده هم در محیط طبیعى و هم اجتماعات انسانى تهدیدگر، 

پایدارى و پیروزى به چنگ آورد.
فارغ از پیشینه پدافند غیرعامل و دوران تحول و دگرگونى آن در بستر تاریخ، جهش خیره کننده دانش بشرى در دو  دهه 
اخیر هزاره سوم بر پایه انقالب هاى فناورانه به ویژه در نانو و الکترونیک تغییرات بسیارى در حوزه هایى مانند ارتباطات، پزشکى، 
و ... فراهم آورده تا جائى که شکل و نوع این دگرگونى ها را نیز نسبت به گذشته متفاوت کرده است. بر همین اساس، صنایع 
پدافندى متاثر از این پیشرفت ها و تحوالت در تمام دنیا متحول شده تا جائى که شاهد تغییر در نوع تهدیدها و مخاصمه ها از 
سخت به نرم شده ایم، هر چند در مرحله نهائى دست پیروز از آستین حریفى بیرون خواهد آمد که هر دوبعد پدافندى را در 

باالترین سطح خود تحت کنترل و اداره درآورده باشد.
پیشرفت و توسعه انقالب هاى فناورانه در حوزه هاى مختلف صنعت پدافندى – به ویژه در غیرعامل- باعث شکل گیرى نوع و 
شدت متفاوتى از تهدیدها در سطوح و گستره هاى تازه تر نسبت به گذشته شده است که هوشیارى و پیش بینى الزم و کافى را براى آمادگى طلب مى کند. پیشینه 
بسترهاى قانونى و تالش هاى انجام شده در راه شکل گیرى این سازمان پس از انقالب اسالمى و توسعه ساختارى و عملکردى در ورود به عرصه هاى جدید پدافند 
غیرعامل براى شناسایى آسیب پذیرى ها و مقابله با تهدیدها احتمالى نشان دهنده سرعت این تغییرات هستند. هم چنین رصد و پایش محیط داخلى و بین المللى 
براى کشف و شناسائى تهدیدها صورت مى گیرد. شناسائى نقاط ضعف و آسیب پذیرى کشور نیز نسبت به تهدیدها با هدف مصون سازى و ایجاد آمادگى براى مقابله 
احتمالى با پیش بینى اقدامات الزم در هرگونه رویارویى محورهاى اصلى اقدامات سازمان پدافند غیرعامل هستند. پدافند غیرعامل به معناى دفاع در برابر تهدیدها 
نسبت مستقیمى با یکدیگر دارند و بنا بر این دفاع متناظر با تهدید پیش بینى و به اجرا گذاشته مى شود که به معناى دیگر، دفاع و پدافند متغیر تبعى نسبت به متغیر 

ثابت تهدید به شمار مى روند. 
با توجه به آن چه آمد، فضاى زمانى و مکانى باعث شده تا تهدیدها از شکل سخت به نرم پوست اندازى کنند که از جنگ نخست خلیج فارس در 1992 به این 
سو ایجاد شده است و بر همین اساس، قدرت مقابله نیز باید توامان سخت و نرم باشد. این سازمان به دنبال تهدیدها انسان ساز است که به دلیل همراهى با علم روز 
به طور پیوسته در حال تغییر هستند اما با توجه به تغییر تهدیدها، باید برنامه هاى کوتاه مدت پیش بینى و به اجرا گذاشته شوند. از آن تاریخ، تهدیدها و جنگ هاى 

جدید از جمله سایبرى و اقتصادى به جنگ هاى گذشته افزوده شده است و تهدیدها دیگر جایگزین اولویت تهدید نظامى در حوزه تهدیدها فعال  شده اند. 
تهدیدها نظامى با توجه به دلیل هزینه هاى باالى جنگ هاى نظامى، انباشت قدرت و نمایش قدرت دفاعى کشور از اولویت هاى نخست تنزل کرده اند. به همین 
دالیل، دشمنان ایران، جنگ ها نظامى را از گزینه هاى روى میز خود کنار گذاشته اند و به دنبال ایجاد فشار براى تحمیل اراده برآمده اند و بر همین اساس بر آن هستند 
تا تمام مولفه هاى قدرت ملى را تحت تاثیر قرار دهند. بدین ترتیب،  سازمان پدافند غیرعامل تالش مى کند در ارتباطات با سازمان ها، شناسایى تهدیدها احتمالى 

و الزامات مصون سازى را به سرانجام برساند.
درك یکسان از تهدیدها نیز بسیار مهم است و مسئوالن باید با نگاه تهدید به مسائل، اشراف عملیاتى داشته باشند، چرا که تنها با رویکرد فرصت نگر نمى توان 
خوش بینانه اقدام کرد. بنا بر این، اقدام در عرصه هاى پدافند زیستى، اقتصادى، سایبرى با دیگر حوزه ها، کالبدى و زیرساختى و مانند این ها، پیش بینى و اقدام 
صورت گیرد. قدرت، رابطه مستقیم با پدافند غیرعامل دارد و این مفهوم را به دشمن منتقل مى کند که کشور در سخت ترین شرایط نیز قادر به پایدارى قدرت ملى 
است. از دیگر سو، نص صریح قرآن بر افزایش تولید قدرت، انباشت و نمایش قدرت مسلمانان تاکید دارد به طورى که دشمن از قدرت ملى بهراسد. باید قدرت در 

کنار مولفه هاى دیگر (تولید و انباشت) به نمایش دشمن درآید چرا که اگر از قدرت کشور آگاهى نباشد در برابر تهدیدها، بازدارندگى صورت نخواهد گرفت. 
به عالوه، زبان دیپلماسى نظامى بررسى منظم آفندها، توانمندى دشمن و اقدامات الزم براى مقابله با تهدیدها است که نمایش قدرت نیز یکى از مهم ترین 

مولفه هاى زبان دیپلماسى نظامى است.
نمایش قدرت، قادر به ایجاد مفهوم ذهنى در مخاطب براى میزان توانایى هاى ملى است و اثر بازدارندگى باید در ذهن ها شکل گیرد چرا که دشمن همواره در 
حال ارزیابى دستاوردها و اقدامات امنیتى براى افزایش قدرت ملى است و اگر نتوان توانمندى هاى قدرت ملى را پیوسته یادآورى کرد، به نفع خود استفاده خواهد 

کرد.
مولفه اصلى قدرت ایران قدرت نرم است که کانون اصلى آن، رهبرى معظم انقالب اسالمى است که دین و ایدئولوژى نیز به عنوان مولفه هاى دیگر قدرت نرم جمهورى 
اسالمى ایران مکمل قدرت نرم رهبرى به شمار مى روند و بر اساس این قدرت ها باید با شناخت آسیب ها و تهدیدها به درونى سازى پدافند غیرعامل و استحکام بخشى ساخت 

قدرت کشور اقدام شود.

  سردار دکتر غالمرضا جاللى
رئیس سازمان پدافند  غیرعامل کشور

 پدافند غیرعامل؛ 
مقابله با سرعت فزاینده تغییِر شکل تهدیدات نوین 
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دیدار اخیر رئیس سازمان پدافند غیرعامل با مراجع 
معظم تقلید و علماى قم، بیانگر ضرورت توجه ویژه به منویات 
رهبرى معظم انقالب در حوزه مصون سازى افراد و جامعه 
است.  مرورى بر بیانات حضرات آیات سید محمدعلى علوى 
گرگانى، جعفر سبحانى، محمد مومن و محمدجواد فاضل 
لنکرانى در فرصت مغتنم دیدار سردار غالمرضا جاللى نشان 
مى دهد رهنمودهاى ذى قیمتى را ارائه کردند. رهنمودهاى 
بزرگان قم نشان مى دهد که علماى اسالم، حوزه پدافند 
غیرعامل را از منظر پیشگیرى و مصون سازى همه جانبه در 
اسالم بسیار مهم مى دانند. در حقیقت نگرش مصون سازى ها، 
در راستاى آینده نگرى و کاهش هر نوع بیم و تهدید افراد  و 
جامعه اسالمى صورت مى گیرد و نشان دهنده آن است که 
حوزه پدافند غیر عامل، یکى از وسیع ترین و گسترده ترین 
دامنه ها در جامعه اسالمى است و نه تنها به حوزه نظامى 
محدود نمى شود بلکه امروزه در حوزه مسائل اقتصادى و 

فرهنگى بیش از سایر حوزه ها نمود دارد.
در بیانات مراجع معظم تقلید و فقهاى عالى مقام، 
5مصداق مهم پیرامون پدافند غیر عامل مورد توجه قرار 

گرفته است:

1 . توجه به منویات رهبرى
در راستاى مصون سازى و پیشگیرى از هر نوع تهدید 
جامعه اسالمى، این مصداق را باید در رأس همه مصادیق 
دانست چرشا که رهبر انقالب به عنوان رأس هرم جامعه 
اسالمى و ستون خیمه انقالب، لحظه به لحظه اوضاع منطقه 
و جهان را رصد مى کنند و بدیهى است که رهنمودها و 
ارشادات معظم له به عنوان مطلع ترین فرد در کشور اسالمى 
ایران، فصل الخطاب همگان است. به بیان دیگر که اگر جامعه 
همیشه گوش به فرمان رهبرى معظم باشد بزرگترین 
مصون سازى و پیشگیرى در حوزه پدافند غیرعامل انجام 

شده است.

2 . توجه به اقتصاد مقاومتى
تردیدى نیست که هر نوع تهدید اقتصادى علیه ایران با 
بهره گیرى از اقتصاد مقاومتى نه تنها ریشه کن مى شود بلکه 

به تقویت اقتصاد ملى و سر بر آوردن آن در اقتصاد بین الملل 
منتهى خواهد شد.

3. توجه به حوزه فضاى مجازى
رشد لحظه به لحظه شبکه هاى اجتماعى و پناه بردن به 
فضاى مجازى، بیش از این که فرصت باشد تهدید محسوب 
مى شود و البته آسیب شناسى این حوزه و توجه به تهدیدهاى 
روزافزون آن، مى تواند از این تهدید بالقوه، فرصت بالفعل 
بسازد. مراجع معظم و علماى اعالم در بیانات خود درباره 
فضاى مجازى بر اهمیت تحقق عینى شبکه ملى اطالعات 

نیز تاکید کردند.

4. توجه به امر به معروف و نهى از منکر 
پدافند غیرعامل، پیوندى ناگسستنى با مفاهیمى مانند 
امر به معروف و نهى از منکر دارد و توجه به این فرع مهم دین، 
عمال حوزه پدافند غیرعامل را به حوزه اى فعال و پویا تبدیل 
خواهد کرد. هم چنین، توجه به مفهوم حجاب و عفاف نیز در 
این حوزه، زیرمجموعه اى بسیار مهم از پدافند غیرعامل 
فرهنگى است. حوزه پدافند غیر عامل در 2 سرفصل بسیار 

مهم و کلیدى خالصه مى شود. 
سرفصل هایى که در سخنان اخیر علماى برجسته حوزه 

علمیه قم نیز قابل پیگیرى است:

مسؤول بودن افراد جامعه نسبت به یکدیگر
هر فرد در جامعه اسالمى نسبت به دیگرى مسئول است 
و نمى تواند بى تفاوت باشد. از این رو بر سازمان پدافند غیر 
همه  پیشانى  در  را  حیاتى  مفهوم  این  تا  است  عامل 
برنامه ریزى هاى خود، قرار دهد و بر ترویج و تعمیق مفهوم" 
ُکلُّکم راع و ُکلُّکم َمسئول َعن َرعَیته" بکوشد. در این راستا، 
توجه ویژه به امر خانواده و مسئول بودن مومنان نسبت به 
خانواده خود، نکته اى بود که در بیانات حضرت آیت اهللا 

محمدجواد فاضل لنکرانى نمود عینى داشت.
این مرجع تقلید با اشاره به آیه شریفه 6 سوره مبارکه 
تحریم به این مهم رهنمون کردند که همه افراد، مسئول افراد 
تحت تکفل خود هستند. به همین معنا مرد باید مراقب و 

نگهبان خانواده خود باشد و در برابر آن ها احساس مسئولیت 
کند و هم چنین زن نیز باید مراقب و نگهبان شوهر و سایر 
اعضاى خانواده باشد و او هم مسئولیت خود را در قبال خانواده 
فراموش نکند. البته فرزندان هم در این بین مسئولیت هائى 

دارند که باید در اداى آن ها بکوشند.
بر همین اساس حق زن و فرزند تنها با تأمین هزینه 
زندگى، مسکن و تغذیه آن ها حاصل نمى شود بلکه مهم تر از 
آن، تغذیه روح و جان آن ها و به کار بردن اصول تعلیم و تربیت 
صحیح است. در حقیقت هر اجتماع بزرگ از واحد خانواده 
شکل مى گیرد و هر گاه این واحدها - که رسیدگى به آن ها 
آسان تر است- اصالح شود، همه جامعه اصالح مى شود و این 

مسئولیت در درجه نخست بر دوش پدران و مادران است.

آگاهى بخشى و آموزش دائمى
سازمان پدافند غیرعامل، به عنوان یک سازمان هماهنگ 
کننده نهادهاى اجرایى کشور الزم است نقش حداکثرى 
خود را در آگاهى بخشى و آموزش دائمى افراد جامعه بر عهده 
گیرد تا مصون سازى فرد فرد جامعه اسالمى، به بهترین 
شکل محقق شود. این حوزه وسیع نیازمند اولویت بندى بر 
اساس شرایط روز جامعه و منطقه و جهان دارد تا فعالیت ها 
بر اساس اولویت هاى روز سامان داده شود. بنا بر این باید 2 
کلیدواژه فضاى مجازى و اقتصاد مقاومتى  را به عنوان 2 
اولویت جدى در حوزه پدافند غیرنظامى پیش بینى کرد. 
باید با تبیین زیرمجموعه هاى این کلیدواژه ها و تعریف 
شاخص هاى عینِى قابل ارزیابى نسبت به سامان دادن 
مجموعه اى از فعالیت هاى متنوع فرهنگى، رسانه اى و 
آموزشى براى افراد جامعه اقدام کرد تا از رهگذر اجراى 
پیوسته آن ها، مصون سازى افراد، خانواده ها و جامعه به 
حداکثر ممکن برسد و شاهد کاهش تهدیدهاى جدى 
کشور در این 2 حوزه باشیم. بدون تردید، نقش اهالى رسانه، 
فرهنگ و هنر در کنار والدین، استادان، معلمان، دانشجویان 
و طالب به عنوان اقشار هدایت گر جامعه، بسیار مهم خواهد 
بود و همگان باید غیرعامل کشور را به سمت رسیدن به 

اهداف و چشم اندازهاى بلند خود یارى رسانند.
خبرگزارى بسیج

تاکید مراجع عظام تقلید و علمای قم

توجه به منویات رهبری در پدافند غیرعامل 
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شناخت زمان و تهدیدات سیالى که متناسب با افزایش توانمندى هاى جمهورى اسالمى ایران در ابعاد مختلف طراحى 
و اعمال مى شود، مقدمه برنامه ریزى راهبردى در حوزه پدافند غیرعامل است. پدافند غیرعامل بخشى از دکترین مقاومت 
است، عمق قدرت ایران در پیگیرى توامان راهبردهاى نرم و سخت است و محیِط امنیتى و پُرتهدید کنونى هرگز کشور را 
از قدرت سخت بى نیاز نمى کند و هنگام لزوم بایستى از آن استفاده شود. ارزشمندترین ثروت و سرمایه اى که موجب 
شکل گیرى انسجام ملى و ارتقاى مبانى قدرت جمهورى اسالمى ایران شده، بهره گیرى از دکترین مقاومت است. پدافند 
غیرعامل در جمهورى اسالمى تنها در قالب حرکت هاى جهادى مى تواند به اهداف تعیین شده نزدیک شود.  تجربیات 
انقالب اسالمى ظرفیتهاى گستردهاى براى مقابله نرم با تهدیدات مختلف در اختیار ملت بزرگ ایران قرار داده است و 
دشمنان زمانى حاضر به مذاکره در پرونده هسته اى شدند که عالیم روشنى از بى اثر بودن تحریم ها و حتى تحمیل جنگ 
در روند توسعه توانمندى هسته اى جمهورى اسالمى دریافت کردند. ملت ایران به رغم تغییر هدایت شده برنامه ریزى 
جهان اسالم از توجه به دشمنى رژیم صهیونیستى به سمت خونین کردن سرزمین هاى اسالمى از طریق 
تروریسم، جهت گیرى ضدصهیونیستى و ضدآمریکایى خود را با موضوعات فرعى تغییر نخواهد داد.  تجارب 
گسترده مسئوالن و مردم در پیش بینى و پیشگیرى از آسیب ها و تهدیدات ناشى از دستاوردهاى دفاعى 
منحصر به فرد است که در مقایسه با دیگر کشورها یک موقعیت ممتاز محسوب مى شود و اعتراف 
به قدرت منطقه اى بودن ایران شاهدى بر این مسأله است. رهبرى و والیت 
متمرکز در کشور تسهیل کننده ماموریت هاى پدافند غیر عامل است 
و نظم حاصل از اهداف متعالى مانند اسناد چشم انداز و 5 ساله، 
نشان از نگاه به آینده و رو به پیشرفت داشتن کشور دارد. بکارگیرى 
ابزار تحریم، پشتیبانى از مخالفان و معاندان انقالب اسالمى و حمالت 
سایبرى علیه ملت ایران ابزارى براى وادار کردن به حرکت در مسیر 
نظام سلطه است و در مقابل، دفاع غیرعامل باید با توانمندسازى راه مقابله با 
آن را در پیش گیرد.سرمایه هاى اجتماعى کشور بایستى حفظ و مستحکم 
شوند و چرا که دشمنان نیز سعى دارند حلقه هاى این زنجیر مستحکم را به 
عنوان مبناى قدرت جمهورى اسالمى است، تضعیف نماید. روندهاى قدرت 
نظامى تا قدرت نرم و هوشمند، نشان مى دهد مسیر مستحکم سازى نیز 
پیچیده و متناسب با شرایط، متفاوت شده است و امروزه تهدیدات ناشى از 
قدرت نرم و هوشمند با قدرت وادارسازى قابل برطرف شدن است.از آن جا که 
پدافند غیر عامل جزئى از دکترین مقاومت جمهورى اسالمى ایران است و 
واقعیت هاى مبتنى بر فطرت تاریخى ایرانیان، استوارى و استحکام ساخت 
درونى کشور را قوى نموده، امواج توفنده اى که به دنبال تغییر نظم و ثبات 
هستند با مقاومت قابل مهار هستند.مولفه هاى 3 گانه دکترین مقاومت شامل: 
ایستادگى و پایدارى بر اصول، شناسایى و رفع حفره ها و توسعه مستمر 
توانمندى ها و قابلیت ها در مسیر تکامل انقالب اسالمى و تبدیل راهبردهاى 
اجرایى در حوزه هاى علمى، دفاعى، امنیتى و فرهنگى بر بستر تقویت 
پشتوانه هاى قدرت در تمامى حوزه ها با هدایت مقام معظم رهبرى فراهم است 
و مقاومت و توسعه در کنار یکدیگر به پیش خواهند رفت.عرصه هاى مهم و 
راهبردى کشور در بستر امنیت ملى با دفاع و مدیریت بحران کافى نیست بلکه 
بایستى با هوشمندى، عرصه هاى جدیدترى مانند استحکام را به نحوى تقویت 
نماییم که از کنار تکانه هاى جهانى و منطقه اى به سادگى عبور و ضمن توسعه 

بتوانیم موقعیت استراتژیک خود را ارتقا دهیم. 

دبیر شوراى عالى امنیت ملى 

پدافند غيرعامل بخشی از دکترين مقاومت است
دریابان دکتر على شمخانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران، سخنران پنجمین همایش ملى پدافند غیرعامل کشور، پدافند غیرعامل را  در پیوند با راهبرد 
مقاومت  علیه صهیونیسم و نظام بین المللى سلطه که هدف  به زیر سلطه کشیدن مسلمانان  در منطقه پیرامونى را دنبال مى کنند،  تعریف کرد و عمق قدرت 
ایران را در پیگیرى توامان راهبردهاى نرم و سخت دانست که محیِط امنیتى و پر تهدید کنونى، کشور را هرگز از قدرت سخت بى نیاز نمى کند و هنگام لزوم 

بایستى از آن استفاده شود.
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شکل گیرى انسجام ملى و ارتقاى مبانى قدرت جمهورى اسالمى ایران شده، بهره گیرى از دکترین مقاومت است. پدافند 
غیرعامل در جمهورى اسالمى تنها در قالب حرکت هاى جهادى مى تواند به اهداف تعیین شده نزدیک شود.  تجربیات 
انقالب اسالمى ظرفیتهاى گستردهاى براى مقابله نرم با تهدیدات مختلف در اختیار ملت بزرگ ایران قرار داده است و 
دشمنان زمانى حاضر به مذاکره در پرونده هسته اى شدند که عالیم روشنى از بى اثر بودن تحریم ها و حتى تحمیل جنگ 
در روند توسعه توانمندى هسته اى جمهورى اسالمى دریافت کردند. ملت ایران به رغم تغییر هدایت شده برنامه ریزى 
جهان اسالم از توجه به دشمنى رژیم صهیونیستى به سمت خونین کردن سرزمین هاى اسالمى از طریق 
تروریسم، جهت گیرى ضدصهیونیستى و ضدآمریکایى خود را با موضوعات فرعى تغییر نخواهد داد.  تجارب 
گسترده مسئوالن و مردم در پیش بینى و پیشگیرى از آسیب ها و تهدیدات ناشى از دستاوردهاى دفاعى 
منحصر به فرد است که در مقایسه با دیگر کشورها یک موقعیت ممتاز محسوب مى شود و اعتراف 
به قدرت منطقه اى بودن ایران شاهدى بر این مسأله است. رهبرى و والیت 
متمرکز در کشور تسهیل کننده ماموریت هاى پدافند غیر عامل است 

سایبرى علیه ملت ایران ابزارى براى وادار کردن به حرکت در مسیر 
نظام سلطه است و در مقابل، دفاع غیرعامل باید با توانمندسازى راه مقابله با 
آن را در پیش گیرد.سرمایه هاى اجتماعى کشور بایستى حفظ و مستحکم 
شوند و چرا که دشمنان نیز سعى دارند حلقه هاى این زنجیر مستحکم را به 
عنوان مبناى قدرت جمهورى اسالمى است، تضعیف نماید. روندهاى قدرت 
نظامى تا قدرت نرم و هوشمند، نشان مى دهد مسیر مستحکم سازى نیز 
پیچیده و متناسب با شرایط، متفاوت شده است و امروزه تهدیدات ناشى از 
قدرت نرم و هوشمند با قدرت وادارسازى قابل برطرف شدن است.از آن جا که 
پدافند غیر عامل جزئى از دکترین مقاومت جمهورى اسالمى ایران است و 
واقعیت هاى مبتنى بر فطرت تاریخى ایرانیان، استوارى و استحکام ساخت 
درونى کشور را قوى نموده، امواج توفنده اى که به دنبال تغییر نظم و ثبات 

هستند با مقاومت قابل مهار هستند.مولفه هاى 
ایستادگى و پایدارى بر اصول، شناسایى و رفع حفره ها و توسعه مستمر 
توانمندى ها و قابلیت ها در مسیر تکامل انقالب اسالمى و تبدیل راهبردهاى 
اجرایى در حوزه هاى علمى، دفاعى، امنیتى و فرهنگى بر بستر تقویت 
پشتوانه هاى قدرت در تمامى حوزه ها با هدایت مقام معظم رهبرى فراهم است 
و مقاومت و توسعه در کنار یکدیگر به پیش خواهند رفت.عرصه هاى مهم و 
راهبردى کشور در بستر امنیت ملى با دفاع و مدیریت بحران کافى نیست بلکه 
بایستى با هوشمندى، عرصه هاى جدیدترى مانند استحکام را به نحوى تقویت 
نماییم که از کنار تکانه هاى جهانى و منطقه اى به سادگى عبور و ضمن توسعه 

بتوانیم موقعیت استراتژیک خود را ارتقا دهیم. 
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دفاع بر اساس تهدیدات، تعریف مى شود و 
داراى حوزه هاى؛ نرم افزارى است که مباحث 
کلى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و .... را شامل 
مى شود و سخت افزارى که سازه ها، ساختمان ها 
و زیرساخت ها را به عنوان بستر توسعه کشور دربر 
مى گیرد. حوزه هاى پدافند غیرعامل وسیع 
هستند و دامنه گسترده اى دارد. وظیفه اصلى 
و  نظارت  گذارى،  سیاست  سازمان  این 
فعالیت هاى راهبردى است تا دیگر دستگاه ها 
تحت نظارت و همکارى سازمان پدافند غیرعامل 
براى ایجاد امنیت تالش کنند. مهم ترین فعالیت 
این سازمان شناسایى و مقابله با تهدیدات براى 
حفظ امنیت و رضایت مردم باید انجام گیرد. 
فقر ها، حاشیه نشینى، هجمه هاى فرهنگى و ... 
در سطح جامعه و در بخش نرم افزارى سطح 
کشورى از بزرگ ترین عوامل ایجاد کنند اختالل 

در امنیت ملى هستند که باید سازمان پدافند 
غیرعامل نسبت به شکل گیرى و سطوح آن به 
سازمان هاى مرتبط هشدار دهد. علم و پدافند در 
یک حوزه قرار دارند و باید همواره از تهدیدات 
یک گام جلو تر باشند تا با شناسایى تهدیدات از 
طریق پدافند، مصون سازى را مبتنى بر  علم در 
تمام سطوح جامعه ایجاد کند و بر همین اساس، 
نیازمند همکاریسیار مهم اهالى دانش و پژوهش 
در حوزه ى نرم افزارى هستیم. ضرورت شناسایى 
تهدیدات ایجاب مى کند عزم و مقاومت در سطح 
کشور را افزایش دهیم تا قادر به شناسایى به 
هنگام تهدیدات باشیم. اقتصاد بر اساس اولویت 
بندى تهدیدات امروزى در نخستین رده قرار 
مى گیرد و با وجود آمار باالى نرخ بیکارى، 
نواسانات قیمت نفت و چالش هاى دیگر مالى، 
ابزارى در دست دشمن است که پدافند غیرعامل 

باید در کنار دولت براى مصون سازى در این 
عرصه تالش کند. مهم ترین فعالیت دیگر، تثبیت 
باور هاى مردمى است چرا که امروزه جهل و نبود 
باور هاى عمیق دینى و فقر از عمده ترین عوامل 
حال  در  که  است  کشورهایى  در  جنگ 
مناقشه هاى نظامى هستند. بر همین اساس، 
سازمان پدافند غیرعامل و سازمان هاى مرتبط 
باید با دیدگاه مناسب در راستاى وحدت و 
انسجام، باور عمیق دینى، رونق اقتصادى و نیز 

امید به آینده تالش کنند.
دخالت هاى دشمن در امور داخلى کشور، به 
دلیل جزیره امنى است که ایران با قدرت دفاعى 
ایجاد کرده است اما این سازمان باید با استفاده 
از هوشیارى، تکنولوژى و تئورى هاى جنگى، 
اهداف دشمن را در تمام زمینه ها شناسایى و 

مصون سازى هاى الزم را ایجاد کند.

وزیر کشور در پنجمین همایش ملى پدافند غیرعامل 

امنیت برای مردم و همراه با مردم 

دکتر عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور در پنجمین همایش ملى پدافند غیرعامل با تأکید براین که مهم ترین مساله پدافند غیرعامل،  ایجاد امنیت پایدار براى توسعه است، 
اقدامات و مجموعه تالش هاى حوزه پدافند غیرعامل مستلزم  برنامه ریزى دانست.  امنیت پایدار در کشور بر اساس مردم شکل مى گیرد و امنیت را براى مردم و همراه با مردم 
میخواهیم.  هرچه در حوزه امنیت و ایجاد دفاع از کشور با ثبات و قدرت بیشتر حرکت کنیم، تهدیدات علیه کشور را خنثى خواهیم کرد و تبلیغات، مانورها و تجهیزات مهم ترین 

نشان قدرت ملى کشور هستند. 
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 دیدگاه
  ماهنامه   پایداران        آذر  95     ربیع االول 1438   پیش شمــاره دومو نظر

دکتر غالمرضا جاللى در پنجمین همایش کشورى 
پدافند غیرعامل تأکید کرد: دشمن مقام معظم رهبرى 
را ستون جمهورى اسالمى مى داند و به همین دلیل با 
ایجاد تشکیک ها، ابهامات و ... تخریب جایگاه ایشان را 

دنبال مى کند. 
دنیاى امروز شاهد جنگ هایى است که به جنگ هاى 
نرم و جنگ هاى سخت تقسیم مى شوند. جنگ نرم 
داراى ایدئولوژى هایى است که مرزها، جمعیت و دیگر 
حوزه ها، بخشى از زیرمجموعه هاى آن به شمار 
مى روند.  مهم ترین ایدئولوژى مردم ایران، فرهنگ 
عاشورایى است که به عنوان یک مولفه بازدارنده در برابر 
تهدیدات جنگ نرم است و نمونه این فرهنگ در سال 
88 مشاهده شد و متقابال پدافند غیرعامل نیز براى 
پایدارى فرهنگ عاشورایى در کشور ایران تالش دارد.

تهدید شناسى، آسیب شناسى و چالش هاى تهدید 

از جمله فعالیت هایى هستند که سازمان در جنگ هاى 
سخت یا نرم مدنظر دارد.

بر همین اساس، این سازمان، تهدیدات را  بر 2 بخش 
انسان ساز و طبیعى تقسیم کرده است. تهدیدات 
طبیعى به دلیل نبود هدف مغرضانه، تهدید ثابت 
محسوب مى شوند اما تهدیدات انسان ساز به دلیل 
همراهى با علم روز به طور پیوسته در حال تغییر 
هستند. به دلیل همین گونه تهدیدات معتقدیم این 

سازمان، یک سازمان حکومتى محسوب مى شود.
با توجه به تغییرات هر روزه تهدیدات، قادر به داشتن 
برنامه هاى بلند مدت براى تهدیدات نخواهیم بود اما 
تاکید مى کنم هر چند با توجه به فرمایشات حضرت 
مقام معظم رهبرى، این سازمان با رویکرد بلند مدت 
ایجاد شده اما قادر به داشتن برنامه هاى بلند مدت 
نخواهد بود. تهدیدات نظامى به دلیل هزینه هاى باالى 

جنگ هاى نظامى، انباشت قدرت و نمایش قدرت 
دفاعى کشور در اولویت هاى آخر  یا رده هاى پایین این 
سازمان قرار گرفته است. به همین دالیل، دشمنان 
ایران، جنگ  ها نظامى را از گزینه هاى روى میز خود 
کنار گذاشته اند و به دنبال تهدیدات جدید بر اساس 
نظریه فشار براى تحمیل اراده برآمده اند که بر اساس 
آن تمام مولفه هاى قدرت تحت تاثیر قرار مى گیرند.  در 
همین زمینه مى توان از کتاب کلینتون یاد کرد که به 
بخش هاى متعددى از دیپلماسى آمریکا  از جمله 
شرکت هاى تجارى - مانند کوکاکوال - که با هزینه خود 
در مخارج سیاست هاى آمریکایى دخالت دارند، اشاره 
مى کند. دیپلماسى نوین آمریکا که از طریق مرتبط 
کردن فعالیت هاى سیاسى با اقدامات اقتصادى در راس 
سیاست هاى نوین جنگ نرم جهانى این کشور اقدام 
مى شود بسیار مورد توجه سازمان پدافند غیرعامل قرار 

سردار جاللی در پنجمین همایش  ملی پدافند غیرعامل

دشمنان به دنبال اعÐل فشار برای تحمیل اراده هستند
رئیس سازمان پدافند غیرعامل مهم ترین هدف جنگ هاى نرم و سخت را جایگاه واالى مقام معظم رهبرى دانست که مورد حمالت اصلى دشمن 

قرار گرفته است.
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دارد. دستگاه هاى اجرایى ایران به اهداف متمرکز 
سازمان هاى مرتبط دقت دارند اما سازمان پدافند 
غیرعامل تالش مى کند ارتباط جزیى با تمام سازمان ها، 
شناسایى تهدیدات احتمالى براى سازمان ها و اقدام 

مصون سازى را به سرانجام برساند. 
عالوه بر این ها، قوانین حکم بازدارندگى مجرمان  
دارد و براى دیگر مردم امنیت ایجاد مى کند اما با ورود 
فناورى، باید قابلیت قوانین را نیز تغییر داد. براى نمونه، 
یکى از کارکردهاى شبکه هاى اجتماعى که تخلیه 
اطالعاتى کاربران را انجام مى دهند یک تهدید داخلى 
به شمار مى رود که اگر قوانین بر پایه گذشته باقى 
بمانند شاهد افزایش این تهدید خواهیم بود. درك 
یکسان از تهدیدات بسیار مهم است و مسئوالن باید 
نگاه تهدید را در تمام مسائل داشته باشند چرا که با 
رویکرد فرصت نگر نمیتوان َعلَم روشنفکرى را در 
دست بگیریم. باید تهدیدات را در هر حوزه بشناسیم. 
امروزه، تهدیدات بین رشته اى شده اند و اولویت ایران، 
شناسایى و مقابله با تهدیدات اقتصادى مانند تحریم 
ها، مسائل بانکى و ارزى است. به همین خاطر، کشور 
نباید پشت خاکریز دالر باقى بماند بلکه با توجه به 
رهنمودهاى رهبرى، باید تجارت را با حذف دالر انجام 
دهد تا بتواند از فشار و تشدید تحریم  ها نیز اندکى 
بکاهد. تهدیدات سایبرى نیز در اولویت بندى هاى 

دیگر ایران قرار گرفته است. حوزه سایبرى به علت 
تلفیق با دیگر حوزه هاى فعال، تهدیداتى را از درون 
خود شکل مى دهد. براى نمونه، تهدیدات سایبرى و 
فرهنگى، سایبرى و نظامى و مانند این  ها از جمله 
مهم ترین تهدیدات   هستند. بر همین اساس، با توجه 
به شناسایى تهدیدات، براى رویکرد مقابله اى پدافند 
غیرعامل در حوزه سایبرى باید زیرساخت  ها را 
بومى سازى کنیم و وابستگى را به حداقل برسانیم تا 
دشمن ابزارى براى تهدید ایران نداشته باشد. براى 
مجموعه اقدامات مصون سازى با شناخت اهمیت 
کارکردها، شریان هاى حیاتى و تجهیزات مورد 
استفاده باید بتوانیم بهترین مقابله را با تهدیدات انجام 
دهیم. براى مقابله پدافند کالبدى زیرساخت هاى 
کشور باید اقدامات مصون سازى در زیرساخت  ها را در 
فرمول  ها و طراحى هاى اولیه مهندسى  وارد نمایند. . 
طرح هاى در دست تولید و سازه هاى آینده باید ابتدا 
اقدامات مصون سازى پدافند غیرعامل را هرچند با 
هزینه کالن اولیه وسیله مشاوره مهندسى در طرح 
پیش بینى کنند تا سازه هاى ایمن ایجاد شوند.  نبود 
برنامه پدافند غیرعامل در زیرساخت هاى شهرى و 
معمارى  ها باعث شده بیش از 70 درصد جمعیت را 
در شهرها متمرکز کنیم که تهدیدات داخلى بسیارى 
ایجاد مى کند چرا که مهم ترین مساله مطرح شده در 

سازمان پدافند غیرعامل مردم هستند و بنا بر این باید 
براى ایجاد آرامش و امنیت مردم تالش بسیارى کرد. 
تالش مى کنیم که تجهیزات خود را در برابر تهدیدات، 
تولید، آزمایش کنیم و نواقص احتمالى نیز برطرف 
شوند. بنا بر این با برگزارى رزمایش هاى متعدد، 
سازمان پدافند غیرعامل به دنبال آن است تا تجهیزات 
تولیدى پدافند غیرعامل را در هر حوزه اى آزمایش 
کند و نواقص آن را براى رزمایش هاى بعدى برطرف 
نماید.  خواهان آن هستیم با تکیه بر آموزش هاى 
عمومى و آمادگى هاى فردى، مصون سازى را در 
کوچک ترین بخش هاى جامعه نیز انجام دهیم و 
امیدواریم در برابر هرگونه تهدیدات، مصون سازى 

صورت پذیرد .
پنجمین همایش پدافند غیرعامل با حضور مقامات 
کشورى و لشکرى، مدیران و دست اندرکاران پدافند 
غیرعامل سازمان  ها و نهادها 4 آبان ماه سال جارى در 
سالن همایش هاى صدا و سیما برگزار شد.  دکتر 
عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور، دریابان على 
شمخانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى، سردار دکتر 
غالمرضا جاللى رئیس سازمان پدافند غیرعامل،  
مقامات و مسئوالن در آئین گرامى داشت هفته پدافند 

غیرعامل حضور داشتند. 
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   بسیج نعمت عظیم خداوند و یادگار بى بدیل بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران و کانون جوشانى است که در تبعیت از 
مقام عظماى والیت و رهبرى، اراده قوى و دور از وابستگى هاى جناحى، مناسب ترین بستر را براى حضور و مشارکت 
سازمان یافته آحاد مردم در دفاع همه جانبه از انقالب اسالمى و دستاوردهاى آن دارد و پایه توسعه تفکر و تشکل بسیجى 
در سراسر میهن اسالمى در عرصه هاى مختلف مى باشد. سازمان پدافند غیرعامل به منظور استفاده از توانمندى  ها و 
ظرفیت  ها براى مصون سازى، پایدارى و ایمنى کشور در عرصه هاى مختلف با توجه به گستردگى جغرافیایى بسیج در 
کشور و حضور فعال و تعیین کننده مردم در بسیج، مبادرت به تدوین سند راهبردى بسیج در پدافند نموده است. از آن 
جا که همه ى شهروندان ایرانى اعم از نظامى و داوطلب در راه دفاع از نظام جمهورى اسالمى و اهداف انقالب اسالمى 
هنگام بالیا و حوادث غیر مترقبه، آموزش دیده و سازماندهى مى شوند یا زمان جنگ، صلح و اضطرار براى کمک فراخوانده 

مى شوند پدافند غیرعامل مى تواند در چارچوب بسیج نمود کامل ترى یابد.
یکى از محورهاى تخصصى کارکرد بسیج در حوزه هاى مختلف، تهدید شناسى است که به شکل عادى و معمولى به حوادث، رویدادها، پدیده ها نگاه 
نمى کند و از آن جا که رادارها و سنجنده هاى بسیج باید فعال و به لحظه، همه ى حوزه ها و موضوعات را تحت پوشش موثر قرار دهد به عنوان پیشتاز، دفاع 

همه جانبه را بر دوش دارد:
رسالت بسیج، مشارکت در کاهش آسیب پذیرى، مصون سازى و پایدار سازى زیرساخت هاى کشور و تداوم کارکردهاى ضرورى و مدیریت بحران 

ناشى از جنگ در بدنه کشور است.
ماموریت بسیج، سازماندهى و مشارکت در پایدارى ارتقاى قابلیت  ها و ظرفیت  ها در عرصه پدافند غیرعامل، فرهنگ سازى و آموزش و مصونیت بخشى 
در تامین پایدارى و سازماندهى الیه دوم مقاومت در دستگاه هاى اجرایى و تمرین، آمادگى، رزمایش است. بسیج عالوه بر این ها، شناخت تهدیدات و 
کمک به اداره و مدیریت دستگاه ها و مردم را در شرایط بحران با مشاوره تخصصى، استفاده از سرمایه هاى انسانى و نخبگان با هدف نیل به افزایش ایمنى 

و پایدارى و مصونیت سازى در زیرساخت هاى کشور در عرصه هاى مختلف اقدامات الزم به عمل مى آورد.
چشم انداز نظام پدافند غیر عامل بسیج، بهره مندى از توانمندى هاى، قابلیت هاى مادى و معنوى در تعامل اثربخش با مردم و مسئوالن برگرفته از 
دیدگاه هاى مقام معظم رهبرى و سیاست هاى کلى نظام است که داراى قدرت بازدارندگى و دفاع همه جانبه مى باشد. این چشم انداز با فرهنگ سازى، 
آموزش، تمرین و آمادگى و سازماندهى نیروهاى تخصصى در الیه دوم دستگاه هاى اجرایى توام با ایجاد درك مشترك میان مسئوالن و مردم در 
زیرساخت هاى کلیدى و داراى اهمیت کشور فراچنگ خواهد آمد. بسیج وظیفه خود را با استفاده از مشاوره تخصصى نخبگان سازمان یافته و کارآمد در 
عرصه هاى مختلف به منظور حفظ تعادل و پایدارى ملى و مصونیت سازى و کمک به مدیریت بحران با درك صحیح در مقابله با تهدیدات دشمن انجام 

مى دهد.
فرصت هاى پیش روى بسیج را بر اساس آنچه باال آمد به ترتیب زیر مى توان فهرست کرد:

1- تدابیر و فرامین و حمایتهاى مقام معظم رهبرى درباره پدافند غیرعامل و بسیج 
2- تهدیدات امریکا علیه ایران در جلب حمایت دولت در امر پدافند غیرعامل 
3- بهره مندى از سرزمین پهناور و گسترش جغرافیاى مناسب بسیج در کشور

4- امکان استفاده از ظرفیت هاى علوم و فن آورى هاى نوین در عرصه پدافند غیرعامل
5- پایین بودن آستانه تحمل دشمن در مقابل افزایش هزینه، زمان و تلفات و اراده مردم 

6- امکان کسب فناورى و دانش از محیط بین المللى با استفاده از نخبگان و اندیشمندان بسیج
7- پایدارى ملى و باال بودن آستانه تحمل مردم با داشتن اعتقادات دینى و مذهبى

8- نیروهاى توانمند، با انگیزه، هوشمند و با بصیرت بسیجى
9- فراهم نمودن بستر مناسب براى نهادینه ساختن پدافند غیرعامل در همه زیرساخت هاى کشور 

10- وابستگى شدید دشمن به فناورى اطالعاتى و ارتباطى
11- بهره مندى از ظرفیت ها، توانمندى  ها و امکانات بسیج در عرصه هاى مختلف

بسیج، پیشتاز  دفاع همه  جانبه

  سردار غالمعلى حیدرى
معاون بسیج و امور استان هاى 
سازمان پدافند غیرعامل کشور
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  آن چه امروز در برابر چشمان بشریت قرار گرفته و هیچ انسان هوشمندى نمى تواند آن را انکار کند، حضور بسیار موثر و 
جریان ساز تفکر اسالمى در معادالت اجتماعى و سیاسى جهان است. تفکر انقالب اسالمى به برکت مکتب تعالى بخش 
اسالم ناب محمدى(ص) توانسته در مرکز عناصر تعیین کننده حوادث عالم، جایگاهى برجسته و نمایان داشته باشد و نگاه 
تازه اى را در عرصه فرهنگى، سیاست، حکومت و تحوالت اجتماعى عرضه کند. باید توجه داشت که این تاللو و درخشندگى 
در دنیاى کنونى که پس از شکست کمونیسم و لیبرالیسم دچار خالء عمیق فکرى و نظرى است، پدیده اى مهم و پر معنا 
به شمار مى رود. پس از پیروزى انقالب اسالمى، اسالم در دنیا رونق تازه اى پیدا کرد و بسیارى از اندیشمندان و ملت  ها به 
تفکر و پرسش افتادند که انقالب اسالمى چه بود؟ یا کدام مّنّور پر قدرت بود که توانست چنین حادثه عظیمى را به وجود 
آورد تا غرب و تفکرات لیبرالیستى را تکان دهد؟ بسیارى از اندیشمندان نیز مطالعه و جست جو کردند که بنیان تفکرات 

امام خمینى(ره) و پیروزى انقالب اسالمى در چیست؟ 
پیروزى انقالب اسالمى و عظمت رهبر کبیر انقالب اسالمى حضرت امام خمینى (ره) نشان داد که نظام سلطه استکبار 

جهانى به سرکردگى آمریکا و هم پیمانانش را مى توان هیچ انگاشت.
انسان صنعتى قرن 20 به قرآن کریم مراجعه کرد، تاریخ اسالم و تشیع را مورد مطالعه قرار داد و مشتاق اسالم شد. بسیارى،  گرایش به اسالم پیدا کردند و 

در مقطع پیروزى انقالب اسالمى موج اسالم خواهى به وجود آمد و ادامه پیدا کرد.
جوامع و حکومت  ها امروزه با وجود نظام اسالمى ایران به درك و شناخت نسبى از کارایى اسالم ناب محمدى(ص)در اداره جامعه و حضور موثر در عرصه سیاست 

و حکومت رسیده است و نقش آفرینى آن را در عرصه بین المللى به خوبى درك مى نماید.
بر همین اساس مهم ترین و زیربنایى ترین تهدیدات علیه انقالب اسالمى، تهدیدات فرهنگى است و از 2 دهه گذشته استکبار جهانى با محوریت صهیونیسم، 

اسالم هراسى و ایران هراسى را در دستور کار خود قرار داده و از هیچ جنایت و خیانتى چشم پوشى نیز نمى کنند.
باید توجه داشت آن چه کشور، جامعه و ملت ایران را در مقابل انواع توطئه ها و دشمنى  ها مصونیت خواهد بخشید، اعتقاد و باور فکرى و عملى به اسالم ناب 

محمدى(ص) و اسالمى انقالبى است و هرگز نباید لحظه اى از این تفکر و عمل راهبردى غفلت ورزیم.
نباید فراموش کرد هر آن چه تا کنون بدست آورده ایم، توانسته ایم در مقابل انواع تهدیدات ایستادگى کنیم و دشمنان را عقب برانیم به برکت اسالم ناب 

محمدى(ص) یا همان اسالم انقالبى، بوده است.
اسالمى که به فکر طبقات مستضعف و محروم است،  نه اسالمى که در خدمت قدرتمندان و ثروتمندان باشد. اسالمى که رسول اکرم (ص) تمام عمر شریف 
خود را در دعوت به آن صرف کرد و انواع محرومیت ها، سختى  ها و حوادث را به جان خرید، اسالم ضعفا و طبقات پابرهنه، اسالمى که به پایین دست هاى 
جامعه، قدرت و عزت و آقایى مى دهد و آنان را از ذلت و مسکنت خارج مى کند. اسالمى که زورگویان و قلدر  ها و قدرتمندان ظالم را از سریر قدرت به زیر 

مى کشد... چرا که هر چه هست از اسالم، توجه و اتکا به خدا و ارتباط با اوست.
امروزه، واقعیت هاى درخشان نظام مقدس اسالمى ایران مورد اعتراف دشمنان نیز مى باشد. همه اینها، در سایه اعتماد به وعده الهى، صبر، استقامت و استمداد 

از خداوند متعال به دست آمده و انواع تهدیدات را مهار و در مقابل آن ها ایستادگى نموده است... 
ادامه دارد

   منابع
منشور فرهنگ از منظر مقام معظم رهبرى، محمد حسین جعفر زاده

بیانات مقام معظم رهبرى در مراسم بیعت دانشگاهیان 68/3/23
بیانات مقام معظم رهبرى در اجتماع مردم کرمانشاه 90/7/20

بیانات مقام معظم رهبرى در اجالس بین المللى بیدارى اسالمى92/2/9
بیانات مقام معظم رهبرى در اجتماع مردم مشهد 69/1/2

رمز ایستادگی و مصونیت بخشی

  دکتر مهدى محمدى زاده
مدیر فرهنگ سازى و افکارعمومى

معاونت توسعه فرهنگى و اطالع رسانى 
سازمان پدافند  غیرعامل کشور
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  رهبرى، مولفه اصلى قدرت نرم ایران
هم چنین، شناخت مولفه هاى قدرت ملى از 
باید  و  است  غیرعامل  پدافند  سازمان  وظایف 
مولفه هاى قدرت آفرین را شناسایى کنیم که رهبرى 
یکى از اصلى ترین قدرت نرم کشور است پس باید از 
آن حفاظت و صیانت نمائیم تا شناخت روزآمد از 
تهدیدات داشته باشیم. باید هشدارهاى رهبرى در 
مورد تهدیدات را سرلوحه خود قرار دهیم زیرا 
سرانگشتان ایشان اولویت هاى تهدید را به ما نشان 
مى دهد و باید با حضورى پرصالبت پشت رهبرى 
نظام حرکت کنیم. امروزه مولفه اصلى قدرت ایران 
قدرت نرم است که مولفه اصلى این قدرت نرم رهبرى 
انقالب مى باشد و در کنار رهبرى دین و ایدئولوژى 
به عنوان مولفه دیگر قدرت نرم جمهورى اسالمى 
ایران به شمار مى روند. عالوه بر این که پیام پدافند 
غیرعامل شناخت مولفه هاى قدرت ملى است تالش 
دارد چرایى تمرکز دشمن روى مولفه رهبرى را 
بشناسد زیرا این موضوع مولفه اصلى قدرت ماست و 
باید به آن توجه ویژه اى داشته باشیم.تالش مى کنیم 
با یک اقدام هماهنگ کننده  بین همه دستگاه هاى 
اجرایى کشور و با راهبرى و مشاوره آن ها نسبت به 
تهدیدات با یک رویکرد تخصصى استحکام سازى 
نظام از درون را دنبال کنیم. امروز در همه الیه هاى 
دفاعى اقدامات اساسى براى مصون سازى انجام شده 
است که گوشه اى از اقدام صورت گرفته در سازمان 
پدافند غیر عامل است و این موضوع که  دشمن  در 

مواجهه با جمهورى اسالمى گزینه هاى نظامى را یا 
حذف کرده یا در اولویت آخر قرار مى دهد، ناشى از 
توان دفاعى کشور و قدرت مکمل پدافند غیر عامل 
است. براى نمونه نمایش شهرك موشکى به دشمنان، 
مولفه اى از اقدامات سازمان پدافند غیرعامل در 
عرصه دفاعى به شمار مى رود. فعالیت هاى بسیارى 
در الیه هاى دریایى، زمینى و موشکى انجام شده که 
اقدامات اساسى براى دفاع از کشور است زیرا طیف 
جدیدى از تهدیدات متشکل از مولفه هاى نرم، 
امنیتى و سخت که آن را تهدیدات ترکیبى مى نامیم، 
جامعه را تهدید مى کند و مى تواند تهدیداتى در قالب 
استراتژى هاى مشخص در حوزه هاى مختلف به کار 
گرفته شود و بنا بر این هوشیارى در این بخش حائز 
اهمیت است.  لبخند دستگاه دیپلماسى به پشتوانه 
قدرت نظامى کشور تعبیر است. دستگاه دیپلماسى 
به پشتوانه قدرت نظامى کشور مى تواند با دنیا معامله 
و مذاکره کند. این که کشورهاى 5+1 با ایران مذاکره 
مى کنند ناشى از قدرت نظامى و دفاعى کشور است 
و دشمن در مواجهه با جمهورى اسالمى گزینه هاى 
نظامى را حذف کرده یا اولویت آخر قرار خواهد داد 
که ناشى از توان دفاعى کشور و قدرت مکمل پدافند 

غیرعامل است.

  پیام محرم مبارزه با ظلم و بدعت
ماه محرم، ماه مقاومت و پیروزى خون بر شمشیر 
است ماه محرم یک پیام تاریخى مى دهد و آن 

مبارزه با ظلم و ستم، ایثار و فداکارى و مبارزه با 
بدعت در دین است. فرهنگ عاشورا، فرهنگ 
مبارزه با دشمن است. براى مبارزه با دشمن و مقابله 
با فتنه ها از فرهنگ عاشورا استفاده کردیم و زمانى 
که دشمنان به فتنه گرى اقدام کردند با استفاده از 
فرهنگ عاشورایى از انقالب اسالمى دفاع کردیم و 
با استفاده از همین فرهنگ، فتنه 88 خاموش شد. 
نظام حکومت اسالمى بر حق است و هر کس در 
مقابل این نظام قرار گیرد باطل است که این موضوع 
پیام محرم براى دفاع از کشور است و اقدام هر 
دشمن براى مبارزه علیه ایران، جایگاه یزید را 
خواهد داشت. پدافند غیرعامل دفاع در مقابل 
دشمن است و به معناى دفاع با همه داشته ها در 
مقابل همه توان دشمن. پدافند غیر عامل صیانت 
از مردم در مقابل هر نوع تهدید را بر عهده دارد و 
امروز در چهاردهمین سالگرد تشکیل سازمان 
پدافند غیر عامل به فرمان رهبر انقالب  در سال 
1382،  اقدامات مناسبى در حوزه پدافند غیر عامل  
انجام شده است. سازمان پدافند غیر عامل به عنوان 
یک دستگاه حاکمیتى حفاظت و صیانت از مردم  
را به عنوان اصلى ترین هدف خود قرار داده است 
چرا که رهبرى معظم در همین باره، اگر پدافند 
غیرعامل خوب عمل کند اثرى از اقدام دشمن دیده 
نخواهد شد. بنا بر این سازمان باید به عنوان چشم 
بیدار؛ تهدیدات علیه مردم را رصد و پایش کرده و 

در نهایت هشدار دهد.

سردار جاللی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه

پدافند غیرعامل
 شناخت مؤلفه های قدرت ملی است
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سردار جاللی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه

 شناخت مؤلفه های قدرت ملی است

سردار جاللى پیش از خطبه هاى نماز جمعه به 
مناسبت هفته پدافند غیرعامل درباره نقاط قوت 
و ضعف ایران در عرصه داخلى و جهانى سخنرانى 
کرد، آنچه در زیر مى خوانید،  دیدگاه هاى رئیس 

سازمان پدافند غیرعامل در این حوزه است:
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       تمرکز بر تهدیدات انسان ساخت و برنامه ریزى  شده 
پدافند غیرعامل به طور طبیعى پدافند در برابر آفند است و براى مصون سازى زیرساخت هاى کشور، مردم و شهروندان، بایستى 

آفند را تشخیص داد تا بتوان پدافند مناسبى نیز در برابر داشت.
تهدیدات طبیعى را تعقیب نمى کند چرا که جزو ماموریت هاى سازمان مدیریت بحران است اما توجه اصلى سازمان پدفند 
غیرعامل به تهدیدات انسان ساخته و تهدیدات ناشى از برنامه ریزى ها و هماهنگى هاى دشمن علیه کشور است، همان گونه 
که تهدیدات نظامى جایگاه و اولویت خود را تغییر داده است. امریکایى ها سند ”قدرت اعمال فشار“ را به عنوان راهکار ناممکن 
شدن بهره گیرى از قدرت نظامى به دالیل مختلف - مانند هزینه ها و حمایت نکردن افکار عمومى دنیا از اقدمات نظامى- منتشر 
کردند که پس از یک دهه عمل مى کنند. در این سند سناریویى تعریف شده که بر اساس آن چگونه مى توانند از سایر 
مولفه ها براى تهدیدات نظامى استفاده کنند. حوزه هاى اقتصادى، پولى و بانکى، فضاى سایبرى، استفاده از 
اپوزیسیون هاى داخلى در داخل کشورها در این سند مورد اشاره قرار گرفته است و به ویژه ایران، روسیه و چین 
را مطالعه کرده اند. بنا بر این، حوزه هاى تهدید به دلیل اقتدار نظامى که امریکا با آن مواجه است تغییر پیدا کرده 
و بر این باوریم که اگر امریکایى ها مى توانستند از قدرت نظامى براى مقابله با جمهورى اسالمى ایران استفاده 

لحظه اى به خود تردید راه نمى دادند. هر چند، مجموعه محاسبات آن ها، قدرت فرهنگى کنند 
نفوذ فرهنگى جمهورى اسالمى در منطقه و بسیارى از نقاط جهان، قدرت نظامى و 

و آمادگى هایى که در این زمینه وجود دارد این فرصت را از امریکایى ها و دشمنان 
ایران گرفته است بنا بر این به طور طبیعى به سمت حوزه هاى دیگرى 

منتقل شده اند.

    فناورى، بستر تهدید 
یکى از مهم ترین بسترهایى که براى تهدید فراهم شده، 
فناورى است. فناورى، بسیارى از عرصه هاى زندگى از 
جمله اتباطات، رسانه و اقتصاد را از 2 دهه قبل تحت تاثیر 
قرار داده است و حتى حوزه هاى نظامى نیز تاثیر فوق 
العاده اى پذیرفته اند. بسیارى از کارخانجات، تاسیسات و 
زیرساخت هاى کشور، سیستم هاى مالى و پولى امروز به 
فناورى  وابستگى همه جانبه پیدا کرده اند و بسیارى از 
سرمایه هاى فیزیکى ایران نیز امروز به سرمایه هاى سایبرى 
و غیرفیزیکى تبدیل شده است. فناورى همان گونه که 
خدماتى را براى شهروندان، دولت ها و خدمت رسانى به 
مردم فراهم کرده در درون خود آسیب ها و تهدیدهایى را 
نیز به همراه دارد. شناسایى تهدید و درهم پیچیدگى آن ها 

هم یکى از موضوعات مهم است. بر همین اساس، یک به 
جلوه  است  ممکن  تفاهم نامه  یا  اقتصادى  قرارداد 
انسان دوستانه اى داشته باشد اما مانند دوران قاجار، 
پیامدهاى قرارداد اکتشاف، استخراج و بهره بردارى نفت 
ایران با چشم انداز درآمد و تعهد 60 ساله اش موجبات 
حضور انگلیس ها را در جنوب کشور فراهم کرد. همین 

زمان، تهدید پنهان حوزه فرهنگى است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى یکى از مهم ترین ستادهاى پدافند فرهنگى کشور و قرارگاه پدافند فرهنگى است. 
بنا براین، در مقابل تهدیدات نباید فقط درصدى از ظرفیت هاى را اختصاص داد بلکه تمام ظرفیت خود را نیز اگر در راستاى پدافند فرهنگى سازمان دهى و 

ساماندهى نماید، همچنان ناکافى خواهد بود.

دکتر  زارعى جانشین سازمان پدافند غیر عامل کشور 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ستاد پدافند فرهنگی است 
فرهنگ یکى از مهم ترین مؤلفه هاى اقتدار ملى

          تمرکز بر تهدیدات انسان ساخت و برنامه ریزى  شده 
پدافند غیرعامل به طور طبیعى پدافند در برابر آفند است و براى مصون سازى زیرساخت هاى کشور، مردم و شهروندان، بایستى 

آفند را تشخیص داد تا بتوان پدافند مناسبى نیز در برابر داشت.
تهدیدات طبیعى را تعقیب نمى کند چرا که جزو ماموریت هاى سازمان مدیریت بحران است اما توجه اصلى سازمان پدفند 
غیرعامل به تهدیدات انسان ساخته و تهدیدات ناشى از برنامه ریزى ها و هماهنگى هاى دشمن علیه کشور است، همان گونه 
که تهدیدات نظامى جایگاه و اولویت خود را تغییر داده است. امریکایى ها سند ”قدرت اعمال فشار“ را به عنوان راهکار ناممکن 
شدن بهره گیرى از قدرت نظامى به دالیل مختلف - مانند هزینه ها و حمایت نکردن افکار عمومى دنیا از اقدمات نظامى- منتشر 
کردند که پس از یک دهه عمل مى کنند. در این سند سناریویى تعریف شده که بر اساس آن چگونه مى توانند از سایر 
مولفه ها براى تهدیدات نظامى استفاده کنند. حوزه هاى اقتصادى، پولى و بانکى، فضاى سایبرى، استفاده از 
اپوزیسیون هاى داخلى در داخل کشورها در این سند مورد اشاره قرار گرفته است و به ویژه ایران، روسیه و چین 
را مطالعه کرده اند. بنا بر این، حوزه هاى تهدید به دلیل اقتدار نظامى که امریکا با آن مواجه است تغییر پیدا کرده 
و بر این باوریم که اگر امریکایى ها مى توانستند از قدرت نظامى براى مقابله با جمهورى اسالمى ایران استفاده 

لحظه اى به خود تردید راه نمى دادند. هر چند، مجموعه محاسبات آن ها، قدرت فرهنگى کنند 
نفوذ فرهنگى جمهورى اسالمى در منطقه و بسیارى از نقاط جهان، قدرت نظامى و 

و آمادگى هایى که در این زمینه وجود دارد این فرصت را از امریکایى ها و دشمنان 
ایران گرفته است بنا بر این به طور طبیعى به سمت حوزه هاى دیگرى 

منتقل شده اند.

    فناورى، بستر تهدید 
یکى از مهم ترین بسترهایى که براى تهدید فراهم شده، 
فناورى است. فناورى، بسیارى از عرصه هاى زندگى از 

جمله اتباطات، رسانه و اقتصاد را از 
قرار داده است و حتى حوزه هاى نظامى نیز تاثیر فوق 
العاده اى پذیرفته اند. بسیارى از کارخانجات، تاسیسات و 
زیرساخت هاى کشور، سیستم هاى مالى و پولى امروز به 
فناورى  وابستگى همه جانبه پیدا کرده اند و بسیارى از 
سرمایه هاى فیزیکى ایران نیز امروز به سرمایه هاى سایبرى 
و غیرفیزیکى تبدیل شده است. فناورى همان گونه که 
خدماتى را براى شهروندان، دولت ها و خدمت رسانى به 
مردم فراهم کرده در درون خود آسیب ها و تهدیدهایى را 
نیز به همراه دارد. شناسایى تهدید و درهم پیچیدگى آن ها 

هم یکى از موضوعات مهم است. بر همین اساس، یک به 
جلوه  است  ممکن  تفاهم نامه  یا  اقتصادى  قرارداد 
انسان دوستانه اى داشته باشد اما مانند دوران قاجار، 
پیامدهاى قرارداد اکتشاف، استخراج و بهره بردارى نفت 

ایران با چشم انداز درآمد و تعهد 
حضور انگلیس ها را در جنوب کشور فراهم کرد. همین 

ساماندهى نماید، همچنان ناکافى خواهد بود.
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قرارداد منتهى به  استخراج نفت و انتقال آن به انگلستان 
شد و تحوالت صنعت امریکا و جهان را ایجاد کرد. این 
قرارداد به ظاهر اقتصادى، به حدى تاثیرگذار بود که چند 
سال پس ایران در عراق حضور پیدا کردند و بعد هم در 
عربستان و امارات و اساسا یکى از عوامل مهم تحول و تنوع 
در تکنولوژى انرژى و نفت بود. بسیارى از مسائل چهره 
فرهنگى دارد ولى در بطن خود مى تواند تهدیداتى را براى 
کشور ایجاد کند. معتقد هستیم یکى از مهم ترین 
اقداماتى که در پدافند غیرعامل در سطح میانى، 
راهبردى، کالن کشور و اجراى برنامه ها باید باشد 
محاسبه ى عنصر تهدید در محاسبات راهبردى است. 
پیش از انقالب چون زیرساخت هاى کشور توسط 
امریکایى ها برنامه یزى مى شد عنصر تهدید مورد نظر قرار 
نمى گرفت اما امروزه براى حفاظت از سرمایه هاى ملى 
موظف به تالش و صیانت از استقالل کشور هستیم و باید 
عنصر تهدید را در تمامى زیرساخت ها مورد مطالعه قرار 
دهیم و تاثیرات آن را ارزیابى نمائیم. بر همین اساس، 
نباید بسترى فراهم کنیم که آسیب پذیرى کشور بیش تر 
شود بلکه باید پدافند کنیم و زیرساخت ها به شکلى 
طراحى شوند که در صورت تهدید دشمن بتوانیم شاهد 

مقاومت ملى باشیم.

   زماِن پنهاِن تهدید در فرهنگ 
 تهدید در برخى از عرصه هاى فرهنگ، زمان پنهانى 
دارد. اگر چه در حوزه فرهنگى، آفند براى ضربه به اقتدار 
ملى کشور و ملت به کار گرفته مى شود اما از سوى دیگر، 
فرهنگ یکى از مهم ترین مولفه هاى اقتدار ملى نیز به 
شمار مى رود. بنا بر این اگر دشمن درصدد باشد آسیبى 
به کشور بزند حتما یکى از مولفه هاى بزرگ مورد اشاره 
در سند یاد شده فرهنگ است که با هدف شکستن 
مقاومت، آسیب زدن به پایدارى ملى و متوقف کردن 
پیشرفت کشور جزو آفندهاى دشمن مورد تاکید است. 
امروزه در شناسایى تهدید با مشکل مواجه هستیم زیرا 
حوزه هاى تهدید، ترکیبى شده و به سادگى نمى توان آن ها 
را تشخیص داد. نوع تهدید، طبقه بندى تهدید و سطح 
بندى آن ها و تشخیص بخش هاى مورد تهدید اهمیت 
دو چندان یافته اند. در حوزه فرهنگ برخى از تهدیدات 
فرهنگى و فعالیت هاى فرهنگى دشمن یک قشر از جامعه 
را مورد هدف قرار مى دهد. هر چند آسیب پذیرى هایى 
در قومیت ها یا مذاهب نیز در کشور داخل وجود دارد که 
بستر اقدامات دشمن هستند و تجربه هاى فراوانى در طول 
تاریخ در این زمینه ها قابل مشاهده هستند. مذاهب 
ساختگى در زمان قاجار مانند بهائیت و وهابیت توسط 
انگلیسى ها در خارج ایجاد شدند و دست ساخته اى براى 
تضعیف اقتدار ملى کشور در دوره اى از تاریخ بودند تا جائى 
که امروزه نیز شاهد آسیب آن ها در جریان هاى تکفیرى 
هستیم. بنا بر این در مباحث تهدید ما به تالش فکرى و 
علمى نیاز داریم زیرا دشمن همه تهدیدات را بر اساس 
مطالعات علمى تنظیم و توسط دانشمندان، اندیشمندان 

و هنرمندان خود به ما حمله مى کند بنابراین نیاز داریم 
در این عرصه اندیشمندان و دانشمندان خود را دعوت 
کنیم تا در این عرصه کار بایسته و شایسته اى انجام گیرد.

     اهمیت آگاهى نسبت به تهدید 
برخوردارى از آگاهى نسبت به تهدید مهم هست و اگر 
چه بسیارى تهدید را قبول ندارند یا از توهم تهدید نام 
مى برند اما امریکایى ها در یکى از طرح هاى خود با عنوان 
نیتروزئوس آماده مى شدند اگر مذاکرات هسته اى با ایران 
به نتیجه نرسد طرح را اجرا کنند. تجربه استاکس نت و 
آسیب بسیار این حمله سایبرى آن ها را به برنامه به مراتب 
پیچیده تر نیتروزئوس راهنمائى کرده بود که توسط 
امریکایى ها و صهیونیست ها براى فضاى سایبر کشور 
تنظیم شده بود. دشمنان ایران به دنبال فرصتى براى 
اجراى چنین برنامه هایى هستند و بنا بر این، آگاهى دادن 
اقشار مختلف، مطلع شدن مدیران و دستگاه هاى اجرایى، 

شناسایى مسیرهاى تهدید و ممانعت از اقدامات آن ها در 
این زمینه نقش فوق العاده اى دارد. امروز مانند گذشته از 
مرزها به شکل فیزیکى حمله مى شود بلکه مرزهاى 
فرهنگى و سایبرى به شدت گسترده و بسیط به رغم 
کم کارى بسیار درباره نهاد خانواده، قشر جوان و ظرفیت 
فوق العاده و انرژى متراکم آن ها- که توانستند دشمن را 
در مرزها متوقف کنند - نیازمند آن است تا در عرصه 
فرهنگ از ظرفیت مشابه استفاده شود. این موارد هدف 
دشمنان کشور است و مسدود کردن مسیرهاى نفوذ یکى 
از مهم ترین اقدامات پدافند فرهنگى به شمار مى رود.
شبهات فرهنگى ایجاد شده در فضاى مجازى، تردید در 
باورها و ارزش هاى مورد هجمه دشمن اقداماتى است که 
در پدافند فرهنگى بایست انجام دهیم.وزارت فرهنگ و 
از مهمترین ستادهاى پدافند  ارشاد اسالمى یکى 
فرهنگى کشور و قرارگاه پدافند فرهنگى است چرا که هر 
فعالیت فرهنگى و اجراى هر برنامه یک پیام فرهنگى با 

خود دارد. فرهنگ باید مالحظات پدافند غیرعامل  را در 
خود دیده باشد. پیام بایستى موجب تقویت باورها، 
ارزش ها و ممانعت از هجمه هاى دشمن شود و تمام 
عرصه ها مانند کتاب، سینما، فیلم و مجالت و فعالیت هاى 
فرهنگى پدافند غیرعامل نیاز دارد و ظرفیت هاى موجود 
باید ساماندهى و سازماندهى مجدد شوند. عنصر تهدید 
در فعالیت هاى فرهنگى، اندك لحاظ شده و به رغم 
گفته هاى بسیار هنوز در عمل، آن چه شایسته و بایسته 
ملت شریف است انجام نشده است. دستگاه هاى دولتى 
موظفند از اقشار مختلف مردم خود صیانت کنند و در 
برابر هجمه هاى دشمن از آن ها دفاع و حراست نمایند. 
آن هنگام که دشمن حمله کرد و توانستیم پناهگاه داشته 
باشیم باید در حوزه هاى فرهنگى نیز چنین تدابیرى را 

اندیشید.

 ضرورت یارى هنرمندان و اندیشمندان 
انتظارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در 
در  چه  آن  مطابق  گفتمان سازى  و  فرهنگ سازى 
سیاست هاى ابالغى آمده ضرورت هم یارى بیش از پیش 
هنرمندان و اندیشمندان در این عرصه است. اشخاص 
حقوقى دولتى، خصوصِى یا حقیقى باید کمک کنند. به 
رغم فعالیت هاى بسیار انجام شده هنوزکارهاى بسیار 
دیگرى در این عرصه باقى مانده است. هدایت ظرفیت هاى 
فرهنگى براى تولید آثارى که بتواند به شکل ها و بیان هاى 
متفاوت با هنرمندى، عنصر تهدید را در زندگى فردى و 
اجتماعى نشان دهند الزم است و همه کشورها نیز چنین 
تدابیرى را پیش بینى و اجرا مى کنند اما ایران ما که در 
معرض تهدیدات بیشترى قرار دارد تالش و زحمت بیش 
از  راستا، حمایت  در همین  نیز مى طلبد.  را  ترى 
فعالیت هاى مردم محور پدافند غیرعامل ضرورى است- 
و اگرچه حوزه سالمت هم آسیب پذیرى هاى جدى ترى 
مشاهده مى شود- اما با توجه به ظرفیت هاى علمى بسیار 
دانشگاه ها و متخصصان حرفه اى در عرصه فرهنگ 
ضرورت دارد تا جهت گیرى هاى علمى دانشگاه ها و 
فعالیت هاى فرهنگى، مورد حمایت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى قرار گیرند و از هنر به طور ویژه تر استفاده 
بیشترى شود. بسیارى فیلم ها و سریال هاى ساخت خارج 
براى جوامع اسالمى از جمله ایران است و شاهد اقدام 
شبکه هاى ماهواره اى نیز علیه خود هستیم. بر همین 
اساس، نمى توان براى مقابله با آن ها تنها بخشى از 
ظرفیت هاى خود را اختصاص دهیم بلکه حتى اگر تمام 
ظرفیت هاى کشور هم راستا با اقدامات پدافند فرهنگى، 
سازمان دهى و ساماندهى شوند باز ناکافى خواهد بود. به 
نظر مى رسد امکاناتى که در اختیار مدیران وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى قرار دارد همگى مى بایستى عنصر 
تهدیدات دشمن را لحاظ کنند تا بتوان سال هاى آینده 
شاهد فعالیت هاى بیش تر و گسترده ترى در حوزه 
آموزش، گفتمان سازى و گسترش مفاهیم و مالحظات 

پدافند دفاع غیرعامل در کشور بود.

تهدید در برخى از 
عرصه هاى فرهنگ، زمان 
پنهانى دارد. اگر چه در حوزه 
فرهنگى، آفند براى ضربه به 
اقتدار ملى کشور و ملت به 
کار گرفته مى شود اما از 
سوى دیگر، فرهنگ یکى از 
مهم ترین مولفه هاى اقتدار 
ملى نیز به شمار مى رود
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کتاب راهنماى ماده 215 قانون برنامه توسعه کشور به سفارش وزارت کشور جمهورى اسالمى ا یران و به کوشش دکتر 
سیدجواد هاشمى فشارکى و مهندس پدرام موسوى به چاپ رسیده است این کتاب در اندازه وزیرى کوچک در 101 صفحه  
به شمارگان 1000 نسخه، در بهار 1395از سوى انتشارات پیرانو به چاپ نخست رسیده است. راهنماى 215 به مفاد ماده 

215، بند الف [جزو بند هشتم احکام پدافند غیرعامل] در برنامه 5 ساله ششم توسعه مى پردازد که در آن 
آمده است «پیشنهاد  طرح تملک دارایى هاى سرمایه جدید در لوایح بودجه سنواتى با رعایت موارد زیر  

امکان پذیر است؛ 
الف: عناوین، اهداف کمى و اعتبارات طرح هاى تملک هاى دارایى هاى جدید با رعایت مواد 22 و 23 
قانون بودجه براساس گزارش توجیه فنى (حجم کار، زمان بندى اجرا) اقتصادى، مالى و زیست محیطى 
و رعایت پدافند غیرعامل از سوى مشاور و دستگاه اجرایى پس از تأیید معاونت (سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى کشور براى یک بار و به قیمت سالى که طرح هاى موردنظر براى اولین بار در الیحه بودجه 
ساالنه منظور مى گردد به تفکیک سال هاى برنامه و سال هاى بعد به تصویب مجلس شوراى اسالمى 

مى رسد. 
کتاب پیش رو در 5 فصل به ترتیب با عنوان مفاهیم و اصطالحات، دفاع غیرعامل، دستورالعمل 
اجرایى دفاع غیرعامل استان، راهنماى ماده 215 برنامه پنجم توسعه و راهنماى دستورالعمل اجرایى 
تهیه و ... همراه با پیوست هاى دوگانه و پیشگفتار تدوین و تنظیم شده است. این کتاب به دنبال تشریح 
و تبیین اقدامات الزم مبتنى بر نص صریح مفاد قانونى بند الف 215 قانون برنامه توسعه و چگونگى 

اقدام براى رعایت پدافند غیرعامل در طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه جدید است. 

راهنماى 215

ب
کتا

ى 
رف

مع

فوریت هسته اى یا پرتوى
سازمان انرژى اتمى ایران کتاب برقرارى ارتباط با عموم در جریان یک فوریت هسته اى یا پرتوى را با هدف 
آمادگى و مقابله اضطرارى براساس اسناد آژانس بین المللى انرژى اتمى ترجمه و روانه بازار کرده است. این 
کتاب به اندازه وزیرى، 136صفحه همراه با متن و تصویر، شمارگان 1000 نسخه و به کوشش  گروه 
مترجمان دفتر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران معاونت حفاظت و امنیت هسته اى ا ین سازمان زیر نظر 

دکتر محمدرضا دیوبند براى بار نخست در سال 1394 توسط انتشارات تک رنگ منتشر کرده است. 
فوریت هسته اى یا پرتوى بر اساس اسناد استاندارد ایمنى آژانس بین المللى انرژى اتمى و اسناد مرتبط 
آژانس بر اساس ماده 3 اساسنامه خود که مسئول تدوین استانداردهاى ایمنى براى حفظ سالمتى و 

کاهش آسیب در زندگى و اموال مردم است، ترجمه و منتشر شده است.
هدف از تدوین این اسناد ارائه راهنماى عملى براى مسئوالن اطالع رسانى عمومى در مراحل آمادگى 
و مقابله با یک فوریت هسته اى یا پرتوى، همچنین انجام تعهدات آژانس بین المللى انرژى اتمى مطابق 

با کنواسیون همکارى در برابر حوادث یا فوریت هاى هسته اى یا پرتوى، ... است.
این کتاب با هدف برقرارى ارتباط دوسویه بین مسئوالن مدیریت بحران و مردم در جریان حوادث 
هسته اى و پرتوى براى حفظ اعتماد عمومى در کارآمدى عملیات پاسخ و مدیریت پیامدها،  اهمیت 

فراوانى دارد.
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 فرهنگ
  ماهنامه   پایداران        آذر  95     ربیع االول 1438   پیش شمــاره دومسازى

همایش پدافند غیرعامل با رویکرد فرهنگى در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

ضرورت اقدام قرارگاه پدافند فرهنگی در ادبیات سازی
چگونگى تطبیق اصول پدافند غیرعامل در حوزه فرهنگ

همایش پدافند غیرعامل با رویکرد فرهنگى در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 8 آبان 1395 با حضور سید عباس صالحى ، دکتر على اصغر 
زارعى جانشین سازمان پدافند غیرعامل، دکتر نوش آبادى سخنگو و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و مسئوالن 

و کارکنان این وزارت خانه در سالن سینمایى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد.

دکتر صالحى سرپرست وقت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى گفت: با توجه به  این که ادبیات 
پدافند غیرعامل در ایران طى یک دهه اخیر متولد 
شده است بیش از دیگر کشورها به این نوع ادبیات 
نیازمندیم. به گزارش پایداران، صالحى افزود: 
ایران در معرض اتفاقات فراوانى است و در حوزه 
پدافند غیرعامل نیاز به ادبیات سازى و گسترش 
مفاهیمى است که بیش از دیگر کشورها احساس 

مى شود. وى تاکید کرد: این مقوله در حوزه هاى 
طبیعى و انسانى تهدید است. از نظر طبیعى ده ها 
تهدید وجود دارد و در حوزه انسانى نیز این چنین  
است. کشور به اعتبار انقالب اسالمى و شعار 
استقالل متولد شد و پیام ضدسلطه داشت. به طور 
طبیعى کشورى که انقالب و سند چشم انداز خود 
را با القا و الهام بخشى براى کشورها تعریف و 
مفاهیم را به عنوان تراز فرهنگى مطرح مى کند 

در معرض تهدید جدى تر قرار مى گیرد.
کشورهاى خاورمیانه که در معرض حوادث 
هستند در معرض تهدید هم قرار دارند؛ تهدید نه 
به معناى ترسیدن بلکه به معناى آماده بودن است 
و بنا بر این، قدرت خود را باید ارتقا دهیم تا 
تهدیدات را به حداقل برسانیم. سرپرست وقت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: تهدیدات 
در حوزه پدافند غیرعامل تنوع فراوانى پیدا 
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کرده اند و محدود به تهدیدات نظامى نیستند بلکه 
سینمایى،  اى،  هسته  زیرساختى،  تهدیدات 
اقتصادى و فرهنگى و ... را نیز شامل مى شود. 
به  توجه  با  میان  این  در  فرهنگى  تهدیدات 
تهدیدات فرهنگى براى پایدارى و مقاوم سازى 

داراى اهمیت است.
صالحى با اشاره به برخى حوزه ها ارتباطى 
پدافند غیرعامل با فرهنگ ادامه داد: پدافند 
فرهنگى در مقابل جنگ نرم، رشد دانش هاى 
انسانى، تکامل ابزارها و شیوه و فناورى از جمله 
مواردى هستند که پدافند غیرعامل را با حوزه 
فرهنگ مرتبط مى سازند. پدافند غیرعامل در 
حوزه جنگ نرم و ضد جنگ نرم اهمیت مى یابد 
و 5 قرارگاه اصلى دارد که این 5 مورد شامل دین 
به عنوان ریشه دارترین بخش هویتى جوامع، 
دانش، رسانه و فضاى سایبر[مجازى]، هنر، 
ادبیات و سبک زندگى عمومى است  تا بتوان در 
این حوزه ها از هجمه ها جلوگیرى کرد و در 
مواردى که نفوذى اتفاق بیفتد جلوى گسترش 

آن را گرفت.

صالحى با اشاره به پدافند فرهنگى زیرساختى 
تاکید کرد: زیرساخت  ها مانند بنادر، پاالیشگاه ها 
و ... محدود به کالبدى نیستند و زیرساخت هاى 
فرهنگى در بخش هاى مفهومى مانند مفاهیم 
ایمان، دین و والیت، خانواده نیز تعریف شده اند 
که به معناى یک شبکه تولید تاریخى هستند و 
خانواده هم به عنوان نهاد اصلى ماندگارى دارند. 
این 3 مفهوم به معناى مفاهیم پایه زیرساختى 
هستند. وى تصریح کرد: در کنار این مفاهیم به 
منابع انسانى زیرساختى هم باید متصل باشیم که 
مفاخر تاریخى ما هستند و سرمایه هاى انسانى 
مولوى،  مفید،  شیخ  سینا،  ابن  مانند  جارى 
انسانى  زیرساختى   ... و  فردوسى  مالصدرا، 
فرهنگى هستند و همچنین گروه هاى مرجع و 
شخصیت هاى برجسته نیز در این تقسیم بندى 
قرار مى گیرند. پرسش این است که «چگونه 
مى توانیم اصول پدافند غیرعامل را در حوزه 
فرهنگ تطبیق دهیم؟ و معادل سازى  ها در 
پدافند غیرعامل به حوزه فرهنگ چگونه است؟ 
چه مقدار قابلیت تطابق سازى داریم؟ آیا در حوزه 
فرهنگ، اصل بر استفاده از استتار است؟ و اگر 
اصل استتار در حوزه پدافند غیرعامل یک اصل 
باشد، در حوزه فرهنگ هم این مساله باید مورد 
توجه باشد؛ آیا در حوزه فرهنگ باید همه چیز را 
عنوان کرد، یا مى توان در این حوزه هم از اصل 
استتار استفاده کرد؟  پاسخ این است که بى شک 
باید گاهى اِبراز عملى داشت، اما اصولى مانند 
استتار و پراکندگى که در حوزه پدافند غیرعامل 
مطرح هستند در حوزه فرهنگ هم نیازمند 
نوسازى هستند.تکامل شیوه ها و ابزارها در این 
حوزه نیز بسیار بوده است و نمى توانیم جنگ نرم 
را حذف کنیم چرا که دولت هاى سلطه گر همواره 
به مقابله خواهند کرد. در این راستا قرارگاه اصلى 
پدافند فرهنگى باید در 5 حوزه  دین، دانش، رسانه 
و فضاى مجازى، هنر و ادبیات و سبک زندگى 
عمومى ایجاد شود تا بتوانیم از تهدیدها پیشگیرى 
کنیم.هم چنین، حوزه دیگر پدافند غیرعامل در 
این بخش، فرهنگ سازى است که بسیار مهم و 
نیازمند 3 مقوله است؛ نخست، تولید ادبیات و 
اصلى  آموزش و سوم، عملیات  محتوا، دوم، 
فرهنگ سازى. بنا بر این، باید به سمت خلق 
ادبیات و تولید محتوا در زمینه فرهنگ سازى 
پدافند غیرعامل برویم چرا که تکرار واژگانى، به 
فرهنگ سازى ختم نمى شود. در حوزه آموزش 
باید کار شود و در عملیات اصلى فرهنگ سازى 
که به اقناع متصل است و از این مرحله به باور و از 
باور به رفتار برسیم. وزارت فرهنگ و ارشاد 

اقدامات  غیرعامل  پدافند  زمینه  در  اسالمى 
متعددى انجام داده است و امیدواریم براى تحقق 
وظایف خود این اقدامات را تکمیل و گسترش 
دهد. هم چنین، بر شناسایى حوزه هاى مختلف 
از جمله شناسایى ناشران و رسانه هاى فعال، 
شناسایى وضعیت موجود و به طور کلى شناسایى 
فعاالن حوزه پدافند غیرعامل با رویکرد فرهنگى 

تاکید داریم.
دکتر على اصغر زارعى جانشین سازمان پدافند 
غیرعامل سخنران بعدى این همایش بود که 
مشروح سخنرانى وى را در بخش فرهنگ سازى  
خوانده اید. حسین نوش آبادى رئیس کمیته 
پدافند غیرعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
پدافند  داشت:  اظهار  کوتاه  در سخنانى  نیز 
غیرعامل با مفهوم کلى دفاع در برابر تهاجم بدون 
استفاده از سالح و جنگ افزار ریشه در عمر خلقت 
بشر دارد. چگونگى بهره گیرى از عرصه هاى 
مختلف با توجه به این که شکل پدافند از سنتى 
به مدرن تغییر یافته است نیز مورد  توجه است. 
در این راستا باید از مراکز حساس نظامى و 
غیرنظامى و مراکز هسته اى، سیاسى، انبارهاى 
نگهدارى غذا و دارو یا کارکردهاى فرهنگى نام 
ببریم. پدافند غیرعامل در حفاظت از زیرساخت ها 
در 3 بخش امنیت، ایمنى  و پایدارى تعریف شده 
است که در نهایت موجب ایجاد امنیت ملى و 
مردمى مى شود. در این زمینه باید به توسعه پایدار 
نیز اشاره داشت تا بتوانیم در زمینه توجه به مردم 
و رفع نیازهاى اولیه آن ها به نتیجه برسیم. هم 
چنین باید از مواردى همچون اقتصاد مقاومتى، 
پیشگیرى از نفوذ فرهنگى، توجه به ارزش هاى 
انقالب اسالمى و دفاع مقدس و سبک زندگى 
ایرانى اسالمى که از اصول برنامه ششم توسعه 
هستند غافل نشویم. در این بستر، جنگ به 
صورت نرم افزارى است و باید با توجه به فضاى 
سایبرى و مجازى نیز برنامه هایى داشته باشیم، 
چرا که مهم ترین عرصه آفند دشمن به شمار 
واسطه  به  رسانه ها  باید  این  بر  بنا  مى آید. 
فرهنگ سازى در حوزه پدافند غیرعامل نیز 
اثرگذار باشند. در بخش پایانى این مراسم از 
حمیدرضا کفاش مدیر مسئول انتشارات عابد، 
آقاخانى،  ایوب  میرزمانى،  محمد  رضا  سید 
على متقیان (مدیرعامل خبرگزارى ایسنا)، فرزانه 
جاللیان، علیرضا صالحى و سیدعلى حسینى و 
دیگر برگزیدگانى که در زمینه انتشارات، هنرهاى 
نمایشى، رسانه، هنر و موسیقى، رسانه هاى 
دیجیتال و مطبوعات حوزه پدافند غیرعامل با 
رویکرد فرهنگى فعال بودند تقدیر به عمل آمد. 
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هر چند که نگرش گذشته نسبت به پدافند 
غیرعامل فیزیکى بود و بیشتر بر جلوگیرى از 
آسیب تجهیزات و عدم خدمت رسانى به موقع 
تاکید داشت اما آینده نگرى در پدافند غیرعامل با 
پیشرفت فناورى هاى نوین غیرقابل چشم پوشى 
است. بنا بر این توجه به شاخص هاى مراقبتى و 
صیانتى در کنار توسعه بسیار حائز اهمیت است و 
در ارتباط میان توسعه و پدافند غیرعامل نباید 
توسعه فداى پدافند غیرعامل و یا برعکس شود  
بلکه الزم است کشورها بین این دو رابطه برقرار 

کنند.
باید به خاطر داشته باشیم متولى امورى چون 
محتواى سایبرى، فیلترینگ و ... ارگان هاى دیگر 

هستند و پدافند را با مطالبى خارج از حوزه فعالیت 
این سازمان به حاشیه نبریم.

زیر ساخت هاى کشور در گذشته تنها در 
راه هاى ارتباطى خالصه مى شدند اما امروزه 
دیگر  زیرساختهاى  ارتباطى،  زیرساخت هاى 
حوزه ها را شکیل مى دهند که از این منظر بسیار 
مهم هستند و در آینده که تمام شبکه هاى حیاتى 
کشور از جمله شبکه برق، آب، گاز و غیره بر بستر 
این شبکه ارائه مى شود هرگونه اشکال در این 
بخش موجب تاثیر بر روى دیگر بخش ها خواهد 
شد. بنا بر این، نسبت به فرهنگ سازى پدافند 
غیرعامل در وزارت ارتباطات و فناورى و نیز 
شرکت هاى خصوصى وابسته به این سازمان 

تاکید داریم. در دنیاى امروز با توجه به تغییر و 
تحول زیرساختهاى ارتباطات و فناورى اطالعات 
و اهمیت باالى شبکه هاى ارتباطى همچون 
گذشته باید براى جلوگیرى از هرگونه رخداد در 
شبکه که دیگر بخش ها را تحت تاثیر خود قرار 
مى دهد، اقدام کرد. چرا که توجه به شاخص هاى 
مراقبتى و صیانتى، ضرورى است. حداقل نمودن 
تهدیدات و آمادگى نیروى انسانى براى افزایش 
فرصتهاى بومى در کشور با توجه به شرایط 
سیاسى و موضع استقالل طلبانه اى که بعد از 
انقالب در طول 36 سال گذشته حاکم بوده است 
موضوع امنیت را همواره مورد نظر بوده و این 
مساله قابل معامله و کوتاه آمدن نیست. مواضع 

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات  

نگاه موثر پدافند غیرعامل را نهادینه کرده ایم

تالش بسیارى براى تصویب طرح هاى پدافند غیرعامل در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مصون سازى و جلوگیرى از تهدیدات انجام 
دادیم و شاهد هستیم که توانسته ایم نگاه موثر پدافند غیرعامل را در به صورت جدى در کشور نهادینه کنیم. پدافند غیرعامل در تمام کشورهایى 
که حتى از نظر ظاهرى، رویکردهاى نظامى و امنیتى در آن ها مشاهده نمى شود، مهم است و صیانت از مراکز حیاتى شان را در دستور کار دارند 
و چه قبل از ایجاد تجهیزات، هنگام بهره بردارى یا پس از آن از اولویت باالیى برخوردار است. بنا بر این، باید براى همه فرهنگ سازى شود که 
پدافند مهم است و بر همین اساس، وزارتخانه و شرکت هاى خصوصى همکار به موضوع پدافند غیرعامل به عنوان موضوعى اساسى و کلیدى 

توجه نمایند.
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استقالل طلبانه ایران براى امنیت و منافع داخلى 
همواره دشمنان ما را بیشتر کرده است و براى 
استقالل باید هزینه بپردازیم. به همین دلیل است 
که اعتبار منطقه اى و بین المللى کسب کرده ایم 
و از نظر سیاسى امنیتى و اقتصادى خودکفا شده 
ایم و هر چند تامین نیاز هاى داخلى با توجه به 
تجهیزات بومى به معناى انزواى ایران نیست اما 
همواره با کشورهایى که مورد پذیرش باشند نیز 
همکارى خواهیم داشت. تجربه دشمنان کشور 
در طول سال هاى انقالب نشان داده است که اگر 
بخواهند با برخوردهاى نظامى خسارت بزنند به 
اهداف خود نمى رسند. بر همین اساس، توجه به 
جنگ نرم ضرورى است چرا که به روش هاى 
مختلف از جمله هالیوود، تاثیرات فرهنگى، تغییر 
سبک زندگى و نفوذ بر ذهن و فکر جامعه انجام 
مى شود و درصدد است در یک دوره طوالنى، 
ملت ها را به سمت اهداف خود سوق دهد. موضوع 
نفوذ براى کسب اطالعات نیز حائز اهمیت است و 
هر اطالعاتى که دشمن بتواند از آن در زمان خاص 
خود استفاده کند تهدید محسوب مى شود بنا بر 
این، استفاده از فرصت ها، باعث خنثى شدن 

تهدیدات مى شود.

ICT   
ماهواره و ict که جزو لبه هاى تکنولوژى روز 
دنیا به شمار مى روند و در عین حال به سرعت در 
حال تغییر و تحول مى باشند بایستى با سرمایه 
گذارى و استفاده از نیروهاى داخلى بومى سازى 
شود تا بر تکنولوژى مورد استفاده تسلط و اشراف 
داشت. ارتباطات گسترده، ابزارى در خدمت 
پدافند غیر عامل است و در شرایط خاص مى تواند 
به مدیریت بحران کمک کند. همواره ICT جزو 
بخش هاى حیاتى پدافند غیر عامل تعریف شده 
است هر چند که در شرایط خاص بکار نگرفتن 
ICT نیز خود تهدید محسوب مى شود. فناورى 
اطالعات نیازمند صیانت است تا توسعه پیدا کند، 
پایدار باشد و درعین حال از دسترس مردم و 
مسئوالن خارج نشود. سیاست وزارت ارتباطات 
این است که بتوان از تجهیزاتى بیشتر بهره برد که 
بومى باشد و الزم است در خریدها دقت نظر شود.

اگر ناچار به استفاده از تجهیزات خارجى شدیم، 
متخصصان داخلى باید در بکارگیرى آن ها اشراف 
را داشته باشند تا سازندگان تجهیزات، نتوانند از 
اطالعات کشور استفاده کنند. در این راستا وزارت 
ارتباطات شبکه توانا را به منظور ایجاد شبکه اى با 

استفاده از محصوالت کامال بومى در دستور کار 
قرار داد. محصوالت داخلى نیازمند حمایت است 
و از این رو هر محصولى که در داخل تولید شود 
ضمن حمایت فنى و مالى هرگونه حمایتى الزم 
را پیگیرى مى کنیم. از سوى دیگر، تاکید بر 
بومى سازى در تجهیزات سایبرى به دلیل اعتماد 
مردم براى بارگذارى اطالعات است اما در این راه 
نیاز به همکارى دانشگاه ها و پژوهشکده ها وجود 
دارد تا بتوان تجهیزات بومى زیرساخت هاى 
براى  و  داد  گسترش  را  فناورى  و  سایبرى 
و   ICT بخش هاى  از  تجهیزاتى  بومى سازى 
ماهواره ها نیاز به سرمایه گذارى و همکارى 
نیروهاى نخبه پژوهشکده ها است. بر همین 
اساس، قرارداد هاى وزارت ارتباطات و فناورى 
براى خرید تجهیزاتى هرچند گران تر از تجهیزات 
خارجى براى حمایت از کاالى ملى و نیز کاهش 

خطرات صورت گرفته است.

   شبکه ملى اطالعات
اطالعاتى،  جاسوس هاى  و  هکرها  وجود 
ضرورت مصون سازى تجهیزات را در سیستم هاى 
مصون سازى تجهیزات شبکه از سال هاى گذشته 
مورد توجه ویژه اى قرار داده است.  راه اندازى مرکز 
SOC در شبکه و تولید محصول بومى پاد-ویش 
از جمله اقدامات در زمینه امنیت شبکه اشت و 
باید تالش نمود نیازهاى مردم را در داخل رفع 
کنیم. از این رو، در سه سال گذشته با همکارى 

بخش خصوصى و دولتى توانستیم، شبکه ملى 
اطالعات را براى کاهش سرقت اطالعات مردم 
ایران پس از 14 سال با سرمایه گذارى راهاندازى 
کنیم و به این ترتیب به یکى از مطالبات مقام 
معظم رهبرى در هفته دولت با راه اندازى فاز 
نخست شبکه ملى اطالعات لبیک گفته شد و 
سرشمارى اینترنتى را نیز از طریق همین شبکه 
انجام دهیم به طورى که خوشبختانه این سایت 
با نگاه پدافند غیرعامل فعالیت خود را آغاز کرده 
است. شبکه ملى اطالعات به معناى محدودیت 
نیست و امکان استفاده عموم مردمى از امکانات 
علمى دیگر سایت ها فراهم است. شبکه علمى 
کشور و نیز دولت الکترونیک پازل هاى تکمیل 
کننده دیگر شبکه ملى اطالعات است که ما تا 
الکترونیک  دولت  خصوص  در  دیگر،  دوماه 
خبرهاى خوبى را تا 2 ماه دیگر به اطالع مردم 
خواهیم رساند. شبکه ملى اطالعات گامى در 
راستاى خدمت به پدافند غیرعامل است و به این 
ترتیب مدیریت نیازهاى داخلى مردم به راحتى و 
با حفظ امنیت صورت مى پذیرد. همزمان با 
استفاده از شبکه ملى اطالعات، مردم میتوانند از 
محتواى داخلى فاخر با کیفیت و سرعت زیاد و 
قیمت کم بهره مند شوند اما هیچ گونه محدودیتى 
در زمینه ارتباط مردم بنگاه هاى اقتصادى و 
دستگاه ها در خصوص اینترنت دنیا نداریم. دولت 
به جد به دنبال راه اندازى دولت همراه، دولت 
عنوان  به  کشور  علمى  شبکه  و  الکترونیک 

زیرمجموعه شبکه ملى اطالعات است.

   اینترنت بومى و اقتدار ملى
 شبکه ملى اطالعات یکى از پیشرفت هاى 
کشور در زمینه بومى سازى حوزه سایبرى است و 
امیدواریم در آینده در این راه پیشرفت هاى 
بیشترى داشته باشیم اما امکان حذف کامل 
اینترنت جهانى در کشور مقدور نیست و این رفتار 
مورد تایید رهبر معظم انقالب نیز نمى باشد. 
افزایش اقتدارملى مورد تاکید است، نتیجه امنیت 
و رفاه ملى، اقتدار ملى و یکى از مولفه هاى اقتدار 
توجه به پدافند غیرعامل است. موضوع صیانت، 
حراست و حفاظت از نظر تشکیالت تنها به کمیته 
پدافند و حراست سازمانى مرتبط نیست بلکه همه 
مدیران و همکاران در هر نقطه از کشور و با هر 
مسئولیتى اگر خود را در مقابل نظام و ملت مسئول 
بدانند؛ مى توان ادعا کرد به سمت پدافند غیرعامل 

غیرقابل نفوذ  حرکت کرده ایم.

 شبکه ملى اطالعات یکى از 
پیشرفت هاى کشور در 
زمینه بومى سازى حوزه 
سایبرى است و امیدواریم 
در آینده در این راه 
پیشرفت هاى بیشترى 
داشته باشیم اما امکان حذف 
کامل اینترنت جهانى در 
کشور مقدور نیست و این 
رفتار مورد تایید رهبر معظم 
انقالب نیز نمى باشد
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دوم تا هشتم آبان ماه هر سال در تقویم رسمى 
کشور هفته نکوداشت پدافندغیرعامل نام گزارى 
شده است و با برگزارى همایش ها و رزمایش هاى 
مختلف مورد توجه همگان قرار مى گیرد تا جامعه 
و مسئوالن در تکاپوى اجراى برنامه هاى ساالنه به 
طور پیوسته الزامات ضرورت هاى هرگونه اقدام، 
سیاست گزارى، تصمیم سازى و پیش بینى را 
همواره مطمح نظر قرار دهند سال 1395 نیز در 
این هفته در دستگاه هاى مختلف به شکل رسمى 
شاهد بسیارى از تالش ها و اقداماتى بوده است که 

در زیر مى آید:
درسال 1390 به دلیل لزوم گفتمان سازى و 
ترویج فرهنگ پدافند غیر عامل در آحاد جامعه، 
و  کارکردها  ها،  ها، ضرورت  سیاست  معرفى 
فعالیت ها ى پدافند غیر عامل در سطوح کشور  و 
همچنین ظرفیت سازى ونهادینه نمودن و ایجاد 
تحرك و انگیزه در سازمانهاى اجرائى، متناسب با 
چالش ها و تهدیدات نوظهور در جهت کاهش 
زیر ساخت هاى  در  موجود  آسیب پذیرى هاى 
حیاتى و حساس کشور و ارتقاى پایدارى و تقویت 
امنیت ملى در مقابله با تهدیدات متنوع فراروى و 
نو ظهور به میمنت سالروز صدور فرمان تشکیل 
کمیته دائمى (سازمان پدافند غیر عامل )، هشتم 
آبان ماه هر سال به عنوان روز پدافند غیر عامل 
معظم  مقام  تائید  از  پس  روز  این  و  تعیین 
رهبرى(مدظله العالى) درتقویم کشورى درج و به 
سازمان هاى  و  دستگاه ها  ها،  وزارتخانه  کلیه 
ابالغ گردید.برگزارى هفته  کشورى ولشکرى 

پدافند غیر عامل از سال 1391 تا کنون با توجه به 
اهداف و دستاورد هاى آن هر ساله درآبان ماه هر 
سال در  برنامه ها ى سالیانه سازمان پدافند غیر عامل 
منظور گردیده  است که با سیاست گذارى و هدایت 
سازمان پدافند غیر عامل و تالش، همکارى و  
مساعدت دستگاه هاى اجرائى و مدیران کل پدافند 
غیر عامل سطوح استانى شاهد ارتقاء کمى و کیفى 
عملکردى و محتوائى برنامه ها و اهداف تعیین شده  
آن بوده است . بطوریکه براساس نتایج عملکردى 
واصله ازحوزه هاى مختلف ستادى، استانى و اجرایى 
(پنجمین سال  بزرگداشت سال جارى  هفته 
بزرگداشت) در مقام مقایسه با سال هاى گذشته 
نتایج و تاثیرات مهم وچشمگیرى را  براساس اهداف 
تعیین شده درسطوح ملى،دستگاهى، استانى و 

اجرایى رقم زده است.

   اقدامات اجرایى
1- تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پدافند 

غیرعامل
2- تهیه و تدوین ساختار و سازمان، شرح 

وظایف ستاد بزرگداشت
3- تهیه دستورالعمل اجرایى هفته پدافند 
غیرعامل و ابالغ به کلیه دستگاه هاى اجرایى 

کشورى و لشکرى
4- تهیه شعار هفته و همچنین شعار هر روز  

هفته پدافند غیرعامل
حضور  با  توجیهى  جلسات  برگزارى   -5
مسئولین پدافند غیرعامل دستگاه هاى  اجرایى و 

ابالغ راهبردها و سیاست هاى سازمان
6- ارزیابى میدانى از برنامه هاى استان ها با 
حضور مسئولین و معاونین سازمان در طول هفته 

پدافند غیرعامل
نخبگان،  (اساتید،  برتر  نفرات  تشویق   -7
کارشناسان)  و  آموختگان  دانش  مسئوالن، 
عرصه هاى مختلف پدافند غیرعامل بر اساس 

ارزشیابى عملکرد توسط معاونت هاى سازمان 

   زمان هفته پدافندغیرعامل
دوم تا هشتم آبان ماه سال 1395

    شعار هفته 
مصون سازى و پایدارى کشور با اقدام و عمل به 

پدافند غیرعامل

   اهداف
* تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبرى 
درخصوص پدافند غیرعامل، جهادکبیر، عمل 

انقالبى و مقابله با نفوذ دشمن
غیرعامل  پدافند  و جایگاه  نقش  تبیین   *
درسطح جامعه و معرفى ضرورت ها، کارکردها و 

فعالّیت هاى آن 
*   ایجاد تحرك و انگیزه در دستگاه هاى اجرایى 
کشور در اجراى سیاست ها، طرح ها و برنامه هاى 

پدافند غیرعامل
*  تبیین مفاهیم نظرى و عملى اقتصاد مقاومتى 
و نقش پدافند غیر عامل در تعمیق، توسعه و تحقق 

آن

   منظورها 
* گفتمان  و فرهنگ سازى پدافندغیرعامل 

درسطح جامعه
* ترویج و توسعه مفاهیم پدافند غیرعامل با 

شیوه هاى نوین فرهنگى و هنرى
* آگاه سازى مردم از عملکرد سازمان ها و 
نهادهاى اجرایى کشور در حوزه پدافند غیرعامل 

* زمینه سازى براى افزایش همکارى و مشارکت 
مردم و مسئوالن در تحقق اهداف پدافند غیرعامل
* جلب مشارکت فکرى نخبگان و صاحب 
 نظران در پاسخ گویى به نیازهاى تخصصى پدافند 

غیرعامل
* ترویج و توسعه مفاهیم اقدام و عمل انقالبى 

درحوزه اقتصاد مقاومتى در سطح جامعه

   سطوح برنامه اى 
برنامه هاى هفته پدافند غیر عامل جهت پوشش 

دادن مجموعه ى کشور در 3 سطح انجام گرفت:

الف ) سطوح ملى
1) برنامه هاى ستادى: منظور برنامه هایى  
است که متولى آن معاونت هاى سازمان پدافند غیر 

نکوداشت هفته پدافند غیرعامل ۱۳۹۵
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عامل بوده و در  سطح  ملى و به صورت عمل  کلى اقدام مى نمایند. 
2) برنامه هاى  قرار گاهى: عبارت از برنامه ها  و فعالیت هایى است که متولى آن

قرارگاه هاى تخصصى (سایبرى، پرتوى، شیمیایى، اقتصادى، زیستى و مردمى وکالبدى.) 
سازمان پدافند غیر عامل کشور مى باشد. 

ب) سطح دستگاهى
عبارت است از برنامه ها و فعالیت هایى است که متولى آن دستگاه هاى اجرائى کشور 

مى باشند. 

ج) سطح استانى
شامل مجموعه اقدامات، برنامه ها و فعالیت هایى مى گرددکه متولى اجرایى آن استان ها 

مى باشند. 
 

   اهم اقدامات
* آگاه  سازى، آموزش، ترویج، تعمیق و فرهنگ سازى دانش و مفاهیم پدافند غیرعامل در 

سطوح و الیه هاى مختلف آحاد جامعه
 *  توسعه تفکر راهبردى پدافند غیرعامل در مدیران عالى و میانى دستگاه هاى اجرایى ملّى 
و استانى با تأکید بر رویکرد جهادى (روحیّه ى بسیجى، خستگى  ناپذیرى، مقاومت  محور، 

سّدشکنى و ...)
*  مشارکت دستگاه هاى ملّى و استانى در حوزه هاى مرتبط فرهنگى، آموزشى، علمى و 

تخصصى
*  تولید و پخش برنامه هاى رادیویى و تلویزیونى، مصاحبه با اصحاب رسانه و خبرگزاری ها، 

چاپ و توزیع کتب، نشریات و  جزوات، ارائه  مقاالت، تبلیغات در مراکز پرجمعّیت  و ...

   فعالیت هاى اطالع رسانى
*   برگزارى نشست خبرى رئیس سازمان پدافند غیرعامل در  95/7/27  

*  تولید مستندات پدافند غیرعامل در حوزه هاى عمومى و تخصصى و پخش از شبکه هاى 
مختلف صدا و سیما

* تولید تیزرها و کلیپ هاى عمومى و تخصصى و پخش از شبکه هاى صدا و سیما
* رونمایى از کتب و نشریات با موضوعات تخصصى و عمومى در حوزه هاى پدافند غیرعامل
*  تهیه و تدوین و توزیع ویژه نامه هفته پدافند غیرعامل (چشم بیدار) به تعداد 250 هزار 

نسخه به عنوان ضمیمه روزنامه همشهرى در کالن شهرها:
*  تهیه و تدوین و توزیع نشریه اطالع رسانى سازمان پدافند غیرعامل(پایداران):

*  چاپ و توزیع بنر استندى با مفهوم سازى مأموریت سازمان پدافند غیرعامل از نگاه مقام 
معّظم رهبرى  در سطح دستگاه هاى اجرایى ملّى، استانى و نیروهاى مسلّح

   پوشش خبرى
اطالع رسانى به تمامى استان ها و استاندارى ها، شوراى شهر ، مدیران کل و مسئوالن پدافند 
غیرعامل، وزارتخانه ها،کارکنان سازمان، اصحاب رسانه و خبرنگاران،ارسال انبوه  براى مخاطبان 

در طول هفته پدافند غیرعامل
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   همایش ها
1-برگزارى نشست ها و همایش هاى علمى و تخصصى و کارگاه هاى آموزشى در موضوعات مرتبط حوزه  پدافند غیرعامل کشور

2- حضور مدیران و کارشناسان دستگاه هاى اجرایى و دعوت از اساتید و صاحب نظران مراکز و انجمن  هاى علمى به ویژه دانشگاه ها
3- توانمندسازى جامعه  هدف؛ افزایش و تعمیق ارتباط و تعامل مؤثر و سازنده و مشارکت بیش از پیش این مراکز

مکان برگزارىزمانشرکت کنندگانسخنرانانموضوع همایشردیف

جشنواره علمى سلمان فارسى1
-سردار جاللى رئیس سازمان پدافند غیرعامل

-دکتر کشورى رئیس دانشکده پدافند غیرعامل دانشگاه 
امام حسین

دانشگاه جامع امام حسین(ع)95/8/2مسئولین، مدیران، کارشناسان سازمان پدافند غیرعامل

2
همایش ملى پدافند غیرعامل 
اى سى تى کشور با رونمایى و 

کنفرانس خبرى  

-دکتر واعظى وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات
-سردار جاللى

-مهندس بیک پور رئیس محترم مرکز حراست و دبیر 
کمیته پدافند وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات95/8/3

همایش مصون سازى 3
سازمان پدافند غیرعامل کشور95/8/3مدیرانسردار جاللى، مهندس باهنر و دکتر حناچىزیرساخت هاى کالبدى کشور

(سالن همایش هاى شهید تهرانى مقدم)

همایش ملى پدافند غیرعامل4
دکتر رحمانى فضلى وزیر کشور

سردار جاللى
دریابان شمخانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى

رئیس کمیته هاى دستگاه هاى کشورى،نخبگان، اساتید، 
مرکز همایش هاى بین المللى صدا 95/8/4دانشجویان، مدیران و روساى سازمان هاى کشورى و لشکرى

وسیما

سردار جاللى، معاون وزیر بهداشت و درمان آموزش همایش پدافند زیستى،5
پزشکى، معاون وزیر جهاد کشاورزى

مسئولین و مدیران وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، 
سازمان پدافند غیرعامل کشور95/8/5وزارت جهادکشاورزى

(سالن همایش هاى شهید تهرانى مقدم)

همایش پدافند غیرعامل در 6
حوزه فرهنگ و هنر

دکتر صالحى سرپرست وقت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى95/8/8مدیران و کارشناسان وزارتخانهدکتر زارعى جانشین سازمان پدافندغیرعامل کشور

همایش پدافند جامع(عامل و 7
غیرعامل)

امیر موسوى جانشین ستاد کل نیروهاى مسلح، سردار 
سالن الغدیر نیروى زمینى سپاه 95/8/11فرماندهان نیروهاى مسلحجاللى رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دکتر کریمى

پاسدارن انقالب اسالمى

همایش وابستگان نظامى 8
جمهورى اسالمى

سردار جاللى، امیر گودرزى و معاونین و جانشین 
سازمان پدافند غیرعامل کشور95/8/12وابستگان نظامى جمهورى اسالمىقرارگاه هاى پدافند غیرعامل

(سالن همایش هاى شهید تهرانى مقدم)

   رزمایش اجرایى
1-انجام تمرین هاى عملیاتى در وضعیّت هاى مختلف با هدف ارتقاى روزافزون سطح آمادگی هاى تخصصى و عمومى دستگا ه هاى ذی ربط در مقابله  جّدى با تهدیدات احتمالى 

2- کسب آگاهى از میزان آمادگی ها3- مشارکت مستقیم دستگاه ها و با هدایت، راهبرى و نظارت این سازمان

   صبحگاه مشترك دانش آموزى
جمعیت دانش آموزى کشور حدود 13 میلیون نفر مى باشد وهرگونه اقدام فرهنگى در این جامعه بزرگ آمارى تاثیرات اساسى و بنیادین در مجموعه کشور خواهد گذاشت از 
اینرو برابر سیاست هاى اتخاذ شده، انتخاب جامعه دانش آموزى یکى از جامعه هاى هدف به منظور فرهنگ سازى پدافند غیر عامل، شناخت مفاهیم و اهمیت و نقش پدافند غیر 
عامل در مصون سازى و کاهش آسیب پذیرى زیر ساخت هاى حیاتى  و حساس ومهم در برابر تهدیدات فراروى کشور بوده است. در این خصوص با همکارى مجدانه ى معاونت 
بسیج و امور استان ها و انجام هماهنگى هاى الزم با مدیرکل پدافند غیر عامل وزارت آموزش و پرورش در هفته پدافند غیر عامل یک روز اختصاص به اجراى مراسم صبحگاه دانش 

آموزى و انجام رزمایش پدافند غیر عامل در کلیه مدارس کشور داده شد که بصورت نمادین در دبیرستان شهید نورعلى برگزار گردید.
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زمانمکانعنوان  ردیف

95/8/4سازمان صدا و سیمارزمایش ملى سیگنال رسانى زمینى بر بستر فیبر نورى در تهران و 31 استان کشور1

95/8/5تهران کیلومتر 71 جاده کرج-شرکت دارو پخشرزمایش پدافند غیرعامل بسیج کارگرى2

95/8/8تهرانبرگزارى مانور تست مولد هاى اضطرارى برق3

95/8/8 تهران - ونک رزمایش سایبرى(دیسپاچینگ برق)4

95/8/8تهران- دبیرستان شهید نورعلى و پانصد مدرسه در سراسر کشوررزمایش و صبحگاه مشترك دانش آموزى5

95/8/10سازمان پدافند غیرعاملرزمایش ملى  آتش نشانى کشور6

   نتایج و دستاوردها
1- ساختارمند و نظام مند نمودن برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل و ارتقا آن با بهره گیرى از تجارب علمى سنوات گذشته

2- ارتقاى کمى و کیفى برنامه و فعالیت ها در سطوح ملى، دستگاهى و استانى
3- پوشش رسانه اى فراگیر اقدامات و برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل در سطوح ملى و استانى

4-  فضاسازى تبلیغى قابل درج و شایسته در سطح کالن شهر تهران، سایر شهرها و دستگاه هاى مختلف اجرایى در سراسر کشور
5- حضور فعال و موثر معاونین و مسئولین سازمان در سطوح استان ها

6-  اجراى رزمایش هاى عملیاتى تخصصى در سطح استان ها
7-  ارتقاى تعامل و همکارى هاى مشترك با دستگاه هاى  اجرایى کشورى و لشکرى

8- تقدیر و تشویق فراگیر مسئولین، نخبگان، اساتید و کارشناسان حوزه هاى مختلف عمومى و تخصصى پدافند غیرعامل9- فرهنگ سازى به منظور آموزش، ترویج و تعمیق 
مفاهیم پدافند غیرعامل در سطوح و الیه هاى مختلف
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  مدیران    تقدیر شده دستگاه ها  ی اجرایی 
  در پنجمین همایش ملی پدافند غیر عامل  ۱۳۹۵

مسئولیت در دستگاه اجرایىنام دستگاه اجرایىمشخصات فردى  تقدیر شوندهردیف

قرارگاه پدافند  پرتوى
فرماندار کاشانفرمانداردکترحمید رضا مؤمنیان1

نماینده¬ى سپاه پ ا.اقرارگاه پدافند پرتوىعلى اکبر شاهوردیان2

جانشین قرارگاه پرتوىقرارگاه پدافند پرتوىدکتر  مسعود عبدا... زاده3

جانشین سپندقرارگاه پدافند پرتوىدکتر محسن فروغى زاده4

فعال در حوزه  پدافند غیر عامل (پرتوى)دکتر سّید محمد جّدى5

معاونت فاوا
رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیر عامل صدا و سیماحمید رضا رهبرى فرد6

آموزه¬هاى دینى پدافند غیر عامل آیت ا... حاج شیخ جواد فاضل لنکرانى  7

معاونت انرژى
مدیر عامل نیروگاه شهید رجایى قزوینشرکت توانیرمهندس على فرهور8

مدیر کل پدافند غ.عسازمان انرژى اتمىمهندس محمد ذوالقدر9

مشاور وزیر و مدیر کل پدافند غیر عاملوزارت نفتدکتر سید باقر مرتضوى10

مدیر عامل شرکت تساسازمان انرژى اتمىمهندس حمیدرضا نظرى11

مدیر عاملپاالیشگاه هاى گاز ایالممهندس نادر نادرمنش12

مدیر عاملپاالیشگاه بندر عباسمهندس هاشم نامور13

معاونت  بسیج امور  استانها
مدیر کل پ غ.عاستاندارى قممهدى متقیان نیک14

مدیر کل پ غ.عاستاندارى سیستان و بلوچستانمحمدرضا جهان تیغ15

مدیر کل پ غ.عاستاندارى هرمزگانسید عبدالمحمد سجادى16

استاندار سیستان و بلوچستاناستاندارى سیستانمهندس على اوسط هاشمى17
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مسئولیت در دستگاه اجرایىنام دستگاه اجرایىمشخصات فردى  تقدیر شوندهردیف

استاندار کردستاناستاندارى کردستانمهندس عبدالمحمد زاهدى18

استاندار گیالناستاندارى گیالندکتر محمدعلى نجفى19
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على مهدى پور دبیر همایش ملى پدافند زیستى، معاون 
امور سالمت سازمان پدافند غیرعامل و جانشین فرمانده 
قرارگاه زیستى با بیان این که همایش پدافند زیستى کشور 
بعد از ابالغ تشکیل قرارگاه پدافند زیستى نخستین 
همایش ملى در دستگاه هاى اجرایى کشور است، افزود: 
همه دستگاه هاى متولى، اجرایى و حمایت کننده هر سه 
قوه و دیگر سازمان  ها در این همایش حضور دارند. این 
نخستین همایش پدافند زیستى و تخصصى کشورى است 
که مدیران سازمان ها و وزارت خانه هاى تخصصى مى توانند 
نقطه نظرات، سیاست ها، اهداف و برنامه هاى خود را به 
صورت تخصصى ارائه نمایند و نیز فرهنگ سازى درباره 

پدافند زیستى در اولویت قرار گیرد.
سردار جاللى رئیس سازمان پدافند غیرعامل و فرمانده 
قرارگاه زیستى نیز با اشاره به برگزارى هم اندیشى 
دستگاه هاى مرتبط در این همایش گفت: در موضوع 
پدافند زیستى، طیفى از اقدامات دستگاه هاى مختلف را 
به صورت هماهنگ و همسو تنظیم کرده و دنبال مى کنیم 
زیرا در عرصه پدافند زیستى، علوم مختلف توسعه یافته 

است.
وى افزود: عرصه اى که در حوزه زیستى وجود دارد 6 
عرصه انسان، دام، غذا، آب، محیط و نباتات را شامل 

مى شود و در واقع کل زندگى را دربر مى گیرد. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل و فرمانده قرارگاه 
زیستى با تاکید بر این که از این منظر چون تهدیدات متنوع 
شده موضوع را از تهدید شروع مى کنیم، تصریح کرد: 
تهدیدات شامل تهدیدات طبیعى، تروریستى و کشور 

متخاصم مى شود. 
تهدیدات طبیعى در قالب بیمارى  ها بدون دخالت 
انسان و به صورت سیر طبیعى انتقال پیدا مى کند و انسان 
دخالت عامدانه ندارد که این موضوع را نظام درمان و 

بهداشت کشور باید دنبال کرده و کنترل نماید.
و  انسان  دخالت هاى  وسیله  تروریستى  تهدیدات 
استفاده از ابزارهاى بیولوژیک با اهداف تروریستى است و 
کشور متخاصم نیز زمانى است که دشمن با ابزار زیستى 
به کشور دیگرى حمله کند، با روش ها و تاکتیک هاى 
مشخصى انجام شود و به صورت عامدانه شکل گیرد که 

هدف آن ملى است.
فرمانده قرارگاه زیستى ماهیت اول تهدیدات را  طبیعى، 
دوم، تروریستى و سوم، جنگى دانست و خاطر نشان کرد: 
در این خصوص چهار عامل به عنوان منشا تهدید مقایسه 
مى شود که در اولى عوامل زیستى طبیعى است، در بخش 
دوم عوامل زیستِى طبیعى، مصنوعى و مهندسى شده 
است و در بخش سوم عوامل زیستى دستکارى شده اند که 

به آن سالح زیستى نیز مى گوییم.
 تهدید در حوزه اول بیشتر در زمینه جنگ هاى 
تروریستى و بخش هاى عمومى مرتبط با حوزه بهداشت و 
درمان است که در خصوص اولویت تشخیص، ابتدا با 
بیمارى هاى طبیعى و سپس ویروس هاى ناشى از تغییرات 
طبیعى، عوامل زیستى نو ترکیب، عوامل زیستى دست 

ساز و استراتژى هاى دشمن و سناریو هاى آن باشد.
شاخص هاى جنگ زیستى نخست مربوط به بخشى 
است که سالح زیستى در آن به کار رفته باشد و ویروس  ها 
به شکلى هدفمند طراحى شوند تا به اهداف طراحى شده 

در استراتژى تهاجم برسند.

نخستین همایش مدیران و کارشناسان پدافند زیستى کشور

 پدافند زیستی، تهدید شناسی تروریسم بیولوژیک

نخستین همایش مدیران و کارشناسان پدافند زیستى کشور روز 5 آبان سال جارى به کوشش سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد که بر 
محورهاى اصلى پدافند زیستى کشور مانند امداد و نجات و درمان، عملیات انتظامى زیستى تاکید داشت و مدیران کشورى و لشکرى در این 

همایش به ایراد سخنرانى پرداختند. 
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دومین شاخص زمانى است که منشا تهدید یک کشور 
باشد. سومین شاخص باید سطح امنیت ملى را در بر گیرد 
و چهارمین شاخص همراه با سناریوهاى تهدید به کارگیرى 
شود. پنجمین شاخص نیز فراگیرى جنگ زیستى در سطح 

ملى است.
سردار جاللى با اشاره به  2 دسته از اهداف جنگ زیستى 
گفت: اولین هدف مربوط به اهداف زمان جنگ است که 
فشار بر روى دولت  ها و اهداف نظامى است و دومین هدف، 
اهداف زمان صلح است که عموماً اقتصادى هستند؛ زیر 
ساخت  ها را از بین مى برند،  باعث ایجاد ترس در جامعه و 
بازار فروش در محصوالت و آسیب پذیر شدن محیط عمومى 

کشور مى شوند.
پدافند زیستى فرماندهى، مدیریت، کنترل حوادث در 
حوزه تهدیدات زیستى و پیامدهاى آن را در 8 گام دنبال 
مى کند. گام اول تهدید شناسى است که در آن مشخص  
مى شود از چه عناصرى استفاده کنیم که مباحث انسان 
ساختى و ابزار شناسى است. دوم، محیط شناسى؛ سوم، 
عملیات پدافند زیستى؛ چهارم، عملیات امداد و نجات؛ 
پنجم، محدود سازى و قرنطینه منطقه؛ ششم، ردیابى منشا  
بیمارى؛ هفتم، ساخت دارو و پادتن و هشتم، ارزیابى و 
متناسب سازى فرایند است. در تهدید شناسى باید ماهیت 
تهدید را بشناسیم. به همین منظور نیاز به آزمایشگاه هاى 
مدرن و داشتن بانک اطالعات جامع و مجموعه اى از این 
اقدامات براى شناخت منشا تهدید ضرورى است. مورد دوم 
سطح تهدید و سومین مورد شبکه پایش تهدید است که 

باید طراحى شود. 
لبه اصلى تشخیص در کشور آزمایشگاه است که باید بر 
اساس نوع و سطوح تهدید سازماندهى شده باشند. بنا بر این 
به آزمایشگاه مرجع خود اتکا نیاز داریم زیرا سازمان هاى 
بین المللى بیش تر با تهدیدگر همکارى مى کنند تا تهدید 
شونده و چنان چه نتوانیم تشخیص دهیم، قربانى مى شویم.
بدین ترتیب بانک اطالعاتى عوامل زیستى مبنا هست و 
اگر این عنصر مبنا قرار گیرد باید خود بتوانیم تحلیل کنیم 
و تشخیص دهیم. هم چنین بانکى براى تولید واکسن نیز 
هست. عالوه بر این که، موضوع بیوانفورماتیک به سرعت 
تشخیص کمک مى کند و دانش و قدرت تحلیل یعنى نیروى 
انسانى متخصص هم مورد نیاز است که موجب تشخیص 
صحیح عوامل و تشخیص استراتژى دشمن و سناریوى 

تهدید مى شود.
سردار جاللى با اشاره به این که در گام دوم باید منطقه 
محدوده،  داخل  محیط  شناسایى  افزود:  شناخت،  را 
شناسایى عوامل قدرت آفرین، عناصر آسیب پذیر محیطى 
مانند وجود باتالق، شناسایى ظرفیت هاى ملى منطقه اى و 
محلى،  شناسایى اقلیم و اثر اقلیم بر حادثه، شناسایى 
احتمالى،  حوادث  پردازى  سناریو  منطقه،  توپوگرافى 
احصاى ظرفیت هاى بومى و اجرایى موضوعاتى هستند که 

در گام دوم باید شناخته شوند.
گام سوم طرح ریزى علمیاتى که نیاز به دکترین دارد و 
باید تقسیم وظایف بین دستگاه ها، پیامدها و وظایف 

دستگاه ها را مشخص شود، فرماندهى معین شود و بر اساس 
مدل هاى فرماندهى، شبیه سازى محیطى انجام گیرد تا 
بتوان فرماندهى و کنترل عملیاتى، راهبرى و هدایت مقابله 

ایجاد شود.
عملیات انتظامى، طرح انتظامى و امنیتى، محیط 
شناسى، محدود سازى منطقه بر اساس نقشه پدافند 
زیستى، فرهنگ سازى و آرامش بخشى، کنترل و تعاقب افراد 
گریزا، اداره انتظامى منطقه قرنطینه، اعمال انضباط جدى، 
ارزیابى و مستندسازى مسیر گام چهارم است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
امداد و نجات در حوزه درمان، گام پنجم است. داشتن 
طرح امداد و نجات، سازماندهى جدى واحدهاى امداد و 
نجات، ردیابى تخصصى عوامل تهدید و پیدا کردن منشا 
آن، تقسیم جمعیت به 3 قسمت بیمار، سالم و مشکوك؛ 
کنترل توسعه تهدید، ساماندهى فضاهاى درمان و نقاهت 
گاه، راهبرى پروسه درمان، ایزوله سازى بیمارها بر اساس 

میزان خطر است که در این گام باید مد نظر قرار گیرد.
منطقه عملیاتى در محدود سازى به 3 بخش پاك، آلوده 
و مشکوك تقسیم مى شود و قرنطینه تخصصى باید شکل 
بگیرد. عالوه بر این ها، کنترل و اعمال انتظامى باید در محل 

انجام شود و کنترل منطقه در 3 الیه انجام شود.
رفع آلودگى نیازمند سازماندهى ابزار و تجهیزات، تقسیم 
وظایف و الیه بندى منطقه و محیط، رفع آلودگى افراد و 
تجهیزات و نیز رفع آلودگى سیال و متحرك است. در ردیابى، 
منشا یابى و ارزیابى تهدید باید استراتژى، کشف و متعاقب 
آن تیم امنیتى پزشکى تشکیل شود. عالوه بر این ها، پایش 

صورت گیرد و تعاقب امنیتى شکل گیرد. باید نیازسنجى و 
واکسن سازى شود. هم چنین، عیب شناسى و دسته بندى 
نیز صورت گیرد و خطرها دسته بندى شوند و بر همان 

اساس، مستند سازى کرده و فرایند کار دنبال شود.
دکتر آقاجانى معاون وزیر بهداشت سخنران بعدى 
همایش با اشاره به این که جایگاه ایران در منطقه ویژه است، 
گفت: جایگاه ایران در منطقه ژئوپولوتیک، اقتصادى، علمى، 
سیاسى و انرژى است و به همین دلیل کشور ما خواسته و 

ناخواسته درگیر فعالیت هاى امنیتى  مى شود. 
برهمین اساس یکى از تهدیدات جدى بحث تهدیدات 
زیستى است که این تهدیدات دارایى هاى زیستى مانند 
آب، غذا و در کل سالمت شهروندان را هدف قرار 
مى دهند و وظیفه وزارت بهداشت به عنوان متولى 
سالمت در زمان عادى یا بحرانى حفظ سالمت مردم است 
که از یک وظیفه ارائه خدمات درمانى و از سوى دیگر رصد 
و پایش سالمت را دارد. عمده عوامل تاثیرگذار و تهدید 
کننده سالمت خارج از وزارت بهداشت است اما این 
وزارت خانه نقش پایش، ارزیابى و هشدار را بر عهده دارد. 
هر چند این وزارت خانه موفق نخواهد شد مگر این که 
همه دستگاه ها به مسئولیت خود عمل کنند زیرا سالمت 
نیاز به همراهى ملى دارد و وزارت بهداشت براى همین 

هدف تالش مى کند.
یکى از راهکارهاى مناسب براى مقابله با حمالت زیستى 
پدافند غیرعامل و استفاده از راه کارهاى مناسب است و بنا 
بر این، باید در شهرهاى کشور ساختار مناسب و منسجم 
براى مقابله با تهدیدات داشته باشیم تا از سالمت شهروندان 
حراست کنیم. سند راهبردى پدافند زیستى کشور در 
همین زمینه تکلیف را مشخص کرده و هدف وزارت بهداشت 
در قالب این سند ایجاد نظارت یکپارچه مدیریت بحران 
زیستى، ایجاد نظام رصد و پایش و کشف تهدیدات زیستى 
و ساماندهى شبکه آزمایشگاهى براى تشخیص به موقع 

است.
برگزارى  مانند  چندى  اقدامات  بهداشت  وزارت 
کارگاه هاى آموزشى در زمینه هاى تهدیدات زیستى، انجام 
رزمایش هاى تخصصى مشترك، پیگیرى برنامه ششم 
توسعه و بندهاى مرتبط تهدیدات زیستى ارتقاى تهدیدات 

و سیستم  ها براى رصد و پایش و را انجام داده است.
این وزارت خانه در حوزه درمان و خدمات بیمارستانى 
برنامه هاى متعددى دارد که شامل سطح بندى خدمات در 
بیمارستان ها ( هسته اى، ترومایى، شیمیایى)، چند منظوره 
کردن اورژانس هاى بیمارستانى، پیگیرى براى داشتن 
بیمارستان هاى قابل گسترش که در زمان تهدید بتوانند 
ظرفیت خود را گسترش دهند و ساخت بیمارستان هاى 

صحرایى با کمک و همراهى نیروهاى مسلح مى باشد.
وزارت بهداشت در زمینه دارو و واکسن و فراورده هاى 
خونى برنامه هایى دارد و همچنین براى مقابله با تهدیدات، 
و  دارو  واکسن  پزشکى،  تجهیزات  استراتژیک  ذخیره 
فرآورده هاى خونى را در دستور کار قرار داده است. در 
طراحى بیمارستان ها نیز باید تهدیدات را مد نظر قرار دهیم 

یکى از تهدیدات جدى 
بحث تهدیدات زیستى 
هستند که دارایى هاى 
زیستى مانند آب، غذا و در 
کل سالمت شهروندان را 
هدف قرار مى دهند و 
وظیفه وزارت بهداشت به 
عنوان متولى سالمت در 
زمان عادى یا بحرانى حفظ 
سالمت مردم است این 
وزارتخانه یک وظیفه ارائه 
خدمات درمانى و از سوى 
دیگر رصد و پایش سالمت 
را دارد
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و  این که توزیع بیمارستان ها در کشور باید چگونه باشد تا 
در زمان تهدیدات از آن ها استفاده کرد. عالوه بر آن، 
آزمایشگاه هاى تشخیصى طبى با سطح زیستى باال مد نظر 
است که این آزمایشگاه ها را نیز به طور نسبى در اختیار 
داریم و در صدد توسعه هستیم. هم چنین رشته پدافند 
غیرعامل در سطح کارشناسى ارشد طراحى شده و دوره 

MPH در حال طراحى است.
وزارت بهداشت در حوزه بهداشت به ارتقاى نظام 
نیز  اورژانس  و  مى پردازد  سندرومیک  مراقبت هاى 
فعالیت هایى از قبیل تشکیل تیم هاى واکنش سریع، مجهز 
شدن پرسنل اورژانس به وسائل حفاظت فردى انجام داده 
است. هم چنین، قطب آموزش مهارت هاى فردى در زمینه 
تهدیدات در یزد تاسیس شد و نیز قطب علمى براى دیدبانى 
سالمت در حوزه تهدیدات زیستى در کرمان در حال 

طراحى است.
چالش هایى در حوزه هاى مختلف وجود دارد. کمبود 
منابع مالى انسانى و فیزیکى در زیرساخت هاى  پدافند 
زیستى، نبود شناخت کافى از ظرفیت هاى کشور در حوزه 
مقابله با تهدیدات زیستى،  ضرورت  تشکیل بانک هاى 
اطالعاتى، ضرورت وحدت رویه در فرماندهى مراکز تصمیم 
گیرى براى پرهیز از موازى کارى  کمبود مراکز تحقیقاتى 
در این حوزه، آسیب پذیرى زیرساخت هاى بهداشتى و 

درمانى کشور در مقابل تهدیدات طبیعى و غیر طبیعى، 
زمینه  در  گذارى  سرمایه  به  نیاز  و  نیافتگى  توسعه 
آزمایشگاه هاى تشخیصى با سطح باال و این که در حوزه اقالم 
راهبردى دچار وابستگى نسبى هستیم که باید متکى به 
داخل شویم از جمله چالش هاى پیش رو است و امید است 
در سال آینده رشد همه جانبه اى براى مقابله با تهدیدات 

داشته باشیم.
دکتر باغستانى معاون وزارت جهاد کشاورزى سخنران 
بعدى همایش، با تشریح وظایف وزارت جهاد کشاورزى  
گفت: مهم ترین وظیفه، امنیت غذایى است و این بحث به 
4 مولفه تولید کافى غذا براى امنیت غذایى، سالمت غذاى 
تولیدى، کیفیت باال، تولید الزم غذایى، برقرارى عدالت 
غذایى و تامین حداقل غذاى مورد نیاز شهروندان تقسیم 

مى گردد.
برنامه هاى  غذایى در دنیا و هم چنین ایران رعایت نشده 
و سازمان فائو در سال 2015 اعالم کرد براى تعیین مواد 
غذایى 9 میلیارد جمعیت زمین، تولید باید 2 برابر شود و 

این میزان در سال 2050 هم 2 برابر مى شود.
وضعیت غذایى در ایران از نظر امنیت غذایى و دسترسى 
غذایى نامناسب است،  25 درصد جامعه ناامنى غذایى 
دارند،20 درصد دچار کمبود انرژى و 40 درصد نیز دچار 
کمبود کلسیم هستند. ثروتمندان با نزدیک به  10 درصد 

از جامعه حدود 30 درصد مصرف را به خود اختصاص 
داده اند در حالى که این سهم در افراد عادى 1,5 درصد 
هست. بنا بر این، براى نیل به امنیت غذایى نخستین 
اولویت، افزایش تولید مواد غذایى است که جزو برنامه هاى 
اصلى وزارت جهاد کشاورزى است که افزایش تولید نیز یک 
سرى اثرات زیست محیطى و اثرات بهداشتى دارد. این موارد 
عامل تهدید کننده محسوب مى شوند و تنوع زیستى در 
برنامه هاى افزایش تولید، خاك و آب دچار تهدید هستند و 
آلودگى هوا و سالمت انسان دچار خدشه مى شوند. فرسایش 
خاك ایران در مرحله خطر است و در بیابان زدایى دچار 
مخاطره هستیم و از آن جا که تغییرات اقلیم باعث تغییر در 
حوزه زیستى و دامى و مانند آن مى شود اگر همین نهاده ها 
و سطح تولید را داشته باشیم در سال 2080 ایران 20 تا 25 

درصد کاهش تولید خواهد داشت. 
کاهش اثر بخشى عوامل بیولوژیک، تغییر اقلیم کارایى 
عوامل بیولوژیک را کاهش مى دهد و با مشکالتى از جمله 
افزایش مصرف آفت کش ها مواجه مى شویم که این نیز خود 

امنیت غذایى را کاهش مى دهد.
دشمن در تهدیدات زیستى در کشاورزى نیز نقش دارد 
که بیشتر مباحث بیوتروریسم را در بر مى گیرد و در حوزه 
دام و نباتات مى تواند موثر باشد به طورى که استفاده عامدانه 
دشمن علیه دام و گیاه باعث خساراتى مى شود و این که در 
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حوزه کشاورزى چه اهدافى در زمینه آگروتروریسم دارد 
مهم است. تهدیدات دشمن در خودکفایى کشور در حوزه 
تولید محصوالت استراتژیک، ضربه زدن به جایگاه جمهورى 
اسالمى در تولید و صادرات برخى محصوالت کشاورزى، 
تحریم محصوالت کشاورزى در بازارهاى جهانى به بهانه 
آلودگى، ایجاد خسارت باالى اقتصادى به هزینه هاى 
شناسایى و کنترل خسارت زاى گیاهى و دامى، ایجاد بازار 
مصرف براى سموم، آفت کش ها، واکسن و سایر نهاده هاى 
مرتبط، افزایش واردات محصوالت کشاورزى و وابستگى 

کشور است.
دیدگاه جهاد کشاورزى بر بحث پدافند زیستى است و 
این دیدگاه در سند تنظیمى پدافند زیستى انتشار پیدا 
کرده است و افق 1404 رسیدن به وزارت خانه اى با توان 
حد اکثرى در رصد، پایش، شناسایى، تشخیص، پیشگیرى، 
کنترل، مقابله و مصون سازى کشور در برابر تهدیدات 
زیستى، حوزه دامى و گیاهى است که تهدید کننده امنیت 
غذایى هستند و رتبه برتر در کشورهاى منطقه، خاورمیانه 

و شمال آفریقا شود. 
براى رسیدن به این افق، اهداف تنظیم شده سند اشعار 
دارند؛ برخوردارى از نظام یکپارچه و کارآمد در مدیریت 
پدافند زیستى، ایجاد خودکفایى و خود اتکایى در تولید 
محصوالت استراتژیک و فرآورده هاى زیستى با تاکید بر 

کاهش وابستگى، تحصیل توانایى پایش و شناسایى، 
تشخص و حفاظت و مصون سازى منابع انسانى، دامى و 
گیاهى در وزارت جهاد کشاورزى در برابر آفات و تهدیدات 
زیستى،کاهش آسیب سازى زیرساخت ها، منابع پایه، 
مزارع، جمعیت هاى دامى و گیاهى و منابع انسانى در برابر 
تهدیدات و حد اقل رسانى تهدیدات آسیب پذیرى در مقابل 
تهدیدات و برخوردارى از نظام آموزش نوین از جمله اهداف 

مهم تنظیم شده در سند چشم انداز 1404 است.
نقاط قوت وزارت جهاد، دیدگاه مثبت مدیران و سیاست 
گزاران به پدافند زیستى، وجود برخى تجهیزات پیشرفته 
در این وزارت، وجود منابع طبیعى فراوان، تنوع زیستى، 
ذخایر ژنتیکى کشور، شبکه گسترده ترویج و حفظ نباتات، 
زیرساخت هاى عمرانى در مناطق روستایى، اراضى مستعد، 
دسترسى به انرژى ارزان و توانایى تولید ارقام مقاوم مى باشد.
نقاط ضعف وزارت جهاد نیز، رعایت نشدن دقیق 
موازین و ساز و کارهاى کنترلى در ورود بذر از مبادى 
مختلف و گسترده، وابستگى به واردات آفت کش، بذر و 
ذخیره سازى،  فضاى  نبودن  استاندارد  واکسن، 
برخوردارى از تجهیزات قدیمى در حوزه نظارتى، اشراف 
نداشتن به شیوه هاى انتشار آفات و بیمارى ها، توسعه 
نیافتگى روش هاى سریع عوامل بیولوژیک، برخوردار 
نبودن آزمایشگاه ها از توانایى تشخیص سریع، قوى 
نبودن شبکه پایش و پیش آگاهى، توسعه نیافتن 
روش هاى پیشگیرى و ایمن سازى، واردات بى رویه و 
رویکرد وارداتى براى اقالم مورد نیاز، ضعف همکارى هاى 
بین المللى براى تشخیص، ضعف در قرنطینه داخلى و 
خارجى، نداشتن تجهیزات کافى براى امحاى سموم، 
نبود صندوق اعتبارات براى دسترسى سریع براى مقابله 
با تهدیدات زیستى هستند که از جمله چالش هاى پیش 

روى این وزارت خانه به شمار مى روند.
ایجاد ساختار و نظام پدافند زیستى در تمام سطح و 
تعامالت  و  ارتباطات  تقویت  وابسته،  سازمان هاى 
همکارى هاى درون و برون سازمانى، ایجاد و تقویت 
شناخت تهدیدات زیستى، حمایت از تولید داخل و ایجاد 
زمینه رشد محصوالت درون زا، ذخیره سازى مواد اولیه 
ذخایر ژنتیکى بیوبانک ها، توسعه نظام نظارت بر واردات 
و محصوالت زیستى و ارتقاى سیستم هاى قرنطینه و 
امکان تشخیص در مناطق مرزى، توسعه اصول و الزامات 
پدافند زیستى در زیرساخت هاى وزارت جهاد کشاورزى، 
مدیران  سطح  در  زیستى  پدافند  فرهنگ  توسعه 
کارشناسان و تولید کنندگان، حمایت از تحقیقات 
کاربردى، حمایت و تقویت پژوهش جهت دستیابى به 
دانش و فن آورى هاى نوین حوزه تشخیص و کنترل و 
مقابله با تهدیدات زیستى، توسعه سطح دانش و مهارت 
تخصصى نیروهاى انسانى وزارت جهاد در حوزه پدافند، 
تقویت و توسعه سامانه ها ، زیرساخت هاى نوین، رصد و 
پایش شناسایى و تشخیص آفات و بیمارى  ها و گیاهان 
راهبردهاى مورد تأکید پیش روى این وزارتخانه پدافند 
زیستى هستند. بر همین اساس، الزامات تحقق اهداف 

پدافند زیستى نیازمند پیشنهاداتى همچون محوریت 
بخشیدن به کشاورزان و تولید کنندگان در اقدامات 
پدافندى و توانمند سازى آن ها، توجه و تاکید بر مدیریت 
دانش و یادگیرى سازمانى در حوزه پدافند غیرعامل، 
فعال سازى آینده نگرى و ایجاد واحد متولى پدافند 
زیستى است که از جمله راهکارهاى پیشنهادى به شمار 

مى روند. 
بنا بر همین گزارش، در بخش دیگرى از همایش زیستى 
از سامانه آزمایشى رصد و پایش رونمایى شد و معاون 
هماهنگى قرارگاه پدافند زیستى توضیحاتى در این باره ارائه 

کرد. 
دکتر سمیعى مدیر کل آزمایشگاه مرجع کشور دیگر 
سخنران مدعو همایش با اشاره به اقدامات مورد نیاز در راه 
فناورى هاى متنوعى در  تحقق پدافند زیستى گفت: 
تشخیص، استفاده مى شود اما هنوز از تجهیزات کافى 
برخوردار نیستیم یا در تجهیزات مورد نیاز به خارج وابسته 
هستیم. هم چنین، از الزامات پایش تهدیدهاى زیستى؛ 
سرعت، حساسیت، درستى و ارزانى است که به دست 

آوردن این سیستم، نیاز به توان مالى و تخصصى دارد.
از سوى دیگر، رصد و تشخیص به این معنا هست که 
سامانه ها مى توانند حساسیت بیمارى هاى عفونى، احتمال 
ورود بیمارى و زمان ورود را توجه به عوامل و مشخصات 
بالینى را زود تر مشخص کنند و پس از آن مى توان ضد 

بیمارى را تولید کرده و یا آن را کنترل کرد.
براى نمونه، آمریکا شبکه اى از دستگاه هاى نمونه بردارى 
هوا ایجاد کرده که بین 8 تا 10 ساعت مى تواند اعالم کنند 
که آیا مشکلى وجود دارد یا خیر. ویژگى هاى میکرو 
ارگانیسم  ها به عنوان یک عامل بیمارى زا، بیمارى زا بودن 
و ایجاد بیمارى شدید، انتقال آسان، سمى بودن و مواردى 
از این قبیل را مى توان توسط سامانه ها تعیین و اعالم کرد.

سردار عراقى زاده ریاست اداره بهداشت و درمان ستاد 
کل نیروهاى مسلح نیز نقش بهداشت و درمان نیروهاى 
مسلح در حوزه تهدیدات CBRNE  با تاکید بر تهدیدات 

زیستى مورد بررسى و مداقه قرار داد.
هم چنین، فعاالن حوزه پدافند زیستى به ترتیب 
فهرست زیر توسط دکتر آقاجانى، سردار جاللى، سردار 
مهدى پور، دکتر باغستانى و دکتر زارعى مورد تقدیر 
همایش قرار گرفتند:  نخست، دکتر منوچهر مهرام ریاست 
دانشگاه علوم پزشکى قزوین، دوم، دکتر ایمانیه ریاست 
دانشگاه علوم پزشکى شیراز، سوم، دکتر خالد خداوردى 
معاون توسعه مدیریت منابع انسانى سازمان دامپزشکى 
کشور، چهارم، مهندس سید رضا پورنقى مشاور معاون وزیر 
و دبیر کمیته پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزى، 
پنجم، مهندس محمود مومن نسب مدیر کل پدافند 
غیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد، ششم، دکتر معصومه 
هداوندخانى مدیر کل پدافند غیرعامل سازمان انتقال خون 
ایران، هفتم، دکتر رضا صادقیان مدیر کل پدافند غیر عامل 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازى رازى که حائز 

رتبه هاى اول تا هفتم شدند. 
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محمود واعظى وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات 
در این مراسم پس از رونمایى از تمبر یادبود این هفته، 
پدافند غیرعامل را بسیار مهم دانست و گفت: زمانى 
که مقرر شد سازمان پدافند غیرعامل در کشور 
راه اندازى شود، اینجانب در کمیته سیاسى و امنیتى 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و همگى تالش 
کردند تا سرانجام موضوع پدافند غیرعامل به تصویب 
تا  رسید  رهبرى  معظم  مقام  تأیید  و  مجمع 
زیرساخت هاى اساسى کشور را از خطرات ایمن 
ساخته و اطمینان خاطر ایجاد شود. محمود واعظى 
با ابراز خرسندى از اینکه  پدافند غیرعامل در حال 
تبدیل شدن به یک فرهنگ در کشور است، به 
مباحث جانبى مانند محتوا، فیلترینگ و... که در 
حوزه پدافند غیرعامل مطرح مى شود اشاره کرد و 
افزود: این حوزه ها چندین متولى در کشور دارند اما 
از آنجا که پدافند غیرعامل تنها یک متولى دارد بهتر 
است وارد مسائل حاشیه اى نشود و تنها به پدافند 
غیرعامل بپردازد چرا که پرداختن به بخش هاى 

دیگر اهمیت پدافند را کم مى کند.

   زیرساخت تمام زیرساخت ها
واعظى با بیان اینکه از قدیم شبکه ارتباطى 
اهمیت داشت، گفت: اگر در گذشته ارتباط تلفن 

قطع مى شد بخشى از کار نظام مختل مى شد ولى 
اکنون با توجه به اینکه شرایط زیرساخت ارتباطات 
و فناورى اطالعات دچار تغییر و تحول بسیارى شده 
است و سیستم کنونى روى IP کشور انجام مى شود 
بنابراین اگر مشکلى در یک بخشى از شبکه پیش 
بیاید کل شبکه در کشور دچار مشکل مى شود. وزیر 
ارتباطات افزود: شبکه ارتباطى کشورها، زیرساخت 
تمام زیرساخت هاى کشور است و تمام شبکه هاى 
برق، آب، تلفن و.... به بخش ارتباطات متصل هستند 
بنابراین بحث پدافند غیرعامل در کشور اهمیت 
زیادى پیدا مى کند و باید به عنوان بخش کلیدى و 

اساسى به آن توجه شود.

  شبکه ملى اطالعات خواست رهبرى
محمود واعظى راه اندازى شبکه ملى اطالعات بعد 
از 14 سال را در راستاى اجراى پدافند غیرعامل 
دانست و گفت: شبکه ملى اطالعات خدمت پدافند 
غیرعاملى است چرا که آنچه مردم ما نیاز دارند در 
داخل کشور مدیریت مى کنیم و تولید محتوا و 

تأکید  همایش نکوداشت هفته پدافند غیرعامل  

هدف شبکه ملی اطالعات، محدودسازی نیست

سوسن صادقى| مراسم همایش نکوداشت هفته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات (2 تا 8 آبان ماه)، با حضور دکتر محمود 
واعظى وزیر ارتباطات، محمد جواد آذرى جهرمى معاون وزیر و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت، سردار غالمرضا جاللى رئیس سازمان 

پدافند غیرعامل کشور و سایر مسئوالن  برگزار شد.

مباحث جانبى مانند محتوا، 
فیلترینگ و... که در حوزه 
پدافند غیرعامل مطرح 
مى شود اشاره کرد و افزود: 
این حوزه ها چندین متولى در 
کشور دارند اما از آنجا که 
پدافند غیرعامل تنها یک 
متولى دارد بهتر است وارد 
مسائل حاشیه اى نشود و تنها 
به پدافند غیرعامل بپردازد
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امنیت آن در دستان خود ما است.
وى با اشاره به سخنان یکى از مراجع درباره اینکه 
باید اینترنت مستقل داشته باشیم، افزود: راه اندازى 
شبکه ملى اطالعات از مطالبات رهبرى بوده است 
و دولت تدبیر و امید به مطالبات ایشان لبیک گفت 
و توانست در مدت سه سال کار بر زمین مانده را 
انجام داده و فاز اول آن را در هفته دولت راه اندازى 

کند.
واعظى گفت: اگر نظر برخى این است که ما 
ارتباط مردم، بنگاه هاى اقتصادى و... را با دنیا قطع 
کنیم، هیچ دولتمردى و حتى رهبرى خواستار این 
قطع ارتباط نیست چرا که مى توانیم از بستر شبکه 
ملى ارتباطات استفاده قوى در ارائه محتواى فاخر 
با قیمت ارزان و سرعت باال داشته باشیم. از سوى 
دیگر نمى توانیم براى استادان، پزشکان و.. که 
مى خواهند از محتواى بین المللى استفاده کنند 

محدودیت ایجاد کنیم.
وزیر ارتباطات، شبکه ملى اطالعات را گامى براى 
اکنون همه  افزود:  و  دانست  غیرعامل  پدافند 
مى توانند با اطمینان خاطر به شبکه هاى دیگر وصل 
شوند. حتى قرار است شبکه علمى کشور را روى 
این بستر فعال کنیم. از سوى دیگر دولت الکترونیک 
یا دولت همراه به عنوان زیرمجموعه شبکه ملى 
اطالعات راه اندازى خواهد شد که در روزهاى آینده 
خبرهاى خوبى در این باره به مردم ارائه خواهیم 
داد.واعظى امنیت شبکه ملى اطالعات را بسیار باال 
در  اندرکاران  گفته دست  به  گفت:  و  دانست 
سرشمارى نفوس و مسکن اینترنتى وقتى سایت 
روى بستر شبکه ملى اطالعات قرار گرفت مردم با 
سرعت باال و با کیفیت و در امنیت کامل توانستند 
در این سرشمارى شرکت کنند و حتى یک مشکل 
کوچک امنیتى نیز در آن مدت گزارش نشد.وى به 
بحث بومى سازى و تولید تجهیزات در داخل کشور 
اشاره کرد و افزود: باید در این حیطه سرمایه گذارى 
کرده و از نخبه هاى داخل براى بومى سازى استفاده 
کنیم چرا که باید از تجهیزاتى در داخل کشور 
استفاده کنیم که بر آن ها تسلط کافى داشته باشیم 

تا امنیت زیرساخت ها برقرار شود. 

   ایجاد پایدارى
محمدجواد آذرى جهرمى معاون وزیر ارتباطات 
و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات شبکه ملى اطالعات نیز در این 
مراسم گفت: در ماه هاى اخیر مرحله نخست شبکه 
ملى اطالعات به بهره بردارى رسید و به دنبال آن 
پایدارى خوبى در شبکه اینترنت کشور ایجاد کرده 
است. آذرى جهرمى با انتقاد از کسانى که قصد 
تخریب شبکه ملى اطالعات را دارند، افزود: وجود 

این شبکه براى کشور ضرورى است. اگر عده اى 
مى خواهند اینترنت را محدود به داخل کشور کنند 
باید گفت ادبیات اسالم این است که نباید تنها 
محدود به مرزهاى داخل شویم بنابراین هدف 
تأثیرگذارى کالن است تا بتوان پیام اسالم را به دنیا 
رساند. وى گفت: شبکه ملى اطالعات را ایجاد 
نکرده ایم که کشور را ایزوله و محدود کنیم بلکه باید 
از این بستر استفاده کنیم تا بتوانیم پیام خود را 
ترویج کنیم و این با تولید محتوا امکان پذیر است. 
ملى  با شبکه  مى گوییم  اینکه  گفت:  جهرمى 
اطالعات خود را مصون سازى کنیم این به معناى 
حذف صورت مسأله نیست. همین که این شبکه 
راه اندازى شده است خیلى ها در دنیا از اینکه محتوا 
نیستند  تولید خواهد شد خوشحال  ایران  در 

بنابراین نباید عده اى به دنبال تخریب شبکه ملى 
باشند.

   شبکه ملى اطالعات یک نظام دفاعى
سردار غالمرضا جاللى رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور، شبکه ملى اطالعات را نظام دفاعى 
توصیف و بر تکمیل و توسعه آن تأکید کرد و گفت: 
شبکه ملى اطالعات نقش مهمى در پایدارى 
شبکه هاى ارتباطى کشور در برابر تهدیدات بیرونى 
دارد. سردار جاللى درباره شبکه ملى اطالعات نیز 
گفت: شبکه ملى اطالعات پدافند ترین طرح وزارت 
ارتباطات است که مى تواند پایدارى ایجاد کند. 
اساسى ترین رویکرد ما با حمالت سایبرى تکمیل 
شبکه ملى اطالعات است و باید این شبکه تقویت 

شود.وى با انتقاد از کسانى که در دولت گذشته به 
و  راه  وزارت  با  ارتباطات  وزارت  ادغام  دنبال 
شهرسازى بودند، گفت: وزارت ارتباطات نقش 
مهمى در توسعه کشور دارد و باید به «وزارت دفاع 
سایبرى» تبدیل شود. جاللى بر اهمیت شرکت 
ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات در توسعه 
کشور تأکید کرد و افزود: عده اى در صدد تحریم 
اینترنت هستند در حالى که فضاى اینترنتى مانند 
اقیانوسى است و در این اقیانوس باید براى خود 
دریایى با تجهیزات و زیرساخت هاى امن فراهم 
کنیم بنابراین این مجموعه ها، بخش هاى مهم 
حاکمیتى کشور هستند که باید متناسب با نقش 

خود، الزام هایى را طراحى و دنبال کنند.

   رونمایى از ضد بدافزار بومى
رونمایى از ضد بدافزار بومى از دیگر برنامه هاى 
بود که محمد خوانسارى رئیس  این همایش 
پژوهشگاه فناورى اطالعات و ارتباطات (مرکز 
تحقیقات مخابرات) درباره این نرم افزار گفت: امروز 
نسخه تکامل یافته ضد بدافزار بومى (پادویش) براى 
بهره بردارى در سطح ملى رونمایى شد.وى با بیان 
اینکه مراسم هاى گذشته معرفى تولید نسخه اولیه 
این ضد بدافزار بوده، افزود: در سال 91 نخستین 
نسخه سازمانى این محصول در سال 92 نسخه 
آزمایشى خانگى و در سال 94 نسخه اندروید این 
محصول معرفى شده بود که اواخر مرداد ماه گواهى 
ارزیابى این محصول در نهایت گواهى ارزیابى 
امنیتى از مرکز مدیریت راهبردى افتا را اخذ کرده 
است.خوانسارى گفت: هم اکنون 200 هزار نسخه 
خانگى، 70 هزار نسخه سازمانى و 200 هزار 
نسخه اندروید از این محصول در دست استفاده است 
و همین امر باعث شده که اکنون بتوانیم این 
محصول را به عنوان نسخه نهایى تکامل یافته ضد 
بدافزار بومى براى اعالم عموم و بهره بردارى در 
سطح ملى اعالم کنیم. در این مراسم همچنین چند 
تفاهم نامه همکارى بین کمیته پدافند غیرعامل 
وزارت ارتباطات، شرکت و سازمان هاى تابعه و 
مراکز آپا و دانشگاه فردوسى مشهد و شیراز امضا 
شد. از سوى دیگر از سند راهبردى پدافند غیرعامل 
وزارت ارتباطات و شرکت و سازمان هاى تابعه 
رونمایى شد. گفتنى است محمود واعظى در حاشیه 
این همایش در جمع خبرنگاران حاضر شده و به 
وزیر  پرداخت.  سؤاالت  برخى  به  پاسخگویى 
ارتباطات از طراحى روباتى در شرکت ارتباطات 
زیرساخت خبر داد که بواسطه بهره گیرى از آن 
امکان فیلتر خودکار سایت هاى مستهجن فراهم 
شده و روزانه تعداد زیادى از این سایت ها پاالیش 

مى شوند.

اگر نظر برخى این است 
که ارتباط مردم، بنگاه هاى 
اقتصادى و... را با دنیا قطع 
کنیم، هیچ دولتمردى و حتى 
رهبرى خواستار این قطع 
ارتباط نیست چرا که 
مى توانیم از بستر شبکه 
ملى ارتباطات استفاده 
قوى در ارائه محتواى فاخر 
با قیمت ارزان و سرعت باال 
داشته باشیم
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جانشین فرمانده ستاد کل نیروهاي مسلح در 
سومین همایش جامع پدافند عامل و غیر عامل 
کشور گفت: باید براى تالش براى توسعه فرهنگ 

پدافند عامل و غیرعامل تالش کنیم. 
به گزارش پایداران،این همایش با حضور نیروهاي 
لشکري و کشوري، امیر موسوي جانشین فرمانده 
ستاد کل نیروهاي مسلح و رئیس سازمان پدافند 

غیرعامل برگزار شد.
امیر سرتیپ موسوي با نقل به مضمون از سخنان 
مقام معظم رهبري افزود: ایشان درباره مبارزه با 
استکبار مى فرمایند مبارزه با استکبار و نظام سلطه 
تعطیل پذیر نیست و جزیی از انقالب اسالمی است؛ 
اگر مبارزه نکنیم یقینا به قرآن عمل نکرده ایم. 
مبارزه با استکبار پایان نمی گیرد که اهم مستکبرین 
دولت کودك ُکش آمریکاست. به همین دلیل مبارزه 
با استکبار خصوصا امریکا هرگز پایان نمی گیرد و با 
مذاکرات و امضاي چندین کاغذ نیز از بین نمی رود. 
پس از انقالب شاهد خصومت امریکا علیه ایران 

به  توجه  هنگام  که  باشیم  مراقب  باید  بودیم. 
پدافندهاي عامل یا غیرعامل، دیگري را کنار نزنیم 
زیرا با برقراري توازن میان این دو پدافند امکان دفاع 

و خنثی کردن تهدیدات وجود دارد.
امیر موسوي ریشه و اساس ایران را مد نظر 
برابر  در  هوشیاري  گفت:  و  دانست  تهدیدات 
تهدیداتی که طیف وسیعی دارند و مقابله با آن ها از 

مهمترین اقدام است.
پدافند عامل جزیی از پدافند غیرعامل است و 
قدمت پدافند غیرعامل در ایران بسیار است اما امروزه 
در باور عمومى مردم این سازمان تنها با فعالیت هاي 
مهندسی شناخته می شود که پدافند غیرعامل باید 
با تبیین برنامه براي شناسایی تمام حوزه هاي 
سازمان در میان باورهاي عمومی  تالش کند تا در 
بستر جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود. جانشین 
فرمانده نیروهاي مسلح گفت: پدافند عامل داراي 
متولی مشخص است اما متولی پدافند غیرعامل تمام 
سطوح مردم است و باید تالشی صورت گیرد که 

شکل انفعالی کلمه در ذهن مخاطب از بین برود زیرا 
پدافند فعال قدرت کشور را در برابر تهدیدات افزایش 
می دهد .وي ادامه داد: اشاعه و توسعه فرهنگ پدافند 
عامل و غیرعامل با تمام ظرفیت هاي موجود صورت 
گیرد و از سازمان هشدار صرف، به سمت حوزه هاي 
مدیریتی در پدافندغامل و غیرعامل وارد شویم. 
ایرانى ها به دنبال آرمان هاي انقالب اسالمی هستند 
و مهم ترین ضرورت در آرمان ها، حفاظت از جان و 
امنیت مردم است. حاکمیت متکی به مردم است و 
دشمن در صدد است با تخریب باورهاي مردم به 
ارمانهاي انقالب است که باید با تالش هر دو سازمان 
براي مقابله با تهدیدات اقدامات الزم صورت گیرد.  
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ادامه همایش 
درباره کارکردها و دستاوردهاى پدافندغیرعامل 
وا لَُهْم َما  گفت: با توجه به آیه 60 سوره انفال َو أَِعدُّ
ةٍ َو ِمْن رِباِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
 ُ ِ َو َعُدوَُّکْم َو آَخریَن ِمْن ُدونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهُم اهللاَّ اهللاَّ
ِ یَُوفَّ إِلَْیُکْم  یَْعلَُمُهْم َو ما تُْنِفُقوا ِمْن َشیْ ءٍ فی  َسبیِل اهللاَّ

امیر سرتیپ موسوی در سومین همایش جامع پدافندعامل و غیرعامل 

مبارزه با نظام سلطه بخشی از انقالب اسالمی است
سردار جاللى: زبان دیپلماسى نظامى یعنى نشان دادن قدرت ملى 

سومین همایش پدافند عامل و غیرعامل 9 آبان ماه سال جارى  با حضور  امیرسرتیپ موسوى جانشین فرمانده ستاد کل نیروهاى مسلح، رئیس 
سازمان پدافندغیرعامل کشور و نیروهاى لشکرى و کشورى با هدف توسعه فرهنگ پدافند عامل و غیرعامل برگزار شد. 
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َو أَنُْتْم ال تُْظلَُموَن محور بازدارندگى و تولید قدرت 
در قرآن کریم به صورت بارز بیان شده است.  در 
کلمه اعدوا به قدرت را تولید کنید و مااستطعتم 
من قوه به معناى توان استفاده از قدرت، قوه به 
معناى نیروى انسانى و رباط الخیل به معناى 
ادوات جنگى  مطرح شده است که تاکید بر 
آمادگى جنگى داریم. دکتر جاللى ادامه داد: روح 
این آیه بر افزایش تولید قدرت، انباشت و  نمایش 
قدرت تاکید دارد به طورى که دشمن از قدرت 
ملى بهراسد.باید قدرت در کنار مولفه هاى دیگر 
(تولید و انباشت) به نمایش دشمن در بیاید، زیرا 
اگر دشمن از قدرت کشور ما آگاهى نداشته باشد 
بازدارندگى صورت  هیج  تهدیدات  برابر  در 

نگرفته است. 
جاللى زبان دیپلماسى نظامى را بدون نیاز به 
تریبونى براى اعالم فعالیت هاى خود دانست و 
گفت: زبان دیپلماسى نظامى کشور به معناى 
بررسى منظم آفند ها و توانمندى دشمن و 
اقدامات الزم براى مقابله با تهدیدات است که 
نمایش قدرت نیز یکى از مهمترین مولفه هاى 

زبان دیپلماسى نظامى است.
وى ادامه داد: با نمایش قدرت، قادر به ایجاد 
مفهوم ذهنى در مخاطب براى میزان توانایى هاى 
ذهن  در  باید  بازدارندگى  اثر  ملى هستیم. 
دشمنان شکل بگیرد و به همین دلیل نیروهاى 
مسلح رزمایش هاى بسیارى را انجام مى دهند. 
دشمن همواره در حال ارزیابى دستاورد ها و 
اقدامات امنیتى ما براى افزایش قدرت ملى است 
و اگر نتوانیم این توانمندى قدرت ملى خود را 
مادام به دشمن یادآور شویم، از غفلت ما به نفع 
خود استفاده خواهد کرد. سردار جاللى علت به 
را  موشکى  شهرك هاى  گذاشتن  نمایش 
برداشت هاى غلط کشورهاى متخاصم نسبت به 
قدرت ملى ایران برشمرد و گفت: تفهیم قدرت 
از دیگر گام هایى است که باید انجام دهیم. با 
تفهیم درست از قدرت ملى قادر خواهیم بود 

دشمن را به تغییر رفتار نسبت به کشور وادار 
کنیم.

ملى  قدرت هاى  از  درست  درك  نبود 
کشورهاست که دشمنان را به فکر و محاسبات 
شکل گیرى  عامل  و  مى اندازد  نظامى  غلط 
جنگ هاى نظامى مى شود.  وى ادامه داد: قدرت 
و  دارد  غیرعامل  پدافند  با  مستقیم  رابطه 
شهرك هاى موشکى که توسط پدافند غیرعامل 
طراحى شده است نیز این مفهوم را به دشمن 
منتقل مى کند که در سخت ترین شرایط جنگى 

نیز قادر به پایدارى قدرت ملى خواهیم بود.  
قدرت ملى را حاصل تالش فنى مهندسان فعال 
با بررسى  االنبیا است که  در قرارگاه خاتم 
سناریو هاى تهدید و طراحى هاى الزم توانسته 
ایم مصون سازى را در تمام رده هاى نظامى ایجاد 
کنیم که عامل ایجاد قابلیت هاى فراوان در کشور 
شده است.  تحمیل جنگ نظامى زمینى در سال 
2003 به ایران یکى از طرح هاى حمله آمریکا 
پس از اشغال عراق بود و پدافند غیرعامل با 

پیاده سازى مدل هاى تکرار جنگ تحمیلى عراق 
علیه ایران در سال 2003 با حذف ضعف ها در 
راه هاى احتمالى حمله زمینى به ایران توانست 
تهدید جنگ زمینى علیه ایران را با اقدامات به 
موقع از طریق دفاع الیه به الیه، بررسى دفاع 
براساس توپوگرافى مناطق و ... را براى همیشه 
حذف و مرزهاى زمینى ایران نفوذناپذیر کنیم.

پدافندغیرعامل  سازمان  دیگر  اقدام 
بخش هاى لجستیک هاى نظامى کشور را مورد 
بررسى قرار داد و در الیه اى از پدافند غیرعامل 
براى مصون سازى در مقابل تهدیدات استتار 
کردیم و سیلو هاى موشکى دیگر اقدام سازمان 
بوده است. از سوى دیگر، اقدامات پنهان سازمان 
پدافند غیرعامل در سطح پایدارى امنیت ملى 
بسیار مهم است و در همکارى با دیگر سازمان ها 
توانسته به این یافته هاى خطیر دست پیدا کند 
اما باید دانست با تالش هاى مجاهدان این 
سازمان با افتخار مى توان ادعا کرد که حوزه فنى 
مهندسى در جهان منحصر به فرد است و تنها با 
پنهانى همه جهادگران سازمان  تالش هاى 
پدافند غیرعامل ممکن گردیده است به زورى 
که با تکیه بر مهندسى سازمان پدافند غیرعامل 
میتوانیم فرودگاه هاى نظامى و کارخانه هاى 

موشکى در زیرکوه ها داشته باشیم.
ایران با مدیریت و استراتژى قوى مقام معظم 
رهبرى توانسته است به مولفه قدرت دست یابد 
و عزت ایران ناشى از قدرت ملى این کشور است. 
تضعیف قدرت به معناى تضعیف امنیت ملى و 
اقتدار آن است و به همین دلیل باید همکارى 
غیرعامل  و  عامل  پدافند  سازمان هاى  بین 
افزایش پیدا کند و با راهبردهاى رهبر معظم 
انقالب به نحو احسن پیشرفت و پایدارى امنیت 

و قدرت ملى را ایجاد کنیم. 
پایان این همایش همراه با تجلیل از دانش 
آموختگان برتر توسط سردار جاللى و دیگر 

مسئوالن بود.

پدافند باید به رها 
ماندن 2000 کیلومتر سواحل 
جنوبى کشور از بندر چابهار 
تا بندر امام خمینى توجه 
کند زیرا با استفاده بهینه از 
این مناطق قادر به جذب 
سرمایه هاى خارجى 
مى شویم و از طرفى امکان 
ایجاد تاسسات حیاتى و مهم 
را به دور از جمعیت احداث 
فراهم خواهد آمد
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  نفوذ فضاى سایبر 
فضاى سایبرى به حوزه هاى مختلفى وارد شده 
که از جمله در اقتصاد براى تبادل کاال، منابع مالى، 
دسترسى به اطالعات مناسب، از بین بردن رانت ها 
و غیره است. نفوذ فضاى سایبر در حوزه اقتصاد، 
آنرا به سمت سایبرى شدن و در حوزه رسانه باعث 
ایجاد رسانه هاى نوین شده که توسعه فرهنگى، 
اجتماعى و سیاسى را به دنبال داشته است. هر 
کشورى که بتواند محتوا و سرویس هاى الزم را 
بوجود آورد مى تواند برنده باشد و توسعه فضاى 
سایبر و نفوذ آن در فضاى دفاعى باعث ساخت 
افکن ها،  بمب  تا  سایبرى  نظامى  ارتش هاى 
سیستم هاى ماهواره، سنجش از راه دور شده است 
و جا به جایى و تحرك ها از جمله قابلیت هاى 
نظامى در فضاى سایبرى به شمار مى روند. 
انتصاب فرماندهى نظامى سایبرى در ارتش 
آمریکا نشان دهنده قابلیتى است که به فناورى 
اطالعات داده شده و تلفیق فضاى سایبر با 
و  اصلى  حوزه  ایجاد  باعث  دیگر  حوزه هاى 
تخصصى شده است.امروزه فضاى سایبرى مهم 
تر از زیرساخت هاى حیاتى شده و متاسفانه در 
دولت گذشته به دنبال ادغام وزارت ارتباطات با 
وزارت راه بودند که سازمان پدافند غیرعامل با آن 

مخالف بود که اگر این کار انجام مى شد کشور 50 
سال به عقب بر مى گشت درحالى که در دنیا به 

دنبال ساختارهاى جدید هستند.

  وزارت دفاع سایبرى کشور 
زیرساخت حیاتى یعنى زیرساخت مرتبط با 
امنیت ملى کشور و وقتى مجموعه اى وابسته به 
زیرساخت شود به آن زیرساخت زیرساخت ها 
مى گویند که در همین زمینه وزیر دفاع آمریکا 
گفته بود نیازمند ایجاد زیرساخت ویژه اى هستیم 

که فراتر از امنیت ملى است.
زیرساخت هاى سایبرى به نظر سازمان پدافند 
غیرعامل، مى توانند به عنوان زیرساخت پایه و 
کنترل کننده تمام زیرساخت هاى حیاتى کشور 
باشد اما در مقابل وقتى زیرساختى اهمیت باالیى 
داشته باشد، اهمیت تهدیدات و خطرات آن نیز 

بیشتر مى شود.
کشور ایران در میان مهاجرت از فضاى سنتى 
به فضاى مدرن هست و ممکن است نتوانیم 
شرایط را دقیق احساس کنیم. نفوذ و درهم تنیدن 
فضاى سایبر با دیگر فضاها، انقالبى است که باعث 
مى شود وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات به 
یک وزارت بسیار مهم تبدیل شود و نقش کلیدى 

مى تواند ایفا کند.
بر همین اساس، تبدیل شدن حوزه سایبرى 
به بزرگراه و بسترى براى همه کارکردهاى اساسى 
فناورى  و  ارتباطات  وزارت  کشورباعث شده 

اساسى ترین رویکرد مقابله با حمالت سایبرى، تکوین و توسعه شبکه ملى اطالعات است و در واقع شبکه ملى اطالعات، چون پایدارى و تداوم کارکرد را ارایه 
مى دهد، پدافندى ترین کار وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات به شمار است. توسعه فناورى باعث شده کارکردهاى آن در حوزه هاى سرگرمى، تجارت و 
ارتباطات به عنوان یک زیرساخت جدى در همه حوزه ها ارتقا پیدا کند بنا بر این به عنوان محور ورودى به همه حوزه هاى کشور از قبیل پردازش، ارتباطات 

سرعت باال، محاسبات در شاخه هاى مدیریت صنعتى، زیرساختى، رسانه و حوزه هاى جنگى محسوب مى شود.

سردار جاللی در همایش پدافند سایبری

شبکه ملی اطالعات راه کار مقابله با حمالت سایبری است

زیرساخت حیاتى یعنى 
زیرساخت مرتبط با امنیت 
ملى کشور و وقتى 
مجموعه اى وابسته به 
زیرساخت شود به آن 
زیرساخت زیرساخت ها 
مى گویند که در همین زمینه 
وزیر دفاع آمریکا گفته بود 
نیازمند ایجاد زیرساخت 
ویژه اى هستیم که فراتر از 
امنیت ملى است
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اطالعات و شرکت ارتباطات زیرساخت، نقش 
اساسى و کلیدى در توسعه کشور داشته باشند و 
شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به نقش خود 
به عنوان شرکت حاکمیتى تلقى مى شود و این 
نقش را مسئوالن  این شرکت و وزارت ارتباطات 

و فناورى اطالعات باید بپذیرند و دنبال کنند.
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات مى تواند با 
نقشى که در دفاع از همه حوزه هاى مشترك با 
فضاى سایبرى دارد با نام وزارت دفاع سایبرى 
کشور نامیده شود. بدین ترتیب،  هرچه اهمیت 
زیرساخت باال رود در مقابل سطح تهدیدات و 
خطرات آن نیز افزایش پیدا مى کند به طورى که 
تهدیدات در مقطع موجود از حالت نظامى عبور 
کرده و در الیه هاى ترکیبى و تخصصى شکل 
گرفته اند و براى نمونه جنگ سایبرى و اقتصادى 
را ایجاد کرده اند. نظریات نظامى در 10 سال 
گذشته  بر اساس زیرساخت ها هدف تعیین 
مى کردند اما هنگامى که زیرساخت ها به فضاى 
سایبر مى آیند، همین نقش را مى توان در حوزه 

استراتژیک سایبرى فراهم نمود.

  حمله به زیرساخت هاى حیاتى
 2 آمریکایى ها  نیتروزئوس،  طرح  مطابق 
سناریو را در هنگام به نتیجه نرسیدن مذاکرات با 
کشورهاى 1+5 و دوم در زمان احتمالى درگیر 
شدن با رژیم صهیونیستى برنامه ریزى کرده 
بودند. بنا بر مدل پیچیده  این طرح، حمله به 
شبکه هاى ارتباطى، پدافند هوایى، شبکه برق 

رسانى و رسانه ها هدف گذارى شده بود و 
ایران توانست براى پدافند در برابر 

مختلف  شبکه هاى  طرح،  این 
به فضاى  وابسته  زیرساختى 
سایبرى خود را الیه به الیه 
کند و بر اساس حجم هر الیه 

هدف گذارى انجام دهد.
هدف اصلى حمالت به نقش وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات در دفاع سایبرى از  ابعاد 
زیرساختى باز مى گردد.  آمریکایى ها وقتى براى 
ابتدا  انتخاب مى کنند  کارهاى نظامى هدف 
اطالعات جمع آورى مى کنند بنابراین توجه به 
فناورى  و  ارتباطات  وزارت  زیرساخت هاى 
طریق  از  چراکه  است  مهم  بسیار  اطالعات 
جاسوسى و روش هاى مختلف به دنبال کسب 

اطالعات هستند.

ICT پدافندى ترین اقدام   
براى روش ها و شیوه هاى مقابله با این گونه 
هدف گذارى ها، اساسى ترین و محورى ترین کار 
در این فضا، تقویت و ارتقاى سطوح کارکردى 

شبکه ملى اطالعات است. در واقع شبکه ملى 
اطالعات، پدافندى ترین کار وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات به شمار مى رود چون پایدارى و 
تداوم کارکرد را ارایه مى دهد. اندیشکده هاى 
بر میزان وابستگى هاى سایبرى ما به  غربى 
آمریکایى ها متمرکز شده اند و اساسى ترین 
رویکرد براى مقابله با حمالت سایبرى، تکوین و 
توسعه شبکه ملى اطالعات است و چون به عنوان 
یک نظام دفاعى مطرح است رویکردى جز آن 
فرهنگى  و  بانکى  تجارى،  نداریم.انتظارات 
بخش هاى مختلف و پدافند غیرعامل از شبکه 
ملى اطالعات، پایدارى و تداوم کارکرد در زمان 
حمالت و تهدیدات است. ضمن این که با انتقال 
هاستینگ ها و دیتاسنترها به داخل کشور باید 
ارتقاى سرعت در داخل باشد و سرویس هاى 
داخلى باید با سرعت خوبى ارایه شوند. فضاى 
اینترنت جهانى مانند اقیانوس ها هستند و وقتى 
سونامى بیاید آسیب مى رساند. بحث این است که 
براى ارتباط با اقیانوس نیز باید دریا داشته باشیم 
که از یک طرف مثل دریاچه محدود نیست و از 
طرف دیگر مى تواند امکانات امن ترى را در مقابل 
حمالت اقیانوس ها همچون سونامى ایجاد کنند.
حیطه بندى شدن امنیت زیرساخت ها مورد 
تاکید است و از آن جا که افزایش الزامات، هزینه 

حوزه  در  مى توان  مى برد  باال  را 
زیرساخت ها، الزام آورها را در 

نظر گرفت.انتظار انتقال هاستینگ ها به داخل 
کشور براى بهره بردارى بهتر از پهناى باند مانند 
کره جنوبى سرعت را در داخل کشور بسیار باال 
مى برد و از سوى دیگر مى توان کنترل هایى را 

درون دروازه هاى اتصال قرار داد.

   ضرورت فرماندهى و مدیریت بحران
باید در شبکه ملى اطالعات قابلیت فرماندهى 
و کنترل بحران سایبرى داشته باشیم که در مواقع 
قطعى با منشاهاى مختلف بتوانیم آن را مدیریت 
کنیم و به تهدید پاسخ دهیم. از آن جا که شبکه 
ملى اطالعات، نقش کامل پدافند غیرعامل دارد 
و مى تواند زیرساخت هاى کشور را امن نماید و 
امنیت را نیز حیطه بندى کند باید بومى سازى 
امنیت و پایدارى آن در فضاى سایبرى  را دنبال 
کند چرا که امروز ثابت شده تجهیزات خارجى در 
ایمپلنت هاى  همچون  ایران  زیرساخت هاى 
کاشته شده، عالوه بر ارایه اطالعات، در مواقع 
خاص نقش تخریبى هم مى توانند داشته باشند. 
بسیار مهم است که سیاست حمایتى و راهبرى 

استفاده از محصوالت داخلى را جدى بگیریم.

2 آمریکایى ها  نیتروزئوس،  طرح  مطابق 
سناریو را در هنگام به نتیجه نرسیدن مذاکرات با 
 و دوم در زمان احتمالى درگیر 
شدن با رژیم صهیونیستى برنامه ریزى کرده 
بودند. بنا بر مدل پیچیده  این طرح، حمله به 
شبکه هاى ارتباطى، پدافند هوایى، شبکه برق 

رسانى و رسانه ها هدف گذارى شده بود و 

هدف اصلى حمالت به نقش وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات در دفاع سایبرى از  ابعاد 
زیرساختى باز مى گردد.  آمریکایى ها وقتى براى 
ابتدا  انتخاب مى کنند  کارهاى نظامى هدف 
اطالعات جمع آورى مى کنند بنابراین توجه به 
فناورى  و  ارتباطات  وزارت  زیرساخت هاى 
طریق  از  چراکه  است  مهم  بسیار  اطالعات 
جاسوسى و روش هاى مختلف به دنبال کسب 

براى روش ها و شیوه هاى مقابله با این گونه 
هدف گذارى ها، اساسى ترین و محورى ترین کار 
در این فضا، تقویت و ارتقاى سطوح کارکردى 

حمالت اقیانوس ها همچون سونامى ایجاد کنند.
حیطه بندى شدن امنیت زیرساخت ها مورد 
تاکید است و از آن جا که افزایش الزامات، هزینه 

حوزه  در  مى توان  مى برد  باال  را 
زیرساخت ها، الزام آورها را در 
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امروزه فضاى سایبر فضاى تعامالت نامحدود 
است و تمام بازیگران این عرصه از جمله سیاست 
گذاران، تصمیم سازان، مجریان و بخش خصوصى 
راهى جز تعامل پیوسته براى عملیاتى کردن اهداف 

ندارند.
سال 1393 برنامه هاى بلند مدتى براى این 

حوزه طراحى کردیم.
سیاست نخست وزارت ارتباطات در بخش 

پدافند غیرعامل بهبود فضاى تعامل بین سازمانى 
در حوزه هاى مختلف ICT  تکمیل کننده یکدیگر 
است که در نهایت به پایدارى ارتباطات بیانجامد. 
هدایت، راهبرى، هماهنگى و مدیریت متمرکز، 
رصد و پایش تهدیدات، ارتقاى سطح آمادگى 
دستگاه هاى اجرایى، آموزش حرفه اى و تخصصى 
از دیگر ماموریت هاى اصلى کمیته پدافند غیر عامل 

در وزارت ارتباطات است.

کسب قدرت سایبرى به عنوان عاملى در راستاى 
بازدارندگى سایبرى تلقى مى گردد و در مقابل 
تهدیدات متصور در این حوزه تنها با کسب قدرت 
سایبرى مى توان بازدارندگى ایجاد کرد، به این 
مفهوم که با افزایش هزینه تهدیدکنندگان در حوزه 

ICT تهدیدات را نیز کاهش داد.

تاکید بر برنامه ریزى کوتاه مدت و بلند مدت براى 
ارتقاى توان بازدارندگى، الزامى است و در کنار 

دبیر کمیته پدافند غیر عامل وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، از تدوین سند راهبردى پدافند غیرعامل در مجموعه وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در 
راستاى اجراى اسناد باالدستى نظام در این حوزه، سند میانى راهبردى در این وزارت تدوین و زمینه عملیاتى شدن اسناد باالدستى فراهم شد. به گزارش 
پایداران، دکتر بیک پور به مناسبت روز پدافند غیرعامل با اشاره به راه اندازى کمیته راهبردى پدافند غیر عامل از سال 86 در وزارت ارتباطات افزود: کمیته 

اصلى وزارت از ابتداى دولت یازدهم دوباره احیا شده است.

همزمان با روز پدافند غیرعامل

تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات
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کسب قدرت سایبرى باید با تمرین و برگزارى 
منسجم،   تعامل  و  تخصصى  نشست هاى 

آسیب پذیرى ها شناسایى و رفع شود.
اتحاد راهبردى و مشارکت سیاست گزاران، 
تصمیم سازان، تصمیم گیران و همه ذى نفعان حوزه 
سایبر باعث تدوین راهبردهاى بازدارندگى سایبرى 
و هم افزایى ارزش مشترك بین دو حوزه فضاى سایبر 
و پدافند غیرعامل به منظور کسب پایدارى در ارائه 
سرویس ها و ارتباطات خواهد شد هم چنین، امسال 
نسبت به سال گذشته برنامه هاى متنوع ترى تدارك 
دیده شده که از تمام کمیته هاى پدافند غیرعامل 
دستگاه هاى زیر مجموعه که به برگزارى هرچه بهتر 

این هفته کمک کرده اند تقدیر و تشکر مى شود.
برگزارى نشست هاى تخصصى در مجموعه از 
اقدامات صورت گرفته توسط این کمیته در هفته 
پدافند غیرعامل است و در این نشست ها تولید 
ادبیات مشترك با توجه به تغییرات دائمى حوزه 
سایبرى مدنظر قرار گرفت که نشست هاى خوبى در 
خصوص پایدارى سرویس ها و مراکز ماهر برگزار شد.

پژوهشگاه  در  تخصصى  نشست  برگزارى 
ارتباطات و فناورى اطالعات با موضوع تهدیدات 
اینترنت اشیا، بیوتروریسم و محصوالت آلوده در 
شرکت ملى پست، پایدارى زیرساخت ها و تهدیدات 
ارتباطات  شرکت  در  حیاتى  زیرساخت هاى 
زیرساخت، بانکدارى الکترونیک در پست بانک ایران 
را از دیگر برنامه هاى تخصصى برگزار شده در این 

هفته بوده است.
پایدارى  براى  برگزارى تمرین هاى عملیاتى 
سرویس ها در تمام دستگاه هاى زیر مجموعه بحث 
شد: در سازمان فناورى اطالعات الگوى خوبى براى 
پایدارى دیتاسنترها تنظیم و تست شود که این امر 

به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.
در حوزه پست سال گذشته بسیج ُمَوزِعان طراحى 
شد که امسال به صورت کامل ترى اجرا در آمد و در 

نظر داریم در طى سال جارى در ایام مختلف این طرح 
را در ایام ویژه مورد آزمون قرار دهیم.

در حوزه مراکز زیرساختى اصل پراکندگى به 
صورت منطقى و علمى دنبال مى شود که در این 
خصوص نیز نشست تخصصى برگزار و نتایج عملیاتى 

آن احصا خواهد شد.

رهگیرى  و  کشف  و   HF مراکز  ایمن سازى 
سیگنال هاى مزاحم در این باند از دیگر اقدامات انجام 
شده است به طورى که  به اهداف از پیش تعیین شده 

خود در این خصوص دست یافتیم.
ذخیره سازى دیتاسنترهاى موازى پست بانک با 
ارزیابى این مورد، انجام مانور کامال عملیاتى و نتایج 
خوبى به دست آمد. نشست تخصصى پایدارى 
ارتباطات شبکه همراه اول نیز به بحث انتقال ترافیک 

به صورت انبوه از یک مرکز به مرکز دیگر در مخابرات 
انجام و با ایجاد قابلیت ریسک پذیرى درکارشناسان 
فنى مخابرات، در مواقع بحران در کمترین زمان 
ممکن، عکس العمل مناسب را در مقابله با حوادث 
بروز خواهند داد.  همایش پدافند غیرعامل امسال 
گسترده تر از سال گذشته برگزار شد و رونمایى 
ازآخرین نسخه ضد بدافزار "پاد ویش" با توجه به 
فرمایش مقام معظم رهبرى مبنى بر ایجاد مصونیت 
با استفاده از ظرفیت هاى متخصصین داخلى صورت 

گرفت.
این ضد بدافزار که با گذراندن تمام تست هاى 
امنیتى و فنى و اخذ گواهى نامه هاى الزم جهت 
استفاده کاربران اینترنتى آماده شده، براى توسعه 
بازار نیازمند حمایت همه جانبه تمام فعاالن حوزه 

ICT کشور است.

تاکید بر توسعه عمیق مفاهیم علمى پدافند 
غیرعامل در حوزه ICT و به ویژه پایدارى ارتباطات 
ضرورت به مشارکت با مراکز علمى صورت مى گیرد 
و در همایش نکوداشت هفته پدافند غیر عامل با مراکز 
آپا تفاهم نامه همکارى جهت توسعه مفاهیم، 
مطالعات تطبیقى، تدوین اسناد پشتیبان و راهنما و 
نیز شناخت و آنالیز تهدیدات موجود در این فضا 

تبادل و امضا شد.
انعقاد تفاهم نامه آموزش حرفه اى با پژوهشگاه 
ICT  انجام شده و در این تفاهم نامه به دنبال توسعه 

مهارت هاى فنى کارشناسان IT هستیم به نحوى که 
بتوان تیم هاى فنى و حرفه اى ایجاد کرد که در مواقع 
بحرانى همکار و پشتیبان مرکز پاسخگویى به 

تهدیدات باشند.
این کمتیه به دنبال ایجاد زیرساخت هاى ایمن و 
پایدار در این حوزه است و در این راستا، کارگروه ها و 
میزهاى تخصصى اعم از میز زیرساخت هاى حیاتى، 
IT، CT، مدیریت بحران و آموزش حرفه اى نیز فعال 

شده اند. 

اتحاد راهبردى و 
مشارکت سیاست گذاران، 
تصمیم سازان، تصمیم گیران 
و همه ذى نفعان حوزه سایبر 
باعث تدوین راهبردهاى 
بازدارندگى سایبرى و هم 
افزایى ارزش مشترك بین 
دو حوزه فضاى سایبر و 
پدافند غیرعامل به منظور 
کسب پایدارى در ارائه 
سرویس ها و ارتباطات 
خواهد شد
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ICT محور هفته پدافند غیرعامل در حوزه  
وزارت ارتباطات به همین مناسبت میزبان 
مراسمى با محوریت حوزه ICT با حضور رییس 
سازمان پدافند غیرعامل و مدیران این وزارتخانه 
بود که با توجه به نبود نقشه راه عملیاتى و تقسیم 
و  نتایج محسوس   ICT در حوزه  روشن  کار 

مشخصى به جز سخنرانى ارایه نشد.

   آیین نکوداشت
پدافند  سازمان  رییس  جاللى  غالمرضا 
غیرعامل در همایش پدافند سایبرى که توسط 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات تأکرد کرد 
توسعه فناورى باعث شده که کارکردهاى پدافند 
و  تجارت  سرگرمى،  حوزه هاى  در  غیرعامل 
ارتباطات به عنوان یک زیرساخت جدى در همه 
حوزه ها ارتقا پیدا کند، بنا بر این ICT به عنوان 
محور ورودى به همه حوزه هاى کشور از قبیل 
پردازش، ارتباطات سرعت باال، محاسبات در 
شاخه هاى مدیریت صنعتى، زیرساختى، رسانه و 
رییس  مى شود.  محسوب  جنگى  حوزه هاى 
سازمان پدافند غیرعامل همچنین با اشاره به 
حوزه هاى مختلفى که فضاى سایبرى وارد آن ها 
شده است، گفت: فضاى سایبر در حوزه اقتصاد 
به  مالى، دسترسى  منابع  کاال،  تبادل  شامل 
اطالعات مناسب، از بین بردن رانتها و غیره است 
که نفوذ فضاى سایبر در اقتصاد، آن را به سمت 
سایبرى شدن برده است. ضمن اینکه در حوزه 
ایجاد  باعث  سایبرى  فضاى  نفوذ  نیز  رسانه 
فرهنگى،  توسعه  که  شده  نوین  رسانه هاى 

اجتماعى و سیاسى را به دنبال داشته است.
سردار جاللى در ادامه نیز بدون اشاره به نقشه 
راه عمل در حوزه ارتباطات با بیان اینکه هر 

کشورى که بتواند محتوا و سرویس هاى الزم را 
بوجود آورد مى تواند برنده کار باشد، اظهار کرد: 
توسعه فضاى سایبر و نفوذ آن در فضاى دفاعى 
باعث ساخت ارتشهاى نظامى سایبرى شده است 
تا بمبافکنها، سیستم هاى ماهواره، سنجش از راه 

دور، جابه جایى ها از جمله قابلیت هاى نظامى در 
فضاى سایبرى به شمار روند. به دلیل همین 
اهمیت به تازگى، فرماندهى نظامى  سایبرى 
قابلیتى است که به فناورى اطالعات داده شده 

است چراکه تلفیق فضاى سایبر به حوزه هاى دیگر 
باعث ایجاد حوزه اصلى و تخصصى شده است. اگر 
کمى به صحبتهاى مطرح شده در این سخنرانى 
مطرح شده دقت کنیم متوجه خواهید شد اگرچه 
تمام این نظرات کامال صحیح هستند اما هیچیک 
دستورالعملى یکپارچه براى پدافند غیرعامل در 
حوزه آى تى شمرده نمى شود و مجریان و آیین 
نامه هاى مربوطه براى این حوزه نیز مشخص نشده 
است. به همین جهت مسووالن دستگاه هاى 
اجرایى از جمله وزارت ارتباطات نیز به جاى ارایه 
طرح ها، برنامه ها و نتایج اجراى طرح هاى احتمالى 
در این عرصه به بیان کلیات و بدیهیات پرداختند. 
در همین راستا، بیک پور دبیر کمیته پدافند 
غیرعامل وزارت ارتباطات در آیین گرامیداشت 
هفته پدافند غیرعامل نیز تنها به مزایاى قدرت 
سایبرى در جهان امروز اشاره کرده و گفت: قدرت 
اجراى  و  توسعه  در  کلیدى  اهرم  سایبرى 
سیاستهاى ملى است و رسیدن به این قدرت مولفه 

اساسى در سیاست کشورها است.

  تاکید بر نقش محورى شبکه ملى اطالعات
رییس سازمان پدافند غیرعامل در بخش 
دیگرى از سخنرانى خود البته مهمترین راهبرد 
براى پدافند غیرعامل را تکمیل و استفاده از شبکه 
ملى اطالعات عنوان کرد و گفت: اساسیترین و 
محوریترین کار در این فضا، تقویت و ارتقاى 
سطوح کارکردى شبکه ملى اطالعات است. در 
واقع شبکه ملى اطالعات، پدافندى ترین کار 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات به شمار 
مى رود چون پایدارى و تداوم کارکرد را ارایه 

مى دهد.

یک نگاه یک انتقاد  

همایش نکوداشت پدافند غیرعامل 
در وزارت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

سیاوش روشنى  |  وزارت فناورى و ارتباطات روز دوشنبه از هفته پدافند غیر عامل 2 تا 8 آبان جارى همایش پدافند غیرعامل را با حضور وزیر 
ارتباطات، معاونان وزیر، سردار دکتر جاللى رییس سازمان پدافند غیرعامل، رییس کمیته پدافند غیرعامل وزارت، دبیر کمیته پدافند غیرعامل، 
مدیران و کارکنان وزارت، شرکت ها وسازمانهاى تابعه را در سالن همایش هاى شهید قندى این وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات برگزار کرد.

توسعه فناورى باعث شده 
که کارکردهاى پدافند 
غیرعامل در حوزه هاى 
سرگرمى، تجارت و ارتباطات 
به عنوان یک زیرساخت جدى 
در همه حوزه ها ارتقا پیدا 
کند، بنا بر این ICT به عنوان 
محور ورودى به همه 
حوزه هاى کشور از قبیل 
پردازش، ارتباطات سرعت 
باال، محاسبات در شاخه هاى 
مدیریت صنعتى، زیرساختى، 
رسانه و حوزه هاى جنگى 
محسوب مى شود
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  پاسخ به سبک وزیر ارتباطات
اما محمود واعظى وزیر ارتباطات در حالى که 
پدافند  به جلسه گرامیداشت هفته  تاخیر  با 
غیرعامل رسید صحبت هایى کرد که انگار درباره 
پدافند غیر عامل تذکراتى را براى طرح مد نظر 

داشت.
وى با انتقاد از پدافند غیر عامل گفت: بعضى 
اوقات مى شنوم مطالب جانبى در ارتباط با پدافند 
غیرعامل مطرح مى شود که از اثر خود پدافند 
غیرعامل میکاهد. تولید محتوا، فیلترینگ و... تا 
دلتان بخواهد در کشور متولى دارد لذا پدافند 
غیرعامل به کار خودش بپردازد(!).در این جلسه 
واعظى گریزى هم به قطعى چند ساعته ارتباطات 
اینترنت خارج با اینترنت تهران زد و گفت: دیروز 
وقتى چند دقیقه اینترنت تهران قطع شد، همه 
گفتند چه شده است اما این در حالى بود که شبکه 

داخلى کشور در حال کار بود. 
وزیر ارتباطات اما براى تلطیف فضا در خاتمه 
گفت که با این حال موضوع پدافند غیرعامل را از 
جمله موضوعات کلیدى میداند و به آن خواهد 

پرداخت!

  آنچه معلوم شد و آنچه نامعلوم ماند
اگرچه هفته پدافند غیرعامل به پایان رسید و 
وزارت ارتباطات هم گویى به سهم خود میزبانى 
یک همایش را در دستور کار گذاشت، تا نشان دهد 
به این مقوله بیتفاوت نیستند، اما از دل این 

سخنرانیها چیزهایى معلوم شد و مواردى نیز 
نامعلوم ماند.

آنچه معلوم شد نخست این بود که ظاهرا هنوز 
هماهنگى ششدانگى میان مسووالن اجرایى و 
سازمان پدافند غیرعامل حتى از نظر برداشت از 
شرح وظایف و تقسیم کارها وجود ندارد و حتى از 
همان تریبون و در همان جلسه تاکید داشتند که 
هر کس به کار خود بپردازد. دوم آنکه در جلسه 
مذکور نه خبر از افتتاح طرحى بود و نه حتى 
وعده هاى مرسوم براى اجراى طرح هایى ظرف 5 
تا 10 سال بعد! سوم آنکه محتواى همان سخنرانیها 
هم تفاوت چندانى با محتواى سخنرانى سالهاى 
قبل نداشت و بیشتر حرف از تاکید بر اهمیت 
پدافند غیرعامل و این که توجه به آن ضرورى است 
و کلیاتى از این قبیل مطرح بود. چهارم آنکه رییس 
سازمان پدافند غیر عامل اعالم کرد بودجهاى به 
دستش نرسید. آن چه اما معلوم نشد. نخست این 
کهظاهرا نقشه راه، برنامه زمان بندى و تقسیم 
کارى روشن در حوزه پدافند غیر عامل و مشخصا 
در بخش ICT کشور در دست نیست که حداقل 
بتوان میزان دقیق پیشرفتها و درجا زدنها را از 
متولى مشخصى استمداد کرد. دوم آنکه مشخص 
نشد، ریشه اختالف نظرها میان مسووالن اجرایى 
و متولى پدافند غیرعامل کشور کجاست و چرا 
برداشت یکسانى از مفهوم و مقوله پدافند غیرعامل 

وجود ندارد که باید در تریبون ها 

و نه در جلسات کارى اجرایى مسایل طرح شود. 
طبیعى است که اگر برنامه هاى روشنى در حوزه 
پدافند غیرعامل براى فناورى اطالعات و ارتباطات 
داریم، مى بایست این برنامه ها مشخص شده و پس 
از تدوین و تعیین مجریان به اجرا گذاشته شوند تا 
هر کس برداشت شخصى خود را در این مورد 
مالك قرار ندهد.  به نظر میرسد وقت آن شده باشد 
که سازمان پدافند غیرعامل تمام این فاکتورها را 
روشن کرده و وظیفه هر دستگاه را به شکل مجزا 
روشن کند تا شاید دستاوردهاى این هفته چیزى 
بیش تر از سخنرانى و شعار باشد. شاید تنها اتفاق 
برجسته مراسم هفته گذشته افتتاح مرکز عملیات 
دفاع سایبرى بوده که البته اطالعات دقیقى از 
کارکرد و سرانجام آن در دست نیست. هم چنین 
آنتیویروس پادویش هم که از آن به عنوان آنتى 
ویروس بومى یاد مى شود براى چندمین بار مورد 
بهره بردارى قرار گرفت. آنچه مسلم است اگر در 
حوزه پدافند غیرعامل برنامه مشخصى موجود 
نباشد همه چیز جنبه توصیه اى پیدا کرده و با 
توصیه و سخنرانى نیز اهداف پدافند غیرعامل 

محقق نمى شود.
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    آموزش هاى بلندمدت و کوتاه مدت
آموزش هاى کوتاه مدت در 3 حوزه، آموزش هاى 
عمومى، تخصصى و تربیت مربى تدوین و تنظیم شده 
است. دوره هاى عمومى با 5 سطِح آموزشى براى عموم 
مردم، کارکنان و مدیران اجرایى، مدیران میانى، عملیاتى 
و عالى برگزار مى شود. آموزش هاى تخصصى نیز بر اساس 
نیازهاى سازمان در حوزه هاى پرتوى، شیمیایى، زیستى، 
سایبرى و اقتصاد صورت مى گیرد. تربیت مربى هم چنین 
جزو دوره هاى آموزش عمومى است. از سوى دیگر با 
ساماندهى آموزش هاى کارکنان در هماهنگى با معاونت 
ریاست جمهورى آموزش هاى پدافند غیرعامل به عنوان 
آموزش ضمن خدمت براى کارکنان معادل 12 ساعت 

و براى مدیران 8 ساعت محاسبه مى شود.
آموزش هاى تخصصى نیز طبق ضرورت و نیاز 
معاونت ها در دستگاه هاى متبوع چه در سطح دستگاهى 
و چه در سطح استان ها اجرا شده است و تعداد زیادى از 
و  مربى گرى  کارت  کنون  تا  نیز  آموزش دیدگان 
گواهى نامه آموزش عمومى و تخصصى دریافت کرده اند.

  دانشگاه ها و آموزش هاى بلندمدت تخصصى
آموزش هاى بلند مدت بر اساس تدابیر و سیاست هاى 
سازمان پدافند غیرعامل در قالب گرایش هاى کارشناسى 
ارشد و دکترا پیگیرى شده است. کارشناسى ارشِد سازه 
و طراحى، حفاظت اطالعات، مدیریت بحران - ناشى از 

جنگ، تبلیغات صنعتى، امنیت ملى 6 گرایش پدافند 
غیرعامل هستند که در شوراى گسترش وزارت علوم 
تصویب شده و در دانشگاه هاى معین سازمان، دانشگاه 
مالک اشتر، دانشگاه امام حسین، دانشکده علوم و فنون 

فارابى در حال اجرا است.
عالوه بر این ها، دوره هاى داخلى اجرا مى شود که 
کارشناسى ارشد دفاع سایبرى، مدیریت رسانه، اقتصاد 
آسیب هاى  ارشد  کارشناسى  و  زیستى  مقاومتى، 
آسیب هاى  ارشد  کارشناسى  که  است  شیمیایى 
شیمیایى جزو دوره هایى است که در وزارت بهداشت 
تصویب شده و در دانشگاه بقیه اهللا در حال برگزارى است.

دوره دکترا در دانشگاه عالى دفاع ملى و دوره هاى 

معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیر عامل

اعظم شکوهى| آموزش سازمان پدافند غیر عامل از سال 83 شروع به فعالیت کرده است و سرتیپ دوم پاسدار سیدداوود رسولى آقایى نیز از 
1386 تا کنون مسئولیت آموزش را به عهده گرفته است. وى با تعریف 5 محور کارى حوزه آموزش، پژوهش، مدیریت دانش، تولید علم و خدمات 
علمى در این حوزه به تولید محتوا و دانش در فضاى پدافند غیرعامل فعالیت داشته است. در گفت گو با سردار آقائى به آموزش هاى بلند مدت 
و کوتاه مدت، همکارى آموزشى و پژوهشى با دانشگاه ها، مستندسازى و آینده پژوهى، پیوست هاى پدافند غیرعامل و ... پرداخته شده تا 

گوشه اى از تالش هاى این سازمان در تولید اندیشه و دانش نمایانده شود. 

همکاری پژوهشی با ۲۰ دانشگاه کشور 
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مدیریت راهبردى پدافند غیرعامل و دفاع، امنیت و 
مدیریت سایبرى وجود دارد که به تازگى نیز دکتراى 
اقتصاد مقاومتى نیز به آن ها اضافه شده و در سال جارى 

توسط دانشگاه عالى دفاع ملى برگزار خواهد شد.
سعى بر این است در آموزش از توانایى هاى موجود 
نمونه  براى  گیرد.  استفاده صورت  کشور حداکثر 
دانشگاه هاى مالک اشتر و دانشگاه امام حسین، دانشکده 
فارابى و موسسات آموزشى و انجمن علمى پدافند 
غیرعامل به عنوان مجریان آموزشى در حوزه آموزش 
مراکز آموزشى همکار هستند. فعالیت هاى پژوهشى نیز 
پیگیرى شده و دانشجویان نیز پایان نامه هایى با 
موضوعات مورد نیاز سازمان پدافند غیرعامل را تدوین 

کردند. 
براى استفاده از نخبگان به عنوان همکار در گروه هاى 
تحقیقاتى به شیوه خرید خدمت یا جایگزین خدمت در 
تفاهم با بنیاد نخبگان ستاد کل، مقرر شده است نخبگان 
خدمت سربازى خود را با انجام کارهاى پژوهشى و پروژه 
طى کنند و همکاران تحقیقاتى نیز با انجام پروژه خدمت 
سربازى خود را انجام مى دهند و کسب خدمت از 3 تا 11 

ماه مى تواند باشد.

   ایجاد کارگروه تهدیدات 
پروژه هاى پژوهشى با کمک استادان دانشگاه و 
متخصصان انجام مى گیرد. عالوه بر این، کارگروه 
تهدیدات در کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم در 
همکارى با معاونت آموزش و پژوهش سازمان ایجاد شد 
و کمیته هاى سایبرى، زیستى، پرتوى، شیمیایى و 
الکترومغناطیس و صوتى در آن فعالیت مى کنند و هم 
چنین، کمیته هاى آموزش و پژوهش و فرهنگى نیز در 

حال فعالیت هستند.
وزارت دفاع پیش از این نیز با اجراى یک طرح 
فراسازمانى تعدادى پروژه پژوهشى انجام داد و گرچه 
مجموعه مجتمع دانشگاهى آمایش و پدافند غیرعامل 
دانشگاه مالک اشتر ادغام شدند و فعالیت هاى پژوهشى 
با هماهنگى قرارگاه خاتم االنبیا- که پیشتر در وزارت 

دفاع پیگیرى مى شد- انجام گرفت.

   تفاهم نامه با 20 دانشگاه کشور
براى تقویت امور پژوهشى با حدود 20 دانشگاه از 
جمله دانشگاه هاى صنعتى شریف، امیرکبیر، تهران، 
شیراز، اصفهان، مشهد، گیالن و همدان تفاهم نامه امضا 
شده است. هر چند، برخى مشکالت مالى باعث شد 
تفاهم نامه ها کم تر اجرایى شود اما برخى دانشگاه ها مانند 
دانشگاه صنعتى شریف و تهران حتى دفتر پدافند 
غیرعامل ایجاد کرده اند. عالوه بر این که براى سازمان نیز 
مرکز مطالعات پدافند غیر عامل ایجاد شده و وظیفه آن 
با همکارى  پروژه ها هست که  اجرایى  امور  انجام 
کمیته هایى مانند انرژى و سایبرى، پروژه ها را به اجرا در 
مى آورد. این مرکز فعالیت مناسبى دارد. هم چنین  یکى 

از بازوهاى علمى این مرکز، انجمن علمى پدافند غیر 
عامل است که کمک مى کند فعالیت هاى پژوهشى 

سریع تر انجام شود.

   مستند سازى و بانک اطالعاتى
مدیریت دانش مرکز مطالعات سعى کرده بخش 
مستندسازى اقدامات پدافند غیرعامل را در قالب 
بانک هاى اطالعاتى پروژه هاى پژوهشى، پایان نامه ها، 
کتاب  ها و پروژه هاى نهائى شده، آماده کند و بانک هاى 
اساتید و دانش آموختگان نیز با پیشرفت 30 درصدى در 
حال تکمیل هستند که براى نخبگان ایجاد شده اند. هم 
چنین، کمیته تالیف متون تشکیل شده که سیاست 
واحدى را براى تالیف کتاب و دیگر متون در حوزه پدافند 

غیرعامل اتخاذ خواهد کرد.
نشست هاى هماهنگى و همکارى با آموزش و پرورش 
برگزار و توافق شد کالس هاى پدافند غیر عامل در درس 

آمادگى دفاعى، پیش بینى شود و 3 پروژه با کمک معاونت 
توسعه فرهنگى درباره الزامات پدافند غیرعامل در 
دوره هاى فنى و حرفه اى و دبیرستان نیز به زودى به 
سرانجام خواهد رسید و ما مى توانیم بخش زیادى از 
جوانان کشور را نسبت به مسائل و اهداف پدافند غیر 

عامل آشنا کنیم.
آموزش در محور ارتقاى دانش، کشف مهارت، 
فرهنگ سازى و ایجاد درك مشترك یا تغییر رفتار صورت 
مى گیرد و سعى شده در قالب کارگاه هاى آموزشى، 
همایش  ها و نشست هاى تخصصى انجام شود تا درك 
مشترك در دستگاه هاى اجرایى ایجاد شود و بتوان 
آخرین دستاوردهاى علمى را براى بهره بردارى سازمان 

با همکارى آین دستگاه ها ارائه دهیم.

سعى بر این است در 
آموزش از توانایى هاى 
موجود کشور حداکثر 
استفاده صورت گیرد. براى 
نمونه دانشگاه هاى مالک 
اشتر و دانشگاه امام حسین، 
دانشکده فارابى و 
موسسات آموزشى و انجمن 
علمى پدافند غیرعامل به 
عنوان مجریان آموزشى در 
حوزه آموزش مراکز 
آموزشى همکار هستند
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فعالیت هاى آموزشى دیگر در قالب هاى متنوع نیز به 
فراخور و نیاز صورت مى گیرد. براى نمونه سازمان پدافند 
غیرعامل براى نخستین بار امکان آشنائى با سالح هارپ 
را در دستگاه هاى اجرائى فراهم آورد یا در حوزه سایبرى 
براى بار نخست مبتکر آموزش بدافزار در کنار دیگر 
موضوعات سخت افزارى و نرم افزارى براى تدریس در 
دانشگاه ها شد تا جائى که آزمایشگاه هاى بدافزار در 8 
دانشگاه کشور در حوزه سایبرى ایجاد شده است. در 
حوزه زیستى نیز سعى بر این است با انجام رزمایش  ها و 
ایجاد آزمایشگاه تخصصى آگاهى  ها و اطالعات تقویت 
شوند.  بر همین اساس براى دستیابى به موفقیت در همه 
حوزه ها ضرورت برخوردارى از برنامه آموزشى الزامى 
مى کند. با ابالغ اساسنامه مربوط، چارچوب آموزش 
روشن تر شده است و بر اساس آن سند راهبردى آموزش 
مشخص گردید. بر همین اساس، سند راهبردى برنامه 
سال 95 و برنامه 5 ساله ششم سازمان مشخص و سعى 
شد مطابق یک چارچوب و برنامه مشخص اقدام شود. 

    آینده پژوهى براى غنى سازى 
عالوه بر مدیریت دانش، مستند سازى و ایجاد 
بانک هاى اطالعاتى، آینده پژوهى نیز پیگیرى شده و 
مطالعات تفصیلى در این باره صورت گرفته و با توجه 
به بین رشته اى بودن پدافند غیرعامل در علوم انسانى، 
مهندسى، پزشکى، هنر و کشاورزى، تالش شده با 
برنامه هاى موجود این حوزه ها از نظر آموزشى 
غنى سازى شوند. عالوه بر این که در نقشه جامع علمى 
کشور پدافند غیرعامل به عنوان اولویت دست نخورده 
مشخص است مقرر شده بنا به نوع  رشته، مباحث 
پدافند غیر عامل در همه دوره هاى دانشگاهى 2 تا 4 
واحد تدریس شود تا دانشجویان نسبت به اهداف 
پدافند غیرعامل همانند مدرسه در دانشگاه با البته با 

عمق بیشترى آشنا شوند.

   ایجاد کتاب خانه هاى تخصصى
توزیع کتاب و ایجاد کتاب خانه هاى تخصصى، 
مقاالت، نشریات آموزشى و جشنواره سلمان فارسى در 
حوزه تولید علم و خدمات علمى صورت مى گیرد. 
دبیرخانه جشنواره سلمان هر سال با تشکیل جلسات 

منظم فعالیت دارد و در سال جارى نیز این جشنواره 
حول 7 محور برگزار شد که شامل آموزش، پژوهش، پایان 
نامه ها، مقاالت، موضوعات پژوهشى، خالقیت و نوآورى 
و ایده هاى نو در سطح اساتید و دانش پژوهان برتر برگزار 
و برخى از کسانى که در طول سال نسبت به موضوعات 
پدافند اقدامات موثرى را انجام داده بودند تقدیر شدند. 

مواردى گفته شده گوشه اى از فعالیت هاى آموزش و 
پژوهش سازمان پدافند غیر عامل بود که حول 5 محور 
اصلى به عنوان سرفصل هاى اصلى برنامه هاى ارائه شده 
است و در ادامه این فعالیت  ها به دنبال ایجاد یک مرکز 
آموزش تخصصى در هر استان و دستگاه هستیم. به 
عنوان نمونه در نیروگاه شهید رجایى یا دانشکده علوم و 
فنون فارابى براى تهران یک مرکز آموزش ایجاد شده اند 
و این اقدام جزو برنامه هایى است که در هر 31 استان این 
مراکز آموزشى را ایجاد خواهیم کرد. تالش مى شود با 
همکارى مدیر کل امور استان  ها با دانشگاه هاى مربوط 
هر استان نیازهاى آموزشى و پژوهشى مربوط را پاسخ 
گو باشیم. عالوه بر این، تعدادى دوره هاى کارشناسى 
ارشد مانند دوره HSED براى آینده نزدیک در نظر گرفته 
شده که هنوز اجرا نشده است. هم چنین، مدیریت و 
فرماندهى شیمیایى یا کارشناسى ارشد پدفند پرتوى 
که قرار بود در دانشگاه امام حسین اجرا شود در حال 
پیگیرى است. عالوه بر رشته هاى گفته شده 2 دوره 
دکتراى شهرسازى با گرایش پدافندى و دیگرى دکتراى 
سازه با گرایش پدافند برنامه ریزى شده اند که هنوز به 
مرحله اجرا در نیامده اند. مباحث آموزشى در سطوح 
کارشناسى ارشد، دکترا یا دوره هاى آموزشى کوتاه مدت 
تعریف شده اند و در حوزه پژوهش نیز با کمک وزارت 
علوم، نقش پدافند غیر عامل را در طرح هاى کالن ملى 

گسترده تر خواهند شد.

 پیوست هاى پدافند غیر عامل در شوراى عتف* 
در شوراى عطف که زیرمجموعه وزارت علوم است و 
معاون اول رئیس جمهور به عنوان دبیر آن را اداره مى کند 
طرح هاى کالن ملى تعریف شده اند و از حدود 8 سال 
پیش که در جلسات آن به عنوان مرکز تحقیقات شوراى 
عتف شرکت مى کردیم نیاز شد که پیوست هاى پدافند 
غیرعامل نیز در این طرح ها نیز گنجانده شود. عالوه براین 

عالوه بر مدیریت دانش، 
مستند سازى و ایجاد 
بانک هاى اطالعاتى، آینده 
پژوهى نیز پیگیرى شده و 
مطالعات تفصیلى در این باره 
صورت گرفته و با توجه به 
بین رشته اى بودن پدافند 
غیرعامل در علوم انسانى، 
مهندسى، پزشکى، هنر و 
کشاورزى، تالش شده با 
برنامه هاى موجود این 
حوزه ها از نظر آموزشى 
غنى سازى شوند
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که سعى بر این است در حوزه پژوهش موضوعات 
چارچوب بندى شوند به طورى که شیوه نامه پژوهش، 
تالیف متون، آموزش هاى کوتاه مدت و نیز بهره گیرى از 
تالش هاى نخبگان به عنوان چارچوب کارى تدوین 

شده اند.
نیاز است در این راه خود سازمان کتابخانه مرجع و 
انتشارات پیوسته داشته باشد که این نیز در برنامه هاى 
دارد  تالش  سازمان  است.  شده  بینى  پیش  آتى 
یکسان سازى و وحدت رویه را در محتواى اجراى 
آموزش  ها به اجرا درآورد تا دانشجویان بتوانند آموزش 
منظم ببینند و بر اساس آن مطالعات و امور تحقیقاتى 

انجام دهند.
نتیجه کار تالش هاى انجام شده در آموزش کوتاه 
مدت و بلند مدت هماهنگى با معاونت اطالعات عملیات 
است که خروجى آن را در رزمایش هایى مانند رزمایش 
کاشان که از دانشجویان دانشگاه ها خواسته شد باحضور 
در رزمایش از تجارب استفاده کنند، مى توان دید. در 
دستگاه ها نیز پس از این که آموزش عمومى و تخصصى 
داده مى شود در نهایت رزمایش دورمیزى و ستادى انجام 
مى گیرد و اگر قرار باشد به صورت عملى باشد نیز انجام 

مى شود تا افراد توجیه شوند.
 براساس تدبیر مقام معظم رهبرى و سیاست هاى کلى 
ابالغى و برنامه سازمان عناوین پایان نامه ها و رساالت را 
در اختیار دانشگاه ها قرار داده ایم و دانشجویان ملزم 
شده اند در مورد آنچه نیاز سازمان است تحقیق و پژوهش 
کنند. استاد راهنما معرفى مى شود و چنان چه استاد 
راهنما وجود نداشته باشد مشاوران سازمان معرفى 
مى شوند تا پروژه ها مطابق نیاز سازمان باشد و بتواند از 
آن ها استفاده کند. حدود 700 پایان نامه و 300 پروژه 
آماده شدند و هم چنین در 6 ماه گذشته براى حدود 170 
نخبه و همکار کسب خدمت پروژه مشخص شده که این 
پروژه ها یا باعث دریافت خدمت مى شود یا جایگزین 

خدمت آن ها مى شود.

  ایجاد قطب هاى پدافند غیر عامل در دانشگاه 
ها

از  بسیارى  با  برنامه ها  این  شدن  محقق  براى 
دانشگاه هاى تفاهم شده تا براساس قطب بندى تعیین 
شده در هر قطب یک مجموعه پدافند غیرعامل ایجاد 

شود. براى نمونه در دانشگاه تهران به عنوان قطب شماره 
یک و مرکزى دکتر عسگرى مسئول دفتر پدافند 
غیرعامل است و تالش مى کنیم این مساله به دیگر مراکز 
نیز تسرى یابد تا جائى که هر قطب بر حسب توان خود 
متولى 2 یا 3 موضوع شده و به طور تخصصى دردانشگاه ها 
اجرا شود.  هم اکنون در حال برداشتن گام نخست این 
روند در قالب تفاهم نامه و تعیین نقشه راه هستیم تا 
مشخص شود چه فعالیتى را به دانشگاه تهران یا 
مجموعه هاى مرتبط به آن واگذار نمائیم و چه کارى را به 
قطب هاى دیگر. براى نمونه، مطالعه روى اسکادا در 
دانشگاه شیراز انجام مى شود یا نرم افزار در دانشگاه 
اصفهان و مشهد. بنا بر این دانشگاه ها باید تقسیم بندى 
شوند و هر کدام یک حوزه را به طور تخصصى پذیرا شوند 
تا به نتیجه بهترى دست پیدا کنیم. در حال حاضر نیز 
مشغول پیکر بندى این برنامه هستیم تا به بهترین شکل 

انجام گیرد.
عالوه بر این که جایگاه پدافند غیر عامل در دانشگاه 
مالک اشتر و امام حسین تثبیت شده و باعث شده این 
دانشگاه ها به پدافند غیر عامل به عنوان ماموریت اصلى 
خود توجه کنند. تمامى پایان نامه ها و پروژه هاى مرتبط 
در کتاب گنجینه پژوهش آورده شده و جلد دوم نیز در 
دست تهیه است. 2 مجلد کتاب نامه  که چکیده اى از هر 
کتاب  و تصویر جلد را با خود دارد به چاپ رسیده است 

که جلد سوم آن نیز در دست تهیه مى باشد.  
برنامه بر این است که از توانایى هاى موجود حداکثر 

استفاده شود. 

* در اجراى ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى و با هدف اصلى انسجام بخشیدن به 
امور اجرایى و سیاستگذارى نظام علمى، تحقیقاتى و 
فناورى کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت 
تاریخ  در  و  شد  تدوین  فناورى،  و  تحقیقات  علوم، 
18/5/1383 به تصویب مجلس شوراى اسالمى رسید. 
طبق ماده 3 قانون یاد شده شوراى عالى عتف با مأموریت 
راهبرى و ارتقاى توسعه علمى و فناورى کشور با رسالت 
سیاستگذارى و نظارت فرابخشى و هماهنگى بین بخشى 
در حوزه هاى علمى، فناورى و تحقیقاتى کشور و به ریاست 

شد.  تشکیل  جمهور  رئیس 

اعضاى شوراى عالى عتف عبارتند از:
- رئیس جمهور؛

- وزیر علوم، تحقیقات و فناورى؛
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى؛

- وزیر آموزش  و پرورش؛
- دو تا چهار نفر از اعضاى هیئت دولت به انتخاب هیئت 

دولت؛
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور؛

- رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها با 
اجازه ایشان؛

- دو نفر از اعضاى کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب 
مجلس شوراى اسالمى به عنوان ناظر؛

- رئیس بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران؛
- رؤساى فرهنگستان هاى علوم، علوم پزشکى، هنر و زبان 

و ادبیات فارسى؛
از  نفر  از رؤساى دانشگاه هاى دولتى (یک  نفر  - سه 
دانشگاه هاى علوم پزشکى) به انتخاب شوراى مرکزى 

دانشگاه هاى مربوطه؛
- یک نفر از رؤساى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 

غیردولتى و غیرانتفاعى؛
- سه نفر از دانشمندان و صاحب نظران دانشگاه ها و مراکز 

تحقیقات به انتخاب تشکل ها و انجمن هاى علمى؛
- سه نفر از صاحب نظران بخش  هاى تولیدى و خدماتى 

خصوصى با معرفى رئیس جمهور.

همچنین بر اساس ماده 4 قانون یاد¬شده، وظایف و اختیارات 
شوراى عالى عتف به صورت زیر تعیین شدند:

1- اولویت بندى وانتخاب طرح هاى اجرایى بلندمدت 
سرمایه گذارى کالن در بخش هاى آموزشى و پژوهشى و 

فناورى؛
2- بررسى و پیشنهاد منابع مالى موردنیاز درحوزه هاى 

علوم، تحقیقات و فناورى.
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پدرام صادقى| 
  مقدمه

ایران به دالیل مختلف همواره یکى از مهم ترین کشورهاى منطقه خاور میانه بوده 
و توجه دولت ها و حکومت هاى غربى را به خود جلب کرده است. پس از انقالب اسالمى 
ایران و آغاز به کار نظام جمهورى اسالمى ایران درهاى کشورهاى به روى بیگانگانى 
که سال هاى متمادى نسبت به استثمار ایران اقدام کرده بودند، بسته شد و همین امر 
موجبات تالش این حکومت ها براى رخنه به داخل کشور را فراهم کرد، اما با ناامید 
شدن آن ها از این امر در سال هاى اخیر، کشورهاى بیگانه تالش کرده اند تا با انواع 
فشارها بر ایران، کشورمان را درگیر مشکالتى کنند تا بتوانند از این طریق ایران را 
تضعیف کنند یکى از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت هاى آن ها فشار بر ایران از نظر 
اقتصادى بوده است تا  با اقداماتى از جمله تحریم هاى اقتصادى، اقتصاد ایران را فلج 
کرده و در ادامه با تضعیف حمایت مردمى و فشار بر معیشت مردم، نفوذ به جمهورى 
اسالمى ایران را بار دیگر کلید بزنند. در این شرایط یکى از مهم ترین اقداماتى که باید 
صورت گیرد، دفاع آگاهانه و مناسب در برابر تهدیدهاى اقتصادى دشمن است؛ 
موضوعى که از آن به عنوان پدافند اقتصادى یاد مى شود. در همین راستا به سراغ 
حجت االسالم و المسلمین مجتبى ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس شوراى اسالمى رفتیم تا از اقداماتى که هم اکنون در کشور در این 
زمینه در حال انجام است و مشکالتى که براى تحقق آن وجود دارد آگاه شویم. وى که 
پیش از این نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى نیز بوده است، 
خودکفایى و تکیه بر توانمندى هاى داخلى را از ویژگى هاى مهم پدافند اقتصادى 
مى داند و معتقد است براى ایجاد پدافند اقتصادى خوب باید در وضعیت حمله قرار 
بگیریم و یکى از اقداماتى که الزم است ما براى قرار گرفتن در وضعیت حمله اقتصادى 
به دشمن انجام دهیم این است که براى سایر کشورها وابستگى اقتصادى ایجاد کنیم. 
او همچنین اعتقاد دارد که اقتصاد مقاومتى مهم ترین میدان تحقق پدافند اقتصادى 
است اما در حال حاضر کشور از نظر قانون هاى موجود، قانون هاى دست و پاگیر و خالء 
قانونى براى تحقق سیاست هاى اقتصاد مقاومتى با مشکل مواجه است و باید 
بپردازند.  روند  این  اصالح  به  جدى  طور  به  دولت  و  مجلس 
از دالیل چالش  حجت االسالم ذوالنور همچنین یکى 
برانگیزشدن اقتصاد ایران را تالش براى خودکفایى و 
جلوگیرى از واردات محور شدن عنوان مى کند. 
عضو  با  پایداران   گفت وگوى  مشروح 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 

را در ادامه مى خوانید:

حجت االسالم ذوالنور

اقتصاد مقاومتی  عرصه تحقق پدافند اقتصادی است
باید براى خارجى ها وابستگى اقتصادى ایجاد کنیم

پدرام صادقى|
مقدمه  مقدمهمقدمه

ایران به دالیل مختلف همواره یکى از مهم ترین کشورهاى منطقه خاور میانه بوده 
و توجه دولت ها و حکومت هاى غربى را به خود جلب کرده است. پس از انقالب اسالمى 
ایران و آغاز به کار نظام جمهورى اسالمى ایران درهاى کشورهاى به روى بیگانگانى 
که سال هاى متمادى نسبت به استثمار ایران اقدام کرده بودند، بسته شد و همین امر 
موجبات تالش این حکومت ها براى رخنه به داخل کشور را فراهم کرد، اما با ناامید 
شدن آن ها از این امر در سال هاى اخیر، کشورهاى بیگانه تالش کرده اند تا با انواع 
فشارها بر ایران، کشورمان را درگیر مشکالتى کنند تا بتوانند از این طریق ایران را 
تضعیف کنند یکى از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت هاى آن ها فشار بر ایران از نظر 
اقتصادى بوده است تا  با اقداماتى از جمله تحریم هاى اقتصادى، اقتصاد ایران را فلج 
کرده و در ادامه با تضعیف حمایت مردمى و فشار بر معیشت مردم، نفوذ به جمهورى 
اسالمى ایران را بار دیگر کلید بزنند. در این شرایط یکى از مهم ترین اقداماتى که باید 
صورت گیرد، دفاع آگاهانه و مناسب در برابر تهدیدهاى اقتصادى دشمن است؛ 
موضوعى که از آن به عنوان پدافند اقتصادى یاد مى شود. در همین راستا به سراغ 
حجت االسالم و المسلمین مجتبى ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس شوراى اسالمى رفتیم تا از اقداماتى که هم اکنون در کشور در این 
زمینه در حال انجام است و مشکالتى که براى تحقق آن وجود دارد آگاه شویم. وى که 
پیش از این نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى نیز بوده است، 
خودکفایى و تکیه بر توانمندى هاى داخلى را از ویژگى هاى مهم پدافند اقتصادى 
مى داند و معتقد است براى ایجاد پدافند اقتصادى خوب باید در وضعیت حمله قرار 
بگیریم و یکى از اقداماتى که الزم است ما براى قرار گرفتن در وضعیت حمله اقتصادى 
به دشمن انجام دهیم این است که براى سایر کشورها وابستگى اقتصادى ایجاد کنیم. 
او همچنین اعتقاد دارد که اقتصاد مقاومتى مهم ترین میدان تحقق پدافند اقتصادى 
است اما در حال حاضر کشور از نظر قانون هاى موجود، قانون هاى دست و پاگیر و خالء 
قانونى براى تحقق سیاست هاى اقتصاد مقاومتى با مشکل مواجه است و باید 
بپردازند.  روند  این  اصالح  به  جدى  طور  به  دولت  و  مجلس 
از دالیل چالش  حجت االسالم ذوالنور همچنین یکى 
برانگیزشدن اقتصاد ایران را تالش براى خودکفایى و 
جلوگیرى از واردات محور شدن عنوان مى کند. 
عضو  با  پایداران   گفت وگوى  مشروح 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 

را در ادامه مى خوانید:
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     با توجه به اهمیت موضوع پدافند 
اقتصادى و با تجربه مشکالت اقتصادى که 
از  استفاده  واسطه  به  سال ها  این  در 
ابزارهاى تهاجمى اقتصادى دشمن، شما 
تعریف  چگونگى  را  اقتصادى  پدافند 

مى کنید؟
معموال هر واژه اى را که مى خواهند تعریف 
کنند، با متضادش بهتر تعریف مى شود. یعنى اگر 
بخواهیم سالمتى را تعریف کنیم در صورتى که 
تعریف بیمارى را بدانیم، راحت تر تعریف مى شود. 
در بحث پدافند نیز این واژه در مقابل آفند به معنى 
حمله قرار مى گیرد یعنى آفند به معنى حمله و 
پدافند به معنى دفاع است. واژه پدافند را اگر 
پیشوند هر موضوعى قرار دهیم، یک تعریف 
خاصى پیدا مى کند. بنابراین پدافند اقتصادى نیز 
تعریف خاص خود را دارد. ما امروز مى دانیم که 
عوامل  تاثیر  تحت  اقتصاد کشورها  دنیا  در 
متعددى است که یکى از آن عوامل، کشورهاى 
همسایه، منطقه و دنیا هستند که به عنوان 
شرکاى خارجى آن کشور به حساب مى آیند. در 
جمهورى اسالمى اقتصاد ما در فراز و نشیب متاثر 
از عواملى از جمله ارتباط سیاسى و اقتصادى با 
کشورهاى دیگر قرار دارد. ما کشورى هستیم که 
دشمن داریم و در معرض تهدید هستیم. ما 
نتوانستیم در نظام سلطه جایگاه خود را تعریف 
کنیم و به عبارت دیگر این نظام در مقابل ماست 
بنابراین چون حریف و رقیب داریم، وقتى بحث 
اقتصاد مطرح مى شود باید حتما پدافند را در نظر 
بگیریم چرا که ما مى دانیم اقتصاد ما مورد هجوم 
و تعرض است و باید بدانیم چه کار کنیم که این 

اقتصاد در زمان حمله با مشکل مواجه نشد. 

    به نظر مى رسد که ایران در این سال ها 
نتوانست به خوبى با تاکتیک هاى تهاجمى 
اقتصادى دشمنان مقابله کند، به نظر شما 
با شرایطى که ایران از نظر منابع، انرژى، 
نیروى انسانى و سایر مزیت ها دارد، پدافند 
اقتصادى که باید در مقابل دشمنان به کار 

گیرد، باید چه ویژگى هایى داشته باشد؟
خودکفایى و تکیه بر توانمندى هاى داخلى از 
ویژگى هاى مهم پدافند اقتصادى است و اگر 
بتوانیم این دو مورد را به نتیجه برسانیم، قطعا 
پدافند اقتصادى درست و مناسبى خواهیم 
داشت که قهر و غضب دشمنان نتواند اقتصاد ما 
را متزلزل کند. اگر این کار را به درستى پیش 

ببریم، پدافند خوب اقتصادى انجام داده ایم و 
اصطالحى که در میان نظامى ها وجود دارد این 
است که به طور کلى باید بدانیم که پدافند خوب 
در واقع آفند خوب است. یعنى اگر ما در حالت 
انفعال باشیم در زمان حمله دشمن ممکن است 
با مشکل مواجه شویم اما همیشه پدافندى موفق 

است که صاحبان آن در موضع آفند باشند. 

    منظور از قرار گرفتن در موضع آفند 
چیست و این کار چگونه باید انجام گیرد؟

یکى از اقداماتى که الزم است ما براى قرار 
گرفتن در وضعیت حمله اقتصادى به دشمن 
انجام دهیم این است که براى سایر کشورها 
براى مثال  ایجاد کنیم.  اقتصادى  وابستگى 
مى توانیم مزایاى خود مانند نفت را شناسایى 

کرده و سایر کشورها را به آن وابسته کنیم. اما در 
عین حال موضوعى که در این میان مهم است، 
این است که ما بتوانیم از مزیت هاى خود براى 
ایجاد ارزش افزوده باال کمک بگیریم و این گونه 
محصوالت را به سایر کشورها صادر کنیم. 
چنانچه ما مى توانیم نفت را به صورت خام، از 
طریق تولید بنزین، گازوئیل و...، تولید محصوالت 
پالستیکى، محصوالت نساجى و حتى قطعات 
کامپیوتر، خودرو و... به کشورهاى دیگر صادر 

کنیم اما مهم این است که کدام یک از این موارد 
ارزش افزوده بیشترى ایجاد کند. بنابراین ما باید 
از مزیت ها و توان خود براى وابسته کردن خود به 
دیگران از لحاظ اقتصادى استفاده کنیم و به این 
ترتیب پدافند اقتصادى ایجاد کرده ایم. در نهایت 
اگر بتوانیم کشورها را از این نظر به خود وابسته 
کنیم مى توانیم بگوییم از لحاظ نظامى نیز امنیت 

داریم. 

    با این تفاسیر به نظر مى رسد که ارتباط 
نزدیکى بین اقتصاد مقاومتى و پدافند 
اقتصادى وجود دارد، جایگاه و نقش اقتصاد 
اقتصادى  پدافند  تحقق  در  مقاومتى 

چیست؟
اقتصاد مقاومتى در حقیقت مهم ترین میدان 
تحقق پدافند اقتصادى است. سیاست هاى 24 
گانه اى که مقام معظم رهبرى آن ها را ترسیم، 
تبیین و ابالغ کرده است، در بسیارى از بندهایش 
تکیه بر توانمندى داخلى و جلوگیرى از اتکا به 
اقتصاد نفتى دارد. درون زایى اقتصاد، صادرات 
محور کردن، جلوگیرى از خام فروشى، ایجاد 
فرآورده هاى باارزش افزوده باال و صادرات آن ها، 
جلوگیرى از واردات محور شدن اقتصاد، تکیه بر 
علم و تکنولوژى هاى پیشرفته بومى و تحقق 
اقتصاد دانش بنیان، بخشى از مهم ترین موارد 
سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است که مى تواند 
در خوداتکایى اقتصاد و پایدار کردن شرایط 

اقتصادى کشور کمک شایانى کند. 

    شما از اعضاى فعال مجلس شوراى 
اسالمى هستید و همواره انتقاداتى هم به 
مشکالت قانونى برخى اقدامات کرده اید، 
فکر مى کنید که ما براى تحقق پدافند 
اقتصادى و سیاست هاى اقتصاد مقاومتى 
تا چه اندازه از قوانین و مقررات کارساز و 

مناسب و دقیق برخورداریم؟
زمانى که مقام معظم رهبرى سیاست هاى 24 
گانه اقتصاد مقاومتى را ابالغ فرمودند به مجلس 
شوراى اسالمى و سایر قواى دیگر دستور دادند 
که اگر قوانینى در این زمینه متضاد است، حذف 
شود. اگر قوانینى وجود دارد که ناکارآمد است 
مورد بازنگرى قرار گیرد و اگر در حوزه اى خالء 
قانونى داریم، قوانین و مقررات متناسب با ایجاد 
شرایط براى تحقق سیاست هاى اقتصاد مقاومتى 
تدوین شود. متاسفانه باید بگویم در حال حاضر 

ما امروز مى دانیم که در 
دنیا اقتصاد کشورها تحت 
تاثیر عوامل متعددى است 
که یکى از آن عوامل، 
کشورهاى همسایه، منطقه و 
دنیا هستند که به عنوان 
شرکاى خارجى آن کشور به 
حساب مى آیند. در جمهورى 
اسالمى اقتصاد ما در فراز و 
نشیب متاثر از عواملى از 
جمله ارتباط سیاسى و 
اقتصادى با کشورهاى دیگر 
قرار دارد. ما کشورى 
هستیم که دشمن داریم و 
در معرض تهدید هستیم
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ما در هر سه حوزه با مشکل مواجه هستیم و من 
قوانین موجود فعلى را براى به نتیجه رسیدن 
سیاست هاى اقتصاد مقاومتى و در پى آن ایجاد 
پدافند اقتصادى جوابگو و کافى نمى دانم. در حال 
حاضر هم در وضع قوانین جدید، هم کارآمد 
ساختن و اصالح برخى قوانین و هم حذف قوانینى 
که دست و پا گیر و مشکل ساز است، مشکالتى 
وجود دارد که باید آن ها را ترمیم کنیم. مجلس 
شوراى اسالمى نیز باید در این زمینه کار کارشناسى 
انجام دهد و البته نباید فراموش کنیم که دولت نیز 
با  شناسایى مشکالت موجود در مسیر اجراى این 
سیاست ها و پیشنهاد لوایح جدید مى تواند به طور 
جدى در این زمینه به مجلس کمک کند. قوه 
قضاییه نیز در این زمینه نقش دارد و در صورت 
شناسایى مشکالت، باید مجلس را در رفع آن ها 

کمک کند.

    بنابراین باید انتظار داشته باشیم که 
مجلس شوراى اسالمى به طور جدى براى 
رفع مشکالت قانونى و موانع تحقق این 
برنامه ها اقدام کند، آیا این کار در حال حاضر 

صورت مى گیرد؟
در حال حاضر این کار به صورت پراکنده و در 
کمیسیون هاى مختلف در مجلس انجام مى شود 
اما اینکه بگوییم به صورت ویژه و گسترده کمیته اى 
براى بهبود وضعیت قوانین در این زمینه روى آن ها 
کار مى کند، وجود ندارد. هر کمیسیونى در مجلس 
شوراى اسالمى، وزارتخانه و نهاد مربوط به خود را 
در دستگاه هاى اجرایى دارد که به صورت موردى 

در برخى موارد به برطرف کردن مشکالت این حوزه 
مى پردازد. اما اینکه چرا به صورت گسترده به این 
امر پرداخته نمى شود، حرف و نقد من هم هست و 
معتقدم مجلس باید جدى تر در این زمینه ورود 
کرده و به بررسى موارد مورد نظر بپردازد. اما در عین 
حال مطالبه اى هم از سوى دولت در این زمینه 
وجود ندارد چرا که دولت باید با شناسایى مشکالت 
موجود، طرح هاى مختلف را در مجلس مطرح و 
نیازهاى خود را اعالم کند تا مجلس نیز به شکل 

مناسبى اقدام به برطرف کردن این نیازها کند. 

در  ایران  اقتصادى  پدافند  وضعیت     
سال هاى قبل از انقالب، نسبت به پس از 
انقالب را چگونه ارزیابى مى کنید و فکر 
مى کنید که با این روند در آینده چقدر در 
تحقق این سیاست ها موفق عمل خواهیم 

کرد؟
کشور  ما  انقالب  از  قبل  سال هاى  در 
تولیدکننده اى نبودیم و زمانى که یک کشور وارد 
کننده صرف باشد، کمتر مشکالت براى آن اقتصاد 
ایجاد مى شود. به این دلیل که نیازهاى یک کشور 
تعریف مى شود و اعتبار آن نیز از طریق سایر 
درآمدها تامین  شده و تخصیص داده مى شود. در 
سال 1356 تولید نفت ایران به 6 میلیون بشکه در 
روز هم رسید و از سوى دیگر قیمت نفت نیز در بازار 
جهانى روز به روز افزایش یافت  و درآمد ثابت نفتى 

وجود  کشور  براى 
داشت که از همان 

طریق انواع و اقسام کاالها از گندم و کاالهاى اساسى 
تا کاالهاى لوکس و ... به کشور وارد مى شد. در آن 
زمان سد، پل و خودرو و ... را نیز از کشورهاى 
خارجى تامین مى کردیم و بنابراین با توجه به اینکه 
پول داشتیم، مشکلى براى ما ایجاد نمى شد. این در 
حالى است که امروز قصد داریم بر تولیدات داخلى 
خود تکیه کنیم و در بسیارى از عرصه ها از ساخت 
زیردریایى هاى فوق پیشرفته تا تجهیزات فوق 
مدرن نظامى، زرهى، موشک هاى بالستیک و 
قاره پیما، مباحث هسته اى، پزشکى، جاده سازى و 
... به خودکفایى رسیده ایم. ما در این عرصه ها لب 
به لب و تنه  به تنه با کشورهاى دیگر حرکت 
مى کنیم. به این ترتیب طبیعى است که در این 
مسیر دچار تکانه هایى شویم و کارمان با چالش و 
فراز و فرود همراه باشد. از سوى دیگر باید توجه 
داشت که ما از انقالب تاکنون با مشکالت دیگرى 
از جمله گروهک هاى مزدور، جنگ سیاسى و 
را  تکفیرى  تروریستى  و گروهک هاى  نظامى 
داشته ایم. گروهک هاى تکفیرى چون داعش هدف 
نهایى شان نفوذ به ایران است. همچنین تحریم هایى 
را پشت سر گذاشتیم که به تعبیر خود دشمنان  ما 
فلج کننده بوده است. عالوه بر همه این ها بعضا 
دعواهاى سیاسى و بى عرضگى مدیریتى برخى 
مسئوالن و عدم تدوین سیاست هاى صحیح 
بلندمدت توسط آن ها نیز مشکالت ما را دو چندان 
کرده است. در عین حال من آینده را در این حوزه 
روشن مى بینم و باید تالش کنیم که اوضاع روز به 
روز بهتر شود. شرایط فعلى نیز نشان مى دهد که 

مى توانیم امیدوار به داشتن آینده بهترى باشیم. 

براى بهبود وضعیت قوانین در این زمینه روى آن ها 
کار مى کند، وجود ندارد. هر کمیسیونى در مجلس 
شوراى اسالمى، وزارتخانه و نهاد مربوط به خود را 
در دستگاه هاى اجرایى دارد که به صورت موردى 

جهانى روز به روز افزایش یافت  و درآمد ثابت نفتى 
وجود  کشور  براى 
داشت که از همان 

کرده است. در عین حال من آینده را در این حوزه 
روشن مى بینم و باید تالش کنیم که اوضاع روز به 
روز بهتر شود. شرایط فعلى نیز نشان مى دهد که 

مى توانیم امیدوار به داشتن آینده بهترى باشیم. 
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   اتخاذ رویکرد علمى 
فرهنگ سازى و آموزش هم چنان اولویت نخست 
حوزه پدافند غیرعامل در وزارت کشور است تا مفاهیم 
پدافند غیرعامل را در جامعه ترویج کند و اهداف ترسیمى 
براى پدافند غیرعامل به ویژه  سیاست هاى کلى ابالغ 

شده توسط مقام معظم رهبرى را به سرانجام رسانیم. 
براساس تدبیر مقام معظم رهبرى 8 آبان ماه روز پدفند 
غیرعامل نام گذارى شده و هر سال نیز به مناسبت این 
روزها، برنامه هاى متنوع و مناسبى در سطح کشور برگزار 
مى شود. وزارت کشور به همین مناسبت برنامه هاى 
متنوعى پیش بینى کرده بود و مانند سال گذشته هم در 
وزارت کشور و هم در 31 استان برنامه هاى اجرا شده 

بسیار رضایت بخش و مطلوب بود.
وى افزود: برخى برنامه هاى پیش بینى شده به دلیل 
تراکم فعالیت ها، قبل از هفته پدافند برگزار شدند 
مهمترین برنامه هاى محورى سال95 در سطح ملى، 
همایش ”پدافند غیرعامل و توسعه پایدار“ با رویکرد 
علمى و تخصصى بود که پدافند غیرعامل را با توسعه 
پایدار پیوند زد. بر همین اساس با هدف مشارکت مراکز 
علمى و دستگاه هاى اجرایى، نزدیک به 30 دانشگاه و نهاد 

علمى با این همایش همکارى کردند.

  علم و اجرا
حدود 30 دستگاه اجرایى کشور در برنامه هاى این 
همایش حضور داشتند و عالوه بر این، 4 کارگاه 
تخصصى کاربردى نیز برگزار شد. هم چنین، نزدیک به 
300 مقاله علمى به دبیرخانه همایش رسید که پس از 
داورى از مقاالت برتر تجلیل شد و مجموعه آن ها نیز در 
کتاب چکیده مقاالت با شمارگان هزار مجلد منتشر شد 

که در اختیار مدعوین همایش قرار گرفت. عالوه بر 
این ها، کتاب راهنماى 215 - به عنوان یکى از احکام 
قانونى پدافند غیرعامل و راهنماى دستگاه هاى اجرایى 
در اعمال ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه و الزامات 
آن هنگام اجراى برنامه هاى پدافند غیرعامل   با 

شمارگان هزار جلد منتشر شد. 

برنامه مهم دیگر، دوره آموزشى رابطان دستگاه هاى 
اجرایى در 31 استان کشور برگزار شد که بین 150 تا 
200 نفر ازرابطین دستگاه هاى اجرایى استان ها در این 

دوره ها شرکت کردند. مفاهیم عمومى و تخصصى پدافند 
غیرعامل آموزش داده شد. استادان دانشگاه، مسئوالن 
سازمان پدافند غیرعامل  کشور و وزارت کشور تازه ترین 
سیاست هاى حوزه پدافند غیرعامل را تشریح کردند و بر 
رابطان  از  مناسبى  اطالعاتى  بانک  بستر،  همین 
دستگاه هاى اجرایى کشور تهیه شده که به واسطه آن ها 
مى توان برنامه ها و اهداف پدافند غیرعامل را محقق نمود.

به عالوه، بخشى از دوره تربیت مربى پدافند غیرعامل 
در استان هاى کشور انجام گرفته و پیش بینى مى شود 
بخش دیگر آن تا پایان سال جارى برگزار شود. این برنامه 
براى خودکفا کردن استان ها در مربیان پدافند غیرعامل 
تا بتوانند آموزش هاى عمومى پدافند  طراحى شد 

غیرعامل را در استان هاى مربوط برگزار کنند.
  انجمن علمى

براى تولید محتواى علمى و ارتباط با مجموعه هاى 
دانشگاهى در بخش پدافند غیرعامل برنامه ریزى شد و 
ارتباط بین دستگاه هاى اجرایى از یک سو و نهادهاى 
علمى مانند دانشگاه ها و مراکز علمى و پژوهشى کشور از 
سوى دیگر با راه اندازى انجمن علمى محقق شده است 
که در اکثر استان ها انجمن علمى شکل گرفته و در بقیه 
استان ها نیز تا پایان سال راه اندازى خواهد شد.   کارگروه ها 
و شوراى پدافند غیرعامل و قرارگاه هاى تخصصى خود را 
در ایام پدافند غیرعامل فعال کردیم که به صورت منظم 

برنامه هاى پدافند غیرعامل را پیگیرى کرده اند.
یکى از برنامه هاى تاثیرگذار تجلیل از فعاالن عرصه 
پدافند غیرعامل بود. هم چنین در 2 سال گذشته 
3همایش مناسب ملى و استانى برگزار شد و یک همایش 
نیز تا پایان سال برگزار خواهد شد. همایش هاى امنیت 
انرژى با رویکرد پدافند غیرعامل خوزستان در سال 1394 

اعظم شکوهى| پیرو فرامین مقام معظم رهبرى، از 2 تا 8 آبان و در راستاى جلوگیرى از 
آسیب پذیرى و تهدید تجهیزات، تاسیسات حیاتى و حساس نظامى و غیرنظامى با توجه به 
افزایش روزافزون بهره گیرى از فضاى سایبرى و دیگر تکنولوژى هاى نوین، هفته پدافند غیرعامل 
نام گرفته است و دستگاه هاى اجرایى مختلف براى تحقق منویات، تدابیر و فرامین رهبر معظم 
انقالب برنامه هاى متفاوتى برگزار کردند. وزارت کفشور یکى از دستگاه هایى است که به عنوان 
هسته مرکزى ارتباط دولت مرکزى با دیگر نقاط کشور از اهمیت باالیى برخوردار است. از این رو 
بر آن شدیم در گفت گو با مجتبى مولوى معاون اداره کل امور مرزى و پدافند غیرعامل وزارت 

کشور  از برنامه هاى اجرا شده این وزارت خانه در هفته پدافند غیرعامل آگاه شویم:  

مجتبى مولوى معاون اداره کل امور مرزى و پدافند غیرعامل وزارت کشور 

فرهنگ سازی و آموزش
 اولویت نخست پدافند غیرعامل

 رویکرد بسیار مهم وزارت 
کشور تاکید بر الزامات 
پدافند غیرعامل، مواد و 
مالحظات قانونى پدافند 
غیرعامل در سطح جامعه 
است که در حال انجام است. 
این ها مهم ترین برنامه ها با 
رویکردهاى پدافند 
غیرعامل است که به 
صورت مستمر در دستور 
کار قرار دارد و اقدامات 
اجرایى آن ها انجام مى شود
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و علوم دریایى با رویکرد پدافند غیرعامل در هرمزگان 
برگزار شدند و همایش پدافند غیرعامل و حوزه دریاى 
خزر نیز برنامه ریزى شده که ماه هاى آینده در استان 
گیالن برگزار خواهد شد. این چند همایش نزدیک به 
هزار مقاله تخصصى علمى را با خود تولید کرده است که 
کتاب مجموعه مقاالت آن ها نیز در دست انتشار است. 
این برنامه ها که همگى آموزشى و اجرایى هستند از یک 
سو براى استان ها محتوا تولید مى کنند و از سوى دیگر 
روند تولید محتواى علمى و آموزشى را به طور پیوسته 

براى جامعه هدف و مدیران اجرایى حفظ کرده اند.

  اولویت فرهنگ سازى و آموزش
طرح جامع پدافند غیرعامل در بسیارى از استان ها 
تکمیل شده و در استان هاى باقى مانده نیز در حال انجام 
است. عالوه بر این ها، مشارکت بسیار خوب استاندارى ها 
در زمینه احکام پدافند غیرعامل در برنامه ششم توسعه 
صورت گرفته است که یکى از برنامه هاى مطلوب وزارت 
کشور و استاندارى ها به شمار مى رود. نخستین اولویت 
همچنان  غیرعامل  پدافند  حوزه  در  کشور  وزارت 
فرهنگ سازى و آموزش است تا بتواند مفاهیم و ادبیات 
پدافند غیرعامل را در جامعه به خوبى ترویج کند و اهداف 
ترسیمى براى پدافند غیرعامل به ویژه  سیاست هاى کلى 
ابالغ شده توسط مقام معظم رهبرى را به سرانجام 

برساند.
اولویت دوم وزارت کشور هماهنگى بخش هاى 
اجرایى در بخش پدافند غیرعامل است که از طریق 
کارگروه هاى  و  استان ها  غیرعامل  پدافند  شوراى 
تخصصى در دست انجام است. هماهنگى و هم افزایى 
نهادهاى درگیر در بخش پدافند غیرعامل نیز یکى دیگر 
از مهم ترین برنامه ها است که در سطح کشورى و استانى 
انجام مى شود. رسیدن به یک وضعیت مطلوب و پایدار 
برگزارى رزمایش ها با رویکرد آمادگى و تمرین، برنامه 
دیگر وزارت کشور در استان هاى مختلف است که با 
برگزارى رزمایش هاى موضوعى مانند: زیستى، سایبرى، 

پرتوى، انرژى پیگیرى مى شود.
دیگر رویکرد بسیار مهم وزارت کشور تاکید بر الزامات 
پدافند  قانونى  پدافند غیرعامل، مواد و مالحظات 
غیرعامل در سطح جامعه است که در حال انجام است. 
این ها مهم ترین برنامه ها با رویکردهاى پدافند غیرعامل 
است که به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و 
اقدامات اجرایى آن ها انجام مى شود. دوم تا هشتم آبان 
ماه سال جارى برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل ویژه 
وزارت کشور برگزار شدند و استانداران سیستان و 
بلوچستان، گیالن و کردستان به دلیل عملکرد مطلوب 
غیرعامل  پدافند  مستمر شوراى  فعالیت  از جمله 
استان ها، اهتمام به الزامات پدافند غیرعامل در استان، 
رویکرد جدى به فرهنگ سازى و نهادینه سازى پدافند 
غیرعامل و ارائه طرح هاى نوین به عنوان 3 استاندار نمونه 
در همایش ملى پدافند غیرعامل کشورى مورد تقدیر قرار 

گرفتند. مدیرکل هاى پدافند غیرعامل استاندارى هاى 
قم، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به دلیل فعالیت هاى 
برجسته در بخش پدافند غیرعامل استان هاى تحت 
مدیریت خود مورد تقدیر قرار گرفتند و همچنین در بین 
مدیران شهرستانى فرماندار کاشان به عنوان مدیر نمونه 
شهرستانى به دلیل هماهنگى بسیار خوب در برگزارى 
رزمایش پرتوى در سال جارى در کاشان برگزیده و مورد 
تقدیر قرار گرفت که این رزمایش نیز یکى از رزمایش هاى 
خوب پدافند غیرعامل بود. وزارت کشور به عنوان دستگاه 
برتر در همایش پدافند غیرعامل امسال مورد تقدیر قرار 
گرفت و دستگاه نمونه کشورى شد و اداره کل پدافند 
غیرعامل وزارت کشور نیز  به عنوان اداره کل نمونه 
کشورى مورد تقدیر قرار گرفت که این موارد بخشى از 

موفقیت هاى پدافند غیرعامل بوده است.
 صدور بخشنامه 10 بندى وزیر کشور خطاب به 
استانداران یکى دیگر از فعالیت هاى پدافند غیرعامل 
وزارت کشور بوده است که در آن مالحظات و تاکیدات 
پدافند غیرعامل به استانداران ابالغ و خواسته شده تا 
موضوع پدافند غیرعامل را در دستور کار خود قرار دهند 
و به طور جدى مورد توجه قرار دهند. از جمله مهم ترین 
محورهاى ابالغ وزیر کشور تاکید بر فرهنگ سازى و 
آموزش در بخش پدافند غیرعامل؛ برنامه ریزى و توجه 
به حوزه هاى نوین پدافند غیرعامل در حوزه هاى زیستى، 
و  رزمایش  آموزش،  به  توجه  کالبدى؛  و  سایبرى 
همایش ها و نشست هاى تخصصى در استان ها؛ افتتاح و 
بهره بردارى از پروژه هایى مربوط به پدافند غیرعامل، 
مستندسازى اقدامات پدافند غیرعامل در سطح استان 
ها؛ اطالع رسانى، تبلیغات محیطى و تخصصى در سطح 
استان ها و ارتباط و مشارکت با نخبگان، صاحب نظران، 
جامعه علمى کشور، تشکل هاى مردم نهاد و ... است تا 

در هفته پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرند.

  هزار برنامه در 31 استان 
رزمایش،  از  اعم  برنامه  عنوان  هزار  به  نزدیک 

نشست هاى تخصصى، تشکیل اتاق هاى فکر پدافند 
غیرعامل، برگزار ى کارگاه هاى پدافند غیرعامل، 
جلسات مختلف هم اندیشى، بازدیدهاى مختلف، افتتاح 
پروژه هاى مختلف، مانورها و مانند آن و بهره بردارى از 
پروژه ها، رونمایى از کتب مختلف، اطالع رسانى و 
تبلیغات محیطى در 31 استان در هفته پدافند غیرعامل 
انجام شده است. دستورالعمل هفته پدافند غیرعامل 
درباره نحوه و چگونگى اجراى برنامه ها به استان ها ابالغ 
شد. عالوه بر برگزارى، مشارکت و حضور در بیش از 10 
همایش در هفته پدافند غیرعامل اقالم آموزشى، 
فرهنگى و تبلیغاتى اعم از کتاب، سى دى و بَِنر تهیه و 
بین استاندارى هاى کشور توزیع شده است. متون کوتاه 
آموزشى و کاربردى تهیه شده از طریق سامانه هاى 
اطالع رسانى وزارت کشور به استان ها و مجموعه وزارت 
کشور ارسال شده که در حقیقت براى فرهنگ سازى 
پدافند غیرعامل بسیار مهم است و بیشتر شامل منویات 
و جمالت مقام معظم رهبرى و تاکیدات ایشان بر پدافند 
غیرعامل بوده که در مکاتبات ادارى تاکید و پیش بینى 
شده است. هم چنین، پیامک هاى متناسب نیز در طول 
هفته پدافند غیرعامل از طریق تلفن هاى همراه و 
شده اند.  ارسال  ادارى  اطالع رسانى  سیستم هاى 
دوره هاى آموزشى براى کارکنان وزارت کشور در هفته 
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پدافند غیرعامل پیش بینى شد و هم چنین مصاحبه هاى 
خبرى و تخصصى با رسانه هاى مکتوب، اینترنتى، صدا 
و سیما و رسانه ملى صورت گرفته و بیش از ده ها مورد 
مصاحبه هاى تلویزیونى و رادیویى و مکتوب انجام شد.  
به عالوه، از طریق سایت و سامانه اطالع سانى وزارت 
کشور که به همه استاندارى ها متصل است رویکردها و 
مطالب پدافند غیرعامل مورد تاکید قرار گرفته و به 
و  متنوع  برنامه هاى  استان ها  سطح  در  خصوص 
گسترده اى پیش بینى و اجرا شده گزارش نهایى آن با 
مستند سازى مناسب به زودى آماده ارائه به مراجع ذى 
صالح خواهد بود. وزارت کشور و سایر وزارت خانه ها در 
سطح ملى جلسات تخصصى علمى، کارگاهى، راهبردى 
و اجرایى را پیش بینى و اجرا کردند که در بیش تر آن ها 
وزارت کشور نقش محورى داشته و پیگیرى نموده است.  
ارزیابى این است که نسبت به سال گذشته برنامه هاى از 
لحاظ کیفى و کمى رشد خوبى داشته اند که علت آن به  
توجیه مدیران اجرایى قبل از هفته پدافند غیرعامل باز 
مى گردد و در نشست هاى کارشناسى مالحظات اجرایى 
و دستور العمل پدافند غیرعامل به روشنى تشریح شد و 
از مدیران خواسته شد در بخش هاى مختلف فعال باشند.  
همه دستگاه هاى اجرایى در این راه با وزارت کشور همراه 

بودند و دستگاه هاى استانى با مجموعه پدافند غیرعامل 
استاندارى ها همکارى بسیار خوبى شکل دادند. به ویژه 
تالش هاى صدا و سیما در بخش هاى اطالع رسانى و 
فرهنگ سازى بسیار مهم بود و نیز آموزش و پرورش، 
دانشگاه ها، دستگاه هاى فرهنگى و تبلیغى و خدماتى 
همکارى بسیار خوبى داشتند و در رزمایش ها نیز به 
خوبى همکارى کردند. همکارى دستگاه هاى اجرایى 
استانى بسیار چشمگیر بود و فرماندارى ها با برگزارى 
جلسات و کارگاه هاى مختلف مسائل پدافند غیرعامل را 
پیگیرى کردند. وزارت کشور همه ساله در تالش است 
برنامه ها نسبت به گذشته منسجم تر، هماهنگ تر و با 
کیفیت و کمیت بهترى برگزار شود تا برنامه هاى هفته 
پدافند غیرعامل و اهداف آن به خوبى محقق شود. 
مهم ترین و اصلى ترین اولویت وزارت کشور هم چنان 
که گفته شد فرهنگ سازى و نهادینه کردن پدافند 
غیرعامل در سطح جامعه است و شاخص ترین محورى 
که سال جارى در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل به 
دست آمد رویکرد علمى برنامه ها بوده و در حقیقت 
حوزه هاى نوین پدافند غیرعامل اعم از زیستى، سایبرى، 
کالبدى، پرتوى و در حقیقت حوزه هاى جدید پدافند 

غیرعامل مورد توجه جدى قرار گرفته است.

  تبلور برنامه ها در هفته پدافند غیرعامل 
سال هاى گذشته بیشتر مقوالت عمومى پدافند 
غیرعامل مورد توجه قرار مى گرفتند اما توجه به رویکرد 
علمى یه عنوان مهمترین شاخص و ویژگى بیش تر 
برنامه هاى سال 95 نوید خوبى براى فعال شدن جامعه 
علمى در این عرصه است.  بر همین اساس، بیش تر 
برنامه ها مانند رزمایش ها، همایش ها و هماهنگى براى 
مالحظات و الزامات پدافند غیرعامل و همچنین 
تشکیل جلسات و شوراى پدافند غیرعامل و کارگروه ها 
همگى مستمر هستند و در طول سال جریان دارند اما 
تبلور آن ها در هفته پدافند غیرعامل است.  اصحاب 
رسانه همکارى خوبى در هفته پدافند غیرعامل 
داشته اند و به نظر بایست هم افزایى باید انفاق بیفتد تا 
بتوان برنامه هاى پدافند غیرعامل را فعال نمود. عالوه 
بر این ها دانشگاه ها مى توانند حضور پر رنگ تر و علمى 
ترى داشته باشند که در حال رخ دادن است و رشته هاى 
پدافند غیرعامل در دانشگاه ها در سطح کارشناسى 
ارشد و دکترى پذیرش دارند. دستگاه هاى اجرایى فعال 
هستند و فرهنگ سازى و آموزش عمومى اگر به خوبى 
تبیین شود مى توان بسیارى از اهداف پدافند غیرعامل 

را محقق نمود. 
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   اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در کشور را 
تشریح دهید؟

پدافند غیرعامل قدمت دیرینه اى دارد و از زمانى که 
انسان به این کره خاکى پا گذاشت، وجود داشته است. 
بشر خاکى براى مصون ماندن از آسیب هاى طبیعى و 
خطر حیوانات شکارچى به غارها پناه مى برد، نوعى 
پدافند غیرعامل را به کار مى گرفته است اما به مرور زمان 
این بحث پیشرفت پیدا مى کند و به دفاع هاى ضرورى 
محدود مى شود و امروز به دفاع غیرعامل معروف شده 

است.
پنج ماموریت اصلى در پدافند غیرعامل دنبال 
مى شود که یکى از آن ها کاهش آسیب پذیرى در زمینه 

دارائى هاست. دارائى  ها در هر دستگاهى متفاوت 
هستند و مى تواند شامل موضوعات فراگیرى باشند. 
ماموریت دیگر، پایدارى ملى است که ایجاد قدرت ملى 
مى کند. اصل دیگر، تسهیل مدیریت بحران است و با 
توجه به وجود بحران هاى طبیعى و غیرطبیعى، 
آسان سازى مدیریت آن ها نیز یکى از ماموریت ها به 
شمار مى رود. موضوع دیگر در پدافند غیرعامل، افزایش 
بازدارندگى است و آخرین اصل بسیار مهم هم تداوم 

فعالیت هاى ضرورى است.
مسائل در دنیاى امروز باید از حیث علمى و پژوهشى 
دنبال شوند و رویکرد جشنواره ما نیز همین است. یکى 
از اهداف در برگزارى این جشنواره، نخست، کارکرد و 

عملکرد یک ساله ى تمامى دستگاه هایى را که با سازمان 
پدافند غیرعامل همکارى مى کنند، بررسى مى شود. 
دومین هدف جشنواره، شناسایى نخبگان این حوزه 
است. هدف سوم، شناسایى آثار اعم از کتاب، مقاله، 
دستاوردها، خالقیت  ها و نوآورى ها، اختراعات و ... است. 
هدف چهارم جشنواره، تعامل دستگاه هاى مربوط 
است. در حال حاضر دستگاه هاى مختلفى در این زمینه 
ایجاد شده و فعالیت دارند، اما با یکدیگر تعامل و 
ارتباطى ندارند. هم چنین، با برگزارى 2 دوره جشنواره 
پدافند غیرعامل سلمان فارسى (خندق) در حال ایجاد 
و تکمیل بانک اطالعات مربوط به حوزه هاى مرتبط با 

جشنواره هستیم.

گفتگو با دبیر کمیته اجرایى جشنواره پدافند غیرعامل سلمان فارسى (خندق)

دنبال تولید علم و نوآوری هستیم

کمال صادقى| پدافند غیرعامل چیست؟ چه اهمیتى دارد؟ چرا در سال هاى اخیر توجه ویژه ترى صورت گرفته است؟ چگونه مى توان به مقابله 
با تهدیدات سایبرى پرداخت؟ و سواالت دیگرى از این دست، بهانه اى شد تا با سعید طاهرى دبیر کمیته اجرایى جشنواره پدافند غیرعامل 

سلمان فارسى (خندق) به گفت گو بپردازیم:
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 وضعیت کنونى آمادگى کشور یا سایبرى در 
برابر تهدیدهاى طبیعى،  شرایط بحرانى در 

غیرطبیعى چگونه ارزیابى مى کنید؟
واقعیت این است که جاى کار، زیاد هست و 
نمى توان گفت که مناسب تالش کرده ایم چون 
متاسفانه آسیب پذیرى هنوز باالست. از سوى دیگر، 
سازمان پدافند غیرعامل یا سازمان مدیریت بحران 
هنوز 10 سال سابقه دارد. 2 دهه نخست پس از 
پیروزى انقالب اسالمى، در این باره اقدام نشده و تنها 
از دهه سوم به بعد این حساسیت ایجاد و تاکید شد 
که نیازمند یک نهاد متولى گسترده به  نام سازمان 

پدافند غیرعامل هستیم.
بى تعارف باید گفت اگر اقدام نشود، غافلگیر 
مى شویم و دچار صدمه و آسیب جدى خواهیم شد. 
امروزه، تهدیدات پیچیده و ترکیبى شده اند. براى 
نمونه، فضاى سایبر یکى از تهدیدات روز به شمار 
مى رود یا تهدیدات زیستى در بیشتر حوزه ها 
گسترش پیدا کرده اند. در مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل به دنبال ساده سازى هستیم که به همان 
ضرورى  فعالیت هاى  تداوم  به  مربوط  هدف 
بازمى گردد که شامل تامین غذا، مسکن، انرژى، 
مسائل بهداشتى و مواردى است که هر انسان براى 
بقا، نیازمند آن هاست. پدافند غیرعامل، در واقع به 
دنبال اصل بقا است.رسیدن به این هدف، نیازمند 
ابزارهاى زیادى است چرا که نمى توان با یک وسیله 
و ابزار، این کار را انجام داد. کار سازمان پدافند 
غیرعامل بسترسازى است اما انجام ماموریت  ها بر 
عهده همه دستگاه هاست. به نظر، در ابتداى راه و در 
حال فرهنگ سازى هستیم و مردم به تازگى متوجه 
شده اند که پدافند غیرعامل چیست. هنوز نتوانسته 
ایم تولید علم و ایده کنیم یا نوآورى و حتى حساسیت 
همه جانبه به وجود آوریم.هر چند به عنوان یک 
شناسایى  حال  در  راهبر  و  کاتالیزور  سازمان، 
مجموعه ها و ارتباط دادن آن ها با معاونت  ها و 
قرارگاه هاى تخصصى سازمان پدافند غیرعامل 
هستیم. کار جدیدى که امسال انجام گرفت این بود 
ارتباط تفکیکى و تخصصى هر نهاد و سازمان با 
قرارگاه ها و معاونت هاى تخصصى سازمان، بوده 
است. علت ایجاد قرارگاه ها و معاونت هاى تخصصى 
در سازمان پدافند غیرعامل توسط سردار جاللى 
فرمانده این سازمان بسترسازى است اما این که همه 
آن ها توانسته باشند صفر تا 100 ماموریت محوله را 
انجام دهند؟ پاسخ منفى است. چرا که از یک سو 
حجم کار بسیار باالست و از طرف دیگر، تهدیدها هم 
هر روز نو به نو مى شوند. به صفر رساندن تهدیدها 
کار بسیار مشکلى است. حتى کشورهایى که داراى 
سطوح بسیار پیشرفته در حوزه هاى امنیتى هستند، 
اعالم نمى کنند که تهدیدى را به صفر رسانده اند بلکه 
تنها که کاهش احتمال تهدید را منتشر مى کنند. 

حال ایران با توجه به فراوانى دشمنى  ها و مسائلى که 
در پیرامون کشور هر روز شاهد هست، به شکل 
طبیعى در معرض تهدیدهاى بسیار بیشترى قرار 
دارد و بنا بر این، باید آن ها را رصد و پایش کند و براى 

مقابله برنامه داشته باشیم.

  مسائل مورد بحث در پدافند غیرعامل مرز 
بسیار باریکى با پدافند عامل دارند و اغلب تصور 
مى شود در بحران هاى فراگیر، عوامل اجرایى و 
عملیاتى باید به میدان بیایند در حالى که پدافند 
غیرعامل به تامین زیرساخت هاى نرم افزارى 
اشاره دارد. چگونه مى توان از خلط این دو مبحث 

جلوگیرى کرد؟
کسانى که به صورت تخصصى در این زمینه کار 
کرده اند، تفاوت و مرز مشخص و واضح مشهودى بین 
دفاع عامل و دفاع غیرعامل وجود دارد. دفاع غیرعامل 

به تمامى مجموعه اقدامات دفاعى گفته مى شود که در 
آن ها از هیچ ابزار و ادوات نظامى استفاده نمى شود. این 
اقدامات البته نیازمند معرفى به عموم مردم است و با 
شنیدن نام «پدافند» ذهن  ها به دنبال توپ و تانک و 
غیره مى روند در حالى که این مساله ارتباطى با این 
موارد ندارد و در پدافند غیرعامل تهدید، از جنس 

دیگرى است پس روش مقابله هم باید متفاوت باشد.
پدافند غیرعامل مساله اى سهل و ممتنع است؛ سهل 
از این جهت که مى شود با هر ابزارى با آن مقابله کرد و 
ممتنع و پیچیده از این جهت که شاید به راحتى قابل 
شناسایى نباشد. امروزه مى توان با تهدیدهایى از جنس 
سایبر و بدون شلیک حتى یک گلوله، زیرساخت هاى 
آب و برق و انرژى یک کشور را مختل یا نابود کرد. ایجاد 
بسترهاى اینترانت داخلى مى تواند یک کشور را از 

بسیارى تهدیدها مصون کند.

  درباره وجه تسمیه جشنواره سلمان فارسى و 
انتخاب نام آن توضیح دهید؟

سلمان فارسى از یاران باوفاى پیامبر اکرم (ص) بوده 
است و ابداع خندق براى جنگ خندق و محفاظت از 
مسلمانان که در واقع نشانه اى از راهبردها در پدافند 
غیرعامل است ، از ذهن او که یک ایرانى بوده تراوش 
کرده است. به همین دالیل یعنى یار پیامبر بودن و 
ایرانى بودن، نام این جشنواره را به نام ایشان متبرك 

کردیم.

  دومین دوره جشنواره را ارائه چگونه ارزیابى 
مى کنید؟

این جشنواره در دوره نخست ، نزدیک به 300 اثر و 
در دوره دوم هم نزدیک به 510 اثر دریافت کرد که همه 
حوزه هاى؛ سایبر، کالبدى، اقتصاد مقاومتى و تهدیدات 
شیمیایى را در بر مى گرفتند. امسال استقبال بسیار بهتر 
از سال گذشته بود و خوشبختانه رسانه ها نیز با معرفى 
جشنواره به کمک آمدند. البته سال گذشته در حاشیه 
جشنواره، نمایشگاه داشتیم که متاسفانه امسال بنا به 
دالیل بودجه اى از آن محروم شده ایم اما واقعیت این 
است که جشنواره با نمایشگاه معنا و هویت پیدا مى کند. 
امیدواریم سال 96 دوباره شاهد برپایى نمایشگاه آثار و 
دستاوردهاى جدید حوزه پدافند غیرعامل باشیم. 
خوشبختانه در جشنواره سال 95 دستگاه هاى اجرایى 
مختلفى مانند شهردارى، فرماندارى، استاندارى، 
نیروى انتظامى به کمک آمدند و حدود 600 نفر از 

نخبگان نیز مشارکت داشتند. 

دستاوردهایى  و  اهداف  ها،  برنامه  چه   
ازجشنواره پدافند غیرعامل سلمان فارسى 

(خندق)به دست آمده است؟
براى برگزارى این جشنواره دستورالعمل تدوین 
شد و تعداد زیادى از مسئوالن و هم چنین رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل آن را تصویب و تائید کردند. 
بر اساس این دستورالعمل که در آن اهداف و محورها 
و زیرمحورها و چگونگى اجراى جشنواره تدوین شده، 
سال 1393 اولین دوره جشنواره برگزار شد. امسال 
نیز دومین دوره این جشنواره کلید خورد. جشنواره، 
دبیرخانه اى دارد که در دانشگاه امام حسین (ع) فعال 
است و به عنوان مسئول کمیته اجرایى، امور جشنواره 
را دنبال کرده ام و ان شاء اهللا بعد از اربعین 95 هم 
دوره سوم جشنواره کلید مى خورد. دوباره درخواست 
به دانشگاه هاى کشور ارسال مى شوند و ارتباط  ها 
برقرار خواهند شد. جشنواره هم چنین یک شوراى 
سیاست گزارى دارد که رئیس آن، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل است و نمایندگان تام االختیار برخى 
وزارتخانه مانند وزارت علوم و دفاع نیز در آن عضویت 
دارند. هر دوره جشنواره تا زمان اجرا یک بازه زمانى 

7- 8 ماهه به طول مى انجامد.

یکى از اهداف برگزارى 
این جشنواره، بررسى 
کارکرد و عملکرد یک 
ساله ى تمامى دستگاه هایى 
است که با سازمان پدافند 
غیرعامل همکارى مى کنند. 
دومین هدف جشنواره، 
شناسایى نخبگان این حوزه 
است
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مسعود داریوندى معاون طرح و برنامه و امور 
مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت گو 
با پایداران درباره ماموریت ها و رسالت هاى این 
معاونت افزود: ماموریت سازمان پدافند غیر عامل 
بر اساس اساسنامه مصوب سازمان و سند راهبردى 
عبارت از سیاست گزارى و برنامه ریزى، هدایت و 
و  فرهنگ سازى  اجرایى،  دستگاه هاى  راهبرى 
آموزش عمومى، ایجاد آمادگى و افزایش مقاومت 
ملى، شناسایى و پایش تهدیدات، طبقه بندى و 
چنین،  هم  است.  ثقل  مراکز  بندى  سطح 
نهادینه سازى اصول، الزامات و مالحظات فنى و 
و  طرح ها  ذات  در  غیرعامل  پدافند  مهندسى 
پروژه هاى ملى و استانى، تسهیل مدیریت بحران و 
تداوم کارکردهاى ضرورى کشور، صیانت و اداره 
مردم بر اساس استحکام بخشى، پایدارسازى و 
مصونیت بخشى زیر ساخت ها و حفاظت و دفاع از 
سرمایه هاى اصلى اعم از انسانى، فیزیکى، رایانه اى، 
معنوى و غیره در برابر انواع تهدیدات با هدف 
مصونیت بخشى کشور، مردم و نظام مدیریتى آن 

مى باشد.
وى افزود: اسناد راهبردى سازمان بر اساس نظام 
برنامه ریزى راهبردى یا مدیریت راهبردى اداره 

مى شوند و یک سند راهبردى اصلى براى کل 
سازمان تهیه شده که بخش هاى مختلف آن مانند 
قرارگاه ها و معاونت هاى دستگاهى بر اساس آن، 
سند راهبردى بخشى خود را تهیه مى کنند. بر 
همین اساس، برخى سندهاى راهبردى بخشى 

تهیه شده و برخى نیز در حال تدوین هستند.
معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند 
غیرعامل با اشاره به، حمایت دستگاه هاى قانون گذار 
به عنوان یکى از نقاط قوت این معاونت، تصریح کرد: 
دستگاه هاى قانون گذار از جمله مجلس شوراى 
اسالمى، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى 
نگهبان درك خوب از مدیریت ها، عملکردها و 
کارکردهاى سازمان دارند و حمایت هاى مناسبى 
نیز به  عمل مى آ ورند به شکلى که تا حد بسیار باالیى 
انتظارات سازمان در مجلس شوراى اسالمى، مجمع 
با  نگبهان  شوراى  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
استقبال، تایید و حمایت آن نهادها روبرو مى شود.

سرهنگ داریوندى با اشاره به تدابیر پیش بینى 
شده در برنامه پنجم توسعه براى سازمان پدافند 
غیرعامل تاکید کرد: از آن جا که سازمان پدافند 
غیرعامل یک نهاد تازه تاسیس است به همین دلیل 
در برنامه هاى پنج ساله گذشته خیلى قوى به آن 

نگاه نشد اما اولین بار در برنامه پنج ساله چهارم به 
پدافند غیرعامل توجه شد که شروع کار سازمان 
بود. به دنبال آن در برنامه پنج ساله پنجم که نیازها 
بیش تر مشخص شده بود در اصول و مواد متعدد 
به مسائل پدافند غیرعامل پرداخته نیز پرداخته شد 
از جمله در مواد 198، 199، 201، 215 و 231 
قانون برنامه پنج ساله پنجم نکات بسیار مناسبى 
در این ارتباط آورده شد و دستگاه هاى اجرایى نیز 
موظف شدند تا احکام مربوط را در برنامه هاى خود 

لحاظ کنند.
وى با تاکید بر محتواى مواد مربوط به افزود: ماده 
198 درباره کاهش آسیب پذیرى زیرساخت ها و 
ارتقاى پایدارى ملى احکامى را تدوین کرده است و 
ماده 199 نیز درباره نقش کمیته دائمى پدافند 
غیرعامل اظهار نظر کرده که پروژه هایى مصوب این 
کمیته مبناى مبادله موافقت نامه ها قرار گیرد. ماده 
201 به تقویت بنیه دفاعى پرداخته و در بند (ك) 
این ماده رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحى 
و اجراى طرح هاى حساس، مهم یا در دست مطالعه، 
تاسیسات زیربنایى و ساختمان هاى حساس و 
شریان هاى اصلى و حیاتى کشور، آموزش عمومى 
مردم و ... را در دستگاه هاى اجرایى تاکید کرده 

 معاون طرح و برنامه و امور مجلس
 سازمان پدافند غیرعامل کشور مطرح کرد

بودجه و اعتبار 
مشکالت جدا نشدنی 
دستگاه های اجرایی
احکام دائمى و متغیر و الیحه 
برنامه ششم توسعه پیش بینى شده است

دولت براى برنامه 5 ساله ششم 2 الیحه را به موازات به پیش برده است؛ نخست، الیحه احکام دائمى برنامه هاى توسعه و دیگرى خود برنامه 
5ساله ششم (در چارچوب احکام و قوانین متغیر) است که در قالب لوایح 5 ساله تنظیم مى شود.
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 معاون طرح و برنامه و امور مجلس
پدافند غیرعامل کشور مطرح کرد سازمان پدافند غیرعامل کشور مطرح کرد سازمان پدافند غیرعامل کشور مطرح کرد
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احکام دائمى و متغیر و الیحه 
برنامه ششم توسعه پیش بینى شده است
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نیز آورده است دستورالعمل  است. ماده 215 
اجرایى باید براى این مواد تهیه شود و به استناد ماده 
223 قانون برنامه پنجم توسعه دستورالعمل اجرایى 
تعیین روش ها و فرایندهاى گردش کار تهیه؛ 
پیشنهاد و گسترش طرح هاى مربوط به دارایى ها و 
سرمایه هاى جدید مندرج در لوایح بودجه ساالنه 
ماده 215 قانون یاد شده براى کلیه دستگاه هاى 
اجرایى، ملى و استانى ابالغ مى شود. معاون طرح و 
برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با تاکید بر ماده 201 اظهار داشت: در بند الف این 
از  ارتقاى سطح حفاظت  ماده آمده به منظور 
اطالعات رایانه اى و امنیت فناورى ها و اجراى سند 
امنیت فضاى تبادل اطالعات این اقدامات انجام 
خواهد گرفت الف؛ کلیه دستگاه هاى اجرایى و 
داراى  دولتى  شرکت هاى  و  عمومى  نهادهاى 
زیرساخت هاى حیاتى موظف هستند به منظور 
ایمن سازى زیرساخت ها و حفظ تبادل اطالعات در 
قبال حمالت الکترونیک در چارچوب سند امنیت 
فضاى اطالعات تا پایان سال دوم برنامه، امنیت 
فضاى تبادل اطالعات خود را ارتقا ببخشند. در مورد 
سند آمایش نیز در بند 15 ماده یک تلکیفى را براى 
دستگاه هاى اجرایى تعیین کرده است که امید است 

در برنامه پنج ساله ششم نیز تداوم داشته باشند.
سرهنگ داریوندى در رابطه با برنامه ششم 
توسعه و برنامه هاى اتخاد شده در آن عنوان کرد:  
براى برنامه 5 ساله ششم دولت دو الیحه را به موازات 
دائمى  احکام  الیحه  یکى  است  برده  جلو  هم 
برنامه هاى توسعه و دیگرى احکام خود برنامه 5 ساله 
ششم [متغیر] هستند. احکام دائمى برنامه پنج ساله 
احکامى هستند که در برنامه هاى پنج ساله مختلف 
تکرار مى شوند چرا که دولت تشخیص داده در 
برنمه هاى توسعه تکرار شوند و آن ها را یک بار به 
عنوان احکام دائمى تنظیم مى کند و به تصویب 
مجلس مى رساند تا از مبانى برنامه هاى پنج ساله 

باشند.
احکام و قوانین متغیر نیز در قالب لوایح 5 ساله 
تنظیم مى شوند. بنا بر این براى احکام دائمى یک 
برنامه تنظیم شد و براى برنامه خود ششم نیز یک 
برنامه. متاسفانه در هیچ یک از لوایح برنامه ششم که 
دولت تنظیم کرده پدافند غیرعامل مورد مالحظه 
قرار نگرفته بود که با ارائه استدالل ها در مجلس 
شوراى اسالمى و رایزنى با کمیسیون هاى مختلف 
از جمله کمیسیون هاى امنیت، اقتصاد و سالمت 
پیشنهادهاى مورد نظر پدافند غیرعامل خوشبختانه 
هم در الیحه احکام داخلى و هم در الیحه برنامه پنج 

ساله ششم پیش بینى شد که برخى نیز به تصویب 
رسیده اند. البته در احکام دائمى پیشنهادى به 
شوراى نگهبان ایرادهایى مطرح شد که هرچند در 
حوزه پدافند غیرعامل وارد دانسته نشد اما در 
مجلس شوراى اسالمى در حال بررسى و رفع است 
که پس از انجام دوباره براى بررسى و تصویب به 

شوراى نگهبان ارجاع مى شود.
معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور با اشاره احکام پیش بینى شده و نیز 
احکام غیر دائمى و متغیر براى گنجاندن در برنامه 
پنج ساله ششم یادآورشد: این احکام با جمع بندى 
کمیسیون هاى مختلف به تصویب کمیسیون هاى 

در  رسیدگى  نوبت  در  و  رسیده اند  تخصصى 
کمیسیون تلفیق قرار دارند تا پس از جمع بندى 
نهایى در صحن علنى مطرح و مراحل تصویب را طى 
کنند.  سرهنگ داریوندى با اشاره به عدم مخالفت 
دولت با احکام یاد شده نکاتى را مورد تاکید قرار داد: 
نخست این که مى گویند قانون یک پیوست هزار 
صفحه اى دارد و مسائل تفصیلى مورد نظر پدافند 
غیرعامل در آن پیوست آمده ولى دولت فرصت 
بررسى پیوست را نداشته است. حقیقت این است 
که دولت پیوست را بررسى نکرده و به همین دلیل 
با نمایندگان مجلس رایزنى شد و خواسته ها و احکام 
مورد نیاز پدافند غیرعامل با کمک مجلس به الیحه 

اضافه شد.

وى افزود: نکته دیگرى این که دولت مدعى است 
هر آن چه پدافند غیرعامل نیاز دارد در اختیار دولت 
هست و نیازى به مصوبه ى مجلس نیست اما اخذ 
از حدود  که  است  مواردى  در  مصوبه مجلس 

اختیارات قانونى دولت خارج باشد. 
معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور با یادآورى برنامه هاى سازمان تاکید 
کرد: دستگاه هاى اجرایى مسائل و مشکالتى دارند 
که یکى از این ها، مشکالت ساختارى و مشکل دیگر 
بودجه و اعتبارات است. گاهى جایگاه هاى ساختارى 
مورد نیاز مدیران و کارشناسان مختلف در استان ها 
در حوزه پدافند غیرعامل یا پیش بینى نشده یا 
ضعیف و کم رنگ دیده شده که براى حل مشکل با 
سازمان امور ادارى و استخدامى در حال رایزنى 

هستیم.
بودجه و اعتبار را مشکل دیگر این حوزه است و 
براى تامین اعتبارات مورد نیاز باید روشن و شفاف 
در اعتبارات ساالنه، اعتبارى تحت عنوان پدافند غیر 
عامل تصویب شود. البته براى برنامه پنج ساله چهارم 
اعتبارات کلى دیده شده اما به اندازه کافى قوى نبود 
که بتواند مشکالت را حل کند اما امیدواریم براى 
برنامه پنج ساله ششم و بودجه هاى ساالنه بتوانیم 
ماده را پیش بینى شده را تقویت تا مشکل را در 
سازمان ها و استان ها حل کنیم. برنامه پنج ساله 
ششم اشعار دارد که از نیم تا 2 درصد اعتبارات 
تملک دارایى ها را دستگاه هاى اجرایى مجاز هستند 
به پدافند غیرعامل اختصاص دهند. این تاکید 2 
مساله دارد: نخست این که گفته است مجاز است 
اما تکلیف نکرده و در نتیجه دستگاه هاى اجرایى 
ممکن است تحت فشار قرار گیرند یا مسائل دیگرى 
را اولویت دهند چون ملکف نشده اند. بنا بر این در 
برنامه 5 سال ششم مجاز باید تبدیل به تکلف شود.

مساله دوم این که برنامه هاى پدافند غیرعامل 
عالوه بر اعتبار تملک دارایى به اعتبارات هزینه اى 
نیز نیاز دارند و براى برنامه هاى جارى با اعتبارات 
تملک دارایى نمى توان برنامه ها را پشتیبانى کرد. 
براى نمونه طراحى و اجراى امور فرهنگى یا 
آموزشى، فعالیت هاى رصد و پایش تهدید، مانور 
یا رزمایش بر مبناى تهدیدها همگى نیازمند 
اعتبارات هزینه اى است. بنا بر این پیشنهاد شده 
تا دستگاه ها مکلف شوند بخشى از اعتبارات هزینه 
اى و بخشى از اعتبارات تملک دارایى ها را به 
برنامه هاى پدافند غیرعامل اختصاص دهند که در 
مجلس در حال پیگیرى است تا براى برنامه پنج 

ساله ششم قانونى شود.

دستگاه هاى قانون گذار از 
جمله مجلس شوراى اسالمى، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و شوراى نگهبان درك خوب از 
مدیریت ها، عملکردها و 
کارکردهاى سازمان دارند و 
حمایت هاى مناسبى نیز به  عمل 
مى آ ورند به شکلى که تا حد 
بسیار باالیى انتظارات سازمان 
در مجلس شوراى اسالمى، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و شوراى نگبهان با استقبال، 
تایید و حمایت آن نهادها روبرو 
مى شود
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رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور سخنران 
مدعو سومین همایش زیرساخت هاى کالبدى با 
اشاره به 3مفهوم اصلى مصون سازى پدافند 
غیرعامل در این حوزه را با مفهوم هاى راهبردى، 
عملیاتى و بهره بردارى تأکید کرد: در مفهوم 
راهبردى با سیاست هاى کلى چون اتخاذ الیحه ها، 
قوانین و ... رو به رو هستیم و به طور کلى مى توانیم 
اقدام در این سطح را داراى ابعاد وسیعى بدانیم. 
خروجى این سطح از برنامه ها، اجرایى است. پس 
از ارائه برنامه در سطح اول، انجام عملیات زیر 
ساختى با کمک مهندسین حقیقى و حقوقى 
صورت مى گیرد و پدافند غیر عامل نیز در بخش 
زیر ساخت ها ورود پیدا مى کند. بخش نهایى نیز 
بهره بردارى از تولیدات زیر ساخت ها خواهد بود.

دکتر غالمرضا جاللى درباره تهدیدات موجود 
در نظام مهندسى کشور گفت: تصور بر این است 
که نظام مهندسى کشور،  مورد تهدید جدى 

نیست اما باید بارهاى زنده و ُمرده محاسبات مورد 
نظر قرار گیرد و به این معنا، تهدیدات مى توانند بر 
اساس محاسبات شکل گرفته شوند. بنابراین 
وظیفه حوزه زیرساخت هاى پدافند و مهندسان و 
اساتید این است که از طریق محاسبات، تهدیدات 

را شناسایى کنند.
جاللى با تاکید بر جوان بودن جامعه مهندسى 
افزود: در حال حاضر، سابقه علمى و مهندسى 
کشور کم است و شاید به همین دلیل پویایى الزم 
را کسب نکرده تا بتواند از طریق فرمول هاى فنى، 
تهدیدها را کشف و مصون سازى را به حداکثر 

برساند.
وى در مورد تهدیدشناسى زیرساخت ها گفت: 
تهدیدها در 3 بخش کیفى، کمى و حسى تقسیم 
بندى شده است. در بخش کیفى وجود تهدید براى 
زیر ساخت ها زیر سؤال مى رود و اگر زیرساختى با 
تهدید رو به رو بود، باید تهدید کیفیت را به تهدید 

کمیت و سپس به بارهاى مهندسى تبدیل کنیم.
سردار جاللى درباره استانداردسازى و وجود 
تهدیدات تاکید کرد: شهرسازى و معمارى، فرمول 
و معیار خاصى را دربر نمى گیرد، بنا بر این نیازمند 
طرح هاى جدید شهرسازى هستیم تا از طریق 
در  تهدیدها  احتمال  محاسبات  و  فرمول ها 
زیرساخت ها شناسایى شده باشند. دکترجاللى 
گفت:پدافند غیرعامل با رویکرد فنى در تالش 
براى کاهش یا حذف تهدیدات در زیرساخت هایى 

چون پل ها، فاضالب و ... است.
بر همین اساس، زمانى که یک زیرساخت مورد 
تهدیدات واقع مى شود، یعنى از اهمیت زیرساختى 
باالیى برخوردار است. دشمنان براى حمله به 
زیرساخت ها به جمع آورى اطالعات هوایى، عکس 
بردارى، تخلیه اطالعات زیرساختى ... مبادرت 
مى کنند. بنا بر این، اطالعات سازه هاى مهم را باید 
بسیار مراقبت کنیم زیرا، شبکه هاى جاسوسى از 

دکتر جاللى در سومین همایش زیرساخت هاى کالبدى

تهدید شناسی زیرساختی با رویکرد فنی وطرح های نوین

دکتر غالمرضا جاللى در سومین همایش زیرساخت هاى کالبدى کشور، سه مفهوم اصلى در مصون سازى پدافند غیرعامل را مفاهیم کاربردى، 
عملیاتى و بهره بردارى تعریف  مى کند که در هر حوزه متناسب با سطح و ابعاد اقدامات، محاسبات دقیق، بازطراحى ها، بهره بردارى از زیرساختها 
و افزایش پویایى در فرمول هاى فنى را فرآیند ضرورى تهدیدشناسى و مصون سازى در زیرساختها و پدافند کالبدى تعریف کرده است. گزارش 

زیر خالصه اى از دیدگاه ها و ضرورت هاى پدافند غیرعامل از نظر سخنرانان در این همایش است.
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مهندس باهنر دبیر کل جامعه اسالمى مهندسین کشور و عضو حقیقى مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، دکتر پیروز حناچى معاون شهرسازى وزارت راه و 
شهرسازى، دبیر کمیسیون عمران مجلس شوراى اسالمى و رئیس سازمان پدافند 

غیرعامل در این همایش سخنرانى نمودند.
باهنر نماینده سابق تهران در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به جایگاه پدافند 
غیرعامل در دوران دفاع مقدس، رعایت هزینه - فایده در اجراى طرح هاى 
توسعه اى و زیرساختى کشور، چندمنظوره سازى  زیرساخت  ها و تأسیسات، نگاه 
اقتصاد مقاومتى در اجراى طرح هاى توسعه اى و طرح هاى زیرساختى کشور با 
نگاه پدافند غیرعامل و تأکید بر اجراى آن ها افزود: پدافند غیرعامل از آن جا که 
نظامى نیست و موضوع امروزِ مرتبِط با این سازمان، تحریم هاى کشور است بنا بر 

این، رویکرد اقتصاد مقاومتى، بهترین اقدام بوده است.
باهنر با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: برنامه ششم توسعه بسیار مهم است، 
معضالتى چون کمبود آب، ریزگردها، ایجاد خشکسالى و ... در این برنامه گنجانده 
شده است که ارتباط غیرمستقیم با پدافند غیرعامل با  مصون سازى دارد و 

امیدوارم در کنش هاى مجلس و دولت این برنامه به نتیجه ى مطلوب برسد.
باهنر تاکید کرد: یکى از معضالتى که بارها به آن اشاره کرده ام، رها کردن 
2000 کیلومتر سواحل جنوبى کشور از بندر چابهار تا بندر امام خمینى است و 
پدافند باید به آن توجه کند زیرا با استفاده بهینه از این مناطق قادر به جذب 
سرمایه هاى خارجى مى شویم و از طرفى امکان ایجاد تاسسات حیاتى و مهم را 

به دور از جمعیت احداث فراهم خواهد آمد.

باهنر در سومین همایش مصون سازى زیرساخت هاى کالبدى کشور

تحریم ها عامل پیشرفت ایران شدند

محمدرضا باهنر در سومین همایش مصون سازى زیرساخت هاى کالبدى 
کشور گفت: ایران پس از انقالب در تحریم هاى بسیارى بوده و همین 
تحریم ها عامل پیشرفت کشور در بخش هاى متفاوت شد که در حوزه 
نظامى، بخشى هایى از آن را براى نمایش قدرت ملى ایران نشان دادیم. 

همایش مصون سازى زیرساخت هاى کالبدى در سالن تهرانى مقدم 
سازمان پدافند غیرعامل با مشارکت بیش از 370 تن از مهندسان 

دستگاه هاى اجرائى، سازمان ها، دستگاه هاى اجرائى و ... برگزار شد.

طریق بنگاه هاى مشاور ساختمانى خارجى این اصالحات را 
، خرید و فروش مى کنند و مهندسین ایرانى باید از چنین 
اقداماتى خوددارى کنند. سردار جاللى تصریح کرد: ایران با 
الگوى تمدن اسالمى و رویکردهاى مصون سازى جدید، 
همواره مورد تهدیدات آمریکا قرار دارد و به همین دلیل 
نیازمند الگوى زیرساخت در راستاى تمدن اسالمى هستیم 
تا وابستگى به صنعت مهندسى سایر کشورها کاسته 
شودهرچند، از نظر دانش مهندسى بسیار پیشرفت کرده ایم 
اما همچنان ضعف داریم و باید با همکارى پژوهشگران و 

مهندس در راه حذف این نقاط ضعف تالش کنیم.
دکتر حناچى، معاون وزیر راه و شهرسازى در این همایش 
در زمینه مهندسى دوران دفاع مقدس و برنامه هاى پدافند 
غیرعامل براى مصون سازى زیرساخت هاى کشور تأکید 
کرد.  وى با اشاره به بیانات حضرت امام خمینى(ره) درباره 
بهره گیرى از تجارب جنگ به عنوان یک فرصت و نیز 
مطالعات موردى  در اجراى پل هاى سریع النصب خیبر، 
توان فنى و مهندسى کشور را در اجراى برنامه هاى توسعه اى 
مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: توان مهندسى ایران براى 
اجراى برنامه هاى مصون سازى، ایمنى و اجراى طرح هاى 

زیرساختى و عمرانى مطلوب است.  
دکتر مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس 
شوراى اسالمى سخنران بعدى همایش درباره مفاهیم کلى 
پدافند غیرعامل، نقش آن ها در پایدارى ملى،  اجراى 
طرح هاى زیرساختى و توسعه اى با نگاه پدافند غیرعامل و 
لزوم تدوین قوانین مورد نیاز براى اجرا در دستگاه هاى 
اجرایى طى برنامه 5 ساله ششم، آمادگى مجلس براى 
همکارى در تدوین قوانین و مقررات در مصون سازى و 

پایدارى در اجراى طرح هاى عمرانى و ملى اعالم کرد. 
مهندس علیدوستى، درباره زیرساخت هاى مهم و 
حساس در طرح جامعه شهر مشهد مقدس و حسینى در 
دانشگاه امام حسین در زمینه زیرساخت هاى حوزه نفت و 

گاز سخنرانى کرد. 
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وزیر کشــور به اســتانداران: پدافند غیرعامل یکى از راهبردهاى اساسى 
مصون سازى کشور، از تهدیدات دشمنان و حفظ سرمایه هاى نظام در جهت نیل به 

توسعه پایدار و حراست همه جانبه از دارائى هاى ایران اسالمى است
 معرفى و تقدیر معاون اداره کل امور مرزى و پدافند غیرعامل وزارت کشور به 

عنوان مدیر نمونه کشورى در بخش پدافند غیرعامل. 

هفته پدافند غیرعامل در استان ها 

وزیر کشــور به اســتانداران: پدافند غیرعامل یکى از راهبردهاى اساسى 
مصون سازى کشور، از تهدیدات دشمنان و حفظ سرمایه هاى نظام در جهت نیل به 

توسعه پایدار و حراست همه جانبه از دارائى هاى ایران اسالمى است
 معرفى و تقدیر معاون اداره کل امور مرزى و پدافند غیرعامل وزارت کشور به 

عنوان مدیر نمونه کشورى در بخش پدافند غیرعامل. 

هفته پدافند غیرعامل در استان ها 

آذربایجان شرقى

وزارت کشور

آذربایجان غربى

اردبیل

رزمایش قطع برق و آزمایش آمادگى دیزل ژنراتورهاى اضطرارى مراکز ثقل (سطح بندى شده منطقه) هم 
زمان با سراسر کشور، همایش اقتصاد مقاومتى با موضوع پدافند غیرعامل با هدف تبیین آسیب پذیرى هاى 
اقتصادى استانى، نشست مدیران شهردارى و کارشناسان اداره کل پدافند غیر عامل استان، سومین همایش 
منطقه پدافند هوایى شمال غرب کشور در پدافند هوایى آذربایجان شرقى و اعطاى گواهینامه به مقاله هاى 

برتر، شهادت مدرس و عضو انجمن پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقى در سوریه

 همایش پدافند غیرعامــل در اداره کل راه و شهرســازى با حضور معاون اطالعات و عملیات ســازمان 
پدافند غیرعامل کشــور، اجراى مانور پدافند زیســتى با بهره گیرى از تجهیزات رصد، آشکارســازى و 
آزمایشــات مولکولى در نقطه صفر مرزى با همــکارى اداره کل پدافند غیر عامل اســتاندارى، اداره کل 
دامپزشکى اســتان، اداره کل اورژانس، بخشدارى و فرماندهى مرزبانى ســرو، اداره کل پایانه هاى استان 
و ناظر گمرکات اســتان، همایش پدافند غیر عامل در حوزه توزیع نیروى برق با حضــور بیش از 300 نفر 

از مقامات، مســئوالن اســتانى و ســتادى و نواحى تابعه. بازدید معاون اطالعات و عملیات سازمان پدافند غیرعامل ســردار منصوریان و شرکت در 
برنامه هاى استانى هفته پدافند غیرعامل کشور

تشکیل 14 کارگروه پدافند غیرعامل با هدف تحقق برنامه هاى پدافند غیر عامل، برگزارى پدافند غیرعامل در 
پلیس فتا، صبحگاه عمومى در حوزه پدافند غیرعامل و کارگاه براى کارکنان نیروى انتظامى، رزمایش سراسرى 
مولدهاى اضطرارى و همایش مدیران، پیمانکاران و کارگران صنعت برق توسط شرکت برق منطقه اى، مانور 
میدانى قطع ترافیک یکى از شهرستان ها توسط شرکت مخابرات، دوره آموزش شناخت تحقیقات پدافند 
غیرعامل در حوزه آب توسط شرکت آب منطقه اى، رزمایش در انبار نفت پارس آباد توسط شرکت نفت و مانور 

آمادگى براى مقابله با قطع سیستم جریان برق فرودگاه توسط فرودگاه.  بازید معاون امور انرژى سازمان پدافند غیرعامل
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تهران

چهار محال و بختیارى

خراسان رضوى

بوشهر

سومین جلسه شوراى پدافند غیرعامل به ریاست استاندار، حضور روساى کمیته هاى 11 گانه شورا و مدیران 
دستگاه هاى امنیتى، اجرایى و خدماتى با تاکید بر اهمیت نقش صدا و سیما اطالع رسانى و آگاه سازى شهروندان 
و الزام ارائه طرح متناسب بخش انرژى و آب توسط، اجراى رزمایش دانش آموزي پدافند غیرعامل با هدف تبیین 
مفاهیم پدافند غیرعامل بین معلمان، دانش آموزان و اولیا، مانور بحران در بیمارستان شهداي تجریش با هدف 
ارتقاى توان عملیاتی و استفاده از ظرفیت هاى موجود، نخستین نشست علمی و عملی مدیران آتش نشانی 

کشور در حوزه پدافندغیر عامل با حضور کارکنان آتش نشانی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، بازدید معاون بسیج و امور استان هاى سازمان پدافند 
غیرعامل کشور،  شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل کشور و صبحگاه دانش آموزى.

برگزارى سمینار تخصصى نظارت بر رعایت دقیق مالحظات و ضوابط پدافند غیر عامل در سازه هاى امن و 
کارگاه عملى تخصصى نظارت بر رعایت دقیق مالحظات و ضوابط پدافند غیر عامل و مبحث 21 مقررات ملى 
ساختمان با مشارکت  300 نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه ها، مهندسین و متخصصین حوزه هاى مختلف 
فنى ساختمان، صبحگاه مشترك یگان هاى امدادى و انتظامى با هدف هماهنگى و همسو نمودن توان یگان هاى 
امدادى براى خدمات دهى بهتر به مردم هنگام بحران، برگزارى همایش تهدیدات نوین زیستى بخش کشاورزى 

با هماهنگى کارگروه جهاد کشاورزى شوراى پدافند غیرعامل در شهرکرد و مشارکت  350 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه زیستى براى بررسى راه هاى 
مقابله با تهدیدات نوین زیستى.  بازدید مشاور عالى رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور حجت االسالم مصطفوى و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل

آموزش مدیران، کارشناسان و مردم توسط شهردارى مشهد ، انجام رزمایش هاى مختلف در مشهد، اجرا و بهره 
بردارى از طرح تفصیلى پدافند شهردارى و مطالعات مفهومى ساختار مشهد تا پایان سال 95، اجراى طرح 
(راه و چاه) ترافیک، بازدید معاون امور توسعه فرهنگى دکتر محبى جهت شرکت در برنامه هاى هفته پدافند 

غیرعامل و  معاون بسیج سازمان پدافند غیرعامل کشور سردار حیدرى.

برگزارى نشست پدافندغیرعامل، اجراى سیاست ارتقاى سطح پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در جزیره 
خارگ با اجراى کارگاه هاى تخصصى، اقدامات پیشگیرانه و برنامه هاى آموزشى.  بازدید معاون امور صنعت 
سازمان پدافند غیرعامل کشور مهندس جاللى و پور صباغیان و شرکت در برنامه هاى هفته پدافندغیرعامل

ایـالم
برگزارى همایش تشریح برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل با حضور نمایندگان 
دستگاه هاى اجرایى با هدف نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیرعامل، بازدید معاون 
امور فنى سازمان پدافند غیرعامل کشور مهندس پور برات و شرکت در برنامه هاى 

هفته پدافند غیرعامل 

اصفهان
نکوداشــت هفته پدافند غیرعامل ویژه فرمانداران و مدیران 
دستگاه هاى اجرایى. بازدید جانشین قرارگاه سایبرى سردار 
رییسى و معاون امور شهرى ســردار پورى رحیم و شرکت در 

برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل 



اخبار

آذر ماه 1395

  ماهنامه   پایداران        آذر  95     ربیع االول 1438   پیش شمــاره دوم

٥٨

سمنان

فارس

سیستان و بلوچستان

قزوین

 کرمان 

کرمانشاه

دیدار مدیرکل و اعضاى شوراى پدافند غیرعامل استان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل با آیت اهللا سید محمد 
شاهچراغى نماینده ولى فقیه و امام جمعه سمنان. بازدید نماینده قرارگاه پدافند سایبرى دکتر اعظمى و شرکت 

در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل 

اجراى مانور پدافندغیرعامل با هدف آشــنایى دانش آموزان با پدافند غیرعامل و برنامه ریزى و هماهنگى 
دستگاه هاى امدادى و خدماتى در دبیرستان حضرت معصومه (س) فراشبند،  بازدید مشاور عالى رئیس سازمان 

پدافند غیرعامل کشور حجت االسالم مصطفوى و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل

برگزارى دوره آموزشى «پدافند غیرعامل در رسانه» ویژه اصحاب رسانه،  بازدید مشاور عالى رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور حجت االسالم مصطفوى و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل

سخنرانى معاونa امور استان هاى سازمان پدافند غیرعامل کشور در خطبه هاى نماز جمعه، کسب رتبه برتر 
کارگروه تخصصى سالمت و بیولوژیک پدافند غیرعامل استان در همایش کشورى پدافند غیرعامل، انتخاب 
آزمایشگاه مرجع دامپزشکى قزوین به عنوان عامل پدافند زیستى کشور، آیین نمادین استانى نواختن زنگ 
پدافند غیرعامل در هنرستان شهید انصارى،  بازدید  معاون امور آموزش سازمان پدافند غیرعامل کشور سردار 

رسولى و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل .

   همایش سازمان هاى مردم نهاد با رویکرد پدافند غیرعامل با حضور مدیرکل دفتر اجتماعى استاندارى و 
مدیرعامل مؤسسه مطالعات و آموزش مدیریت بحران، نشست شوراى پدافند غیرعامل استان با موضوع 
تهدیدات سایبرى،  اجراى رزمایش تامین امنیت شهرى در شورش زندانیان با رویکرد پدافند غیرعامل، مانور 
مقابله با حوادث بیولوژیک رزمایش بیولوژیک با هدف مقابله با حمله هاى تروریستى و بیو تروریسم و سنجش 

آمادگى کادر پزشکى بیمارستان افضلى پور، بازدید جانشین معاون امور انرژى مهندس قهرمانى و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل.

برگزارى نخستین همایش فرهنگی دانش آموزان با موضوع پدافند سایبري در دبیرستان دخترانه جالل آل 
احمد کرمانشاه، نشست خبرى مدیرکل پدافند غیرعامل استان به هفته مناسبت پدافند، اجراى همایش 
زیســتى و همایش 21 کالبدى و رزمایش هاى پاالیش فرآورده هاى نفتى و برق در 20 اداره استان، برگزارى 
5همایش و دو رزمایش در هفته  پدافند غیرعامل، بازید معاون امور فنى ســازمان پدافند غیرعامل کشور، 

مهندس پور برات و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل.
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گلستان

مازندران

مرکزى

هرمزگان

همدان

یزد

برگزارى کارگاه پدافند غیرعامل با مشارکت 340 نفر از پزشکان، پیراپزشکان و کارشناسان بهداشتى، بازدید 
نماینده قرارگاه پدافند زیستى سازمان پدافند غیرعامل کشور دکتر کریمى نیا و شرکت در برنامه هاى هفته 

پدافند غیرعامل

برگزارى آئین زنگ پدافند غیرعامل در مدارس سارى؛ افتتاح نمایشگاه پدافند غیرعامل، بازدید معاون امور 
طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مهندس داریوندى و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل.

فراخوان الزام اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل شرکت هاى استان بر اساس ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه 
کشور و در اجراى ماده 10 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور براى بهره گیرى از ظرفیت  ها و منابع در 
حوزه هاى مختلف علمى در راستاى مطالعات پدافند غیرعامل با هدف همکارى علمى و تخصصى با این حوزه 
براى تمامى متقاضیان واجد شرایط تا پایان دى ماه، بازدید جانشین فرماندهى کنترل سازمان پدافند غیرعامل 

کشور  سردار قاسمى و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل

 تجلیل از مدیرکل پدافند غیر عامل استاندارى هرمزگان در پنجمین همایش ملى پدافند غیر عامل کشور، برگزارى 
دوره آموزشى پدافند سایبرى در کار گروه پدافند غیر عامل جهاد کشاورزى، اجراى مانور انفجار مسیر خط لوله مرکز 
انتقال نفت بندرعباس برمبناى سناریوى یک حمله تروریستى با هدف شناخت نقاط آسیب پذیر منطقه، شناخت 
پیامدهاى ناشى از تهدیدات ، افزایش توان عملیاتى و قدرت تصمیم گیرى، ... هماهنگى بین بخشى و ارتقاى آمادگى 

دفاعى صنایع نفتى، بازدید مشاور عالى رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور حجت االسالم مصطفوى و شرکت در برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل

نشست آموزشى اداره کل پدافند غیرعامل استاندارى همدان با مسئوالن اداره ها، رؤسا و اعضاى شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا و دهیاران بخش زند شهرستان مالیر با هدف فرهنگ سازى و تبیین اهمیت و جایگاه 
پدافند غیر عامل، بازدید معاون امور فنى ســازمان پدافند غیرعامل کشور مهندس پور برات و شرکت در 

برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل

طرح ملى مراقبت فعال آنفلوانزاى پرندگان با هدف اجراى سیاست هاى پیشگیرانه، جلوگیرى و مراقبت فعال 
آنفلوانزاى پرندگان همزمان با مهاجرت پرندگان وحشى، طرح ایجاد ساختمان پدافند غیرعامل، نشست ستاد 
نکوداشت هفته پدافند غیرعامل، بازدید نماینده قرارگاه کالبدى دکتر ابراهیمى و شرکت در برنامه هاى هفته 

پدافند غیرعامل
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محمد افشار گفت: مطابق قانون برنامه چهارم 
توسعه یکى از محورهاى اساسى امنیت ملى، پدافند 
غیر عامل است و چون دانش فنى آن در داخل کشور 
در حال شکل گیرى  است، شناخت دقیق تر مفاهیم 
و جایگاه این مبحث مى تواند اقدامى موثر باشد. توجه 
به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتى که امنیت 
ملى، استقالل و تمامیت ارضى کشور را نشانه گرفته 
ضرورت عقلى دفاع کامال مشهود است. وى افزود: 
آمار و سوابق جنگ هاى گذشته نشان مى دهد پدافند 
عامل در حال حاضر به تنهایى قادر به مقابله با 
سالح هاى مدرن و مخرب آفندى براى جلوگیرى از 
اثرات ویرانگر آن ها بر مراکز حیاتى و حساس و نیروى 
انسانى نیستند لذا به کارگیرى اصول و معیارهاى 
پدافند غیرعامل مى تواند به تکمیل زنجیره دفاعى 
کمکى موثر و قابل توجه کند.افشار تصریح کرد: 
پدافند غیرعامل به طور شایسته اى از جانب مقام 
معظم رهبرى نیز مورد تاکید قرار گرفته و به ویژه از 
سوى وزارتخانه ها و سازمان هاى عمرانى مورد اهتمام 
جدى ترى قرار گیرد. وى یادآورشد: درحال حاضر 
عمده ترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازى و 
کاهش آسیب پذیرى زیرساخت هاى مورد نیاز مردم 
است تا بتدریج شرایطى را براى امنیت ایجاد کند و 
این گونه اقدامات مهم در اکثر کشورهاى دنیا یا انجام 
شده و یا در حال اقدام است واگر این اقدامات به 
صورت یک برنامه ریزى و با طراحى درتوسعه پایدار 
نهادینه شود، خودبه خود بسیارى از زیر ساخت هایى 
که ایجاد مى شود، در ذات خود ایمنى خواهند داشت.
اصالح   براى  گفت:  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 

زیرساخت هاى فعلى هم مى توان با ارائه راهکارهایى 
مانند مهندسى مجدد، آن ها را مستحکم کرد  اما باید 
تالش کنیم به اهداف پیش بینى شده در برنامه هاى 
پدافند غیرعامل دست یابیم.وى با اشاره به اهداف 
پدافند غیرعامل تصریح کرد:کاهش قابلیت  و توانایى 
سامانه هاى شناسایى، هدف یابى و دقت هدف گیرى 
تسلیحات آفندى دشمن، باال بردن قابلیت  بقا، 
استمرار عملیات و فعالیت هاى حیاتى و خدمات 
رسانى مراکز حیاتى، حساس و مهم نظامى و غیر 
نظامى کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ، 
کاهش آسیب پذیرى و خسارت و صدمات تاسیسات، 
تجهیزات و نیروى انسانى مراکز حیاتى، حساس و 
مهم نظامى و غیر نظامى کشور در برابر تهدیدات و 
عملیات دشمن از جمله این اهداف است. افشار اضافه 
کرد: سلب آزادى و ابتکار عمل از دشمن، صرفه جوئى 
در هزینه هاى تسلیحاتى و نیروى انسانى، فریب و 
تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگى، 
افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروى خودى در برابر 
تهاجم دشمن و حفظ روحیه و انسجام وحدت ملى، 
سرمایه هاى ملى کشور و حفظ تمامیت ارضى، 
اهداف  دیگر  از  کشور  استقالل  و  ملى  امنیت 

برنامه هاى پدافند غیرعامل است.
 

  الزام پیوست پدافند غیرعامل براى طرح ها
وى تأکید کرد: از آنجا که قزوین استانى صنعتى، 
کشاورزى و استراتژیک در تولید مواد غذایى و 
صنعتى است پدافند غیرعامل در آن بسیار حیاتى 
بیولوژیک، حمله  باید همه تهدیدات  است ما 

سایبرى به تاسیسات و مراکز زیربنایى را جدى 
بگیریم و براى مقابله برنامه داشته باشیم.افشار 
یادآورشد: با تشکیل 13 کارگروه تخصصى در یک 
سال گذشته بیش از 48 جلسه تخصصى برگزار 
شده و ضمن آموزش گروه هاى مختلف توانسته ایم 
حساسیت الزم را در میان مردم ایجاد کنیم و به 

دانش آن ها بیفزاییم.

 معرفى 110 نماینده دستگاه هاى اجرایى
وى اظهارداشت: 158 دستگاه اجرایى استان 
مکلف شدند تا نماینده و یا رابط خود در این زمینه را 
معرفى کنند که تاکنون 110 نماینده دستگاه ها 
معرفى شده و امیدواریم بقیه دستگاه ها نیز اقدام کنند 
و این موضوع را جدى بگیرند. افشار اضافه کرد: 
خوشبختانه در حوزه سایبرى،کشور آمادگى خوبى 
دارد و در حال حاضر در زمره 10 کشور برتر جهان 

محسوب مى شویم.

  گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل 
افشار گفت: از دوم تا هشتم آبان ماه به عنوان هفته 
پدافندغیرعامل تعیین شده که برنامه هاى مختلفى 
مانند نواخته شدن زنگ پدافند، دیدار با نماینده ولى 
فقیه و امام جمعه قزوین، گفتگوى ویژه خبرى در 
صدا وسیما و نشست با رسانه ها، رزمایش، همایش 
ملى مصون سازى کشور با عمل انقالبى، رزمایش 
دانش آموزى، همایش علمى پدافند زیستى در مقابل 
تهدیدات بیولوژیک، سخنرانى قبل از خطبه هاى نماز 

در آن پیش بینى شده است. 

مدیرکل پدافندغیرعامل استان قزوین اعالم کرد

آمادگی برای  مقابله با تهدیدات

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین گفت: با برنامه ریزى مدون و بسترسازى مناسب همه دستگاه هاى اجرایى براى مقابله با تهدیدات حوزه 
پدافندغیرعامل و کاهش آسیب ها آمادگى دارند. 
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همایش سراسرى پدافند 
نقش  موضوع  با  غیرعامل 
حوزه  در  غیرعامل  پدافند 
ارتباطات و فناورى اطالعات 

در استان سمنان برگزار شد.
سمنان در آخرین روز از 
پدافند  گرامیداشت  هفته 
وزارت  سوى  از  غیرعامل 
ارتباطات و فناورى اطالعات 
همایشى سراسرى با حضور 
سردار جاللى رئیس سازمان 
کشور،  غیرعامل  پدافند 

محمود واعظى وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات و معاونان این وزارت خانه 
درباره جایگاه این حوزه در پدافند غیرعامل برگزارکرد. با هماهنگى کارگروه 
تخصصى ارتباطات و فناورى اطالعات شوراى پدافند غیرعامل استان نیز هم 
زمان با سایر استان ها، نشست ویدئوکنفرانسى این همایش با عنوان مانور حوزه 
سایبر استان برگزار شد. دکتر غالمرضا جاللى با اشاره به اهمیت کارکرد حوزه 
سایبرى در پدافند غیرعامل خواستار بازنگرى ساالنه سیستم هاى ارتباطى و 
مجازى و لزوم تغییر سیستم هاى قدیمى با جدید شد. وى با تاکید بر لزوم آشنایى 
بیشتر مسئوالن کشور با تهدیدات آینده کشور در حوزه سایبرى خواستار تهیه 

نقشه راه و افزایش مطالعات 
پژوهشى در این بخش شد. در 
که  مستقیم  ارتباط  این 
بصورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد سردار جاللى با اشاره به 
حوزه  در  کشور  تهدیدات 
سایبرى و سوق دادن کشور به 
سمت یک باور غربى از طرق 
قانونى بر لزوم افزایش سطح 
آمادگى هاى دفاعى ایران علیه 
این تهدیدها تاکید کرد. وزیر 
ارتباطات و فناورى اطالعات 
نیز در این همایش خاطرنشان کرد: موضوع پدافند غیر عامل در تمام کشورهایى 
که حتى از نظر ظاهرى، رویکرد هاى نظامى و امنیتى در آن ها مشاهده نمى شود 
مهم است و صیانت از مراکز حیاتى شان را در دستور کار دارند.وى بر موضوع 
آینده نگرى پدافند غیر عامل با پیشرفت فناورى هاى نوین تاکید کرد و افزود: 
در گذشته نگرش نسبت به پدافند غیر عامل فیزیکى بود و بیشتر بر آسیب 
تجهیزات و عدم خدمت رسانى به موقع اشاره مى شد. وزیر ارتباطات با تاکید بر 
افزایش اقتدارملى گفت: نتیجه امنیت و رفاه ملى، اقتدار ملى است و یکى از 

مولفه هاى این اقتدار، توجه به پدافند غیر عامل است.

استان سمنان برگزار کرد

همایش پدافند غیرعامل در ارتباطات و فناوری اطالعات 

برنامه های بسیج در هفته پدافند غیرعامل
مدیر اداره دفاع غیرنظامى و پدافند غیرعامل 
سازمان بسیج گفت: این سازمان به مناسبت هفته 
پدافند غیرعامل برنامه هاى عمومى و تخصصى 
متنوعى را با هدف نهادینه کردن فرهنگ پدافند 

غیرعامل این سازمان طراحى و اجرا کرده است.
به گزارش پایداران، سرهنگ پاسدار موسى 
بامرى افزود: آموزش و رزمایش در بیش از 30 
تهدیدات  رویکرد  با  کشور  سراسر  کارخانه 
شیمیایى، زیستى، عملیات تروریستى و ... در 
کارخانجات، آموزش و برگزارى رزمایش پدافند 
غیر عامل در مدارس،  همایش پدافند غیرعامل 
براى مدیران و دستگاه هاى اجرایى سراسر کشور، 
برگزارى رزمایش در حوزه سایبرى در سطح 
سپاه هاى استانى، همایش پدافند غیر عامل براى 
فرماندهان حوزه، پایگاه و گردان هاى بیت المقدس 
و کوثر بسیج رویکرد پدافند غیر عامل، آموزش و 

برگزارى رزمایش پرتویى توسط گردان هاى بیت 
المقدس در استان هایى داراى تاسیسات هسته 
پدافند  مربیان  بازآموزى  دوره  برگزارى  اى، 
غیرعامل در استان ها، برگزارى صبحگاه مشترك 
و اجراى سرود پدافند غیرعامل در 19 مدرسه 
تهران بزرگ و برگزارى رزمایش پدافند غیرعامل 
در 10 مدرسه به اجرا گذاشته شدند. بر همین 
اساس، آموزش تخصصى پدافند غیرعامل ویژه 
پزشکان با رویکرد تهدیدات در حوزه پزشکى و 
داروئى، کارگاه آموزشى پدافند غیرعامل ویژه 
و  استحکامات  رویکرد  با  عمران  مهندسین 
سازه هاى ایمن، آموزش پدافند غیرعامل ویژه 
کارمندان صداوسیما با  رویکرد تهدیدات سایبرى، 
کارگاه آموزشى پدافند غیرعامل ویژه مهندسین 
ازجمله  مقاومتى  اقتصاد  رویکرد  با  صنعت 
برنامه هاى آموزش تخصصى پیش بینى شده 

برگزار شدند. رزمایش شاخص تهران بزرگ در 
شرکت داروپخش با حضور سردار جاللى، رزمایش 
پدافند غیرعامل در بیش از 500 شهرستان و مراکز 
استان  ها با حضور مسئوالن ادارات آموزش و 
پرورش و مدیرکل پدافند غیرعامل و فرماندهان 
سپاه استان ها و نواحى بسیج نیز برنامه ریزى شده 
بودند. هم چنین، برگزارى دوره تربیت مربى 
دبیران درس آمادگى دفاعى مدارس براى تربیت 
مربى و تدریس مباحث پدافند غیرعامل در 
دبیرستان هاى سراسر کشور، همایش پدافند 
دفاعى  آمادگى  دبیران درس  براى  غیرعامل 
مدارس در تاریخ 95/8/3 با حضور مسئوالن پدافند 
غیرعامل کشور و  برگزارى آموزش و رزمایش 
دیگر  از  نیز  کشور  مرزى  نواحى  در  زیستى 
برنامه هاى پیش بینى شده سازمان بسیج در این 

هفته بوده اند. 
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i.e. U.S.? 
Firstly, information technology is a very 

precious and valuable technology for the 
country which is beneficial for offering 
quality services to all walks of life in vari-
ous fields of economy, health, treatment, 
culture, etc. 

Secondly, the country should take effec-
tive steps for localization of this technol-
ogy inside the country. Therefore, basic 
infrastructures should be completely lo-
calized. In this way, we may lose access 
to some parts. Here, we can produce these 
parts and equipment through observing 
requirements of passive defense. For ex-
ample, we buy a software product with its 
source code even if it is expensive. In this 
way, we can control it ourselves without 
depending on foreigners. 

 Why do you believe that military 
threat has been transferred to the end of 
spectrum of threats? 

A: In response to this question, I should 
say that this issue depends on the following 
three reasons: 

1- Our Military Capability We modern-
ized the armed forces in the country after 
Iran-Iraq war was terminated. We observed 
the experience of war in Afghanistan and 
Iraq and we gained positive experience. As 
a result of these experiences in the field of 
having military knowledge, we reached to 
a superb maturity. 

We corrected our defensive strategy 
based on confronting with this model of 
threat. We revised and corrected the strat-
egy of producing our weapons towards do-
mestic production according to the require-
ments of defensive strategy. Namely, we 
defend according to our designed model 
with the aim of manufacturing relevant 
equipment.

In case of failing to produce the equip-
ment, we change our defensive model. 
Therefore, what our defensive strategy 
needs, we produce it inside the country. 
This issue will give us a power of boosting 
our internal endogenous military in a

way that this power is strongly deter-
rent. That is to say that we have this abil-

ity to produce power and strength. If U.S. 
dared to wage a military war against Iran, 
certainly, they would not seek to find a po-
litical way like Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA). Realizing ineffectual-
ity of any military war against Iran, U.S. 
resorted to the implementation of JCPOA.

2- The next subject is our defensive 
power especially in the field of passive 
defense. Many effective and constructive 
measures have been conducted in this area. 

 3- U.S. government has come to this 
conclusion that they should pay high price 
if they wage a military attack against Iran. 
They know that attacking Iran will cost 
them dearly politically. U.S. knows that 
it cannot maintain security after attacking 
Iran. After waging an all-out war in Iraq, 
Afghanistan and Libya, U.S. government 
failed to maintain peace and security in the 
region. For the above-mentioned reasons, 
U.S. will not dare to wage military attack 
against Iran.

 Would you mind explaining about 
peopleoriented headquarters? 

A: We came to this conclusion that 
growth and development of cyberspace 
and social networks has produced nonmili-
tary power. In each of the aforemen tioned 
areas, there is one basic pillar and this pillar 
is the very people. 

That is to say that enemy has come to 
this conclusion that if it wanted to repeat 
the same war in Korea or Vietnam in the 
country, they will face with a government 
which is based on unity and amity. Howev-
er, Iran has turned its military power from 
a one million army to a 10 million militia. 

U.S. government has a concept of ir-
regular war. We have called this concept as 
“people-oriented war” in a way that people 
play important role. People-oriented war is 
the war that people are not at the target of 
military attack; rather, they (people) are the 
main players of the war. 

Therefore, defending against such war 
depends on safeguarding cohesion, unity 
and amity of people. American believe 
that in wars which will be spread in fu-
ture, those countries are victorious that 

are supported heavily by the people of that 
country. Under such circumstances, these 
countries which have won their peoples’ 
support will come out victorious. 

 As the last question, what is the re-
lationship  between Passive Defense Or-
ganization and the government? How is 
the current situation of relationship? 

A: According to the rules and regula-
tions, executive organizations are obliged 
to introduce us one of their deputies as the 
head of passive defense committee of their 
organization. Moreover, these organiza-
tions have to set up a secretariat named 
“Passive Defense Administration” in their 
organization. So far, we have established 
fair and intimate interaction with all organ-
izations in the country and presently, they 
are offering quality services in this respect. 
For example, deputy minister of oil in the 
Oil Ministry is the head of Passive Defense 
Committee. 

It should be noted that President Rouha-
ni had been introduced as head of Passive 
Defense Organization during Iran-Iraq war. 
Since the current president of the Islamic 
Republic of Iran has thorough knowledge 
on the ins and outs of the passive defense, 
we expect that he should establish more 
cooperation with the Organization in order 
to materialize most of its objectives.

For example, one paragraph was reiter-
ated in formulation of 4th Five-Year De-
velopment Plan, and 5 articles in 5th Five- 
Year Development Plan. But I am sorry to 
say that no article or paragraph related to 
passive defense exist in 6th Five-Year De-
velopment Plan proposed by the current 
government. 

The last point is related to the credit 
which is allocated to the Passive Defense 
Organization. Under current situation,  zwe 
are facing with a severe shortage of credit 
and it is expected that the government 
and also the parliament will take decisive 
measures in this respect.

Given the above issue, we received 16 
percent of total credit envisioned in the 
country in 2015 while no credit has been 
received up to the present time in current 
year. 
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Can the discussion on the foreign eco-
nomic war?

A: In response to your question, I 
should say that foreign investment also 
can be considered in this field i.e. eco-
nomic war. In some cases, enemy invests 
its capital in parts of economy of coun-
tries cruelly, the issue of which can jeop-
ardize economic situation of the country 
to a great extent. 

 What is your opinion on the con-
tracts entitled “IPC, Iran Petroleum 
Contracts” in the field of oil and gas 
and/or “Financial Action Task Force, 
FATF”?

A: Since many years ago when oil 
was discovered in Iran, Britain and 
western countries adopted domineering 
and colonial approach towards oil con-
tracts. In the first package of contracts 
concluded in the field of oil, we are wit-
nessing that Iran’s share was only five 
percent out of total amount of contract 
concluded in this regard and the rest oil 
share belonged to the colonial countries. 
It means that western countries were 
plundering national wealth of country 
extravagantly. When Iran’s oil indus-
try was nationalized by Dr. Mosadegh, 
Iran’s share of oil increased a bit more. 
When Shah returned and came to power, 
a military coup was waged against Dr. 
Mosadegh and everything returned to its 
previous condition i.e. Iran’s share of oil 
declined again. In fact, a major portion 
of the same negligible share of Iran’s oil 
was spending for royal family.

Given the above issue, noble nation 
of Islamic Iran had nothing of oil share. 
However, foreign party owned more 
than 50 percent of oil share and a mea-
ger part of share was allocated to Iran. 
Broadly speaking, foreigners had got 
lion’s share of oil when a contract was 
concluded with Iran in oil sector. The 
share of domestic companies, which 
were created by domestic specialists and 
localized technical knowhow, was negli-
gible. Most interestingly, heavy penalties 
were predicted by foreigners for Iran in 
case of violation of provisions  of these 
types of contract. In case of prevalence 

of any dispute between Iran and foreign 
party, an arbitration body outside Iran 
had to settle the disputed matter. In gen-
eral, Iranian people were the first loser 
of such contracts. That is to say that they 
(foreigners) embark on investing in joint 
fields superficially without bringing any 
asset. As far as Iran Petroleum Contract 
is concerned, foreigner parties invest in 
relevant projects partially.

With regard to Financial Action Task 
Force (FATF), there are two types of 
objectives in this type of contract: overt 
and covert objectives. Overt objectives 
are related to those goals that are availa-
ble in documents which include fighting 
money laundering and financial terror-
ism, tackling with movement of money 
as a result of smuggling, burglary and 
gambling. 

The covert objectives include as fol-
lows: dominating cycle of money in 
world, having thorough knowledge on 
financial regime of target countries such 
as Iran, controlling resistancebased fi-
nancial resources against terrorism and 
Israel and finally, imposition of domes-
tic sanctions by ourselves against the 
country entitled Specially Designated 
Nationals(SDN) List as well as produc-
tion of two types of banks: 

1- Clean bank,  
2- Dirty bank, the duo of which hav-

ing nothing to do with the subject of re-
sistance. 

The “Clean Bank” is the bank that 
has nothing to do with the subject of 
resistance while dirty bank is the bank 
that has established cooperation with 
the subject of resistance such as IRGC, 
Army, Defense Ministry and Intelli-
gence Ministry. 

As a matter of fact, it means that we 
should establish cooperation with the 
banks that did not help strengthen the 
country against threats and were seeking 
their interests only.

Under FATF plan, it means that we 
should impose sanctions against the 
banks which helped the country in tough 
condition. 

The next point here is this that FATF 
has an apparent obvious internal con-

flict. Its apparent objective which has 
mentioned in documents include as fol-
lows: fighting money laundering and fi-
nancing terrorism, controlling resources 
obtained as a result of gambling and 
smuggling, controlling resources which 
secure production of weapons of mass 
destruction (WMD). Here, it is better to 
have a look at the real nature of Saudi 
Arabia. When a war or conflict spread 
in any other parts of world, Saudi Arabia 
has a hand in it.

The salient examples of these wars 
include Sept.11 terrorist attacks, emer-
gence of Al-Qaida, DAESH (Arabic 
acronym for Islamic State in Iraq and 
Levant, ISIL), etc.

In general, Saudi Arabia is considered 
as the most terrorist country in world. 
With these characteristics, Saudi Ara-
bia is placed in white list of FATF, that 
is to say that terroristfostering countries 
are placed in the white list of FATF. The 
next important point here is that nature 
of threats  in FATF has not technical, 
financial and legal nature. Rather, these 
decisions are politically motivated. What 
is the main reason behind putting Iran in 
blacklist of FATF? All documents show 
that Islamic Republic of Iran has stayed 
committed to the international rules and 
regulations. Given the above issue, it 
can be concluded that FATF has been 
established politically and nothing else.

 Has passive defense requirements 
been considered in development of in-
ternational and domestic IT services 
and infrastructures in Iran? 

A: Unfortunately, the approach taken 
by the respected government of the Is-
lamic Republic of Iran toward informa-
tion technology (IT) is a western-based 
outlook, the issue of which can gener-
ate a serious threat to us. In one of its 
articles published by New York Times 
magazine entitled “Nitro Zeus” with 
the aim of sabotaging and carrying out 
subversive measures in defensive sys-
tems, it is written that U.S. government 
is seeking to planting electronic sensors 
in Iran’s cyber structure. Under such cir-
cumstances, how can I trust our enemy 
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out in this building, what should be done 
in order to control fire?

Our maneuvers in the field of radiolog-
ical and chemical field in the cities with 
nuclear facilities are of the same type. 

Namely, taking effective measures af-
ter observing all safety principles for an 
accident which may happen. 

In fact, organizing, training, maneu-
vering and launching military war games 
are a part of tools for preparedness in this 
respect. With regard to the second part of 
your question, I should say that defense 
in its nature is meant “defense”. 

That is to say that if there was not a 
threat, defense is meaningless. Thus, de-
fense should have a direct relationship 
with the threat. In other words, if threat 
is implemented as military threat, defense 
should be implemented according to the 
threat. Once threat changed its nature in 
the form of air threat, naturally, defense 
should also be changed. 

As a matter of fact, it can be said that 
defense is a functional variable with re-
gard to a constant variable. That is to say 
that if threat changed, defense should 
also change Threats’ Shape and Intensity 
Change Rapidly and protecting people at 
the time of war. After the victory in this 
Committee for a short period which pro-
duced positive rules should be supervised 
by the Commander-in-Chief of sym-
metrically.

Summarily, it should be noted that hard 
threats are currently emerging towards 
the new models of soft threats. Here, 
having the power of confronting with 
the hard and soft threats is important. A 
glance at political history of countries, 
it can be observed that three versions of 
war have changed since U.S. 

presence in Iraq in 1992. For example, 
cyber threat was not observed up to 1995. 
In the same direction, cyber war was not 
observed up to 2006. Naturally, we can 
face with threat which was meaningless 
almost 10 years ago. Now, it is for seven 
years that economy is raised as a pivot 
of war and is not limited to our country. 
Namely, we are witnessing that when 
Russia and U.S. face with each other, they 
first focus on economic field. When Tur-

key and Russia face with each other, they 
first wage war in the field of economy. It 
means that there is still military threat but 
has not been removed completely but its 
shape and technology has changed and 
has become modern. As a matter of fact, 
priority of military threat in the field of 
active threats has declined palpably and 
other sorts of threats have substituted it. 
Then, we have to move in tandem with 
these changes in the field of threat.

 What type of threat was considered 
in the field of civilized war as raised by 
the UK Armed Forces Secretary?

A: this concept was raised with regard 
to the cyber war. 

This issue was raised when U.S. at-
tacked our infrastructures in Natanz and 
selected the name of Olympic Games 
as code of operations. Other countries 
lodged their protest to them as well. In 
contrast, British Secretary of Armed 
Forces in a seminar said: “This is a civi-
lized war. Instead of military war, we can 
materialize our objectives at the central 
nuclear part of Iran without incurring se-
rious harm to people. Of course, British 
Armed Forces secretary forgot to men-
tion that if Natanz nuclear facility was 
attacked, radioactive materials would 
contaminate both environment and peo-
ple living in surrounding villages. Of 
course, vigilance of our country helped 
us in this respect; otherwise, irreparable 
damage should have been witnessed in 
the country. 

Would you mind explaining a bit more 
on economic war? 

 What type of threat is there in the 
country in this field and what should 
be done to deal with it?

A: In response to your question, I 
should say that the discussion in the field 
of economy was observed in all wars 
in the past. For example, “besieged” or 
“blockade” had been one of the main 
pillars of pressure at wars which was 
considered for the prevention of reach-
ing provisions and foods. Economic war 
was created for destructing and uprooting 
economic and communications infra-
structures. 

Generally, economic war was carried 
out for weakening financial power of 
countries for administering people and 
armed forces. 

Another model of economic war was 
in the field of obtaining some of econom-
ic advantages. For example, grabbing fu-
ture of energy market in world was the 
main objective of U.S. that waged mili-
tary war in Iraq. U.S. attacked Iraq in or-
der to get lion’s share of energy in world. 
Attacking economic infrastructures was 
the third model of economic war. Here, 
economic war can be observed actu-
ally but in two previous models of eco-
nomic war, the nature of war was based 
on military attack. Namely, attack was 
waged through money and bank in order 
to steer monetary exchanges system to-
wards U.S. dollar. However, U.S. waged 
economic war in order to dominate its 
currency in world. Then, this is a type 
of war: Monetary war, financial war and 
banking war.

Affecting import and export power of 
a country is the other aspect of economic 
war. The said issue can be considered as 
“dumping”, that is to say that all coun-
tries avoid buying export products of a 
country. The negative consequences of 
the economic war in this field area are 
as follows: propelling economy towards 
recession and downturn, making effort 
to exert more economic pressure on peo-
ple, showing government “inefficient” 
and producing corruption in the field of 
economy, etc. 

In a document, as prepared by U.S. 
government, it was read: “Economic 
profiteers (economic corruptors) are of 
our soldiers.” This statement shows that 
some part of corruption can be originated 
from foreign planning. 

Then, tools of economic war are as fol-
lows: sanctions, dumping, concentration 
of monetary system, rules and regulations 
such as FATF (Financial Action Task 
Force), etc. 

Preventing Russia from doing its 
transactions with U.S. dollar is a solid 
evidence of the said claim that shows 
necessary measures taken in the field of 
waging economic war. 
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bylaw was provided and notified by the 
government of then President of the Is-
lamic Republic of Iran Mr. Khatami. Af-
ter that, it was approved by the supreme 
Leader of the Islamic Revolution.

The third legal basis is that five legal 
articles have been formulated in 5th Five-
Year Development Plan.  In 2007, general 
policies of the country were drawn up by 
the Expediency Council in the field of 
passive defense within the framework of 
13 paragraphs. After studying the case 
meticulously, the general policies were 
notified by the supreme Leader of the Is-
lamic Revolution in 2010. Since 2010 up 
to the present time, it was concluded that 
implementation of missions of the organi-
zation requires adopting comprehensive 
law. In this case, necessary rules were pro-
vided, details of which were referred by 
the Majlis Speaker to the Social Commis-
sion. After studying the plan, the Commit-
tee concluded that more than 70 percent 
of these rules should be supervised by 
the Commander-in-Chief of the Armed 
Forces. Generally speaking, all working 
fields of Passive Defense Organization 
have been explained clearly in its articles 
of association in military and nonmilitary 
terms.   There are deputy offices such as 
“Industry and Trade”, “FAVA Electronic” 
and “Energy Deputy Office” inside the 
Organization. It seems that you have set 
up deputy offices in nonmilitary unit. 

 What is the relationship of the depu-
ty offices with the organization?

A: Since executive organizations and 
government are the main audiences of 
the Organization in nonmilitary unit and 

since our relationship is interconnected to 
the General Headquarters of the Armed 
Forces in terms of receiving tactics and 
understanding threats, the organization 
has direct relationship with the govern-
ment in nonmilitary sector.  In the field 
of dividing organizations, we have con-
sidered something similar to the Manage-
ment and Planning Organization affiliated 
to the Presidential Office. For example, 
ministries related to the infrastructural af-
fairs constitute out infrastructural deputy 
office or our health affairs deputy office 
includes the Ministry of Health and 
Medical Education and Department of 
Environment (DoE). The Organization 
also is home to a deputy office in the field 
of industry and trade which is affiliated to 
the Ministry of Industry, Mine and Trade. 
The organization also has another deputy 
office in the field of energy which covers 
the missions related to the Ministry of 
Power, Ministry of Petroleum and Iran 
Atomic Energy Organization.

 It seems that planning for confront-
ing and neutralizing threats of enemy 
is the main task of Passive Defense Or-
ganization. That is to say that threat, 
identification of root and nature of 
threats play a key role in the field of 
performance of Passive Defense Or-
ganization. In one of your lectures, you 
mentioned that we are witnessing a ba-
sic development in the concept, iden-
tity and quality of threats. Would you 
mind explaining on this change and 
developments in the field of threats 
and this turning point?

A: With regard to the first part of your 

question, I should say that monitoring 
and tracing domestic and international 
environment for discovering and iden-
tifying threats is the main task of the 
organization. With due observance to 
the said issue, permanent monitoring of 
threats waged against the country is the 
main task of Passive Defense Organiza-
tion.

 Identification of weaknesses and 
our vulnerabilities towards threats is 
followed up by the organization at the 
next stage. For example, cyber threat 
is the threat that has been discovered. 
One of these questions is this: What 
are the vulnerabilities of our banking 
system in the face of these threats? 

We find the available vulnerabilities. 
For example, dependency on Windows 
Operating system (OS) here can  be 
threatening to us. After reckoning vulner-
ability in an interaction between organi-
zation and executive agencies, we reach 
to the solutions to alleviate the vulner-
abilities. To remove them, we prepare 
operational plans. This confrontation has 
two aspects: One aspect is the issue of 
immunization which means to remove 
available problems. 

The second aspect is that we are pre-
pared in order to confront with the threat. 

 In fact, if objective of threat is ma-
terialized after completion of tactics, 
what should be done in order to con-
front with it?

 That is to say that if safety rules and 
regulations are observed in construction 
of a building completely but fire broke 
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sight in the field of civil defense and the 
protection of citizens and territories from 
natural and man-made emergencies, and 
providing fire and water safety. Until be-
fore glorious victory of the Islamic Revo-
lution, the country was home to a struc-
ture named “nonmilitary defense” which 
was considered as one of deputy offices 
of the Prime Minister. Its rules dated 
back to 1958 and any positive step had 
not been taken in this structure. In fact, 
passive defense had been set up within 
the framework of nonmilitary defense or-
ganization, tasked with safeguarding and 
protecting people at the time of war. After 
the victory of the Islamic Revolution, this 
organization was dissolved. After setting 
up the Basij-e Mostazain Organization, 
the missions of the Nonmilitary Defense 
Organization were delegated to the Basij 
forces. After a while, these kinds of mis-
sions were delegated to the government, 
as most of them

were executive missions related to 
government authorities. 

However, the governments one after 
another failed to carry out positive steps 
in this organization. Of course, effective 
measures were taken by the government 
such as establishment of Unexpected 
Events Headquarters. After that, Crisis 
Management Organization was set up 
and its relevant rules were approved.  he 
organization was tasked with offering 
quality relief services at the time of out-
break of natural events.

During Iraqi imposed war against Iran 
(1980-1988), dire need was felt for set-
ting up Passive Defense Organization 
empirically. Some major duties of the 
organization during war were carried 
out sporadically in various areas in the 
country. To protect people with regard to 
airstrikes and bombardments during war, 
we sheltered people and embarked on 
constructing havens for protecting them 
from airstrikes of Iraqi forces. 

At this time, a foundation named 
“Migrants’ Affairs Foundation” was set 
up which had been tasked with accom-
modating and investigating the cases of 
those who had been forced to evacuate 
their home in war-hit cities. 

After war was finished, all organiza-
tions were dissolved and no major step 
was taken in the defensive fields as well. 

During war and in last years of Iraqi 
imposed war against Iran, Dr. Hassan 
Rouhani was the commander of the de-
fense at Khatam Central Headquarter. 
Both passive and active defense had been 
merged with each other and Dr. Rouhani 
was tasked with coordinating defense in 
fronts and also in cities. When Iran-Iraq 
war ended, Dr. Rouhani was appointed at 
secretary of Supreme National Security 
Council (SNSC). 

He himself activated some parts of 
activities related to the passive defense 
at the secretariat of the Council. After a 
short while, it was decided that an inde-
pendent commander should be chosen 
for the defense. Namely, it was decided 
that defense should be delegated to the 
Armed Forces due to the termination 
of requirements of wartime. Follow-
ing the decision, defense was trans-
ferred to Air Forces and then, passive 
defense returned to the Army Air Force. 
In 2002, supreme Leader of the Islamic 
Revolution was

informed that the subject has been 
fallen into oblivion and nothing special 
is done in Passive Defense area. The su-
preme Leader ordered the Commander-
in-chief of the Armed Forces to follow 
up the case meticulously. Thereupon, it 
became clear that passive defense has 
been turned into a small part of defense 
and nothing is done at the organization. 
On 30 Oct. 2003, supreme Leader of the 
Islamic Revolution ordered

to set up structure of Permanent Pas-
sive Defense Committee in the Joint-
Chief-of-Staff. This Committee was set 
up under the strict supervision of General 
Headquarters. It should be noted that rep-
resentatives from government, Air De-
fense and Defense Ministry were chosen 
in this Committee in order to follow up 
necessary measures. Effective steps were 
taken in this Committee for a short period 
which produced positive

results consequently. 
For example, in formulation of 4th 

Five-Year Socioeconomic and Cultural 

development Plan, Paragraph 11 of Ar-
ticle 121 was allocated to this issue and 
this executive bylaw was written for the 
passive defense, details of which were 
notified by the then government.

After that, when I was appointed in the 
General Headquarters, I spoke with the 
then head of the General Headquarters 
Major General Firouzabadi. When asked 
about activities and performance taken in 
the field of passive defense, he expressed 
his dissatisfaction in this respect.

After that, I came to this conclusion 
that the country is in dire need of an inde-
pendent organization in order to materi-
alize objectives of passive defense in the 
field of immunizing the country against 
external threats. After a while, I submit-
ted the letter to the supreme Leader of the

Islamic Revolution on the establish-
ment of Passive Defense Organization. 
The Leader approved the proposal on 
the establishment of Passive Defense 
Organization and this organization was 
set up in Oct. 2004. It should be noted 
that the Organization was set in 2004 at 
the official order of supreme Leader of 
the Islamic Revolution according to the 
Paragraph 11 of Article 121 of 4th De-
velopment Plan. Since its establishment, 
the Organization is currently tasked with 
foiling any threats in the country. 

In 2014, an articles of association was 
formulated which was approved by the 
supreme Leader of the Islamic Revolu-
tion. It should be noted that major fields 
of activity, missions, powers and terms of 
references have been specified within the 
framework of its articles of association.

 You mentioned to the legal basis of 
setting up Passive Defense Organiza-
tion. Would you please explain the 
legal basis of entry of Organization to 
the nonmilitary areas? 

Anyway, you have to intervene in 
some executive affairs necessarily and 
this affair requires a legal basis and en-
forcement of your suggestions in execu-
tive affairs.

A: The first legal basis is the Paragraph 
11 of Article 121 of the 4th Five-Year De-
velopment Plan. The second executive 
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towards early aging.
Elsewhere in his remarks, Head of 

Passive Defense Organizaon stated: “In 
the face of this type of threat, passive de-
fense follows up the issue of acculturaon 
in the country decisively and today, the 
issue of food security has been put at the 
focal attenon of scienfic

elite of the country, so that public 
awareness has been raised. With due ob-
servance to the said issue, giant strides 
have been taken by the Health Ministry 
and Agricultural Jihad Ministry in line 
with promong safety indices of food se-
curity.

He reiterated that respected officials 
in these two ministries are taking effecve 
measures in this respect. 

The second part includes promoon of 
diagnosc and laboratories’ systems and 
scienfic capabilies and capacies which 
can idenfy its threats.

It is hoped that Ministry of Health and 
Medical Educaon and Agricultural Jihad 
Ministry will boost indices of food secu-
rity, so that suitable food security will be 
provided for all walks of life. 

Head of Passive Defense Organizaon 
said: “Providing food is one of the impor-
tant parts in agricultural sector.

In line with enforcement of recom-
mendaons of supreme leader of the Is-
lamic Revoluon, it is reiterated that pro-
ducon of staples and strategic products 
should be produced inside the country.”

This is the strategic policy that is fol-
lowed up strictly in the country, he said, 
adding: “It is hoped that current wheat 
producon capacity will exceed 12 mil-
lion tons.” In the end, Head of Passive 
Defense Organizaon Brigadier General 
Jalali said: “It is tried, while boosng the 
power of idenficaon of threat and warn-
ing system to the responsible officials, to 
raise public awareness in this respect.”

At the first glance, “passive defense” 
is a strange and bizarre terminology for 
the audience that tries to accustom itself 
to that for the first time. But the fact is 
that concept of “passive defense” is in-
termingled with the daily life. “Passive 
defense” means safeguarding and pro-
tecting people against various types of 

threats including military threat as one. It 
is worth mentioning that Brigadier Gen-
eral Gholam-Reza Jalali is somehow one 
of the founders of passive defense in Iran. 
It is for more than 12 years that he heads 
the organization. In an interview with our 
correspondent, he expounded on the ac-
tivities taken by the organization, saying 
that his organization is confronting with 
a wide spectrum of threats which is un-
derway by the enemy against the country.

To learn more about the details, our 
correspondent has conducted an inter-
view with him.

Let’s review the interview in questions 
and answers: 

 As the first question, would you 
mind explaining a brief history of for-
mation of Passive Defense Organiza-
tion to our dear readers? 

A: In response to your question, I 
should say that Passive Defense Organi-
zation is a familiar name in world which 
dates back to many years ago. Almost all 
countries in world have established Pas-
sive Defense Organization inside their 
internal

structure but with differ ent missions 
and responsibilities. 

There are three macro missions in 
world as follows:

1- Nonmilitary defense,
2- Crisis management,
3- Passive defense
Almost all countries have one or all 

these items inside their structure. Some 
countries like the United States of Amer-

ica have set up multiple agencies to fol-
low up objectives of passive defense. For 
example, the Department of Homeland 
Security combined 22 different federal 
departments and agencies into a unified, 
integrated cabinet agency when it was 
established in 2002 several months after 
Sept. 11, 2001attacks. As a matter of fact, 
U.S. Department of Homeland Security 
is tasked with covering threats of infra-
structural and social fields. On April 1, 
1979, US then President signed the exec-
utive order that created the Federal Emer-
gency Management Agency (FEMA). 
The Federal Emergency Management 
Agency coordinates the federal govern-

ment’s role in preparing for, preventing, 
mitigating the effects of, responding to, 
and recovering from all domestic disas-
ters, whether natural or man-made. On 
23 June 2009, the Secretary of Defense 
directed the Commander of U.S. Strate-
gic Command (USSTRATCOM) to es-
tablish USCYBERCOM. More recently 
on 8 September 2016, The

US administration announced the 
first Chief Information Security Officer 
(CISO) to drive cybersecurity policy, 
planning, and implementation across the 
Government. As a matter of fact, mis-
sions of Passive Defense Organization 
in U.S. have been divided into some 
structures. In Russia, Ministry of Civil 
Defense, Emergencies and Disaster Re-
lief of the Russian Federation is a federal 
executive body responsible for drafting 
and implementing government policy 
and legal regulation, control and over-
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 Regarding structural infrastruc-
tures of the country, what type  of 
equipment has been considered for 
confronng by this type of defense?

A: For structural changes, it is  tried 
to classify infrastructures of this subject 
in two categories. “First those infrastruc-
tures which have been built and ulize and 
the second, those which are under study 
and construcon.” To do this, we have re-
vised all designs with higher significance 
in terms of requirements of passive de-
fense, that is to say that if an infrastructure 
is made consideraons of passive  defense 
have ben predicted inside its design. 

In other words, these types of require-
ments and consideraons of passive de-
fense are 100% technical and effecve 
measures have been taken in this regard.

Fortunately, several courses have been 
launched in BA, MA and Ph.D. levels, so 
that technicians and experts will be fa-
miliarized with advanced technical kno-
whow of this technology.

The head of Passive Defense Or-
ganizaon went on to say that this type 
of defense is completely specialized and 
technical. Many efforts were taken in 
this field in order to remove exisng infra-
structural vulnerabilies with regard to the 
threats.

Turning to the training courses, he 
said: “Training includes two general and 
specialized levels.”

He reiterated: “General training is done 
for all walks of life within the framework 
of periodicals, magazines, training cours-
es and naonal media while specialized 
training courses are done in MSc. and 
Ph.D. levels.” Given the above issue, five 
universies in the country are busy acve in 
nurturing specialized manpower, he said, 
ad ding: “Approx. 15 academic courses 
have been designed in this respect and the 
related syllabus also have been provided 
for this courses.” 

 What security measures have been 
taken regarding so  war?

A: I think that if military warfare and 
equipment are not considered in a war, it 
is called “soft war”. Given the above is-
sue, all fields like cybernetic and biologic 

defense can be considered as “soft war”. 
If definition is concentrated “soft” in the 
cultural field, naturally, another approach 
should be taken into consideration. 

In this regard, we came to this conclu-
sion that media especially cultural field 
can be considered as a serious war. Many 
countries attack other countries using cul-
tural tools. However, many countries use 
media tool in different areas in order to 
materialize their objectives. 

Perhaps, color coups, waged by U.S. 
in Central Asia with different names, can 
be considered as a type of cultural attacks 
with the nature of “soft”. Americans use 
“soft war” tool in hard warfare areas, i.e. 
they consider news or press control for 
themselves.For example, if measures tak-
en by FOX News are taken into consid-
eration during 2003 war, we will under-
stand that propaganda machine has been 
used by the enemy. Thus, these cases are 
the areas that are assumed that enemy is 
considered as threat for the country by 
them. Elsewhere in his remarks, Briga-
dier General Jalali said: “With regard to 
this war, it is necessary that serious de-
fense should be taken into consideraon. 
However, subject of cultural defense is 
meant the defense in this front.”

All available tools should be used for 
defending against the threat, he said, 
adding: “In cultural tool, we can use all 
capacies of media in this regard or suit-
able acvies can be done in online (virtual) 
environment. Fortunately, effecve steps 
have been taken in this field, he main-
tained.

Alignment of media, clarificaon of 
the unique strategy while facing with cy-
bernec threats are posive measures that 
could be taken into consideraon. As fam-
ily is the basic target of threat by enemy, 
focusing on strengthening family can be 
considered as a suitable and appropriate 
move. 

 With regard to the violaon of pri-
vacy of people, that supreme Leader 
of the Islamic Revoluon pointed to it, 
what measures have been taken by 
Passive Defense Organizaon?

A: In the field of informaon the, if vir-

tual environment is taken into consider-
aon, as a matter of fact, this subject has 
been determined in some layers. 

Some part of this subject is related to 
the apparent  zcrimes which a person 
may carry out informaon the on a system. 
Naturally, there are predefined rules to 
deal with cybercrimes. Iran’s cyber po-
lice entled “FATA Police” have dissemi-
nated cultural informaon to deal

with such crimes.
Likely, hidden and spy relaonships 

may occur, so that these types of meas-
ures are followed up and monitored 
strictly by responsible organizaons. The 
third part, which is related to threats of 
cyber army against the country, is tasked 
with cyber defense headquarters.

Smart phones in the country can be 
considered as one of cyber threat tools, so 
that special taccs have been considered 
for it. For example, some smart phones 
can be immunized. 

 What measures have been taken 
by Passive Defense Organizaon in the 
field of health?

A: In the field of food security, the 
organizaon believes that silent war strat-
egies have been designed by U.S. and 
Israel. Americans have targeted Muslim 
countries in the field of food with the aim 
of reducing populaon rate and ferlity. 
Companies like “Monsanto” and indi-
viduals such as “Rockefeller” and their 
team have targeted Muslim countries in 
this field. In fact, U.S. and Zionist regime 
consider the high populaon growth in 
Muslim countries is a serious threat with 
regard to Islamic world.

According to the documents pub-
lished, U.S. and  Zionist regime silent 
war strategy is manipulaon of types of 
foods which is led to the reduced growth 
and ferlity rate. Perhaps, these types of 
foods may be

considered as tra znsgenic type with 
a dubious product such as rice, wheat or 
soybean. Some other documents indicate 
that consumpon of these types of foods 
in some countries has caused reduced 
populaon growth, the issue of which can 
lead the young populaon of the country 
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Elsewhere in his remarks, he said: 
“Since Saudi Arabia has increased its 
military strength and since Iran is con-
sidered as a serious threat to Israel in the 
region, it is logical that Iran will study 
and maintain

the two mentioned countries in list of 
threats of military attack.”

Head of Passive Defense Organizaon 
said that military threat seems that is not 
considered as the first priories of enemies 
of the Islamic Iran. Economic threat is 
the major threat that overshadowed the 
country. It seems that U.S. Department 
of Treasury plays role within the frame-
work of a Ministry of Economic War. 
Despite a landmark nuclear deal signed 
between Iran and six world’s major pow-
ers in mid-July 2015, it seems that for-
eign pares involved in nuclear pact have 
failed to live up to their commitments. Of 
course, obligaons relate to Iran have been 
fulfilled but  they have not lived up to 
their commitments. Everything has been 
made superficially and perfunctorily. 
U.S. have tried to maintain general

framework such as economic war 
tools against Iran.

Tools, infrastructures and framework 
of sancons and their approach against 
Iran have not been changed even in the 
field of economy. “Economic war” is 
considered as one of effecve and serious 
fields of threat that should  be discussed 
in an expert-level session.

“Cyber Attack” is the second field of 
threat against the Islamic Republic of 
Iran. This plan is entled “Nitro Zeus” 
due to the traces done by the Passive 
Defense Organizaon in U.S. cyber and 

technology terms and also Zionist re-
gime and some European countries 
based on statement as published by 
New York Times Magazine officially, 
claiming that if war broke out between 
Iran and Zionist regime and/or if nu-
clear deal fails to produce posive re-
sults, a massive military attack has been 
planned by the U.S. against the Islamic 
Republic of Iran. 

With due observance to the said issue, 
Iran considers U.S. as an offensive power 
in cyber fields. The country that itself is 
iniator of cyberwar and is considered as a 
component of cyber threat.

In response to the queson how pas-
sive defense has been instuonalized in 
the country, he said: “Passive Defense 
Organizaon was set up in 2003 at the of-
ficial order of the supreme leader of the 
Islamic Revoluon. 

Many efforts were taken in order to 
expand the concept of passive defense in 

the country.”
It was stressed that relevant infrastruc-

tures of passive defense should be estab-
lished, he noted.

In the beginning, passive defense was 
raised against threats due to the experi-
ence obtained during eight years of Iraqi 
imposed war against Iran. Effecve steps 
were taken in this field. It seems that se-
rious measures have been taken in the 
fields of defense, non- defense

and military. Broadly speaking, it 
seems that passive defense has managed 
to play a deterrent role for the country.

At the other part of his speech, he said: 
“To  instuonalize these programs, several 
measures have been taken in the field of 
public and specialized training, accultur-
aon and also general war games.”

Public awareness has been raised in 
this field and it is hoped that relevant in-
formaon will be boosted in

society.

Threats’ Shape and Intensity Change Rapidly
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Details of U.S. Cyber Plan for Infiltrating Iran’s Vital Infrastructures
Featured in a Documentary Film Directed by an Oscar Winner

In Current Situation, Economic Threat Is the
Most Important Threat Facing Country

Passive Defense Organization Chief pointed to the measures taken by enemies of the Islamic Republic of Iran and said:
“Considering the increased defensive measures in the country, enemies have considered costst of military attack to the Islamic

Republic of Iran as “very high” and do not consider for taking military actions againstst Iran as a higher priority.”

On the occasion of Passive Defense 
Week, our correspondent conducted 
an interview with Brigadier General 
Jalali Head of Passive Defense Organi-
zaon which comes as follows: (Passive 
Defense is a defense designed solely to 
resist in place or minimize the effects 
of an attack against a specified area, 
posion, or front

 To begin with his interview, he point-
ed to the salient and important programs 
of the Organizaon and said:

“According to a definion stated on the 
passive defenseand the expectaon of su-
preme Leader of the Islamic Revoluon, 
passive defense includes as immunizing 
against threats. In other words, passive 
defense is a wide spectrum of measures 
which can thwart threats of enemy and 
assure the connuaon of necessary meas-
ures. In this line, passive defense creates 
the

capability of facilitaon of the crisis 
management and increases the deterrence 
power of the country against threats.

Turning to the point that tackling zith 
threats is the basic and fundamental 
subject of the passive defense, he reiter-
ated: “Threats should be tackled with and 
thwarted in the country in order to allevi-
ate its effect on the country. Since Israel 

and U.S. are considered as the prime ene-
mies of the Islamic Republic of Iran, Sau-
di Arabia has waged a proxy war in the 
region. Typically, capabilies, approaches, 
measures and capacies, strategies and 
doctrines, which are waged against the 
country by these countries, are consid-
ered as a threat for the Islamic Republic 
of Iran.”

Passive Defense reconsiders the 
changes of this group of acvies in three 
fields as “threat”.

He added: “Naturally, U.S. is the axis 
of enemies of the Islamic Iran. As a mat-
ter of fact, U.S. is the important enemy of 
the Islamic Republic of Iran. According 

to the
studies conducted on U.S. behavior in 

the region and based on documents they 
have published in this regard, we feel that 
U.S. has not considered attacking Islamic

Republic of Iran in its priority list as 
Iran has taken proper defensive measures 
and also has increased costs of its mili-
tary attack. However, U.S. considers that 
if it attacks Iran, it will incur irreparable 
economic damage to its infrastructures.

With due observance to the said issue, 
Islamic Republic of Iran has not been 
listed by U.S. government

to attack Iran. In other words, U.S. 
government is not thinking to attack Iran.

Interview

روزنامه انگلیسى زبان تهران تایمز به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل 1395 با سردار دکتر غالمرضا جاللى رئیس سازمان 
پدافندغیرعامل کشور مصاحبه کرده است که به سبب اهمیت این مصاحبه ماه نامه پایداران آن را بازنشر مى کند. دکتر جاللى در این گفت گو 
به تهدیدات پیش روى جمهورى اسالمى ایران پرداخته و مهمترین چالش را تهدید اقتصادى برشمرده است که در راستاى اقدامات آمریکا و 
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