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بر اس��اس گزارش صندوق بين المللي پول توليد ناخالص 
داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 
به 1630 ميليارد دالر رس��يده اس��ت. اين رقم نسبت به 
 GDP .سال قبل آن 81 ميليارد دالر افزايش داشته است
ايران در سال 2016 بالغ بر 1549 ميليارد دالر اعالم شده 
بود. بر اين اساس در رتبه بندي 193 کشور جهان، ايران 
در رتب��ه هجدهم از نظر حجم توليد ناخالص داخلي در 
س��ال 2017 قرار ميگيرد. جالب اينجاست که بر اساس 
اين گزارش GDP کش��ورهايي همچون استراليا، هلند، 
آفريقاي جنوبي، سوئد و سوئيس از ايران کمتر بوده است.

مروري بر تمرکز برنامه هاي دشمن نيز نشان مي دهد که 
تضعيف اقتصاد ايران مهمترين هدف آنهاست. تحريم هاي 
گسترده آمريکايي و اروپايي عليه افراد حقيقي و حقوقي 
ايراني، بدعه��دي در اجراي برجام و تالش براي افزايش 
نظارت ها بر سيستم پولي و بانکي ايران نشان مي دهد که 
دشمن به شدت از توسعه توان اقتصادي ايران به عنوان 
يکي از پايه هاي اقتدار ملي هراسان است. با اين حال اين 
اميدواري وجود دارد که در س��ال جاري با مجاهدت هاي 
مسئوالن و هوش��ياري مردم و با رمز »حمايت از کاالي 
ايراني« بخشي از چالش هاي اقتصادي کشور برطرف شده 
و راه براي اجراي واقعي الگوي جامع اقتصاد مقاومتي به 
عنوان مدلي که کش��ور را به ي��ک تراز مطلوب در حوزه 
اقتصاد مي رساند فراهم آيد. اما بايد در نظر داشت که يکي 
از مهمترين راهکارها براي نيل به سطح مطلوبي توسعه 
اقتصادي در نظر گرفتن زيرساخت فرهنگي اين پيشرفت 
است. در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي 
مق��ام معظم رهبري نيز به صراح��ت بر اهميت اقدامات 
فرهنگي در اين زمينه تاکيد شده است.براي مثال در بند 
8 از اين سياس��ت ها »مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي 
سياس��ت هاي کلي اصالح الگوي مصرف و ترويج مصرف 
کاالهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء کيفيت 
و رقابت پذي��ري در توليد« مورد تاکيد قرار گرفته اس��ت 
و در بند 20 آمده اس��ت: »تقوي��ت فرهنگ جهادي در 
ايجاد ارزش افزوده، تولي��د ثروت، بهره وري، کارآفريني، 
سرمايه گذاري و اش��تغال مولد و اعطاي نشان 
اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات 
برجسته در اين زمينه«. همچنين بند 
21 »تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و 
گفتمان سازي آن به ويژه در محيط هاي 
علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل 
آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.« 
را مورد تاکيد قرار داده است. بر اين 
مبنا مي  توان گفت يکي از راهکارهاي 
اساسي در شرايط جنگ اقتصادي، تقويت 
جبهه هاي فرهنگي است. نگاهي به برنامه هاي دشمن 
در اين عرصه نيز نشان  مي دهد که آنها به شدت در حال 
تغيي��ر ذهنيت  جامعه ايراني هس��تند.گرايش به مصرف 
کاالهاي خارجي، تبليغ مد و برند  غربي، تبليغ سفرهاي 
گزاف خارجي و .... از جمله راهبردهاي فرهنگي قرارگاه 
جنگ اقتصادي دشمن است که البته با هدف گذاري هاي 
مقام معظم رهبري عمال ناکام مانده است. شعار سال 97 
يعني حمايت از کاالي ايراني تيري به قلب هجمه فرهنگي 
دش��من در موضوعات اقتصادي است و اين مساله نشان 
مي دهد که رهبر معظم انقالب اسالمي همچون ديده باني 
بصير، جهت حرکت کشور را درست بر خالف خواسته و 

نظر دشمنان پيش مي برند.

دکتر محسن محبي
معاون توسعه فرهنگي  و اطالع رساني سازمان پدافند غیر عامل

نام گذاري س��ال 97 از س��وي مقام معظم رهبري به عنوان س��ال »حمايت از کاالي ايراني« ادامه و استمرار مسيري 
اس��ت که معظم له از بيش از يک دهه گذش��ته آغاز کرده و تالش نموده اند با نام گذاري سا لها با عناوين و موضوعات 
اقتص��ادي، نگاه و توجه مردم و مس��ئوالن را به اين موض��وع مهم جلب کنند. در واقع معظم له تالش دارند تا با يک 

اقدام فرهنگي، بستر تحقق پيشرفت اقتصادي را فراهم آورند.
واقعيت آن اس��ت که جمهوري اس��المي طي چهار دهه گذشته توانسته است بر بسياري از موضوعات و چالش هاي 

امنيتي، سياسي، بين المللي، دفاعي و ... فايق آيد اما آنچه که امروز به عنوان »مساله اصلي کشور« مورد توجه 
و دغدغه است تقويت مولفه قدرت اقتصادي در مباني قدرت ملي است.

 اساسا قدرت در عصر جديد داراي مولفه ها و ارکان مختلفي است. قدرت سياسي، نظامي، امنيتي، 
فرهنگي، علمي و از همه مهمتر اقتصادي شاکله قدرت ملي يک کشور را شکل مي بخشد. به ويژه 
در دهه هاي اخير با رش��د و توس��عه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي، پيوستگي چشمگيري در 
اقتصاد جهاني پديد آمده است و به نوعي اکنون ثروت ملل به عنوان پايه و اساس تاثيرگذاري 

در عرصه هاي جهاني به حساب مي آيد.
براي مثال امروز چين با GDP اس��مي 12 تريليون دالري و س��رانه 8 هزار و 643 دالر براي هر 

شهروند تبديل به يک ابر قدرت در سطح جهاني شده و اين توان اقتصادي سبب گسترش حوزه هاي 
نفوذ فرهنگي، سياس��ي و ... چيني ها گش��ته است. جالب است بدانيم که همين قدرت اقتصادي سبب 

گشته است تا اژدهاي زرد بودجه هاي چند ميلياردي جهت ترويج آئين و فرهنگ کنفوسيوسي و قدرت نرم 
خود در نظر گيرد. به عنوان نمونه دولت چين از س��ال 2002 با تاس��يس مدارسي با نام »هان بان« در سطح جهان 
در حال آموزش زبان و فرهنگ چيني است. يک گزارش نشان مي دهد دولت چين توانسته است در مدت 10 سال 
در 465 دانشگاه از 123 کشور دنيا موسسات کنفوسيوسي خود را تاسيس کند.در شرايط فعلي نيز نيز کشورما براي 
دست يابي به اهداف بلندمدت خود و تبديل شدن به قطب منطقه اي و يک قدرت تمام عيار در سطح جهاني نيازمند 
عبور از چالش اقتصاد است. ايران با ظرفيت ها و منابع گسترده خود در سال 2017  توانسته است عنوان هجدهمين 
اقتصاد بزرگ جهاني را کسب کند و به اعتقاد بسياري از صاحبان نظر اين ظرفيت در کشور وجود دارد که طي يک 
بازه زماني  10 ساله ايران بتواند جزو کشورهاي سطح يک اقتصادي جهان باشد.به تعبير مقام معظم رهبري »اگر از 
اين ظرفّيت ها استفاده بشود، اقتصاد ايران در ميان بيش از دويست کشور جهان، بين دوازده کشور اّول قرار خواهد 
گرفت؛ اگر با ابتکار جوانها، با حضور جوانها، با حضور مديران فّعال و پُرکوشش ان شاءالّل بشود از اين امکانات استفاده 
کرد، اقتصاد کشور در ميان دوازده اقتصاد اّول همه ي دنيا قرار خواهد گرفت و از همه جهت پيشرفته خواهد شد که 

امروز البّته اين جور نيست.«)بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي،1397/01/01(
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سردار دکتر غالمرضا جاللي رئيس سازمان 
همايش  اولين  در  کشور  غيرعامل  پدافند 
اين  همايش هاي  سالن  در  افزايي  بصيرت 
سازمان، با گراميداشت ياد شهداي بسيج، 
جهاد، مدافع حرم و شهيد صياد شيرازي 
گفت: سال 96 را پشت سر گذاشته و از آن 
عبور کرديم، وقتي در ابتداي سال هستيم 
آسيب هاي  و  تهديدات  ظرفيت ها،  به  بايد 
پيش رو نگاه کنيم و رويکردي را اتخاذ کنيم 
که رهبر انقالب از ما انتظار دارند و آن را به 

نحو احسن انجام دهيم.
   ابالغ سالم امام خامنه اي)مدظله العالي( 

به خانواده پدافندغیرعامل
وي با اشاره به ديدار با رهبر انقالب گفت: 
از طرف من به تمام اعضا  ايشان فرمودند 
خانواده ، کارکنان سازمان و والدين تک تک 

سالم برسانيد.
سردار جاللي با اشاره به ماموريت هاي سازمان 
پدافند غيرعامل به عنوان يک سازمان دفاع پايه 

اظهار داشت: موضوع مقابله با تهديدات، مراقبت،کنترل آسيب ها و بررسي سنايورهاي تهديدات 
بايد مورد بررسي قرار گيرد تا متناسب با تهديدات رويکرد مناسب اتخاذ کرد، حوزه پدافند 

غيرعامل، کل کشور را در بر گرفته و در اين حوزه تهديدات کل کشور را مد نظر داريم.
وي با اشاره به سخنان رهبر انقالب در مشهد در آغاز سال نو تصريح کرد؛ احتمال دارد 
امسال نيز يک سري حوادث و تهديدات اتفاق بيافتد، مي خواهيم نگاهمان به عنصر تهديد، 
آسيب، فرايند و روند مقابله و پيش دستانه به افق هاي آينده کشور باشد، نگاه رهبر انقالب، 

نگاه راهبردي و نو است که رويکردهاي کشور در سال 97 را تبيين مي کند.
 سردار جاللي خاطرنشان کرد: در طول سال تمام نقطه نظرات به رهبر انقالب منتقل 
شده، سخنان ايشان در ابتداي سال جمع بندي تمام ديدگاه هاست و راهبرد هاي اصلي 

کشور مي باشد.
وي با اشاره به تمرکز تهديدات در سخنان رهبر انقالب، اظهار کرد؛ رهبر انقالب معتقدند 
امروز روز اعتالي ايران است و به همين خاطر، تمرکز زيادي از تهديدات براي ما شکل 
گرفته است، دنيا بر تهديدات غيرموثر و کم اثر تمرکز نمي کند، اگر تهديدات موثر عليه ما 

دارند نشان دهنده نقش کليدي و موثر ما در منطقه است. 
رهبر انقالب در سخنان خود به جنگ اقتصادي و مشکالت کشور اشاره کردند و در جمع بندي 
خود فرمودند ما هيچ مشکل غيرقابل حلي در جمهوري اسالمي ايران نداريم، يعني تمام 

مشکالت ما قابل حل است.
   »مجموعه راه حل هاي مشکالت درون کشور است«

وي در ادامه گفت: رهبر انقالب معتقدند مجموعه راه حل هاي مشکالت درون کشور است، بايد 

سردار دکرت غالمرضا جاللي تشريح کرد

رقم خوردن جنگ اصلي 
در ميدان پيکار اقتصادي 

اسرتاتژي هاي سازمان پدافندغريعامل در سال 97 
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 -مانندسابقاصليترين
جنگماجنگاقتصادياست،

اينموضوعمحوراصلي
تهديداتاست

-سازمانپدافندغيرعاملبا
گذشت۱۴سالازعمرشبه
دستاوردهايخوبيرسيده

است،سازمانياستکهتهديدات
نوين،دانشيوترکيبيرارصد

ميکندوبهزبانتخصصي
تهديداترابيانميکند

-سازمانپدافندغيرعاملبر
اساسيکپايداريساختاري،

تداومکارکرد،استراتژيمنسجم
وثابتوحفظاصولراهبردي

پدافنديحرکتميکند

با اتکا به درون مشکالت را حل کنيم و نيازي به وابستگي به خارج از کشور براي حل مشکالت 
نداريم، پاسخ تمام مشکالت با تمرکز و استفاده از ظرفيت هاي داخلي وجود دارد.

سردار جاللي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در حرکت انقالب به سمت جوان گرايي 
گفت: نظر رهبر انقالب اين است که از افراد مسن کمتر در سطوح مديريتي استفاده شود 
و ديدگاهشان اين است که کار بايد به جوانان سپرده شود و انقالب در سطوح مختلف بايد 
جوان گرا شود.رئيس سازمان پدافند غيرعامل، در خصوص مباحث سال 97 افزود، مانند 
سابق اصلي ترين جنگ ما جنگ اقتصادي است، اين موضوع محور اصلي تهديدات است، در 
نگاه کلي، تمرکز تهديدات بر محور مردم، از اصلي ترين تهديدات است و دشمن به دنبال 
ايجاد عارضه و مشکل در انقالب اسالمي در حوزه هاي مختلف است که شامل؛ حوزه هاي 
اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي بوده و مي تواند از طريق شبکه اجتماعي به مردم 

منتقل شود و مردم را در درگير نمايند.
وي با اشاره به تهديدات امنيتي افزود: اين تهديد به تبع ساير تهديدات مي تواند شکل 
بگيرد، تهديدات نظامي و کالن را نيز شامل مي شود که محور آن مردم است و ابزارها و 

مدل هاي مختلفي را در بر دارد.
  »بايد پاسخگوي نیازهاي اصلي مردم در تهديدات اقتصادي باشیم«

وي گفت: بايد بتوانيم در برابر تهديدات مردم را حفظ و نيازهاي آنها را پاسخ داده، انسجام 
ميان مردم و حکومت را حفظ کنيم و در يک تعامل اجرايي اجازه ندهيم تعامل ميان مردم 
و حکومت بهم بخورد، طبيعتا شبکه هاي اجتماعي سازماندهي فکري، اقتصادي و امنيتي 
مردم را هدف گرفته اند، در اوايل دي ماه 96 ديديم الگويي از اين مسئله اجرا شد، موضوع 
مردم محوري، اقتصاد و شبکه هاي اجتماعي در حوزه تهديدات به صورت جدي نقش آفريني 

مي کند که دشمن تالش دارد اين موضوعات را در حوزه امنيتي دنبال کند.
  »برنامه پیشنهادي سال 97 سازمان پدافند غیرعامل به تصويب رئیس ستاد 
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رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به اولويت بندي تهديدات گفت: در جلسه 
قبل از شروع سال، گزارشي از پيشرفت هاي سال 96 و برنامه هاي سال 97 در آن جلسه 
ارايه شد و مورد تصويب و تشويق رييس محترم ستاد کل نيروهاي مسلح و رئيس کميته 

دائمي پدافند غير عامل کشور قرار گرفت.
وي ادامه داد: سازمان پدافندغيرعامل با گذشت 14 سال از عمرش به دستاوردهاي خوبي 
رسيده است، سازماني است که تهديدات نوين، دانشي و ترکيبي را رصد مي کند و به زبان 
تخصصي تهديدات را بيان مي کند، نکته ديگر اينکه هشدارهايي که توسط سازمان داده 

مي شود کم کم به دقت و به نوعي به صحت آن پرداخته شده و به آن اعتماد مي شود.
سردار جاللي گفت: تهديدات پيچيده تر شده و فرصت و تهديد با هم مخلوط و ترکيب شدند 
که سازمان پدافند غيرعامل به درستي آنها را تشخيص داده، به حمدالل اعتماد خوبي نسبت 
به آن ايجاد شده است که بايد آن را حفظ و ارتقاء دهيم. وي در ادامه گفت: در طول چندين 
دولت ترجيح منافع ملي بر منافع گروهي و حزبي محور کار در سازمان شده است که بايد 
آن را حفظ کنيم،سازمان پدافند غيرعامل بر اساس يک پايداري ساختاري، تداوم کارکرد 
و استراتژي منسجم و ثابت، حفظ اصول راهبردي پدافندي، استراتژي منسجم حرکت 
مي کند و اين باعث شده تصويري مناسب از سازمان پدافند غيرعامل در کشور ايجاد شود 

و توانسته ايم يک بنيه علمي و تقريبا تخصصي با عمق دانش در کشور ايجاد کنيم.
   »ايجاد باور و اعتماد ملي نسبت به سازمان پدافند غیرعامل«

سردا جاللي با بيان اينکه نگاه اين سازمان نگاه علمي به مسايل و پديده هاست، افزود: اين امر 
از تذکرات رهبري معظم انقالب و دستاوردهاي سازمان پدافند غيرعامل در کشور است.

وي ايجاد باور ملي نسبت به سازمان پدافند غيرعامل را از ديگر دستاوردهاي اين سازمان 

دانست و گفت: بخش زيادي از دستگاه هاي 
خوبي  باور  ملي  و  استاني  شهري،  اجرايي 
نسبت به سازمان پدافند غيرعامل دارند و 
اين امر نسبت به گذشته، بسيار مطلوب تر 
است، و ما توانسته ايم در حوزه هاي مختلف 
دانش بين رشته اي پدافند غيرعامل را ايجاد 

و توليد کنيم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل دستاوردهاي 
برشمرده شده اين سازمان را دستاوردهاي 
معنوي خواند و گفت: بايد اين دستاوردها 
حفظ شود و عمق بيشتري کسب شود. در 
سال 97 رويکرد تهديد محوري در برنامه ها 
ديده شده است، برنامه ها به شکل کالن ارايه و 
مورد قبول واقع شد که اين برنامه ها از پختگي 
نسبي برخودار است ، بايد اين موضوع تداوم 
پيدا کند. رهبر انقالب از ما انتظار دارند که 
انقالبي عمل کرده در چارچوبي عمل کنيم که 
آسيب پذير نباشد. ايشان خستگي ناپذيري را 
از يک فرد انقالبي انتظار دارند و فرد انقالبي را 
فردي با پشتکار مي دانند که موضوع را دنبال 
و به نتيجه مي رساند، پشت هيچ خاکريز به 
عنوان مانع متوقف نمي شود و دشمن شناس 

بوده و بموقع عمل مي کند. 
سردار جاللي اظهار کرد: در برنامه امسال 
اين سازمان برنامه محوري و حرکت بر اساس 
استراتژي هاي تدوين شده را رويکرد برنامه هاي 
سال 97 قرار داديم و تالش کرديم که امسال 
برنامه ها بر اساس انطباق با واقعيت بوده و 
قابل اجرا باشد و از منابع مالي و اعتباري و 
معنوي هم استفاده شود، و تقريبا براي تمام 

حوزه ها راهبرد تدوين کرده ايم.
  »شکل گیري جريانات علیه انقالب 
اسالمي با محوريت آمريکا، رژيم صهیونیستي 

و عربستان سعودي«
بخش  در  غيرعامل  پدافند  سازمان  رئيس 
ديگري از سخنان خود با اشاره به شکل گيري 
برخي جريانات عليه انقالب اسالمي با تمرکز 
آمريکايي ها، رژيم صهيونيستي و سعودي ها 
افزود: اين جريانات تالش مي کنند ظرفيت هاي 
مخالف بيروني و دروني را عليه نظام اسالمي 
بکار ببرند، نزديک شدن رژيم صهيونيستي و 
آمريکا و عربستان سعودي به يکديگر مي تواند 
براي ما خطرناک باشد و محور خطر خيزي 
عليه کشور شکل گيرد، رژيم صهيونيستي و 
سعودي ها تالش زيادي مي کنند که پيشرفت ها 
و فتوحات ما در منطقه خاورميانه و سوريه، 
لبنان و عراق به دست آمده را برعکس جلوه 

دهند.
سردار جاللي يادآور شد، امام و رهبري هر 
دو تاکيد نموده اند که در جريان فتنه، تکليف 
خود را با دشمن مشخص کنيد، الزم است 
با بصيرت و دقت حق و باطل را تشخيص 
تشخيص سخنان  بهترين محل  که  دهيم 
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سردار دکتر جاللي: 

بر اساس اصل 110 قانون اساسي تعیین جنگ برعهده رهبر معظم انقالب 
است و ايشان اعالم کرده اند که ما درگیر يک جنگ تمام عیار اقتصادي 
هستیم. جنگ اقتصادي حمله به مولفه هاي اقتصادي کشور حريف با هدف 
از پا درآوردن نظام حاکم آن است.در جنگ اقتصادي حوزه صادرات و 
واردات، تکنولوژي و دانش، بانک، پول و ارز مولفه هاي اصلي هستند و 
دشمن امروز به اين نتیجه رسیده که مهمترين ابزار براي برخورد با کشورها 

استفاده از ابزار مالي است تا بتواند اراده خود را بر آنها تحمیل کند.

  همايش ملي پدافندغیرعامل در نظام مالي



»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

قيمت »امنيت« در جهان ناامني

-اگرامروزجمهورياسالميايرانبهعنوانلنگرگاهامنيتو
ثباتدردروندريايمتالطموجوشانخاورميانهلقبگرفته
استدرستبهايندليلاستکهامنيترادرفراسويمرزهاي
جغرافياييکنترلميکند

11 10

با  انسان  ميلياردها  و  کشور  صدها  با  ما  سياره 
تهديدهاي گسترده و گاهي عجيب روبرو است.
جنگهاي بين المللي، جنگهاي داخلي، نسل کشي 
و نقض حقوق بشر، تروريسم داخلي و بين المللي، 
گروه هاي شبه نظامي و تبهکاران سازمان يافته، 
گسترش سالح هاي هسته اي ميکروبي و بيولوژيک، 
اخالل در سيستم هاي سايبري، بيماري هاي گسترده، 
ناپايداري هاي مالي و اقتصادي، تغييرات اقليمي، 
بالياي طبيعي، فقر و گرسنگي، ورشکستگي سياسي 
و اقتصاي و ده ها تهديد ديگر در اين زمينه قابل 
ذکرند که هرکدام از اين تهديدات مي توانند مخل 
امنيت بوده و بنابراين مقابله با آنها داراي ابعاد 

اقتصادي است. 
اقتصاد و امنيت بعد از جنگ جهاني دوم بيش از 
پيش به هم نزديک شده اند. امنيت در دنياي کنوني 
به يک مسئله برجسته تبديل شده است. مواجهه 
ويروس هاي  تا  تروريسم  از  پرشماري  مسائل  با 
کامپيوتري گرفته تا تقلب و کالهبرداري و جرائم 
سازمان يافته مردم جهان را آگاه و نگران کرده است. 

به همين دليل موضوع امنيت جايگاهي محوري و چند اليه در سياست گذاري کشورها پيدا کرده است 
و تقاضا و انتظار مردم در حوزه تامين امنيت و خدمات و کاالهاي مربوط به اين حيطه باال رفته است. 
اين امر به نوعي اقتصاد امنيت را متجلي ساخته است. اقتصاد امنيت خوشه اي از فعاليت ها را توصيف 
مي کند که براي جلوگيري از به مخاطره افتادن زندگي و جان و مال مردم شکل گرفته اند و در سطحي 
گسترده تر شامل تمام مسائل مربوط به دفاع از يک محافظ شخصي گرفته تا تمامي تشکيالت دفاعي 
يک کشور را شامل مي شود. به همين دليل امروزه تعبير صنعت امنيت)security industry( را 
براي آن بکار مي برند. در اين صنعت صدها هزار نفر در چندين و چند حرفه و کسب و کار و مراکز 
توليدي مشغول هستند تا امنيت را به جامعه اهدا کنند. از تسليحات بزرگ نظامي گرفته تا چراغ 
هشدار آتش نشاني در اين صنعت جاي مي گيرند. با وجود مشکالت در سنجش و اندازه گيري صنعت 
امنيت شواهد نشان مي دهد که حجم مالي بازار کاالها و خدمات امنيتي در حوزه خصوصي و شخصي 
120 ميليارد دالر در سال است و در سطح ملي و در ابعادي مانند دفاع نظامي يا مبارزه با تروريسم 
بعضا به بيش از 5درصد GDP کشورها مي رسد. برخي بر اين باورند که هزينه هاي دفاعي و امنيتي 
مانعي بزرگ بر سر راه توسعه است اما شواهد تجربي اين ادعا را تاييد نمي کند چراکه امنيت و اقتصاد  
دو تفسير و دو وجهه از يک واقعيت هستند. در واقع ارتباط بين اقتصاد امنيت و امنيت اقتصادي دو 
سويه و متقابل است. هزينه هاي باالي دفاعي براي نيل به امنيت، در نهايت امنيت اقتصادي و امنيت 
سرمايه  گذاري را به دنبال دارد. اثبات شده است که امروزه امنيت و توسعه اقتصادي اجتماعي بهم 
متصل اند. خطر ناامني به طور مستقيم بر نابودي محيط زيست، اخالل در روند توسعه و نقض حقوق 
انساني و شهروندي تاثير دارد. به همين داليل ارتباط بين صنعت و بخش دفاعي کشورها و برنامه هاي 
تحقيق و توسعه آنها بيش از پيش مي شود. امنيت امروزه تنها به حوزه هاي نظامي محدود نمي شود 

محمد اسکندري
کارشناس ارشد علوم سیاسي 
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سردار سرلشکر محمد باقري؛ رئيس ستادکل نريوهاي مسلح  

 اعالم آماده باش 
براي جنگ اقتصادي 

 سرمايه انساني بعنوان مهمترين بعد قدرت ملي کشورهاست و در ايران 
براساس مباني اسالم و تدابير امام و رهبري، اين ويژگي و توجه به سرمايه 
انساني جايگاه باالتري دارد. البته ساير ابعاد قدرت ملي هم جايگاه خود را 

دارند اما سرمايه انساني در ابعاد مختلف بايد نقش خود را ايفا کند.
ماموريت نيروهاي مسلح، دفاع از منافع کشور است و در چهل سال 
گذشته ملت در ابعاد دفاعي و امنيتي با موفقيت مسير خود را طي 
کرده است. امروز نيروهاي مسلح در شرايطي هستند که ضمن انجام 
ماموريت هاي خود، آماده اند در ابعادي به حاکميت و دولت در اداره امور 
کشور هم کمک کنند. با وجود همه تهديدات و توطئه هاي دشمنان، با 
قاطعيت به دولتمردان اعالم کرديم که امنيت وجود دارد تا به توسعه 

ملي بپردازند.
بارها مقامات فعلي و گذشته استکبار جهاني به دنبال حمله به ايران بودند. 
در همين يک سال و اندي که رييس جمهور بي خرد امريکا روي کار 
آمده، بارها به وزير دفاع خود فشار آورده که بايستي براي تهاجم به ايران 
آماده شوند و ارتش جلوي آن را گرفته و گفته هزينه و تلفات بي نهايت 
بااليي خواهد داشت. در سه ماه گذشته فرد جوان بي خرد عربستاني 
با رييس جمهور امريکا حمله به ايران را گردن همديگر مي اندازند اما 
جرات نمي کنند. دشمنان وقتي ديدند امکان حمله نظامي ندارند، سراغ 
جنگ اقتصادي رفتند. در امريکا، وزارت خزانه داري مدتهاست بدنبال 

اين است که يک دالر به سمت ايران نيايد.
ملت ايران بزرگواري کرد و برجام را پذيرفت، اما برجام مطلوب ملت ما 
نبود و چيزي نبود که آن را بپذيريم اما براي اتمام حجت براي جهان 
ملت آن را پذيرفت اما اين قدرت استکباري به امضاي خود هم وفادار 
نماند. در داخل دوباره ثابت شد که بايد دستمان به زانوي خودمان باشد 
و روي پاي خود بايستيم و بر برجام و امثال برجام تکيه نکنيم.  تجربه 
اخير نشان داد هرچند به صورت تاکتيکي مدتي دنبال ديگران راه بيفتيم، 

اما در آخر بايد روي پاي خود بايستيم.
به نظر من گرفتاري بزرگ کشور ما فرهنگ کار است که از بيماري نفتي 
نشات ميِ گيرد. آمار کار مفيد کارمندان که دولت ارايه مي کند بسيار 
پايين است، يک بيماري جديد هم آمده و آن بازي با تلفن همراه در 

محل کار است، اينها گرفتاري هاي فرهنگي کشور است.
در شرايطي هستيم که اگر تمام مردم روزي دوشيفت با تمام توان کار 
کنند شايد به چشم انداز 1404 برسيم چون عقبيم. بايد همه پاي کار 

باشيم و فرهنگ راحت طلبي را کنار بگذاريم.  
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بلکه امنيت در برابر تبهکاران تروريست ها و امنيت در مقابل حمالت سايبري را نيز 
شامل مي شود. در بعد حمالت تروريستي بايد اشاره کرد که در سال 2016 بيش 
از 25هزار نفر در جهان قرباني تروريسم شده اند و عمليات تروريستي خسارت 84 
ميليارد دالري براي اقتصاد جهان به بار آورده است که اگر ديگر اشکال خشونت و 
ناآرامي ها و جرائم را در نظر بگيريم خسارت آن 14 تريليون دالر براي اقتصاد جهان 
بوده است. همچنين هزينه امنيت در حوزه فناوري اطالعات در سال 2017 حدود 
90 ميليارد دالر بوده است و  در مورد تامين امنيت کلي فضاي سايبر صحبت از 
هزينه يک تريليون دالري است. در ساير زمينه ها و ابعاد نيز وضع به همين منوال 
امنيت منطقهاي و حتي جهاني  براي  امنيت ملي  از  فراتر  امروزه کشورها  است. 
سرمايه گذاري مي کنند. استدالل آنها اينست که کشورها نمي توانند به تنهايي بر 
مشکالت امنيتي خود فائق آيند. اين ايده در قالب جهاني سازي امنيت البته محلي 
براي مداخالت و تجارت جهاني تسليحات و جنگ افزارهاي نظامي نيز بوده است 
و  از اين نظر مي توان تعبير جهاني سازي ناامني را براي آن بکار برد. به هر حال در 
فضاي پر تنش جهان کنوني که در آن جنگ، تقابل، تخاصم گروه هاي تروريستي مورد 
حمايت ابرقدرتها و ديگر اشکال خشونت چه فضاي واقعي و چه دنياي مجازي را در 
برگرفته است هزينه کردن در امور دفاعي يک واقعيت کتمان ناپذير است و کشورها 
مجبورند سهمي از اقتصاد ملي خود را به اين زمينه اختصاص دهند. چرا که قدرت 
ملي کشورها امروزه به ميزان قدرت دفاعي آنها بستگي دارد و قدرت بازدارندگي 
و دفاعي آنها نيز اقتصاد ملي را متاثر خواهد کرد. اگر اياالت متحده امروز هزينه 
نظامي نزديک به 500 ميليارد دالري دارد اين هزينه تابعي از توليد ناخالص داخلي 
18 تريليون دالري اين کشور است که البته نمي توان بر آن نام هزينه دفاع گذاشت 
چرا که سهم عمده اين هزينه براي مداخله آشکار و پنهان در امور کشورهاي دور و 
نزديک و پيش برد اهداف هژمونيک و توسعه طلبانه انجام مي شود. در چنين فضاي 
پر التهابي جمهوري اسالمي ايران نيز بايد براي تامين امنيت ملي و امنيت در فضاي 
پيراموني و منطقه اي سرمايه گذاري کند. واقعيت اينست که هزينه واقعي امنيت 
چه در بعد داخلي و خرد و چه در بعد بين المللي و کالن را نمي توان به طور دقيق 
محاسبه کرد و به عبارتي روشن تر امنيت چيزي نيست که بتوان براي آن قيمت 
تعيين کرد. آنچه که مسلم است ارتباط مستحکم بين امنيت داخلي و بين المللي 
و توسعه است که به مانند دو روي سکه هستند وجود دارد. امنيت چه در ابعاد 
نظامي و سخت آن و چه در بعد نرم آن نيازمند اقتصادي قوي و مستحکم است 
چرا که دولت ها زماني مي توانند براي امنيت خود هزينه هاي گزاف کنند که پشتوانه 
اقتصادي مستحکمي داشته باشند. با اين حال در مورد ارتباط بين امنيت و اقتصاد و 
هزينه هاي اقتصادي تامين امنيت اغلب جنبه نظامي و سخت قضيه براي ما تداعي 
مي شود که بسيار واضح و روشن است حال آنکه جنبه نرم تامين امنيت و در حوزه 
غير نظامي بسيار پيچيده تر است. امنيت نرم در واقع به ما گوشزد مي کند که خريد 
تسليحات و ساخت جنگ افزار به تنهايي تضمين کننده امنيت نيست بلکه شرايط 
ديگري نيز بايد مهيا و آماده شود. بسياري بر اين باورند که امروزه و در عصر جديد 
دوران خودبسندگي تامين امنيت به پايان رسيده و هزينه امنيت در برخي کشورها 
بقدري باالست که تالش مي کنند در قالب اتحاديه ها و پيمان ها بخشي از هزينه 

تامين امنيت خود را بر دوش همپيمانان بياندازند. 
امروزه موضوع امنيت يک واقعيت بين المللي است. نگاه به تجربه اخير داعش و 
تبعات آن براي امنيت بين المللي بيانگر اين واقعيت است که تا زماني که ناامني در 
هر مکاني از جهان وجود داشته باشد ساير نقاط نيز در معرض تهديد بوده و بايد 
نگران ناامني خود باشند.از اين حيث است که نگاه فرامرزي به مقوله امنيت توسط 
جمهوري اسالمي دنبال شده و بيش از پيش نيز بايد تقويت شود. اگر امروز جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان لنگرگاه امنيت و ثبات در درون درياي متالطم و جوشان 
خاورميانه لقب گرفته است درست به همين دليل است که امنيت را در فراسوي 

مرزهاي جغرافيايي کنترل مي کند.

-درسال20۱6بيشاز25هزارنفردرجهانقرباني
تروريسمشدهاندوعملياتتروريستيخسارت8۴ميليارد

دالريبراياقتصادجهانبهبارآوردهاستکهاگرديگر
اشکالخشونتوناآراميهاوجرائمرادرنظربگيريم
خسارتآن۱۴تريليوندالربراياقتصادجهانميشود
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حسین جمشیديان
بيش از يک دهه است که شعارهاي سال 
انتخاب شده توسط مقام معظم رهبري به وضوح 
درون مايه اقتصادي دارند و يا يک مفهوم اقتصادي 
را در محوريت خود دارند نگاهي به عناوين 
اين شعارها از جمله » حرکت به سمت اصالح 
الگوي مصرف« »همت مضاعف، کار مضاعف« 
»جهاد اقتصادي« »توليد ملي، حمايت از کار 
و سرمايه ايراني« »حماسه سياسي و حماسه 
اقتصادي« »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّي و 
مديريّت جهادي«  »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام 
و عمل« »اقتصاد مقاومتي: توليد � اشتغال« 
»حمايت از کاالي ايراني« گواه روشني است 
بر اين امر که رهبري معظم انقالب به درستي 
پاشنه آشيل کشور را تشخيص داده اند و درست 
به همين خاطر است که در بهمن ماه 1392 
براي  را  مقاومتي  اقتصاد  کلي  سياست هاي 
مقابله با يک جنگ تمام عيار اقتصادي ابالغ 

مي فرمايند.
در الگوي اقتصاد مقاومتي که روح مقاومت 
در آن موج مي زند، از صدر تا ذيل اجزاي آن، 
آمادگي برخورد با سخت ترين شرايط وجود 
دارد و از ضربات سخت و اثرگذار تحريم ها و 
فشارهاي نظام سلطه حداقل اثرپذيري را دارد. 
جمهوري اسالمي ايران سال 1397 را در حالي 
آغاز کرد که جمعيت آن از مرز 81 ميليون 
نفر عبور کرد  که از اين حيث در رديف 20 
کشور اول دنيا به لحاظ جمعيت قرار مي گيرد. 
از طرف ديگر طبق آمارهاي جهاني نزديک به 
75 درصد جمعيت ايران شهرنشين هستند 
که از اين نظر هم جزو کشورهاي شهرنشين 

محسوب مي شود. به لحاظ ترکيب جمعيت نزديک به 70 درصد جمعيت ايران در سن فعاليت 
يعني بين 15تا 65 سال قرار دارند و ميانگين و ميانه سني جمعيت کشور نزديک 31 سال 

است که نشان مي دهد پتانسيل کافي در زمينه منابع انساني در کشور وجود دارد.
 از نظر اقتصادي طبق گزارش توسعه سال 2017 و بر مبناي آمارهاي بانک جهاني و صندوق 
بين المللي پول ايران با GDP نزديک به 450 ميليارد دالر در بين 25 اقتصاد بزرگ دنيا قرار 
دارد. با اين وجود طبق گزارش ها ايران در حالي برنامه پنج ساله ششم توسعه خود را آغاز 
مي کند که به لحاظ سهولت کسب و کار در رده 125 کشورهاي جهان و از نظر رقابت پذيري 
اقتصادي طبق گزارش مجمع جهاني اقتصاد در رده 76 قرار دارد در زمينه توانايي حل و 

حمايت از کاالي ايراني رمز پدافند اقتصادي

 قدرت  هاي اقتصادي چگونه
از توليد ملي حمايت مي کنند؟!
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فصل کردن تنگناهاي اقتصادي و مسائل مبتالبه اقتصاد، در رده 160 کشورهاي جهان قرار 
دارد و به لحاظ آزادي اقتصادي طبق گزارش موسسه هريتيج در رده 156 کشورهاي جهان 
قرار دارد. از منظر رقابت پذيري صنعت توريسم عليرغم اينکه به لحاظ اماکن و آثار ثبت 
شده ميراث فرهنگي در رتبه 9 جهان قرار دارد طبق گزارش سازمان جهانگردي و توريسم 
ايران در بين 136 کشور در رده 93 قرار دارد و متاسفانه در زمينه اولويت بخشي به بخش 
گردشگري ايران در رتبه نازل 117 قرار دارد. همچنين در حال حاضر نزديک به سه ميليون 
نفر بيکار و 2.5 ميليون نفر داراي اشتغال ناقص و يک ميليون نفر ناراضي از شرايط شغلي در 
کشور وجود دارند. نرخ بيکاري کلي در کشور  11.5 درصد) طبق اعالم صندوق بين المللي 
پول 12/5 درصد( در بين جوانان 26 درصد و در بين فارغ التحصيالن نزديک 19درصد است. 
ديگر نماگرهاي اقتصادي نيز در کشور متاسفانه وضعيت مطلوبي ندارد. رکود تورمي، منفي 
بودن موازنه پرداخت هاي کشور، باالبودن سهم نفت از رشد اقتصادي، بي ثباتي نرخ ارز، کاهش 
ارزش پول ملي و ... حاکي از آن است که اقتصاد کشور در مرحله پسابرجام که انتظار مي رفت 
با جهشي مثبت روبرو شود همچنان با مشکالت اساسي درگير است. به همين دليل رهبر 
انقالب طبق رويه سال هاي قبل شعار امسال را نيز با رويکردي اقتصادي تعيين کرده و آن 

را حمايت از کاالي ايراني نام نهادند. 
تجزيه و تحليل اين شعار از چند منظر جالب توجه است. حمايت از کاالي ايراني در واقع 
تعريف عملياتي و روشن همه مسيري است که ما براي توسعه همه جانبه کشور بايد بپيماييم. 
آحاد مردم، دولت، بخش خصوصي،  اين شعار است که  بارز  ويژگي  و گستردگي  شمول 
کارآفرينان، سرمايه گذاران و... را شامل مي شود. اين شعار در حقيقت فراخواني عمومي براي 
مشارکت همدالنه و مسئوالنه در پيشرفت کشور است. پيشرفتي درون زا که از درون پارادايم 
اقتصاد مقاومتي عبور مي کند و اعتالء و عزت جمهوري اسالمي ايران را در منطقه و جهان 
به دنبال دارد. ايشان هوشمندانه بر اين باورند که توسعه درون زا راه برون رفت ما از مسائل 
و مشکالت خواهد بود و نگاه به توانايي ها و پتانسيل هاي مادي و معنوي کشور و حمايت از 
سرمايه هاي داخلي مصداق بارز توسعه درون زا و مسير اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي است. اين 
شعار همانطور که پيداست تلفيقي از اقتصاد، اجتماع و فضاي سرزميني و جغرافيايي ماست. 
کاال مفهومي اقتصادي است که جوهره توليد است. حمايت واژه اي اجتماعي است که داراي 
ابعاد مادي، معنوي، فکري است و اين حمايت از کاالي توليد داخل چنانچه به نحو مطلوب 
انجام بگيرد يعني عموم جامعه چه در جايگاه خريدار چه در مقام سياستگذار و برنامه ريز و 
چه در مرتبه سرمايه گذار و توليد کننده در اين فرايند مسئوالنه ايفاي نقش کنند بي ترديد 
کشور به توسعه توسعه پايدار رهنمون خواهد شد. چنانچه چرخه توليد ايراني و مصرف کاالي 
ايراني به درستي در کشور شکل بگيرد اقتصاد ايران بر بسياري از چالش هاي خود از جمله 
بيکاري و همچنين رکود تورمي که گريبان بسياري از بخش هاي اقتصادي کشور را گرفته 

است عبور خواهد کرد. به نظر مي رسد حمايت از کاالي ايراني در چنين شرايطي 
يک نبرد افزار قوي و سپري پوالدين براي مقابله با دشمن است دشمني که 

زيرکانه و حريصانه توان اقتصادي ما را نشانه رفته است. نگاهي به تجارب 
اقتصادهاي موفق دنيا به خصوص در دوره هاي گذار مويد همين امر 
است. اگر امروزه توليد و مصرف وجههاي جهاني پيدا کرده است اما 
همچنان حمايت از توليدات ملي و مصرف کاالهاي ملي در سرلوحه 
کار بسياري از کشورها و قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان قرار دارد. 

در کره جنوبي که يکي از اقتصادهاي بزرگ دنياست و 1.8 درصد از 
کل حجم اقتصاد جهان را به خود اختصاص مي دهد حمايت از توليدات 

ملي يک اصل اقتصادي است. به عنوان مثال خودروهاي هيونداي و کياموتورز 
نه فقط براي استفاده مردم بلکه براي تشريفات سياسي هم استفاده مي شوند. اين در 

حاليست که برندهاي معتبرتر و با کيفيتتر 
خودرو در جهان وجود دارد. اين امر در مورد 
استفاده از گوشي هاي تلفن همراه سامسونگ 
نيز صادق است. انگلستان به عنوان پنجمين 
اقصاد برتر دنيا با اقتصاد 2.8 تريليون دالري 
نيز همين مسير را سپري کرده است و از همان 
آغازين روزهاي انقالب صنعتي و شکل گيري 
را  داخلي  توليدات  از  حمايت  سرمايه داري 
هيچ گاه  نيز  جديد  عصر  در  مي کرد  دنبال 
منافع ملي خود را در پاي اتحاديه اروپا قرباني 
نکرد و در نهايت طي تصميمي مخاطره آميز با 
راي 52 درصدي مردم از اين اتحاديه خارج 
شد. خروجي که برخي آن را براي انگلستان 
فاجعه قلمداد مي کردند اما به دليل اتکا به 
اقتصاد درون زا نه تنها شاخص هاي اقتصادي 
انگلستان افت نکرد بلکه رشد کرده و قويتر 
هم شد. اينها تنها مواردي از حمايت از توليد 
ملي بوده است. با اين وصف مهمترين دفاعي 
که ما مي توانيم در برابر هجمه هاي اقتصادي 
دشمن انجام دهيم بي ترديد مصرف کاالي 
ايراني است الزم به ذکر است توليد کننده 
ايراني نيز در اين فرايند نقشي اساسي دارد 
و بايد از طريق ارتقاي کيفيت محصوالت و 
سپردن محصوالت به محک رقابت در بازاهاي 
ملي و منطقه اي و جهاني. عموم جامعه را به 

مصرف کاالي ايراني مجاب کنند. 

-حمايتازتوليداتملي
ومصرفکاالهايداخلي
سرلوحهکاربسيارياز
کشورهاوقدرتهايبزرگ
اقتصاديجهانقراردارد

-درکرهجنوبيدر
راستايحمايتازتوليد
مليخودروهايهيونداي
وکياموتورزنهفقطبراي
استفادهمردمبلکهبراي
تشريفاتسياسيهماستفاده
ميشوند
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در گفت وگوي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي شد 

FATF ماجراي کرنش بهارستان در برابر پيش شرط هاي
پدافند غريعامل سازماني با روحيه جهادي و بسيجي

حمید انصاري
در شرايط فعلي يکي از مهمترين تهديد ها 
علیه بنیان  کشور مربوط به حوزه اقتصادي 
است. ايران اسالمي با رهبري هوشمندانه مقام 
معظم رهبري و بصیرت هاي مردمي توانسته  
است از گذرگاه هاي خطرناکي عبور کند و 
امروز ما در پیچ تاريخي اقتصادي هستیم. 
دشمن تمام ظرفیت خود را متوجه موضوع 
اقتصاد کشور کرده است و با خروج ترامپ 
از برجام نیز بیش از پیش در شیپور جنگ 
اقتصادي علیه ايران نواخته شده است. از 
بررسي وضعیت تهديدات  براي  همین رو 
اقتصادي علیه کشور مصاحبه اي را با حسینعلي 
حاجي دلیگاني نماينده مردم شاهین شهر 

و میمه در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه انجام داديم که ماحصل آن در ذيل 
تقديم  مي گردد.

اقتصادي را چگونه  به عنوان سوال نخست! پدافند غیرعامل در حوزه  جناب حاجي، 
تعريف مي کنید؟!

به نظر من پدافند غيرعامل در حوزه اقتصاد به نوعي عمل به الگوي اقتصاد مقاومتي است. ما بايد 
در هر حوزه اي زيرساخت ها را در برابر تهديدات دشمن  مصون سازي کنيم. بايد پايه هاي حوزه  هاي 
حياتي کشور را قوي کنيم  تا با حوادث و تهديدات آسيب پذير نباشند. بدون شک حوزه  اقتصادي 
هم يکي از زيرساخت هاي اساسي کشور است که بايد در برابر هر نوع دشمني و تهديدي پايداري 

خود را حفظ کند.
در شرايط فعلي که ما شاهد خروج نابخردانه ترامپ از برجام هستیم عمال ناقوس جنگ 

اقتصادي به صدا در آمده است. اولويت امروز در حوزه اقتصادي چیست؟
باز هم تاکيد مي کنم همان اقتصاد مقاومتي. البته شايد خروج ترامپ از برجام از ديد ما نابخردانه 
باشد اما در واقع آنها بر اساس منافع خود عمل کردند. آمريکايي ها تا زماني در برجام ماندند که ما 
بايد آنچه را که انجام مي داديم انجام داديم و وقتي احساس کردند برجام بدون آنها نيز برجام است 

 دالر؛ سالح آمريکايي
در جنگ تمام  عيار اقتصادي 

ما در گذشته و در دولت دهم به اين جمع بندي رسیديم که به احتمال 
قوي درگیر يک جنگ اقتصادي خواهیم بود.وقتي اين موضوع مطرح 
شد دو نگاه در قبال آن به وجود آمد. يک نگاه وقوع اين جنگ اقتصادي 
را محتمل دانسته و نگاه ديگر، نگاه خوشبینانه اي بود که مي گفت چنین 
امري اتفاق نخواهد افتاد.در آن مقطع حرف ما اين بود که مي بايست 
روابط اقتصادي خودمان با ساير کشورها را بررسي کنیم اما امروز ديگر 
ما درگیر يک جنگ اقتصادي هستیم و در نظام بانکي هم مبهوت فناوري 

شده ايم.  امروز وزارت خزانه داري آمريکا رسما به وزارت جنگ اقتصادي 
تبديل شده که براي اين کار ساختارها و استراتژي هايي تعريف کرده و 
کتاب هايي را هم در همین راستا تدوين کرده است.يکي از موسسات 
مطالعاتي آمريکا راهبردي به نام افزايش فشار با تمرکز بر حوزه هاي 
مالي و پولي تعريف کرده که در آن از اين طريق قرار است اراده آمريکا 
بر ساير کشورها تحمیل شود. در اين طرح آنها براي تعهدات پولي و 
مالي بین المللي نقش تعريف کرده اند.  براي مثال از طريق FATF قرار 
است تحت پوشش کنترل مالي تروريسم نظام تراکنش پولي و نفرات 
استفاده کننده از منابع مالي در کشور هدف شناخته شده و آنها کنترل 
شوند اما وقتي رژيم صهیونیستي و عربستان که خود پديدآورنده اصلي 
تروريسم هستند در اين نهاد به عنوان بازرس حضور دارند معلوم است 

که FATF چه اهدافي خواهد داشت.
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-پدافندغيرعاملدرحوزهاقتصاد
بهنوعيعملبهالگوياقتصاد

مقاومتياست

-آمريکاييهاوقتياحساسکردند
برجامبدونآنهانيزبرجاماستو
ايرانبهتعهداتخودپايبنداست

ازآنخارجشدند

-اليحهاصالحقانونمبارزهبا
پولشويييعنيخودتحريمي!

دستهاييدردولتومجلسدر
کاراستتالوايحچهارگانهمورد

نظرFATFتحتهرشرايطي
تصويبشوند

و ايران به تعهدات خود پاي بند است از آن خارج شدند.
اما در خصوص اينکه در شرايط فعلي چه بايد بکنيم به نظرم در گام نخست بايد به سمتي حرکت 
کنيم که در معامالت خارجي نيازي به دالر نداشته باشيم. در شرايط فعلي اين امکان وجود دارد 

که بر اساس پول رايج کشور طرف معامله، انعقاد قرارداد و خريد و فروش ها صورت گيرد.
ضمن آنکه ما بايد در بخش هاي زيرساختي نگاه مان به توانمندي هاي درون کشور باشد. ما در هر 
بخشي جوانان خوش فکر و متعهد و خالقي داريم که مي توانند آن بخش را متحول کنند. کافي 

است نگاه به جوانان همراه با واقعيات باشد. البته نگاه غرب مابانه را نيز  کنار بگذاريم.
يکي از مباحثي که اخیرا در مجلس مطرح شده است مربوط به داستان پذيرش پیش شرط هاي 
FATF است. باتوجه به اينکه بسیاري معتقدند اين کارگروه به دنبال سلطه مالي و اقتصادي 

است چرا مجلس به نوعي در حال پذيرش اين شروط است!؟
متاسفانه وزير اقتصاد قبلي ما با حضور در جلساتي  که با کارگروه اقدام مالي FATF داشته است 
تعهد مي دهد تا 41 مورد کار اقدام شود تا آنها ايران را از ليست سياه خارج کنند. ابتدا هم اين 
تعهد محرمانه بود و سپس افشا شد و از سوي دولت نامه اي نوشتند و ضمن اظهار پشيماني به نحوي 

خواستند توجيه کنند که امضاي آقاي سيف و وزير امور خارجه نيز ذيل اين نامه پشيماني بود.
به هرحال از 41 مورد تعهد بهFATF   تقريبا 37 کار انجام شده است و چهار مورد باقي مانده است 
و بر همين مبنا دولت چهار اليحه تنظيم کرد و به مجلس فرستاد  و  قرار بود اين چهار سند ديگر 
تا پايان 96 به امضاي مجلس برسد. از اين چهار سند دو تا مربوط به پيوستن به کنوانسيون هاي 
بين المللي است و دو مورد اصالح قانون است. يکي از لوايح اصالح اليحه پول شويي است. به نظر 
ما اين اليحه در40 مورد مغاير با اصول قانون اساسي، منافع ملي و مغاير با شرع و استقالل بود. 
اما علي رغم ايرادات و اخطار قانون اساسي که داديم چون يک توافق بين دولت و مجلس در راس 
صورت گرفته بود که اين لوايح چهارقلو تصويب شوند از پذيرش حق فرار مي کردند و در نهايت اين 

اليحه به تصويب رسيد. به نظر ما اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي يعني خود تحريمي!
 در بسياري از بخش هاي اين اليحه خودتحريمي، تجسس در امور مردم، قواعدي که کشور را قفل 
مي کند، مخالفت با آزادي هاي سرمايه گذاري و اقتصادي وجود دارد. براي مثال يک جا مي گويد 
اگر فردي بخواهد معامله اي کند چه خرد يا کالن بايد احراز هويت شود. بر اساس اين قانون خريد 
پفک نمکي از  فروشنده نيز نياز به احراز هويت دارد! اميدواريم شوراي نگهبان با دقت اين اليحه 

را مورد بررسي قرار دهد.
اما  يکي ديگر از پيش شرط هاي FATF هم پالرمو بود. يعني الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با 
جرايم سازمان يافته فراملي که در مجلس در يک روز سياه راي آورد و فرياد ما به جايي نرسيد. البته 
شوراي نگهبان با دقتي که داشت متوجه شد ترجمه اي که انجام شده و نمايندگان بر اساس آن 
راي داده اند اشتباه بوده است و اکنون اين اليحه در دستور کميسيون قضايي است. به نظر مي رسد 
دست هايي در دولت و مجلس در کار است تا اين لوايح چهارگانه تحت هر شرايط تصويب شوند. 
البته ما اعالم کرديم درصورتي که قصد داشته باشند بدون توجه به نظر نمايندگان راي بگيرند ما 

صحن مجلس را ترک مي کنيم.
به عنوان سوال آخر! شما عملکرد سازمان پدافند غیرعامل را چگونه ارزيابي مي کنید!؟

خوشبختانه اين سازمان و رياست آن با انگيزه و با روحيه جهادي و بسيجي تالش مي کند. به نظر 
بنده جاي خودش را باز مي کند و مي تواند در جايگاهي که بايد باشد. اميدوار هستيم همه دستگاه 
دلسوز کشور همکاري مجدانه با اين سازمان داشته باشند. چرا که پيشگيري بهتر از درمان است و 

طبيعتا پدافند غيرعامل يعني پيشگيري.
با تشکر از شما

من هم ممنونم

معظم  رهبر  برعهده  تعیین جنگ  اساسي  قانون   110 اصل  اساس  بر 
انقالب است، ايشان اعالم کرده اند که ما درگیر يک جنگ تمام عیار 
اقتصادي هستیم و اين جنگ تعاريف متفاوتي دارد. جنگ اقتصادي 
حمله به مولفه هاي اقتصادي کشور حريف با هدف از پا درآوردن نظام 

حاکم آن مد نظر است.
در جنگ اقتصادي حوزه صادرات و واردات، تکنولوژي و دانش، بانک، 
پول و ارز مولفه هاي اصلي هستند و دشمن امروز به اين نتیجه رسیده 
که مهمترين ابزار براي برخورد با کشورها استفاده از ابزار مالي است 

تا بتواند اراده خود را بر آنها تحمیل کند.
هم اکنون قرارگاه جنگ اقتصادي در وزارت خزانه داري آمريکا تشکیل  
شده است و در اين قرارگاه يک استراتژي با اشکال مختلف و مبتني 
بر تحريم تعريف شده است و آنها تالش کرده اند تا دالر را محور اصلي 

معامالت اقتصادي قرار دهند. به عنوان مثال زماني که آقاي کري براي 
تصويب برجام در کنگره آمريکا سخنراني مي کرد مي گفت در صورتي که 

ما برجام را نپذيريم بزرگترين سالح ما که دالر است از بین مي رود.
آمريکايي ها نظام مبادالت دالر را در سوئیفت متمرکز کردند و بر اين 
اساس بانک مرکزي آمريکا مي بايست اجازه هر نوع مبادالت دالري 
را صادر کند. امروز نگاه آمريکايي ها به نظام بانکي خط مقدم جنگ 
اقتصادي است و بیشترين تمرکز وزارتخانه هاي خارجه و خزانه داري 
آمريکا بر کنترل نظام مالي ساير کشورهاست. بانک مرکزي آمريکا رسما 
اعالم کرده است که دالر را تبديل به يک اسلحه در جنگ اقتصادي 

کرده که از درگاه سوئیفت توان کنترل آن را در اختیار دارد.
 *چکیده اي از سخنراني سردار دکتر غالمرضا جاللي 
در همايش ملي پدافند غیرعامل در نظام بانکي و مالي
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مهناز رضايي
يکي از مهمترين ابزارهاي آمريکايي ها براي اعمال نفوذ 
بر کشورها، استفاده از ابزارهاي مالي است. موضوع 
همکاري بي قيد و شرط ايران با FATF  نيز مساله اي 
است که با انتقاد روبه رو شده است به تعبير سردار 
دکتر جاللي، رياست سازمان پدافند غيرعامل کشور 
»در اين سيستم قرار است تحت پوشش کنترل مالي 
تروريسم نظام تراکنش پولي و نفرات استفاده کننده 
آنها  از منابع مالي در کشور هدف شناخته شده و 
کنترل شوند اما وقتي رژيم صهيونيستي و عربستان 
که خود پديدآورنده اصلي تروريسم هستند در اين نهاد 
 FATF به عنوان بازرس حضور دارند معلوم است که

چه اهدافي خواهد داشت.«
گروه ويژه اقدام مالي يا به اختصار FATF  يک سازمان 
بين دولتي است که در سال 1989 با ابتکار G7 با 
توجه به سياست هاي توسعه براي مبارزه با پول شويي 
تأسيس شد. اين سازمان در سال 2001 به عمل در 
مبارزه با تأمين مالي تروريسم گسترش يافت. دبيرخانه 
FATF مستقر در مقر سازمان همکاري اقتصادي و 
توسعه در پاريس است. در مسير زمان فعاليت هاي اين 
گروه گسترده تر شد و در نتيجه در سال 2012 مقابله 
با تأمين مالي فعاليت هاي اشاعه اي نيز به مأموريت 
اين گروه اضافه شد و در همين سال آخرين ويرايش 
توصيه هاي خود را براي مقابله با جرايم مالي )تأمين مالي 
تروريسم، تأمين مالي فعاليت هاي اشاعه اي، پولشويي و 
…( منتشر کرد. عنوان اين توصيه نامه »استانداردهاي 
بين المللي در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم 

و اشاعه گري« است.
اين گروه ميزان پيشرفت کشورهاي عضو در زمينه 
پياده سازي توصيه هاي اين گروه را رصد مي کند. همچنين 
پيشرفت تصويب و اجراي توصيه هاي گروه در سطح 
جهان را نيز نظارت مي کند. بر اساس همين رصد و 
نظارت گروه کاري اقدام مالي کشورها را به سه دسته 
تقسيم کرده است. يک دسته کشورهايي هستند که 
از نظر اين گروه کاماًل بر توصيه هاي اين گروه منطبق 
بوده و آنها را اجرا کرده اند. اين گروه بيشتر کشورهاي 
توسعه يافته هستند. گروه دوم کشورهايي هستند که در 
حال پيشرفت و تطبيق با استانداردهاي مشخص شده 
هستند. دسته آخر کشورهايي هستند که همکاري با 
اين گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهاي داراي 
خطر پولشويي و تأمين مالي تروريسم هستند. اين 
دسته خود به دو دسته تقسيم مي شوند. يک دسته 
کشورهايي که عليه آنها »اقدام متقابل« انجام نمي شود. 
دسته ديگر آنهايي هستند که عالوه بر بودن در ليست 

سياه عليه شان اقدام متقابل نيز صورت مي گيرد.
پس از برجام نيز با وجود برخي انتقادات همکاري ها 
بين ايران و گروه ويژه اقدام مالي آغاز شده است. ايران 
در تالش است تا نام خود را از ليست سياه گروه ويژه 
و همچنين کشورهايي که مورد تحريم اين نهاد قرار 
مي گيرند خارج سازد. آخرين بيانيه اي که وزارت اقتصاد 
در اين خصوص منتشر کرده است مربوط به پايان سال 
96 است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: با توجه 
به اتمام مهلت کشورمان در اجراي برنامه اقدام مورد 

توافق در پايان ژانويه 2018، گروه ويژه اقدام مالي )FATF(در اجالس اخير خود که مورخ 18 الي 23فوريه 
در پاريس برگزار شد، به مرور اقدامات جمهوري اسالمي ايران پرداخت.در اين اجالس با توجه به اقدامات 
مثبت صورت گرفته و عليرغم فضاسازي سنگين  آمريکا و برخي متحدان منطقه اي آن از چندهفته قبل از 
برگزاري اجالس جهت بازگرداندن اقدام مقابله اي عليه ايران، اعضاي اين گروه تصميم به تمديد تعليق اقدامات 
مقابله اي عليه کشور که از ژوئن 2016 آغاز شده بود، گرفتند.اين تصميم هر چند در مجموع مثبت بوده و 
يک موفقيت شايان توجه در حوزه ديپلماسي اقتصادي براي کشورمان محسوب مي شود، اما همچنان اين باور 
وجود دارد که با اقدامات انجام شده بايد تاکنون نام جمهوري اسالمي ايران به طور کامل از اين فهرست خارج 
مي شد.برخي از مفاد برنامه اقدام که نياز به اصالح قوانين موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه 

در دولت تصويب شده اکنون در انتظار تصويب نهايي مجلس شوراي اسالمي مي باشد.
. مهمترين نقدي که در حال حاضر به مساله همکاري ايران با FATF مطرح است مربوط به نحوه تشخيص 
گروه هاي تروريستي است. بسياري از منتقدان معتقدند آمريکا و ديگر کشورهاي حامي رژيم صهيونيستي در 
تالش هستند تا با تحميل قواعد FATF  در ايران راه را بر تامين مالي گروه هاي مقاومت در منطقه سخت 
کنند. مساله که اخيرا تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نامه اي به رئيس جمهور مورد تذکر 

قرار دادند.
در اين نامه که به امضاي محمدحسين بحريني نماينده مشهد وکالت و عضوکميسيون اقتصادي، محمد دهقان 
نماينده چناران وطرقبه و عضوکميسيون قضايي وحقوقي، احمد اميرآبادي فراهاني نماينده قم و عضو هيات 
رئيسه مجلس، محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز و عضو کميسيون صنايع،حميدرضا فوالدگر نماينده اصفهان 
و عضوکميسيون صنايع و محمود شکري نماينده تالش و عضوکميسيون اقتصادي رسيده است آمده است: در 

»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

FATF"
 نبردافزار اقتصادي دشمن
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سردار دکرت جاللي:
در اين سیستم قرار است تحت پوشش کنترل مالي تروريسم نظام تراکنش 
پولي و نفرات اس�تفاده کننده از منابع مالي در کش�ور هدف شناخته شده 
و آنها کنترل ش�وند اما وقتي رژيم غاصب اس�رائیل و عربس�تان که خود 
پديدآورنده اصلي تروريس�م هستند در اين نهاد به عنوان بازرس حضور 

دارند معلوم است که FATF چه اهدافي خواهد داشت! 
همايش ملي پدافندغريعامل در نظام بانکي و مالي  



17

پي اطالع نمايندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشي از الزامات گروه FATF و اظهار نگراني  آنها، 
شوراي عالي مبارزه با پولشويي و وزير اقتصاد سعي کردند از طريق مصاحبه و بيانيه نگراني ها را کاهش دهند 

اما از آنجا که متاسفانه در اين اظهارات بخشي از حقايق مغفول ماند ما جمعي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي الزم مي دانيم جهت جلوگيري از خسارت غيرقابل جبران به کشور موارد زير را يادآوري کنيم: 

مذاکره با نهادها و سازمان هاي بين المللي يا بين الدولي جهت حل مشکالت کشور از وظايف طبيعي و 
اختيارات قانوني دولت است اما سپردن تعهدات به اين گونه سازمان ها قطعا بايد از طريق مجاري قانوني از 

جمله مجلس شوراي اسالمي صورت گيرد.
پيرو نامه وزير محترم اقتصاد به تاريخ 25 خرداد 95 که به نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي ايران تعهد 
سياسي کشور را براي اجراي »برنامه اقدام« مطابق قانون اساسي پذيرفته است، گروه اقدام مالي حدود 41 
الزام سياسي و حقوقي را جهت اجرا به دولت اعالم کرده است و طي نامه اي اقدام مقابله اي عليه کشورمان را 
به مدت 12 ماه به حالت تعليق درآورده و تصريح کرده است اگر FATF دريابد که ايران به طور کامل در 
پايان دوره تعيين شده به تعهدات به ويژه شفاف سازي دوموضوع » مسيرانتقاالت مالي »و » منتقل کنندگان 
پول«عمل نکرده است، اقدام مقابله اي عليه ايران را مجددا به جريان خواهد انداخت. اين عمل وزير اقتصاد 
سواالت زيادي را به وجود آورده که اولين آنها اين است که اين الزامات و تعهدات سياسي که وزير محترم 
امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرايط يک جانبه خود آنها را پذيرفته است چه خطراتي براي کشور 

در پي خواهد داشت؟
اکثر  الزامات FATF  مواردي است که ايران قبل از هر توصيه و الزام بين المللي به آنها پايبند بوده و براي 
تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و قانون 
الحاق جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون مبارزه با فساد نشان دهنده اراده  مجلس شوراي اسالمي و نظام 
به پايبندي به اين مفاهيم است. اما يکي از موارد الزامي که FATF از جمهوري اسالمي ايران طلب کرده 
است و مسئولين دولتي ذي ربط عمدا يا سهوا بر آن سرپوش گذاشته اند اين است که ايران موظف شده است 
قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را اصالح و تبصره مربوط به استثناي »نهضت هاي آزاديبخش و گروه هايي 
که براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي مبارزه مي کنند« را از قانون حذف کند، معناي اين 
الزام FATF اين است که جمهوري اسالمي ايران خود نقشي در تعريف گروهاي تروريستي نداشته و اين امر 
به FATF  و شوراي امنيت سازمان ملل واگذار شود. هدف از اضافه کردن اين تبصره اين بود که دشمنان 
جمهوري اسالمي ايران و برخي سازمان هاي وابسته به شوراي امنيت سازمان ملل از قانون مذکور عليه خودمان 
سوءاستفاده نکنند و گروه هاي جبهه مقاومت همچون حزب الل لبنان و حماس فلسطين و ساير گروه هاي مجاهد 
که عليه استعمار و تروريست مبارزه مي کنند خود به عنوان تروريست مشمول تحريم قرار نگيرند و جمهوري 

اسالمي ايران در مسير خواست کشورهاي ظالم جهان آنها را تحت فشارهاي ظالمانه قرار ندهد.
يکي ديگر از الزامات 41 گانه گروه اقدام مالي FATF که به ايران ابالغ شده و دولت محترم پاسخي در رد 
آن نداده است اين است که ايران موظف است »اقدام به مسدود کردن وجوه و دارايي هاي افراد تعيين شده 
در قطعنامه 1267 شوراي امنيت سازمان ملل و قطعنامه هاي بعدي آن نمايد«؛ البته روشن است که ايران 
بدون نياز به هيچ توصيه اي از سوي غربي ها قطعنامه 1267 شوراي امنيت را اجرا کرده است اما نگراني از آنجا 
ايجاد شده است که آنها ما را متعهد کرده اند اقدام به مسدود کردن وجوه و دارايي هاي افراد تعيين شده در 
قطعنامه هاي بعدي شوراي امنيت سازمان ملل نماييم، به عبارت ديگر با اين نحوه تعامل با گروه اقدام مالي 
FATF توسط دولت محترم، ايران متعهد مي شود نسبت به تحريم گروه هايي که شوراي امنيت سازمان ملل 
در آينده آنها را تروريست اعالم کند اقدام نمايد. مطابق اين الزام، اگر در آينده شوراي امنيت برخي از نهادهاي 
داخلي کشور را به دليل حمايت مستشاري از گروه هاي مقاومت مشمول تحريم قرار دهد دولت و کشور با 

چالش بزرگي در درون مواجه مي شوند.
پذيرش اين تعهدات که آثار امنيتي در پي دارد از اختيارات وزارت اقتصاد و حتي دولت محترم نيست و با 
توجه به اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول77، 125و176 تصميم گيري در خصوص اين امر و همچنين 
پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و کنوانسيون جرايم سازمان يافته)پالرمو( که از الزامات 
ديگر FATF در بندهاي 41 گانه است از اختيارات مجلس شوراي اسالمي و در موارد امنيتي از اختيارات 
شوراي عالي امنيت ملي و رهبر معظم انقالب است و از دولت انتظار مي رفت به جاي اينکه بعد از امضاي 
چنين تعهداتي مراتب به مراجع ذي صالح کشانده شود  قبل از هرگونه تصميم گيري در اين حوزه هاي حساس 
دستگاه هاي مسئول در جريان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانوني از آنها اقدام قانوني به عمل مي آمد.

اينکه برخي از مقامات دولتي در پي ساده سازي موضوع، اعالم کرده اند که FATF سازوکاري براي بررسي 
حساب هاي مالي ايران ندارد با فلسفه وجودي اين گروه و نيز مفاد الزامات 41 گانه سازگار به نظر نميرسد 
و اصوال قرار دادن برخي کشورها در ليست سياه کذايي بر اساس گزارشات درست يا نادرست دريافت شده 
توسط اين گروه است؛ وانگهي در بندهاي مختلف الزامات 41 گانه FATF ايران بايد تضمين دهد« با همکاري 
بين المللي بدون هيچ محدوديتي از طريق کانال هاي ايجاد شده تبادل اطالعات مالي را به اشتراک بگذارد« و 

در جاي ديگر ايران را ملزم کرده است که گزارش معامالت مشکوک را در اختيار آنها قرار دهد.
آنچه که مشخص است مجموعه درخواست هاي کارگروه ويژه اقدام مالي همچون ديگر عملکردهاي سازمان 

المللي  تالشي براي تحت فشار قراردادن  هاي بين 
شوراي  مجلس  است.  مستقل  کشور هاي  و  ملت ها 
ماه کليات اليحه  ارديبهشت  تاريخ 18  اسالمي در 
رأي  با 139  را  را  پولشويي  با  مبارزه  قانون  اصالح 
موافق، 55 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 
225 نماينده حاضر در صحن تصويب کردند.پيش از 
اين نيز اوايل بهمن ماه پارسال، »اليحه الحاق ايران 
به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم 
سازمان يافته فراملي« يا همان »پالرمو«، در مجلس 
مورد بررسي قرار گرفت و عليرغم مخالفت کارشناسان 

به تصويب رسيده بود.
هرچند دولت تالش دارد تا لوايح مورد نظر کارگروه 
ويژه اقدام مالي تا پيش از  نشست  ماه ژوئن )تيرماه 
FATF )97 که پايان مهلت ايران براي انجام اقدامات 
باقي مانده در »برنامه اقدام« محسوب مي شود، تصويب 
شود اما اين انتظار وجود دارد که حداقل در جزئيات و 
اجرا راه تسلط اقتصادي و مالي دشمن بر کشور مسدود 
شود. بدون شک نبايد به دشمن بهانه اي براي تشديد 
تحريم ها عليه کشورمان داد اما وادادگي سياسي و 
اقتصادي نيز در برابر جريان ظلم و استکبار يک امر 

مذموم و گناه نابخشودني است.
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 مهندسي الگوي حاکميت اسالمي
در فضاي سايبري

ما بعنوان کساني که دوستدار انقالب هستیم تکالیفي در حوزه هاي عقیدتي، سیاسي و دفاعي برعهده داريم و 
بايد پديده ها و حوزه هايي را بشناسیم تا براساس شناخت آنها بتوانیم موقعیت و شرايط را بخوبي درک کنیم. 
مقام معظم رهبري در مورد فضاي مجازي تاکیدات متعددي دارند که براي همه ما تکالیفي را ايجاد کرده است.
رهبر انقالب فرموده اند: »فضاي سايبري مدل جديد از حکمراني جهاني است که در اين فضا دنیا شکل مي گیرد 
و مدل حکمراني جهان و کشورها را تغییر مي دهد و ما بايد به دنبال مدل جديد حکومتي از حکومت اسالمي 

در فضاي سايبري برويم«.
ارکان تغییر نظام در دنیا در فضاي کالن 5 فناوري را شامل مي شود، که به آن فناوري همگرا گفته مي شود که 
شامل فناوري نانو، سايبر، بیولوژيک، فناوري هاي شناختي مي شود که به آن BIOCS گفته مي شود که شبکه 
اجتماعي هم به آن اضافه شده و روي هم 5 فناوري را شامل مي گردد.گاهي اين فناوري ها با يکديگر ترکیب شده 
و به يک فناوري تبديل مي شوند. به طور مثال فناوري سايبري و فناوري بیولوژيک با يکديگر ترکیب و در حوزه 
زيست و بیولوژيک به واحد ژن و DNA و اجزا تبديل مي شوند و در DNA به چندين ترابايت داده سايبري 
مي رسند که مي توان آن را ذخیره کرد و بعد انتقال داده هاي سايبري از طريق DNA از فضاي زنده به فضاي 

صفر و يک سايبري انجام مي شود و حوزه مشترک بیوسايبري را ايجاد مي کند.
ترکیب ديگر فناوري هاي سايبري و ساخت داروهاي ديجیتال است. داروي ديجیتال ترکیبي اثر فرکانسي کاهش 
دارو را براي اصالح درمان يک ژن يا بخشي در بدن انجام مي دهد که به آن داروي ديجیتال گفته مي شود و ديگر 
شیمايي نیست، درستاد فناوري رياست جمهوري ستادي براي ترکیب اين فناوري ها به نام شزان ايجاد شده است 
که در اين 5 حوزه ياد شده هستند، امروز فناوري هاي سايبري در تمام حوزه ها ترکیب و نفوذ مي کنند و دارايي ها 
را با دارايي خالص يا سايبري فیزيکي تبديل مي کنند، بطور مثال يخچال يا گوشي هوشمند يا شهر و ساختمان 

هوشمند که به آن پلت فرم سايبري، يا اينترنت اشیا نیز گفته مي شود.
فناوري هوشمند در حال حاضر در کشور ما وجود دارد و تاسیسات هوشمند به سیستم تاسیسات يا درب منزل 
متصل شدند و درها و پنجره ها از طريق اين فناوري کنترل مي شوند. يکي از حوزه هاي سايبري اينترنت اشیا 
است که در حوزه خانه تمام اشیا را شامل مي شود که تمام زيرساخت هاي يک شهر به اين شبکه متصل مي شود 

و فرمان پذير شده و از جايي دستور مي گیرند که به آن شهر هوشمند و خانه هوشمند گفته مي شود.
اينترنت اشیا در بخش هاي نظامي نیز مورد استفاده است. تجهیزات مانند تانک و موشک و ساير تجهیزات از را 
دور در کنترل قرار مي گیرند و با کنترل از راه دور وارد جنگ مي شوند که از قبل وجود داشته و در حال حاضر 
پیشرفته شده تا حدي که ما اليه جديدي از ارتش سايبري نه با مفهوم هکینگ بلکه با مفهوم جنگ هاي واقعي و 
سايبري را شاهد هستیم و در واقع يک نیروي دريايي، زمیني و هوايي جديد سايبري نظامي در حال شکل گیري 
است، سیستم نظامي مبتني بر فضاي سايبر در جهان درحال شکل گیري است که در سطح نظامي براي تسلط 

بر دشمن بايد شناخته شود.
در بخش صنعتي نیز تمام تجهیزات به تمام معنا به IOT مجهز هستند، امريکايي ها ادعا مي کنند که فناوري را 
ساختند که در شرايط عادي قادر به فرمانبري و يا حتي تخريب سیستم است که به آن سنسور ايمپلنتي گفته 
مي شود. بطور مثال دوربین هاي کنترل از راه دور که وقتي در آزمايشگاه مورد آزمايش سخت افزاري و نرم افزاري 
قرار گرفت، در بخش میان افزاري میان سخت افزار و نرم افزار کدي را شناسايي کردند که وقتي باز شد مشخص 
گرديد به دوربین دستور داده شده تا از هر چیزي که تصوير مي گیرد نسخه اي را به مرکز اطالعات ارسال کند 
 IOT بر دوربین ها نصب شد که اطالعات را به مرکز ديگري منتقل کند، اين امر يعني وقتي IP و براي اطمینان
در هر جايي شکل بگیرد آن سیستم را در کنترل خود قرار مي دهد که مي تواند دوربین، درب منزل يا ام ار اي، 
يا موتور قايق باشد لذا مي توان گفت مراکز IOT در کشورهاي سازنده قرار دارد و از آن براي کنترل افراد و 

اشخاص استفاده مي شود.
آينده مسولیت  يا سوشال میديا است. روحانیون که مي خواهند در  اجتماعي  حوزه دوم سايبري شبکه هاي 
هدايت مردمي را داشته باشند دانستن اين مهندسي در پايه جامعه شناسي و در حوزه الکترونیک آن در فضاي 
سايبري جدي و ضروري است،اين بخش از طريق مهندسي اجتماعي، سند اجتماع مردمي را بررسي مي کند و 
تمام واحدهاي جامعه را طبقه بندي کرده، جامعه را در بعد سیاسي، اجتماعي و فرهنگي براساس مدل مهندسي 
اجتماعي بررسي، ارتباط برقرار کرده و تبادل اطالعات مي کنند و فرصت هايي در آن وجود دارد که از جمله آن 

مي توان به امکان تبادل میان تمام اجزا اشاره کرد.
در برخي شبکه ها مانند تويیتر، اينستاگرام دو میلیون رجوع کننده به صفحه يک فرد وجود دارد، بطور مثال ما 
مي توانیم به تهديد ترامپ در شبکه هاي اجتماعي پاسخ بدهیم و از طريق ديپلماسي عمومي مبتني بر شبکه 
اجتماعي پاسخ سیاسي به يک تهديدگر علیه خود بدهیم که اين يک فرصت است. يا مي توان در آن محتواي 

سالم و هدايتگر پیش بیني شود که اگر ما اينکار را نکنیم ديگران محتواي فاسد در آن مي ريزند.
اگر ما در اين شبکه ها محتوا تولید نکنیم دشمن محتوايي کامال علیه ما تولید مي کند که اگر اين اقدام از سوي ما 
صورت نگیرد فکر و ذهن مردم در اختیار دشمن قرار مي گیرد. در فضاي مجازي سه نسل وب وجود دارد که وب 
يک طرفه، وب دو طرفه و وب سه وب يا تعاملي است که همه هم تولید کننده و هم مصرف کننده هستند و هم داده 
و ديتا تولید و هم داده و ديتا منتقل مي شود که به آن تولید کن و مصرف کن گفته مي شود.در گوشي هوشمند 
اطالعات نصب مي شود که هر نرم افزاري بخواهید نصب کنید از شما اجازه مي گیرد. بطور مثال مي گويد دفترچه 
تلفن شما مال من است و من آن را در فضاي مجازي در اختیار ديگران قرار مي دهم)در سايت truecaller هر 
شماره تلفني را که بنويسید مي گويد اين شماره براي چه کسي است(در ادامه اين انتقال اطالعات، عکس ها، 
پیامک ها، تقويم فعالیت هاي روزانه ، فرکانس صدا، مردمک چشم و اثر انگشت از طريق سیستم عامل گوشي 

تلفن همراه دريافت و در ديتاي سرور وارد مي شود، 
در حال حاضر هیچ يک از گوشي هاي همراه سروري 
در داخل ايران ندارند و اطالعات گوشي شما در جاي 
ديگري بنام بیگ ديتا جمع آوري مي شود و در تطبیق 

داده ها مورد استفاده قرار مي گیرد.
براساس  کرد  اعالم  اساتید  از  يکي  انتخابات 88  در 
داده هاي منتقل شده در موبايل غیرهوشمند يک نقشه 
سیاسي از جهت گیري جريانات سیاسي داخل کشور 
در انتخابات وجود دارد که تمام گروهاي سیاسي کشور 
را براساس بیشترين داده و کلید واژه هاي منتقل شده 
طبقه بندي کرده است. بطور مثال حوزه علمیه را پايگاه 
امام زمان با عالمه مجلسي نام مي برد، که در تحلیل 
اين داده ها تصوير سیاسي اجتماعي به شما مي دهد و 
ديدگاه افراد را تشخیص داده، تسلط کامل در اجتماع از 
طريق اطالعات موبايل جمع آوري مي شود، اطالعاتي که 
در اجتماع ما نهادهاي اطالعاتي و امنیتي آن را ندارند 

ولي اطالعات در دست دشمن است.
در جلسات مختلف نسبت به اين موضوع موضع گیري 
کرديم و مورد خوشايند عده اي قرار نگرفت و گفتیم 
شبکه تلگرام اطالعات ما را به دشمن فروخته است 
و اين امر کامال در صحنه نشان داده شد و ديديم که 

دشمن با اطالعات عمل مي کند.
انتشار اخبار کذب و دروغ از طريق شبکه اجتماعي 
به ما اجازه دفاع و پاسخگويي نمي دهد و بطور مثال 
قوه قضايیه از طريق رسانه ملي پاسخ آنها را مي دهد 
و يک میلیون مخاطب اين شبکه ها را به 50 میلیون 
تبديل کند. زيرا اين سیستم به نوعي طراحي شده که 
نظام حکمراني جديد تولید کند، راه حل آن اين است 
که زيرساخت هاي آن را خودمان و ملي تعريف کنیم.

امروز سرزمین جمهوري اسالمي از نظر قلمرو سايبري 
در مولفه سیاسي و اجتماعي اشغال شده، دشمن آن 

را اشغال کرده که ما بايد آن را پس بگیريم .
امام فرمودند نفي سبیل بر تمام مسلمانان واجب است 
اگر احتمال دهید که ما را به سمت تسلط دشمن هدايت 
مي کند، اکثر فقها فتواي شان بر حرمت ازدواج زن مسلمان 
و مرد کافر و غیرمسلمان اين است که مرد غیر مسلمان 
بر استناد اين آيه تسلط میابد بر زن مسلمان که اين حرام 
است. اگر ازدواج زن مسلمان و مرد غیر مسلمان موجب 
تسلط بر مسلمان شده و حرام است تسلط شبکه اي 
به نام تلگرام، بر کل ذهن فکر مسلمانان حرام نیست؟ 
بايد ماهیت آن را درست تشخیص داد و چه بسا با يک 
حکم حکومتي مثل تحريم تنباکو بايد سراغ آن برويم،آيا 
نمي توان فتوا داد و تکلیف  تلگرام مشخص کرد؟رهبر 
جايگزين  داخلي  که شبکه هاي  کردند  تاکید  انقالب 
آن ها شوند و براي آن برنامه زمان بندي اختصاص دادند 
و اين تاکید حکومتي است، اما تکلیف غیرحکومتي اين 
است که سوار بر آبي که به جريان افتاده است شويم، 
روحانیون بايد دانش شبکه هاي اجتماعي و مهندسي 
اجتماعي را در غالب دروس مختلف بیاموزند، شناخت 
نظام حکمراني در فضاي مجازي براي هرکسي تکلیفي 
در هر حوزه اي ايجاد مي کند و حوزه بايد نقش جدي در 
بازمهندسي نظام سايبري جمهوري اسالمي مبتني بر 
شبکه هاي اجتماعي طبق منويات رهبر انقالب داشته 

باشد که بايد حتما با آن بپردازد.
 *چکیده اي از سخنراني سردار دکتر جاللي
شوردر جمع طالب حوزه علیمه آيت اهلل حق شناس
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پدافند سايبري پويا

  مهندس محمدرضا فرجي پور
 جانشین قرارگاه پدافند سايبري کشور   

فضاي سايبر، يک فضاي پويا و فعال است. فناوري هاي جديد، 
مرتباً در اين فضا پديد مي آيند و هرکدام از آن ها، دانش، سازوکار 
و فناوري خاص خود را دارند. درصورتي که ما از اين فناوري هاي 
جديد عقب بمانيم، معلوم نيست که در آينده، بتوانيم به وظايف 

پدافند سايبري خود به خوبي عمل کنيم.
براي   مثال، اينترنت اشياء )IOT(  در دنيا، به عنوان يک پديده 
مطرح است و در کشور ما نيز در حال رايج شدن است. مسلماً اين 
فناوري، در راستاي فناوري هاي بنيان کن دسته بندي مي شود و از 
آن دست فناوري هايي است که مي تواند يک تحول اساسي ايجاد 
نمايد. از طرفي، قرار است در همه زمينه ها از جمله اقتصادي، 

اجتماعي و صنعتي نيز مورداستفاده قرار بگيرد.
اگر ما از هم اکنون به فکر نباشيم و فرصت ها و تهديدات اين پديده 
را شناسايي نکنيم يا اينکه ندانيم در کدام بخش هاي کشور در 
برابر اين پديده آسيب پذيري داريم، يا اينکه بايد چگونه با تبعات 
ريسک اين فناوري در کشور کنار بياييم و آن را مديريت کنيم، 
اين فناوري قطعاً مثل يک قطار از روي ما رد خواهد شد و ما را 
زير خواهد گرفت. آن موقع، ما سربلند خواهيم کرد و مي بينيم 

که هيچ کاري در برابر آن انجام نداده ايم.
دقيقاً اين اتفاق براي خود فضاي سايبري هم رخ داده است. تا ده 
سال يا پانزده سال پيش، فضاي سايبري به اين گونه نبود و کسي، 
آشنايي خاصي با اين فضا نداشت. همين گوشي هاي تلفن همراهي 
که ما هم اکنون در حال استفاده از آن ها هستيم، بدين صورت نبود. 
گوشي هاي تلفن همراه، تقريباً از حالت يک گوشي خارج شده 
و حکم يک رايانه شخصي را براي افراد دارد. اين رايانه، هميشه 

همراه شماست و همه کاري براي شما انجام مي دهد.

بايد اذعان کرد که تا ده سال پيش، ما چنين تصوري از يک گوشي تلفن همراه نداشتيم. 
دقيقاً مشابه چنين اتفاقي، مي تواند براي اينترنت اشياء رخ بدهد. زمينه هاي ديگري نظير 
بالک چين، ديتامايندينگ و هوش مصنوعي نيز به تازگي ايجاد شده اند که ممکن است با 

همين روند، پيش بروند و مديريت شوند.
تا چند سال آينده در حوزه نظامي، ما با چالشي به نام تسليحات هوشمند مواجه خواهيم 
بود. اين تسليحات، برنامه ريزي مي شوند و بعد از آن رها مي شوند تا هر کاري که در برنامه 
به آن ها دستور داده شده است، صورت بپذيرد. به نظر شما، در صورت آماده نشدن کشورها 

در برابر چنين تهديداتي، چه اتفاقاتي براي آن ها رخ خواهد داد؟
نکته بعدي که به عقيده من در شرايط فعلي مهم است، اين است که ما يک بحث امنيت 
سايبري داريم و از سويي با يک بحث دفاع سايبري يا پدافند سايبري مواجه هستيم که 
متأسفانه اين دو موضوع، بعضاً با يکديگر، در ادبياتي که توسط مسئولين يا کارشناسان 
مورداستفاده قرار مي گيرد، اشتباه گرفته مي شوند. موضوع جالب اين است که هم اکنون 
در دنيا، بين اين دو موضوع تفکيک قائل شدند. به عنوان مثال، برخي کشورها هم يک سند 
امنيت سايبري براي خودشان دارند و از سوي ديگر، يک سند دفاع سايبري تهيه کرده 
و آن را سرلوحه کار خود قرار مي دهند. دليل اين موضوع هم اين است که سازوکارهاي 
متفاوتي در اين دو حوزه به چشم مي خورند. حتي در برخي نقاط، يک سطح پايين تري 
به نام ايمني سايبري هم در نظر گرفته مي شود که امنيت سايبري و دفاع سايبري، در 
مراحل باالتر از آن جاي مي گيرند. البته اين سطح ايمني سايبري، بيشتر به حوزه جرائم 
سايبري مربوط مي شود که مثاًل در حيطه اختيارات نهادهايي نظير پليس فتا يا وزارت 

ارتباطات جاي مي گيرد.
در حوزه امنيت سايبري يا دفاع، سطح تهديدات متفاوت مي شود و مثاًل ما به جاي يک 
مجرم سايبري، با يک جاسوس، تروريست سايبري، گروه هاي سازمان يافته تروريستي يا 
حتي ارتش سايبري کشورها و تحت حمايت پنهاني نهادهاي خاص مواجه هستيم. بديهي 
است نوع حمالتي که در اليه هاي مختلف هم صورت مي پذيرد متفاوت است. به عنوان مثال، 
زماني که شما وارد سطح دفاعي مي شويد، نوع تهديداتي که با آن مواجه هستيد، حمله 
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به يک زيرساخت حياتي نظير برق، نفت يا هسته اي است.
در سطح امنيت، به عنوان مثال، ما با حمله به شبکه هاي رايانه اي يک مجموعه يا سازمان 
مواجه هستيم. به همين ترتيب، در سطح ايمني، حمله به حريم خصوصي مردم صورت 
مي پذيرد. در حقيقت نوع حمالتي هم که در اين سه سطح انجام مي شود، با يکديگر 
متفاوت است. در موضوع شدت نيز بايد بگويم که اين هم با سطح حمالت متفاوت است. 
افزايش  نيز  برود، شدت حمله  باالتر  بايد گفت که هر چه سطح حمله  به عبارت ديگر، 
خواهد يافت. البته در موضوع احتمال وقوع حمله، ما با يک نسبت عکس مواجه هستيم؛ 
يعني هر چه سطح باالتر مي رود، احتمال وقوع حمله پايين مي آيد. همين مسئله سبب 
مي شود که مثاًل ما در سطح ايمني، با جرائم بسيار گسترده تري روبرو شويم. نکته آخر 
در اين مبحث، تبعات يک حمله است. مثاًل چنانچه در سطح ايمني، يک حمله صورت 

بپذيرد، ممکن است تبعات امنيت ملي نداشته باشد، ولي وقتي 
به سطح امنيت يا دفاع وارد مي شويم، رخدادهايي که به وقوع 
مي پيوندد، تبعاتي در سطح امنيت ملي خواهند داشت و قطعاً 

نيازمند توجه بيشتر هستند.
به همين خاطر، با توجه به تنوعي که وجود دارد و اينکه وظيفه 
ما، رسيدگي به تهديدات سطح دفاعي است، تنوع فعاليت هاي 
ما نيز باال مي رود. البته اين بدان معني نيست که ما به تهديدات 
سطح امنيتي ورود نداريم. ما مرزبندي سختي براي موضوعات 
دفاعي و امنيتي در زمينه سايبري نداريم و بايد گفت که تا 
حدودي اين دو موضوع، با يکديگر همپوشاني دارند. خود همين 
موضوع، تنوع برنامه ها را در پي خواهد داشت. تجهيزات جديدي 
نيز که به اين فضا وارد مي شوند، زمينه هاي تازه اي براي فعاليت 

ايجاد مي کنند.
فرض کنيد ما در زمينه موضوعات امنيت سايبري، فايروال يا 
همان ديواره آتش داريم. در همين زمينه، سيستم هاي کشف 
تهاجم را ارائه مي دهيم. همچنين در پيش گيري در برابر تهاجم، 
سامانه هاي آي پي اس را عرضه مي کنيم. بخشي از اين ها، به حوزه 
آي تي غير صنعتي مرتبط مي شوند و بخش ديگري از آن ها، در 
حوزه آي تي صنعتي قرار مي گيرند. اتفاقاً براي ما، به عنوان قرارگاه 
پدافند سايبري، بخش آي تي صنعتي، بسيار اهميت دارد. دليل 
اين اهميت هم اين است که وقتي مي خواهند در اليه دفاعي به 
يک کشوري حمله کنند، به بخش صنعتي آن حمله مي کنند. 
نمونه اين گونه حمالت را در سال 2010، يا همان 1389 مشاهده 
کرديم که صنعت هسته اي ما موردتهاجم دشمن قرار گرفت. 
البته بايد گفت که نوع سامانه هاي دفاعي نيز در بخش صنعتي 

و غير صنعتي با يکديگر تفاوت دارند. 
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دکتر علیرضا مقصودي
معاون فرهنگي و اطالع رساني قرارگاه پدافند سايبري 

 

فضاي سايبري کشور در سال گذشته، يکي از پرالتهاب ترين دوران 
خود را پشت سر گذاشت. رخدادهاي گوناگوني به وقوع پيوستند که 
همه آن ها، يا مستقيماً سايبري بودند يا اينکه با يک واسطه، به اين 
فضا مرتبط مي شدند. ازاين رو، به نظر مي رسد توجه به دنياي صفر 
و  اجرايي  تصميم گير،  نهادهاي  همه  کار  دستور  در  بايد  يک ها،  و 
نظارتي قرار بگيرد تا بتوان چالش هاي موجود و آتي را به نحو احسن 

مديريت کرد.
امروز، سايبر ديگر به رايانه ها محدود نمي شوند و تقريباً 

در تمام بخش هاي زندگي منتشرشده  است. گسترش 
چشم گير استفاده از تلفن هاي هوشمند، اينترنت 
بستر  به تازگي  و  اجتماعي  شبکه هاي  پرسرعت، 
نوظهوري نظير اينترنت اشياء، همه اقوام بشر را در 
دنياي موهوم سايبري فروبرده است و در مواردي، 

حضور ناخواسته در اين عرصه، چالش هاي نويني 
را پيش رويمان قرار داده است. رويکردهاي امنيتي 

گذشته، ديگر پاسخ گو نيستند و در صورت عدم بازنگري 
اساسي در چارچوب هاي کنوني، بايد منتظر بروز بحران هاي امنيتي 

غيرقابل  جبران در دنياي سايبري باشيم.
يکي از اولويت هاي مهم در بهبود اين شرايط، فرهنگ سازي مناسب و 
تالش براي آگاه سازي جامعه، با اولويت مسئولين و پس  از آن، عموم 

جامعه است. سازمان پدافند غيرعامل و قرارگاه پدافند سايبري کشور، 
به عنوان يک جزء مهم از حلقه دفاع سايبري، تالش گسترده اي را به کار 
بسته اند تا از طرق مختلف، به انجام اين مهم بپردازد. البته شايان ذکر 
است که آگاه سازي مسئولين و افزايش سطح دانش سايبري اين قشر، 

در اولويت است و تمرکز را بايد بر روي آن قرار داد.
برگزاري چندين همايش تخصصي و نمايشگاه هاي متنوع با حضور 
متخصصان و شرکت هاي توانمند داخلي در سال 96، اين موضوع را 
ثابت کرد که در هر شرايطي، اتکا به توان داخلي، مي تواند بسياري 
از موانع را از سر راه برداشته و زمينه را براي بومي سازي بسياري از 

نيازمندي هاي داخلي فراهم کند.
توليد داخلي و اشتغال، اولويت رهبر معظم انقالب اسالمي در سال 
96 بود و انتظارها، بر تحقق اين مهم، در همه نهادهاي کشور بوده 
و هست. صنعت سايبري، به عنوان يک زيرساخت حياتي 
و ورود قريب الوقوع ساير صنايع مادر به اين زيرساخت 
مهم، نيازمند توجه بيشتر و تالش براي بومي سازي 
دارد و بايد از آن، به عنوان دژي مستحکم در برابر 

هجوم بيگانگان و بدخواهان ملت استفاده کرد.
شايد در نظر داشتن اينکه در سه سال آينده، حداقل 
دو رويداد مهم سياسي )انتخابات مجلس سال 98 
و رياست جمهوري سال 1400( را تجربه خواهيم 
کرد و خطرات بسيار جدي سايبري در کمين فرايند 
برگزاري اين انتخابات است، تصميم ما را براي حرکت به 

سوي صنعت دفاع سايبري جدي تر کند.
اين اميد و انتظار وجود دارد که در سال جاري، با دقتي مضاعف و تواني 
روزافزون، عالوه بر تکميل پروژه هاي نيمه تمام صنعت دفاع سايبري، به 

جايگاه برتر در اين صنعت، در منطقه و سطح جهان برسيم.

چالش هاي زندگي 
در عصر سايبري

شايد در نظر داشتن اينکه 
در سه سال آينده، حداقل دو 

رويداد مهم سياسي )انتخابات مجلس 
سال 98 و رياست جمهوري سال 1400( 
را تجربه خواهيم کرد و خطرات بسيار 

جدي سايبري در کمين فرايند برگزاري 
اين انتخابات است، تصميم ما را براي 

حرکت به سوي صنعت دفاع 
سايبري جدي تر کند
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 سردار سیدکمال هاديانفر 
 رئیس پلیس فتا کشور     

در حال حاضر شاهد آن هستيم که بيش از 4.2 ميليارد نفر در جهان کاربر 
فضاي سايبر هستند و زندگي بشر بدون اينترنت دچار مشکالت فراوان 
مي شود و در برخي امور حتي مختل مي گردد. امروز تأمين امنيت فضاي 
سايبر، چالش تمام کشورهاي جهان است و براي اين مهم همه دولت ها 
در حال تکاپو و سرمايه گذاري هستند. سازمان هاي معتبر جهان پيش بيني 
مي کنند که در سال 2020 جرايم، حمالت سايبري و سرقت اطالعات، 
ضرر مالي برابر دو تريليون دالر به اقتصاد جهاني وارد خواهد کرد. در اين 
ميان دستگاه هاي هوشمند و خدمات آن نيز سهم گسترده اي را به عنوان 

عضوي از شاکله فني اطالعات به خود اختصاص خواهند داد. 
رشد شتابان فناوري ارتباطات و اطالعات و شبکه هاي اجتماعي بدون توجه 
به مقوله امنيت، گروه هاي سازمان يافته و افزايش فعاليت هاي گروه هاي 
تروريستي در فضاي سايبري، از جمله مهمترين تهديدها و چالش هاي 
کنوني و آينده جهان است. براي مثال تفکر داعشي و تکفيري هنوز توسط 
عوامل اين گروهک ها در فضاي مجازي تبليغ و ترويج مي شود. در واقع 
فناوري اطالعات و ارتباطات و تکنولوژي هاي مدرن سرچشمه بسياري از 
جرايم هستند، به همين دليل است که امنيت فضاي سايبر بيش از پيش 
پراهميت شده و بايد همه کشورهاي جهان به دور از اختالفات و مسائل 

سياسي براي تحقق اين امنيت گام هاي اساسي بردارند.
چون  تروريست هايي  و  سازمان يافته  گروه هاي  مجرمان،   فعاليت هاي   
داعش، النصره، القاعده و ده ها گروهک تروريستي که به صورت پنهان 
در کشورها فعاليت مي کنند و همچنين فعاليت در دارک نت، فري نت و 
فعاليت در بستر شبکه هاي اجتماعي و پيام رسان هايي همچون توئيتر، 
تلگرام، فيس بوک و ... در کنار ابزارهايي مانند پول مجازي، سرويس هاي 
رمزگذاري، مخفي کننده هويت و ... سبب ايجاد بستري امن براي مجرمان 

و تروريست ها شده است.

 داعش در ميدان نبرد تمام شده اما تفکر داعش و تکفيري هنوز در فضاي 
سايبري توسط عوامل اين گروهک تبليغ و ترويج مي شود و از فضاهايي 
مثل تلگرام و توئيتر براي ترويج عقايد خود و همچنين جذب، آموزش 
و به کارگيري افراد در عمليات هاي تروريستي در سراسر جهان استفاده 
مي کنند. گروه هاي تروريستي از اوايل سال 2018 وارد فاز جديدي تحت 
عنوان فعاليت گسترده و شبکه سازي سايبري براي يارگيري پنهان شده اند،  
به گونه اي که گروهک تروريستي داعش با چند صد کانال و با 11 زبان 
زنده دنيا در تلگرام فعال است و متأسفانه ابزارهاي سفارشي سازي شده اي 
که عمدتا در پيام رسان هاي موبايلي تحت عنوان امنيت کاربران طراحي 
ايجاد  دنيا  تروريست ها در  و  براي مجرمان  را  امني  بسترهاي  مي شود، 

کرده است.

خدمات تلگرام به داعش!
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در ستاد راهربي اجراي نقشه جامع  صورت گرفت

 تصويب سند ملي زيست فناوري
با 12 ماده

قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي گفت: سند زيست فناوري در 12 ماده تصويب شد 
و دستگاه ها بايد با آن همکاري کنند.

منصور کبگانیان عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي و  قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع 
علمي کشور در جلسه 105 ستاد راهبري نقشه جامع علمي کشور در خصوص مفاد اين جلسه گفت: 
در جلسات قبلي ستاد در رابطه با سند جامع زيست فناوري مباحثي انجام شده بود و 7 راهبرد آن 
مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود که در اين جلسه مابقي راهبرد ها هم مورد بررسي قرار گرفت و 

سند  در 12 ماده تصويب شد.
قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور در رابطه راهبرد شماره هفت سند ملي توسعه 
زيست فناوري بیان کرد: به دلیل اهمیت حوزه زيست و همچنین نگراني هايي که مردم در رابطه با 
آن دارند اين راهبرد به مباحثي در خصوص آموزه هاي ديني و توصیه هاي اخالقي در زيست فناوري 
پرداخته است. وي ادامه داد: حوزه زيست فناوري نیاز کشور است و لذا بايد تمام مسائل حقوقي و 

فقهي در اين حوزه قرار داشته باشد.
کبگانیان با اشاره به موضوع فرهنگ و تاثیر آن در زيست فناوري اظهار کرد: تاثیر فناوري زيستي 
در فرهنگ عمومي يکي از اقدامات ديگري است که در تببین انديشه هاي ديني مورد توجه قرار 
گرفته است در بسیاري از کشور هاي دنیا متخصصان ديني اعتراضاتي را نسبت به موضعات زيست 
فناوري دارند که هیچکدام به نتیجه نمي رسد، اما در اين سند ذکر شده است متخصصان حوزوي 

بايد در کنار دانشگاهیان کمک کنند تا اين سند اجرايي شود.
قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور با بیان اينکه وزارت آموزش و پرورش بايد در 
اجراي اين سند همکاري کند گفت: براي اينکه هنجار هاي اخالقي در متون زيستي و در آموزش هاي 

محصالن وارد شود وزارت آموزش و پرورش بايد در اجراي اين سند همکاري کند.
وي در خصوص راهبرد شماره 8 سند ملي زيست فناوري کشور گفت: تهديد هايي که در حول محور 
وجود دارد مي تواند نسل ها را تهديد کند؛ مخاطره هاي زيستي و انواع نگراني هايي که در اين صنعت 
وجود دارد سبب شده تا براي ارتقاي امنیت قضايي اين صنعت راهبرد شماره 8 سند را تصويب 
کنیم. کبگا نیان ادامه داد: مخاطره ها هم سالمت افراد را به خطر مي اندازند و هم محیط زيست را 
تخريب مي کنند که در اقدامات مربوط به اين راهبرد اين موضوعات مورد توجه قرار گرفته است 
همچنین ارتقاي ديپلماسي علمي و فناوري در اين حوزه در چارچوب سند جامع همکاري ةاي علمي 
تاکید شد. قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور با بیان اينکه بايد سهمي از بازار 
جهاني را در اختیار داشته باشیم اظهار کرد: در ماده 8 سند الزامات تحقق مواد مختلف مطرح شده 
است. قرار است که تا چشم انداز 1404 سه درصد از سهم GDP و بازار جهاني را در اختیار بگیريم 
و بايد بتوانیم که در بازار جهاني حوزه زيست فناوري کار جدي انجام دهیم که در جلسات پیش 

اثبات شد که اين موضوع امکان پذير است، اما به حمايت دولت احتیاج دارد.
کار  و  ساز  بدون  را  هیچ سندي  قطع  طور  به  کرد:  بیان  اجرايي سند  وکار  ساز  در خصوص  وي 

نیم توانیم رها کنیم و مسئولیت سیاست گذاري ها 
و هماهنگي هاي کالن اين سند بر عهده شوراي 

عالي انقالب فرهنگي است.
کبگانیان ادامه داد: رصد و اجراي اين سند بر 
نقشه جامع علمي  اجراي  راهبري  عهده ستاد 
کشور است و همچنین مطابق بند 3 ماده ساز و 
کار اجرايي خود ستاد زيست فناوري بايد وظیفه 
تسهیل  و  پايش شاخص ها  نظارت،  هماهنگي، 
اجراي سند را با همکاري همه دستگاه هاي کشور 

بر عهده گیرد.
قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي 
کشور با اشاره به اينکه در اجراي اين سند همه 
دستگاه هاي ذيربط بايد با يکديگر همکاري کنند 
اظهار کرد: اين موضوع و اجراي اين سند تنها 
نیست  يا دستگاه خاص  وزارتخانه  وظیفه يک 
بلکه تمام دستگاه هاي ذيربط و نهاد هاي مرتبط 

بايد در اجراي اين سند کوشا باشد.
وي در رابطه با اعضاي ستاد سند زيست فناوري 
گفت: براي اجراي اين سند ستادي تشکیل شده 
است که رئیس آن معاون علمي و فناوري رياست 
جمهوري هستند و اعضاي حقوقي اين ستاد را 
وزير علوم، تحقیقات و فناوري، وزير بهداشت، 
وزير جهاد کشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت، 
وزير دفاع، رئیس سازمان حفاظت محیط زيست، 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان 
همکاري هاي  مرکز  رئیس  نفت،  وزير  مديريت، 
فناوري و نماينده ستاد راهبري نقشه جامع علمي 
کشور تشکیل مي دهند همچنین 4 نفر ار خبرگان 
دانشگاهي و يک نفر از دانشمندان حوزوي در 

اين ستاد عضو هستند.
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عباس الجوردي، سازنده مستند »چشمان بيدار« که در موضوع محصوالت 
تراريخت به سفارش سازمان پدافند غيرعامل تهيه شده است از حواشي 

و فشارهاي خواندني و بي نظير در تهيه اين فيلم مي گويد.
عباس الجوردي طوسي فيلمساز و مستندساز ايراني و اهل مشهد مقدس 
است. تحصيالتش را در دبيرستان و دانشگاه در رشته فيلمسازي ادامه 
داد. خيلي از مردم معروفترين مستندهاي او را مي شناسند و به ياد 
دارند؛ ازجمله مستند »کدام آزادي« که گفتگو با کشيش آمريکايي 
»تري جونز« است که قرآن را آتش زده بود. اين مستند ديدني در 
خود آمريکا ساخته شد که خوشبختانه در اثناي فيلم اين کشيش در 

برابر الجوردي تسليم شد.
نمونه ديگري از کارهاي الجوردي، گفتگو با کاريکاتوريست دانمارکي 
است که به وجود مقدس رسول اکرم)ص( توهين کرده  بود. بخشي از 
اين مستند نيز در منزل اين فرد تحت شرايط امنيتي ساخته شد که 
به گفته الجوردي: »وقتي به عشق رسول خاتم براي ساختن اين کار 
رفتيم شرايطي داشتيم که برگشتنمان اصالً معلوم نبود.«، يا مستندي 
که درباره لژ فراماسونري ساخت يکي ديگر از اين کارهاست. او تنها 
ايراني اي است که از تلويزيون ايران وارد لژ فراماسونرها شده يا مستندي 

در هاليوود ساخته است.
او در عرصه فيلمسازي نيز فعاليت دارد؛ پيش از مستند »چشمان 
بيدار« فيلم سينمايي »جشن تولد« را ساخت که تنها فيلم راجع به 
مدافعان حرم است که به صورت کامل در سوريه و در لوکيشن واقعي 

ساخته شد.
تهور و صداقت او در مواجهه با حقيقت، دو فاکتور مهم موفقيت مستندهاي اوست. اين روحيه 
موجب شده که در خالل ساخت مستند »چشمان بيدار« که به سفارش سازمان پدافند غيرعامل 
ساخته شد، به حقايق جذاب و بي نظيري دست يابد که در گفتگو به آنها اشاره کرده است. مشروح 

گفتگوي تفصيلي تسنيم با او در ادامه مي آيد. 
  با سالم خدمت شما؛ و تشکر از اينکه اين گفتگو را پذيرفتید. در ابتدا بفرمايید چه 

شد که به موضوع تراريخت عالقه مند شديد؟
 اين موضوع از قبل براي خود من دغدغه بود. پيشنهادي راجع به تراريخت شد، از اين جهت وقتي 
پيشنهاد دادند براي من خيلي خوب بود. در سازمان پدافند غيرعامل �� من خودم نمي دانستم 
�� وقتي پيشنهاد دادند ديدم قرارگاههاي تخصصي مختلف دارند، همه هم افراد مؤمن و جوان و 
بااستعداد و متخصص و دغدغه مند و ساده زيست هستند، نه شرکتي نه رانتي و نه باندي دارند که 

در آن جهت حرکت کنند.
  داريد کنايه مي زنید؟

بله؛ واقعاً همين بود؛ جالب است بدانيد از سوي طيف تاجران و مدافعان تراريخت هم به من 
پيشنهاد شده بود، ولي کار نکردم؛ چون گفتند »الزاماً بايد فالن طور دربياوري« و من نپذيرفتم؛ 
بايد مستقل مي بودم و نه سفارشي ساز؛ بنابراين قبول نکردم؛ ولي بعد که ديدم سازمان پدافند دارد 
اين را مي گويد و دکتر جاللي بابت انتشار حقايق دغدغه دارند و سالمت مردم برايشان مهم است، 

ديدم مي شود حرف حساب زد و پذيرفتم.
   بابت مستند »چشمان بیدار« چه بازخوردهايي ديديد؟

همان طور که انتظار مي رفت واکنشها بسيار متفاوت بود؛ اغلب مردم و مسئوالن لطف داشتند و 
بابت انتشار برخي حقايق تشکر کردند؛ بعضي هم که منافع شان به خطر افتاده بود ما را حسابي 

گفتگوي خواندني با مستندساز »چشمان بيدار«

حقيقت چيزي نيست که به شما مي گويند
ثروتمندان تراريخت نمي خورند!
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نواختند؛ البته تعدادشان بسيار اندک است و در حاشيه قرار دارند.
  چطور؟

براي مثال اخيراً مقاله اي خواندم که نوشته بود ايشان )يعني من( پول بيت المال را برداشته رفته 
سفر �� مثاًل فرانسه �� تفريح کند. خب، اين نوع بحث کردن نشان مي دهد ضربه ما کاري بوده 
است؛ طرف اصالً مرا نمي شناسد؛ من کارم سفر است؛ اين قدر سفر رفته ام که وقتي پيشنهاد مي شود 
حالم خراب مي شود، چون کارم اين است خصوصاً کار من مستند است و بايد فکت پيدا کنم و 
زحمت بکشم، حتي قلب داعش و آمريکا يا دانمارک يا محل سّري به نام لژ فراماسونري باشد؛ من 

هر فيلمي را نمي سازم؛ مي روم سراغ فيلمي که دين و جامعه ما به آن نياز داشته باشد.
  چرا نگران تراريخت بوديد و دغدغه داشتید؟

 ببينيد؛ پسرعموي عزيز من در 19سالگي، در ابتداي سربازي اش 
سرطان گرفت و خيلي سريع از دنيا رفت، باجناقم همين طور، 

خاله همسرم به همين ترتيب؛ اگر همه ما در خانواده هايمان 
ببينيم، همه درگيرند؛ خواننده اي که دارد مطلب ما را 

مي خواند ببيند در خانواده خودش 15 سال قبل چند 
سرطاني داشتند و اآلن چطور؟

   شیوع سرطان را به تراريخته ها مربوط 
مي دانید؟

مردم از 15 سال قبل دارند اين محصوالت را مصرف 
مي کنند؛ مردم ما از 15 سال قبل نمي دانستند اين 
محصوالت چيست و بعضاً گرفتار شديم، آمار سرطان 

خيلي باالست.
  اما در دنیا تراريخت دارد استفاده مي شود.

اين يک دروغ بزرگ است؛ بيشتر افزايش مصرف تراريخت 
در دنيا ناشي از مصرف دامي و بيوفيولها )سوختهاي زيستي( 

است؛ بخش اندکي مربوط به خوراک انسان است که آن هم در 
موارد معدود و غير از قوت غالب مردم گسترش داشته است. هيچ 

کجاي دنيا برنج و گندم و سيب زميني و قند و شکرش تراريخت نيست. 
ايران اولين کشوري است که دارند فشار مي آورند که اين اشتباه را مرتکب شود.

  شما در مستندتان با افرادي گفتگو کرديد؛ مثل سرآلیني، ظاهراً ايشان در بحث 
علمي اش دچار اختالل شده است.

به هيچ وجه؛ ايشان مطالعات جامعي روي بيماريهاي ناشي از مصرف تراريخت انجام داد و نتايجش 
را منتشر کرد؛ مونسانتو به آن مجله فشارهاي بسيار زيادي آورد که در يک مقطعي مقاله ايشان 
بازگشت خورد؛ اما پس از اصالحات و تکميل بيشتر دوباره چاپ شده است. در نهايت سرآليني 

از مونسانتو شکايت کرده و مونسانتو محکوم شده است. ايشان شخصيت بسيار معتبري 
است و ما به زحمت با ايشان گفتگو گرفتيم، پروفسور سرآليني در فرانسه اصاًل 

وقت نداشت؛ به زحمت در بروکسل �� در حاشيه مراسمي که در اتحاديه اروپا 
سخنراني داشت �� وقتي داد و ما غنيمت شمرديم.

  مونسانتو در زمینه دستکاري ژنتیکي محصوالت کشاورزي 
و غذا يک شرکت معتبر و شناخته شده است.

البته مونسانتو يک شرکت بدسابقه و بدنام است. اينها يک خانواده يهودي 
هستند که درآمد و شغلشان در قرنهاي گذشته از مشاغل کثيفي مانند 

برده داري بوده؛ بعد هم سالح شيميايي مي ساختند؛ از جمله عامل نارنجي 
که در ويتنام در سطح گسترده استفاده شد و يک ميليون نفر را کشت يا 

مصدوم کرد؛ حاال اينها شدند متوليان بذر دنيا؛ کيسينجر يهودي هم مي گويد 
که مردم را با غذا بايد کنترل کرد؛ اين برده داري مدرن است.

  اما مطالعات دقیقاً نشان نمي دهد تراريخت جزو عوامل سرطان است.
به هيچ وجه اين طور نيست؛ اوالً براي اينکه ببينيم اين محصوالت حساسيت زا يا سرطانزا هستند 
بايد مطالعات بلندمدت کنيم، در حالي که اين محصوالت از 1996 به بازار آمده اند و چنين مطالعاتي 
سابقه ندارد، حتي همه آزمايشهاي مونسانتو سه ماهه است، اين از اين، در ثاني مطالعاتي وجود دارد 
که نشان مي دهد اين محصوالت سرطانزا هستند؛ از جمله مطالعات گسترده سرآليني است. فقط 
هم او نيست؛ با آقاي وله هم مصاحبه داشتيم، او هم حدود 20 سال است دارد روي اين موضوع 

تحقيق مي کند؛ آقاي وله مي گفت »وقتي من فهميدم که در ايران وارد 
سبد غذايي شما شده بسيار تأسف خوردم و متعجب شدم«.

  به نظر مي رسد در ايران مطالعات کافي روي سالمت اينها 
انجام نشده، و براي تجاري شدن اين محصوالت خیلي زود 

است؛ درست است؟
ايران هم ديديم؛ براي تجاري شدن  بله؛ خب، همين البيها را در 
محصوالت تراريخت، منطقاً بايد چهار مرحله قبل از رهاسازي براي 
مصرف انساني طي شود: اول بايد تحقيق زيستي شود؛ بعد 
روي حيوانات آزمايشهاي بلندمدت انجام شود؛ 
بعد روي نمونه هاي شاخص انساني و نهايتاً 
آزادسازي شود، حتي برخي گروههاي 
غربي وقتي مي خواهند روي انسانها 
آزمايش کنند، مي روند غرب 
آفريقا آزمايش مي کنند، به 
همين دليل است که خيلي 
از بيماريهاي جديد از غرب 
آفريقا مي آيد؛ اما داريم 
ما روي مردم خودمان 
آزمايش مي کنيم. هيچ 
جاي دنيا قوت غالبشان 
را تراريخت نکرده اند. ممکن 
است در برخي کشورها در 
بخشي از غذايشان وارد شده 
اما قوت غالب هيچ جا  باشد؛ 
موشها 2  روي  نداريم. سرآليني 
سال آزمايش مي کند؛ که موشي که 
تراريخت مي خورد و نمي خورد چه تغييري 
کرده؛ ولي در ايران 3 ماه برنج را به خورد موش داده اند 
و مي گويند سالم است. مگر انسان 3 ماه برنج مي خورد؟! قوت غالب 
ايرانيها برنج است. من نمي گويم حتماً هر تراريختي عامل سرطان است؛ 
اما کاماًل مشکوک است؛ حتماً ممکن است يکي از عوامل مهم اين 
باشد. وقتي به شما بگويند در تاريکي شب يک راهي هست که شايد 
يک چاه بزرگي در آن باشد اين را ترجيح مي دهيد يا راه روشن را؟ 
وقتي راجع به آن سؤالهاي بي شمار هست و روشن نيست، 

چه اصراري داريم؟
  شما در مستندتان با موافقان و مخالفان 

مصرف تراريخت گفتگو کرده ايد؟
 من يک فيلمساز مستقل هستم، حقيقت 
نسبت به هر چيز ديگري برايم ارجحيت 
دارد؛ کار قبل از مستند »چشمان بيدار« 
بنده، فيلم سينمايي »جشن تولد« بود که 
در سوريه ساخته شد؛ اين تنها فيلم راجع 
به مدافعان حرم است که به صورت کامل 
در سوريه و در لوکيشن واقعي ساخته شد، 
لذا يک سري افرادي را که در ايران و دنيا در اين 
مورد صاحب نظر و مستقل بودند پيدا کردم، از موافقان 
هم نفراتي را گنجاندم که برخوردهايشان در تمام دوران مستندسازي 
من در اين سطح در کل دنيا بي نظير بود، رفتارهايي کردند که آن 

کشيش آمريکايي يا آن کاريکاتوريست 
دانمارکي نکرد.
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از سوي  طيف تاجران 
و مدافعان تراريخت به من براي 

توليد مستند پيشنهاد شده بود، ولي 
کار نکردم؛ چون گفتند »الزامًا بايد فالن 

طور دربياوري« و من نپذيرفتم؛ بايد مستقل 
مي بودم و نه سفارشي ساز؛ بنابراين قبول 
نکردم؛ ولي بعد که ديدم سازمان پدافند 

غيرعامل دارد اين را مي گويد و دکتر جاللي 
بابت انتشار حقايق دغدغه دارند و سالمت 

مردم برايشان مهم است، ديدم مي شود 
حرف حساب زد و پذيرفتم
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آمريکايي ها در برآورد تهديدات ۲۰۱۵ در بازه زماني آينده پنج تهديد برتر جهاني 
را برشمردند که يکي از آن تهديدات بعد از تهديدات هسته اي، تهديدات اقليمي 
زيستي است که سومين تهديد برتر و مهم معرفي شده است. تهديدات در حوزه 
زيستي متکي بر تکنولوژي و فناوري است چراکه فناوري در ذات خود خدمات، 
سرويس و فرصت هايي را توليد مي کند که براي دارنده اين فناوري ها قدرت و 

براي کسي که قابليت را نداشته باشد به نوعي تهديد فرض مي شود.
تهديدات زيستي مجموعه اي از تهديدات طبيعي و غيرطبيعي است، تهديدات 
طبيعي آن دسته از تهديداتي است که انسان درآن دخالتي ندارد و براساس 
دخالت  بدون  که  اپيدمي هايي  مانند  مي گيرد  دروني شکل  انفعاالت  و  فعل 
انسان شکل مي گيرد، همين تهديدات ممکن است توسط تروريست ها بکار برده 
شود، که عمدتا با دخالت انسان ايجاد شده است و با اهداف تروريستي بکار 

گرفته مي شود.
ما امروز شاهد تهديداتي هستيم که منشاء آن کشورها و ارتش هاي سايبري و 
بيولوژيکي مي باشند. در اين تهديدات از موجودات دستکاري شده زيستي استفاده 

مي شود که مي توانند اهداف زيستي را براي آنها محقق کنند.
به طور کلي تهديدات زيستي را مي توان به ۳ دسته تقسيم کرد. دسته اي از 
آن که منشاء طبيعي دارد و منشاء زيستي بدون دخالت انسان است، عوامل آن 
زيستي و طبيعي مانند، ويروس ها، باکتري ها، سموم و هورمون ها هستند و سطح 

خطر آن به شکل اپيدمي هاي گسترده شکل مي گيرد.
بخش دوم تهديدات بيوتروريسم است. البته تعريف تروريسم با مباحث سياسي 
پيچيده شده است و امريکا تروريسم را با شاخص خود تعريف مي کند و مي گويد 
هرکسي با ماست تروريست نيست و هر کس مقابل ما باشد تروريست است.اين 
تعريف در نظام جمهوري اسالمي به مجموعه گروهايي اطالق مي شود که براي 
اهداف خودشان عليه اهداف خاص کشورها و ملت ها از ابزار زيستي، طبيعي و 
مصنوعي و يا عوامل زيستي مهندسي ژنتيک بهره مي برند، که مي تواند امنيت 

ملي را به خطر بيندازد
حوزه سوم تهديدات استفاده از تک بيولوژيکي است. برخي کشورها براي اين 
هدف ساختار ، ارتش، تيپ و يگان با آزمايشگاه هاي پيچيده تعريف کرده اند 
که به آن جنگ زيستي اطالق مي شود، زيرا منبع آن ارتش زيستي يک کشور 
است و از عوامل طبيعي و غيرطبيعي و مهندسي و دستکاري شده در ان استفاده 

مي شود و با جنگ بيوتکنولوژي متفاوت است.
جنگ زيستي مي تواند با ايجاد ناامني چارچوب هاي اقتصادي را برهم بزند. اليه 
اول اين تهديدات بيماري است که نظام بهداشت و درمان آن را دنبال مي کند 
، اليه دوم بيوتروريسم است که نظام اطالعاتي آن را دنبال مي کند و اليه سوم 

پدافند زيستي است که بايد يک دفاع زيستي را دنبال کند.

صفر تا صد جنگ زيستي  
در دفاع زيستي مي توان از چهارچوب هاي دفاع نظام استفاده کرد. در تعريف 
شاخص هاي دفاع زيستي حتما سالح زيستي يک موجود استفاده شده و منشاء 
تهديد آن يک کشور بوده و سطح توليد خطر آن در سطح امنيت ملي يک 
کشور است و مي تواند با ساير سنايورها بکار گرفته شود و فراگيري ملي دارد 

که در اين شرايط آن را جنگ تعريف مي کنيم.
 در مورد تعريف وضعيت دفاع در شرايط جنگ زيستي نيز بايد گفت وضعيت 
سفيد، زرد، نارنجي و قرمز بسته به شرايطي که ايجاد مي شود اطالق مي شود 
و نقش دستگاه ها در آن تعريف مي شود. براي مثال، در مقابل بيماري ابوال در 
افريقا، برخي از کشورها کامال در وضعيت قرمز بودند، يعني در موقعيت جنگي 
نظام سالمت آن کشور  ارتش آن کشور و  بودند و  در حوزه پدافند زيستي 

مسئوليت مقابله با آن را داشت.
در جنگ زيستي در جداول گوناگون مسئوليت ها را براي تمام وضعيت هاي سفيد، 
زرد، نارنجي و قرمز تعريف کرديم، در حوزه قرمز وظايف به صورت قرارگاهي 
تعريف مي شود و در ستاد کل نيروهاي مسلح و پدافند غيرعامل جنگ زيستي 

را هدايت و دنبال مي کنند.
در مورد ويژگي هاي جنگ زيستي نيز بايد دانست فاعل اين جنگ مجهول است، 
آنچه که براي کشورها مهم است تشخيص فاعل و سالح است. تجربه ثابت کرده 
است که سيستم بهداشتي و يا دفاعي يک کشور نبايد منتظر باشد تا اعالم حمله 
يا خطر شود، قدرت تشخيص کشورها در تهديدات زيستي مبنايي است  و اگر 

تشخيص ندهيم، تهديد بر ما اثر گذاشته و ما نسبت به آن منفعل خواهيم بود.
سيستم  مي کنيم،در  تعبير  راداري  سيستم  به  را  کشور  آزمايشگاهي  سيستم  ما  
راداري، فضا به جهت ارتفاعي طبقه بندي شده است و ما تا ۳۸ هزار پا را تحت 
کنترل داشتيم  و بعد با تالش فراوان به ارتفاعات باالتري دسترسي پيدا کرديم 
و متوجه شديم که هواپيماهاي جاسوسي زيادي در اين ارتفاع رفت و آمد مي 

کنند، پس اگر متوجه آن نباشيم کسي به ما اطالع نمي دهد.
 در حوزه سالمت آزمايشگاه هاي ما در سطوح يک تا چهار تعريف مي شود که 
توانايي آزمايشگاهي ما در حوزه دام و انسان فقط در سطح ۲ است و سطح باالتر 
آزمايشگاهي مانند همان ارتفاع باالتر از ۳۸ هزار پاست که رها شده است، تمام 
تهديدات که در سطح ۳ و ۴ اتفاق مي افتد را اطالع نداريم و به دليل پروتکل هايي 

که نوشته نشده آن را رها کرده ايم.
نقطه ضعف جدي  داريم،  مشکل  تشخيص  در  انسان  و  دام  در حوزه سالمت 
است،قدرت تشخيص مستقل تهديد خارج از WHO  يا همان سازمان بهداشت 
جهاني را نداريم و اين وابستگي شديد در حوزه تهديدات زيستي محسوب مي شود.
جنگ زيستي بسيار ارزان است و ميان آفندکننده و پدافند کننده هزينه ها يک 
به ۱۰۰ است ، يعني ۱۰۰ تومان خرج تهديد مي کنند و شما بايد ۱۰۰۰ تومان 
هزينه کنيد تا بتوانيد دفاع کنيد، در جنگ زيستي هزينه براي حمله بسيار ارزان 

است و براي دفاع بسيار گران است.
در دفاع بيولوژيک ۲۴ دستگاه مسئول هستند و برايشان وظيفه تعيين شده است، 
ما بايد با انظباط جدي و فرماندهي چند دستگاه را بکار بگيريم تا بتوانيم 
دفاع کنيم. قابليت توسعه تهديدات زيستي ميان انسان و دام  از ديگر 
ويژگي هاي جنگ زيستي است. اين تهديدات قابليت انتقال 

سريع را دارند و حمله توسط آنها گمنام است.
*چکيده اي از سخنراني سردار جاللي درهمايش 
هيئت های انديشه ورز مرکز بسيج جامعه پزشکي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
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زاهدان  مردم  نماينده  شهرياري   حسينعلي 
در مجلس شوراي اسالمي و  عضو کميسيون 
بهداشت و درمان در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه 
»صيانت پايدار« با اشاره به اينکه پدافند غيرعامل 
در زمينه زيستي يک سري اقدامات در حوزه 
سالمت مخصوصا در برابر خطراتي است که از 
ناحيه  سالح هاي ميکرويي و بيولوژيک ايجاد 
مي شود، خاطرنشان نمود:  وقتي در دنيا روساي 
جمهوري مي آيند که دچار مشکالت روحي و 
رواني هستند اين نگراني ها بيشتر مي شود و 
ضرورت توجه به پدافند در اين بخش ها اهميت 

دوچندان مي بايد
وي با اشاره به اينکه يکي از موضوعات مورد 
توجه در خصوص پدافند زيستي مساله استفاده 
از محصوالت تراريخته  است، گفت: در قانون 
برنامه ششم توسعه، و اردات اين نوع محصوالت 
ممنوع است و تنها اجازه تحقيق و پژوهش در 

اين خصوص داده شده است.
تراريخته  اينکه محصوالت  بيان  با  شهرياري 
مدافعان و مخالفان جدي دارد، افزود: با اين حال 
نظر مخالفان قوي تر است زيرا کشورهايي که 
خود تراريخته توليد مي کنند از اين محصوالت 
استفاده نمي کنند. عضو کميسيون بهداشت و 
درمان مجلس در بخش ديگري از اين گفت وگو 
به موضوع قارچ هاي سمي و مسموميت عمده 
برخي از مردم اشاره کرد و گفت: البته قارچ هاي 
سمي هميشه بوده اند اما  باتوجه به بارندگي هاي 
اخير اين قارچ هاي سمي به صورت گسترده در 
سطح مراتع رويش پيدا کرده اند و مردم باتوجه 
به فقر معيشتي و عدم تشخيص اينکه قارچ سمي 
است يا غيرسمي اقدام به خوردن آنها کرده اند 
که منجر به مسموميت و در برخي موارد فوت 
شده است. وي با تاکيد بر اينکه در اين زمينه 
آموزش و اطالع رساني به موقع نبوده است و 
دستگاه ها کوتاهي کرده اند، افزود: بخش عمده اي 
از اين مسموميت در کرمانشاه و لرستان اتفاق 
افتاده است که بعضا با شرايط سختي همچون 

زلزله مواجه بوده اند.
شهرياري در ادامه با اشاره به ضرورت تقويت 
نظارت بر بازار ميوه و تره بار از سوي دستگاه هاي 
ذي ربط گفت: البته اين قارچ ها عمال وارد بازار 
مصرف خودشان  براي  روستائيان  و  نشده اند 
استفاده کرده اند اما با توجه به اينکه در برخي 

موارد ما شاهد مسموم بودن برخي ميوه ها و سبزيجات هستيم بايد نظارت ها بيشتر شود.
وي با تاکيد بر اينکه ضرورت دارد تا باغات و مزارع کشور شناسنامه دار شوند تا موضوع ميزان 
مصرف غيرمجاز سموم قابليت پيگيري داشته باشد، گفت: مجلس جلساتي در اين زمينه با مسئوالن 

وزارت جهاد و کشاورزي نيز داشته است اما کار گسترده است و حجم بااليي دارد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان با اشاره به اينکه متاسفانه برخي از کشاورزان به دليل عدم 
آگاهي يا موضوعات مالي از سموم قاچاق استفاده مي کنند که آثار مخرب و خطرناکي براي 
مصرف کنندگان نهايي محصوالت دارند، تاکيد کرد: موضوعات پدافند زيستي بايد براي مردم 

بيش از گذشته مورد اطالع رساني قرار گيرد.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت گو با »صيانت پايدار« تشريح کرد

جزئيات مسموميت عمده 
با قارچ هاي سمي

ضرورت تقويت نظارت بر بازار ميوه  و تره بار  
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-کشورهايي که خود 
تراريخته توليد مي کنند از 

اين محصوالت استفاده نمي کنند
-ضرورت دارد تا باغات و مزارع 

کشور شناسنامه دار شوند تا 
موضوع ميزان مصرف غيرمجاز 

 سموم قابليت پيگيري 
داشته باشد
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معاون انرژي سازمان پدافند غريعامل کشور عنوان کرد
تامين  امنيت  »محور انرژي« 
منطقه با نگاه پدافند غيرعامل

معاون انرژي سازمان پدافند غیرعامل کشورگفت: ايران محور اصلي 
انرژي در منطقه است و بايد با برنامه هاي منسجم علمي و نظامي، از 
دست اندازي هاي دشمنان قسم خورده علیه ايران اسالمي با رعايت 
اصول پدافند غیرعامل جلوگیري کنیم. محمدعلي مطیعي معاون 
انرژي سازمان پدافند غیرعامل کشور در مراسم معارفه مديرعامل 
شرکت پااليش نفت تبريز به عنوان فرماندهي ارشد پدافند غیرعامل 
منطقه کجوار تبريز با تاکید بر نقش مهم پدافند غیرعامل در کاهش 
خسارات و تلفات در زمان وقوع بحران اظهار داشت: پدافندغیرعامل 
به دنبال حفاظت از سرمايه هاي ملي و زيرساخت ها است. وي افزود: 
اينکه پااليشگاه تبريز در زمان جنگ تحمیلي 19 بار مورد بمباران 
دشمن قرار گرفت نشان از اهمیت باالي اين شرکت و منطقه دارد. 
مطیعي ادامه داد: محوري ترين بخش تروريستي در غرب کشور 
قرار دارد و ضروري است همواره مصون از حمالت دشمن بوده و 
پشتیباني کننده نیروهاي مسلح باشد. وي با يادآوري سخنان مقام 
معظم رهبري مبني بر اهمیت پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیر 
عامل بايد تمام فراز و فرودهاي دشمنان را کنترل و تهديدها را به 
خوبي شناسايي کند. مطیعي تاکید کرد: مهم ترين هدف اجراي پدافند 
غیرعامل به کارگیري عوامل بازدارنده اي است که مانع آسیب رساندن 
به تأسیسات شود و بايد تأسیسات و پروژه ها به گونه اي باشند که 

دشمن نتواند هیچ گونه آسیبي به آنها وارد کند.
معاون انرژي سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اينکه سامانه هاي 
حفاظتي کشور بر مبناي اصول پدافند غیرعامل در مقابل هرگونه 
تهاجم دشمنان آمادگي کامل دارد، خاطرنشان کرد: ارتقاي امنیت 
داخلي از اهداف پدافند غیرعامل در تمام حوزه ها مورد توجه قرار 
گیرد. وي گفت: در دو سال گذشته شاهد حوادث متعدد در کشور 
بوديم که نشان از ضعف توان مديريت براي جلوگیري و کنترل چنین 
حوادثي داشت. معاون انرژي سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
با دستور رئیس جمهوري براي مناطقي که از نظر اقتصادي، از لحاظ 
خطر و تعدد دستگاه ها از اهمیت بااليي برخوردار هستند مراکز 
ارشد فرماندهي پدافند غیرعامل ايجاد شد که تعارضي با فعالیت 
شوراي تأمین و مديريت بحران استان ندارند. مطیعي افزود: اين 
مراکز در منطقه عسلويه، خارک و ماهشهر انتخاب شد و منطقه 
کجوار تبريز چهارمین منطقه مهمي است که براي آن فرماندهي 
ارشد پدافند غیرعامل انتخاب شد و براي هفت منطقه ديگر نیز 
مديريت متمرکز فني انتخاب خواهد شد. معاون انرژي سازمان پدافند 
غیرعامل کشورگفت: ايران محور اصلي انرژي در منطقه است و بايد 
با برنامه هاي منسجم علمي و نظامي، از دست درازي هاي دشمنان 
قسم خورده علیه ايران اسالمي با رعايت اصول پدافند غیرعامل 

جلوگیري کنیم.
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در قرن بيست و يکم و در آغاز هزاره سوم موضوع پدافند غيرعامل بعنوان يک 
 موضوع راهبردي مهم درصدر برنامه هاي کشورها  قرار گرفته است. امروزه جنگ هاي

 نظامي و فيزيکي کارايي خود را بعنوان يک اقتدار و قدرت بازدارندگي تا 
حدود زيادي از دست داده است. به همين جهت قدرت هاي بزرگ از ابزارها 
و شيوه هاي متفاوت سعي در اثبات خود و دفاع از تماميت ارضي و سياسي 
خود دارند. جمهوري اسالمي ايران بعنوان يک قدرت نوظهور منطقه اي و 
جهاني و با تجربه جنگ 8 ساله دفاع مقدس بدليل ايدئولوژي منطقي و الهي 
برگرفته از فهم انقالب اسالمي، قانون اساسي و منويات حضرت امام خميني)ره( 
و مقام معظم رهبري، همواره مورد تهديد استعمارگران بوده و قاعدتاً خواهد 
بود. سياست هاي مدبرانه فرماندهي معظم کل قوا و ستاد کل نيروهاي مسلح 
و از همه مهمتر پويائي و اثربخشي سازمان پدافند غيرعامل کشور در دهه 
اخير فضاي جديدي را براي کشورمان بعنوان بازيگر مهم منطقه اي در حوزه 
پدافند غيرعامل فراهم نموده است. از اين رو مي بايست با استفاده از تجارب 
ملي و ارزيابي دانش بين المللي موضوعات فني و مهندسي پدافند غيرعامل 
مورد بررسي و تدبير قرار گيرد و در کنار ساير مقررات و آيين نامه هاي ملي 
و بين المللي به اين مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي پدافند غيرعامل 

در حوزه هاي غيرنظامي نيز پرداخته شود.

بر همين اساس و با تدبير سردار دکتر جاللي رياست سازمان پدافند غيرعامل 
کشور، مرکز مطالعات فني پدافند غيرعامل کشور رسماً از تيرماه1394 آغاز 
بکار کرده است. از اهم ماموريت هاي اين مرکز عالوه بر تبيين و ترسيم يک 
ساختار مستحکم دائمي و پايدار در حوزه مقررات ملي فني و آئين نامه هاي 
پدافند غيرعامل، آشنايي همه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان رشته هاي 
فني و مهندسي با موضوع پدافند غيرعامل و بهره گيري از توان آنها در تهيه 
ضوابط فني پدافند غيرعامل است. در ادامه مصاحبه اي با مهندس صدراله 
پوربرات سرپرست مرکز مطالعات فني و مهندسي پايداري ملي کشور انجام 

داديم که ماحصل آن تقديم مي گردد:
  جناب  مهندس صدرا... پوربرات به عنوان اولین سوال، 

لطفا درخصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده در خصوص 
مرکز مطالعات فني و مهندسي پايداري ملي کشور 

توضیح بفرمايید.
براي مصون سازي زيرساخت هاي حائز اهميت کشور در 
برابر تهديدات و اقدامات نظامي دشمنان انقالب اسالمي، 
انجام اقدامات فني و مهندسي و اجراي آنها در ذات 
زيرساخت و اعمال آنها در طراحي و نقشه هاي اوليه به 
نحوي که امکان اثر تهديد صفر و يا بي اثر باشد از ضروريات 

و اهداف پدافند غيرعامل مي باشد. در اين خصوص رهبر 
معظم انقالب در مضاميني فرموده اند : همه همت ما بايد 

به اين باشد که آن چنان ساخت دروني را مستحکم کنيم 
که دشمن احساس کند هر تيغي وارد بياورد تيغش کند و به 

ضرر خودش تمام خواهد شد و هر گلوله اي بزند به طرف خودش 
کمانه خواهد شد. کشور بايد بتواند اراده تعرض ديگران را خنثي 

کند يعني از تحقق اثر تهديد پيشگيري کند.
در اجراي سياست هاي کلي نظام در بخش پدافند غيرعامل براي 
افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب پذيري و ارائه فعاليت ها 
و ماموريت هاي ضروري زيرساخت هاي کشور در مقابل 
تهديدات و اقدامات نظامي دشمن، الزم است الزامات 
و مالحظات فني و مهندسي پدافند غيرعامل عالوه 
بر الزامات و مالحظات فني و مهندسي عمومي 
که از طريق مراکز تحقيقاتي و دستگاه هاي 

اجرائي تدوين مي شود تدوين شود. 
رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در 
زيرساخت هاي کشور از قبيل انتخاب 

عرصه ايمن، پراکنده سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفا، استتار فريب دشمن و ايمن سازي 
نسبت به مراکز جمعيتي و حائز اهميت به ويژه در طرح هاي آمايش سرزميني و طرح هاي توسعه آينده کشور 

از برنامه هاي پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرائي و ظرفيت هاي مهندسي کشور مي باشد.
سازمان پدافند غيرعامل کشور در اجراي سياست هاي کلي نظام در بخش پدافند غيرعامل اقدام به ايجاد 
مرکزي براي تدوين الزامات و مالحظات فني و مهندسي در مطالعات و طراحي، برنامه ريزي و تصويب اصول 

و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه هاي فني و مهندسي پدافند غيرعامل نموده است.
مرکز مطالعات فني و مهندسي پايداري ملي کشور داراي ساختار و سازمان مناسب با راهبري، هدايت و 
بکارگيري ظرفيت هاي مطالعاتي و پژوهشي علمي و فني کشور در دانشگاه ها، مراکز پژوهشي و تحقيقاتي 
و ظرفيت هاي مشاوره اي داراي صالحيت هاي فني و مهندسي و پدافند غيرعامل اقدام به تدوين الزامات 
و مالحظات فني و مهندسي پدافند غيرعامل مي نمايد. در اين خصوص رهبر معظم انقالب 
در بخشي از تدابيرشان فرموده اند : ما و شماها، جوانان، دانشجويان، اساتيد، نخبگان 
و خواص، مسئولين و همه مردم بايد بدانند که دشمن از چه راهي وارد مي شود، 
بايد پيش بيني کنيم و محاسبه راه هاي جديد دشمن را بکنيم، اقدامات مقابله 
و دفع تهديد و يا کاهش اثر و بي اثر کردن آن را برنامه ريزي و اجرائي نماييم. 
يکي از راه ها و روش هاي اقدامات مقابله و دفع تهديد و بي اثر کردن آنها بر 
زيرساخت هاي کشور، تدوين الزامات و مالحظات فني و مهندسي متناسب با 
تهديدات بوده که از اقدامات پدافند غيرعاملي است و اين مهم با بکارگيري 
ظرفيت هاي پژوهشي و علمي کشور در مرکز مطالعات فني و مهندسي 

پايداري کشور انجام مي شود.
  آيا اين مرکز از توان علمي و تحقیقاتي کشور به ويژه دانشگاه ها 

نیز استفاده مي کند؟
توليد دانش فني و مهندسي پدافند غيرعامل، تدوين الگوهاي بومي فني و مهندسي پدافند 
غيرعامل، توسعه ملي و راهبري ظرفيت هاي مهندسي پدافند غيرعامل در کشور، تاثيرگذاري 
و هم افزائي بر نظام فني و اجرايي کشور، استانداردسازي شاخص هاي فني و مهندسي و تدوين الزامات و 
مالحظات پدافند غيرعامل از جمله اقدامات پدافند غيرعامل است که از طريق مراکز علمي و پژوهشي آگاه 

به مفاهيم پدافند غيرعامل قابل انجام مي باشد.
مرکز مطالعات فني و مهندسي پايداري ملي کشور حسب ابالغ رياست محترم سازمان پدافند غيرعامل کشور 

و در هماهنگي و تعامل خوب با معاونت محترم آموزش و پژوهش سازمان از ظرفيت باالي علمي 
و دانشي دانشگاهي و مراکز پژوهشي و همياران مطالعاتي و پژوهشي از نخبگان و همکاران 

کسر خدمت اقدام به انجام مطالعات فني و مهندسي پدافند غيرعامل براي تدوين الزامات 
و مالحظات فني و مهندسي نموده و در اين زمينه اقدامات خوبي انجام شده است. 

در اواخر سال گذشته بنا به درخواست معاونت ها و قرارگاه هاي 
سازمان و موافقت رياست محترم سازمان پدافند غيرعامل 
کشور تعداد قابل توجهي پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي 
تعريف و مرکز مطالعات فني و مهندسي پايداري ملي اقدام به 
شناسائي تعدادي از دانشگاه ها، مراکز پژوهشي و تحقيقاتي و 
ظرفيت هاي مشاوره اي داراي صالحيت هاي فني و مهندسي 

سرپرست مرکز مطالعات فني و مهندسي پايداري ملي کشور در گفت وگو با صيانت پايدار عنوان کرد
تدوين الزامات پدافند غيرعامل زيرساخت ها

 نيازمند »کار بسيجي« 

رعايت اصول و ضوابط 
پدافند غيرعامل در زيرساخت هاي 
کشور از قبيل انتخاب عرصه ايمن، 

پراکنده سازي يا تجميع حسب مورد، 
حساسيت زدايي، اختفا، استتار فريب دشمن 
و ايمن سازي نسبت به مراکز جمعيتي و حائز 
اهميت به ويژه در طرح هاي آمايش سرزميني 

 و طرح هاي توسعه آينده کشور از برنامه هاي
 پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرائي 

و ظرفيت هاي مهندسي کشور 
مي باشد
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و پدافند غيرعامل که توانائي، دانش، تخصص و تمايل به تدوين الزامات و مالحظات فني و مهندسي پدافند 
غيرعامل داشتند اسناد انتظار را مطالعه و با ارائه مدارک و مستندات الزم تعدادي از موضوعات پيشنهادي را 
براي اجرا، انتخاب نمودند. دانشگاه هاي فني و مهندسي، مراکز؛ علمي، پژوهشي و تحقيقاتي و ظرفيت هاي ) 
شرکت هاي ( مهندسين مشاور پدافند غيرعامل کشور که داراي صالحيت فني و مهندسي و پدافند غيرعامل و 
توانائي، دانش، تخصص و تمايل به تدوين الزامات و مالحظات فني و مهندسي پدافند غيرعامل دارند مي توانند 

به مرکز مراجعه و در انتخاب پروژه ها و اجراي آنها مشارکت نمايند.
مرکز مطالعات فني و مهندسي پايداري ملي با مراکز تحقيقاتي و پژوهشي کشور از جمله؛ مرکز تحقيقات مسکن، 
راه و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه کشور، مراکز پژوهشي و تحقيقاتي دستگاه هاي 
اجرائي، دانشگاه هاي معين سازمان مانند دانشگاه امام حسين ) ع (، دانشگاه صنعتي مالک اشتر و دانشگاه فارابي 

و شرکت هاي مهندسين مشاور پدافند غيرعامل تعامالت و ارتباطات خوبي براي انجام پروژه هاي مطالعاتي 
پدافند غيرعاملي دارد و از همکاري و تعامل بيشتر استقبال مي نمايد.

  براي مثال در سال گذشته چه تعداد پروژه تحقیقاتي به نتیجه رسیده است؟
در سال گذشته پنج پروژه مطالعاتي که قرارداد آنها منعقد شده بود دو مورد آنها به اتمام و نسخه پيش چاپ آنها 
در قالب نشريات الزامات و مالحظات پدافند غيرعامل تهيه و جهت نظرخواهي در اختيار معاونت هاي سازمان، 
ادارات کل پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها قرار گرفته است. در اواخر سال گذشته مناقصه 

22 پروژه مطالعاتي برگزار و مجريان و ناظرين آنها مشخص شد.
از ابتداي سال جاري شرح خدمات پروژه هاي مطالعاتي در تعامل مجريان با ناظرين و معاونت ها و قرارگاه هاي 
سازمان تعيين تکليف و پيش نويس قرارداد آنها تدوين و پس از امضاي رياست محترم سازمان ابالغ مي شوند. 
تعداد سي پروژه ديگر در فرآيند برگزاري مناقصه و انتخاب مجري و ناظر قرار دارند که انشاءا... با مشارکت خوب 

و باالي مجريان مطالعاتي از؛ دانشگاه ها، مراکز پژوهشي و شرکت هاي مشاور داراي صالحيت 
و توانمند قرارداد منعقد و تا دو ماه آينده شروع شوند.

  با توجه به اينکه رعايت الزامات پدافندي در حوزه زيرساختي عمال بر عهده 
دستگاه هاي اجرايي است چه توصیه اي در اين خصوص داريد؟!

انتظار است دولت محترم و دستگاه هاي اجرائي، تدوين الزامات و مالحظات پدافند غيرعامل 
در موضوعات تخصصي متناسب با زيرساخت هائي که دارند و باتوجه به سطح بندي آنها 
در اولويت برنامه هاي سال 97 قرار داده و اعتبارات الزم را تخصيص و در هماهنگي و 
تعامل با اين مرکز اجرائي نمايند. اين مرکز حسب برنامه هاي ابالغي سازمان، آمادگي 
الزم را جهت ارائه مفاهيم کلي، اسناد باالدست، اطالعات و مستندات در بخش اطالعات 
و مستندات پدافند غيرعامل، شناخت تهديدها و آسيب پذيري ها و دسته بندي آنها، 

ارائه آموزش هاي تخصصي و فني در گروه هاي تخصصي و نحوه تدوين الزامات و مالحظات 

پدافند غيرعامل و انجام حمايت هاي فني و تخصصي را اعالم 
مي نمايد. در حال حاضر مرکز مطالعات فني و مهندسي پايداري 
ملي کشور در ساختمان شهيد هادي در کوچه ناظم در خيايان 

ولي عصر ) عج ( مستقر است.
  در خاتمه اگر نکته اي داريد بفرمايید.

ضمن عرض تشکر از نشريه صيانت پايدار و همه مسئولين و دست 
اندرکاران موضوعات پدافند غيرعامل و مصون سازي کالبد و پيکره 
کشور با توجه به تهديدات متنوع و پيچيده دشمنان انقالب اسالمي 
بر کشور عزيزمان و با تاسي به مضامين تدابير مقام معظم رهبري 
) مد ظله العالي ( در خصوص اقدامات پدافند غيرعامل که يکي از 
مهمترين آنها تدوين الزامات و مالحظات پدافند غيرعامل است بايد 
کار بسيجي و جهادي در دولت، مجلس و بخش هاي خصوصي و 
مردمي انجام شود و حسب تدابير سردار رياست محترم سازمان، 

آمادگي پشتيباني فني و تخصصي را اعالم مي شود.
انتظار است الزامات و مالحظات فني و مهندسي پدافند غيرعامل 
همزمان با تدوين الزامات و مالحظات فني و مهندسي عمومي 
که از طريق دستگاه هاي اجرائي، مراکز؛ تحقيقاتي، مطالعاتي و 
پژوهشي تدوين  مي شوند در ذات قوانين و مقررات، آيين نامه 

و دستورالعمل ها قرار گيرند.
در اجراي طرح هاي عمراني، سرمايه اي و زيرساختي و حتي 
اماکن عمومي و شخصي مردم، در کنار ساير اقدامات عمومي، 

شاخص ها و الزامات پدافند غيرعامل مد نظر قرار گيرد.
وظيفه ي همه ي ما اين است که سعي و تالش کنيم کشور را 
مستحکم، غير قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سوي دشمن بسازيم، 

حفظ کنيم و از آن نگهداري نمائيم.
ان شاءا.. خداوند به همه مسئولين، دولت، مجلس و ساير قواي 
کشور و مردم عزيزمان عنايت و کمک کند و توفيق بدهد که 
کارها به بهترين وجهي انجام گيرد و ما را مديون خون شهداي 

عزيزمان قرار ندهد. 
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رعايت اصول ايمني و حفاظتي )پدافند غيرعامل( مراکز و صنايع 
و ايجاد پناهگاه هاي جمعي براي مردم و کارگران اختصاص به زمان 

جنگ ندارد، بلکه طريقه احتياط در هر شرايط است.
حضرت امام خميني )ره(

****

پيکره کل  براي  را  غيرعامل(  )پدافند  حالت  اين  بايد   ما 
 ) کالبد و زيرساخت هاي ( کشور و جامعه در دستگاه هاي مختلف 

بوجود بياوريم.
حضرت امام خامنه اي ) مدظله العالي ( 
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در گفت وگوي »صيانت پايدار« با محسن هاشمي بررسي شد
پدافند غيرعامل در صحن 

شوراي شهر تهران

محسن هاشمي رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ماهنامه »صيانت 
پايدار« با اشاره به طرح موضوع پدافند غيرعامل در شوراي شهر تهران گفت: در ماه هاي اخير موضوع 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل مورد اشاره در يک طرح در شوراي شهر تهران بود. بخشي از آن 
که مرتبط با مديريت بحران مي بود به تصويب رسيد  اما بخش پدافند غيرعامل به دليل پيچيدگي 

مورد تايبد اعضا نبود و مقرر شد تا مورد بازبيني قرار گيرد و با دقت بيشتري بررسي شود.
وي با بيان اينکه مديريت بحران شهر تهران مربوط به حوادث غيرمترقبه است و مدتهاست که به 
طور تخصصي بر روي آن کار شده است، افزود: اما در خصوص پدافند غيرعامل که مربوط به بحث 

حمالت احتمالي دشمن است تاکنون کار جدي صورت نگرفته است.
يا  و  احتمالي  پدافند غيرعامل مساله حمالت  داد: در موضوع  توضيح  اين خصوص  هاشمي در 
نابه ساماني در برخي سامانه هاي شهري همچون مترو، اتوبوس راني، سيستم هاي هوشمند، حمالت 

شيميايي و هسته اي مورد توجه است.
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران با تاکيد بر اينکه رعايت همه الزامات پدافند غيرعامل براي ابنيه 
عمومي و خصوصي مثال دربرابر حمالت هسته اي هزينه هاي شهر و مردم را باال مي برد چراکه نيازمند 
تمهيدات ويژه اي است، گفت: بر همين مبنا ضرورت داشت تا بررسي دقيق تري صورت گيرد  و در 
همين راستا جلسه اي با سردار جاللي رياست سازمان پدافند غيرعامل برگزار گرديد و در نهايت 
مقرر شد تا ارتباط ميان شوراي شهر و سازمان پدافند غيرعامل تقويت شود و کار در کميسيون هاي 
تخصصي مرتبط پيگيري شود.همچنين مقرر شد در جلسه اي سردار جاللي سخنراني در صحن شورا 

داشته باشند تا ابعاد اين موضوع روشن شود.
هاشمي با اشاره به اينکه براي مثال اگر قرار باشد در ساخت ايستگاه هاي مترو تمامي الزامات پدافند 
غيرعامل رعايت شود بايد مسايل همچون حمالت انتحاري، شيميايي، زيستي، کاربري به عنوان 
پناه گاه در شرايط جنگي و ... مورد توجه باشد، افزود:  اگر در شرايط فعلي شوراي شهر مصوبه اي در 
اين خصوص داشته باشد چه بخش عمومي و چه بخش خصوصي ملزم به رعايت آن مي گردد اما با 
توجه به اينکه هزينه هاي مربوط به اين امر بسيار باالست در نتيجه به طور دقيق رعايت نمي شود 

و کار عملياتي نمي شود.
رئيس شوراي شهر تهران به تجربه اي در اين خصوص اشاره کرد و گفت: زماني که من در مترو بودم 
وقت زيادي با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل گذاشتيم تا يکي از ايستگاه هاي مترو را براساس 

الزامات پدافندي طراحي و اجرايي کنيم اما در نهايت تامين بودجه 
نشد و کار به نهايت نرسيد.

نيازمند  چنين طرح هايي  اجراي  اينکه  بر  تاکيد  با  وي 
هماهنگي  در سطح مديريت کالن کشور همچون دولت، 
مجلس، ستاد کل نيروهاي مسلح و ... است، افزود: چنين 
طرح هايي را صرفا با حرف نمي توان اجرايي کرد و بايد 
ضمن در نظر گرفتن توان اعتباري کشور، کار را به 

صورت کارشناسي پيگيري کرد. 

دکتر سامان ولي نوري 
مديريت  سرزمين  آمايش 
و  فضا  عالمانه  و  خردمندانه 
نگرشي جامع به برنامه ريزي 
و مديريت بهينه بهره برداري 
پايدار از سرزمين است. کاربرد 
آمايش سرزمين براي شناخت 

و رعايت قابليت و استعداد زمين و منابع موجود در 
آن براي کشورهايي که در صدد حرکت در مسير 
توسعه پايدار هستند اجتناب ناپذير است. آمايش 
سرزمين راه حلي بهينه براي تقليل سوء تخريب 
محيط زيست است و مجموعه اقدامات هماهنگ 
به منظور چيدن مردم فعاليت ها، تجهيزات وسايل 
ارتباطي در پهنه سرزمين است. هدف اصلي آمايش 
بلندمدت،  ريزي  برنامه  يک  عنوان  به  سرزمين 
توزيع فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در پهنه 
سرزمين با توجه به ظرفيت هاي پنهان و آشکار 
بهينه  برداري  بهره  منظور  به  که  است  مناطق 
از امکانات و قابليت ها و مشخص کردن نقش و 
مسئوليت خاص هر منطقه بر اساس توانمندي هاي 
آن انجام مي گيرد به گونه اي که هماهنگ با ديگر 
مناطق و در راستاي توسعه ملي باشد. از مهمترين 
مواردي  به  مي توان  سرزمين  آمايش  ويژگيهاي 
چون نگرش همه جانبه به مسائل، آينده نگري 
دورنگري، و نتيجه گيري هاي مکاني از محتويات 
استراتژي  توسعه ملي و عامل پيوند برنامه هاي 

کالن و برنامه هاي منطقه اي اشاره کرد.
بين سه  تعادل  ايجاد  واقع  در  آمايش سرزمين 
عنصر انسان، سرزمين و فعاليت مي باشد بدين 
لحاظ جغرافيا آمايشي ترين علوم و آمايش سرزمين 
جغرافيايي ترين نوع برنامه ريزي است. به عبارتي 
جغرافيا تبيين مي کند و آمايش طراحي مي کند 
و تغيير مي دهد. آمايش سرزمين در کشورهاي 
اروپايي به عنوان موثرترين راه براي رسيدن به 
توسعه اقتصادي از اوايل قرن بيستم در دستور کار 
قرار گرفت و منجر به پخشايش توسعه در فضاي 
آمايش  دقيق تر  طور  به  گرديد.  آنها  جغرافيايي 
سرزمين توسط کلوديوس پتي وزير بازسازي و 
مسکن در کشور فرانسه در  دهه 1940 ابداع شد 
با مشاهده عدم تعادل در توزيع جغرافيايي  که 
پيدايش  با  و خدمات همزمان  فعاليت  جمعيت 
تفکر برنامه ريزي به منظور بازسازي کشور پس 

از جنگ جهاني دوم پديد آمد. 
 در کشور ما سابقه مطالعات آمايش سرزمين به 
اوايل دهه 50 شمسي بازمي گردد. بعد از انقالب 
نيز هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ نهادي و 
سازماني آمايش سرزمين همواره مدنظر بوده اما از 
نظر کاربردي و عملياتي بنظر مي رسد پس از گذشت 
چندين دهه، هنوز هم بعد آمايشي در برنامه هاي 
توسعه اجتماعي، اقتصادي کشور جايگاه مطلوبي 
را ندارد. اين امر باعث شده است تا رهبر معظم 
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 اگر قرار باشد 
در ساخت ايستگاه هاي مترو 

تمامي الزامات پدافند غيرعامل 
رعايت شود بايد مسايل همچون 

احتمال حمالت انتحاري، شيميايي، 
زيستي، کاربري به عنوان پناه گاه 

 در شرايط جنگي و ...
 مورد توجه باشد



صيانت  پايدار بررسي مي کند

آمايش دفـاع

موضوع آمايش سرزمين تاکيد کننند به نحوي که يکي 
از ابعاد اصلي سند چشم انداز 1404 ، آمايش سرزمين 
با تکيه بر مالحظات دفاعي، امنيتي، کارآيي و بازدهي 
اقتصادي، وحدت و يکپارچگي سرزميني و گسترش 
عدالت اجتماعي مي باشد و در بند 3 سياست هاي کلي 
اقتصاد مقاومتي نيز بر اين امر تاکيد داشته اند و در بند 
19 سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه نيز که سال 
گذشته به دولت ابالغ فرمودند تقسيم کار و تعيين نقش 
ملي در مناطق و استانها، نواحي و سواحل و جزاير کشور 

با رعايت الزامات آن را خاطرنشان کردند.
آمايش سرزمين در چارچوب متغيرهاي اقتصادي سياسي و 
فرهنگي زيست محيطي جغرافيايي و امکانات و ظرفيتهاي 
موجود انجام مي شود اما رعايت مالحظات امنيتي براساس 
معيارها و اصول پدافند غير عامل بعد مهمي از اين 
قضيه است که اغلب مغفول م  ماند. آمايش سرزمين 
بعد دفاعي امنيتي دارد زيرا ضرورت هاي دفاع نظامي 
و غير نظامي مسائلي هستند که در جهان کنوني کليه 
ابعاد زندگي را در برمي گيرند و تنها به ايجاد فعاليت 
و اسکان در مناطق استراتژيک محدود نمي شوند. اگر 
امنيت انسان و فعاليت هاي او که در چارچوب برنامه هاي 
آمايش سرزمين مطرح مي شود مورد توجه قرار نگيرد 
ناپايداري و بي ثباتي و کژکارکردي فضاي سرزميني را به 
دنبال خواهد داشت. امنيت و تهديد در آمايش سرزمين 
مفاهيمي هستند که اهميت خاصي داشته و بي شک 
رابطه تهديد و آمايش سرزمين متقابل بوده هر چه 
آمايش سرزمين با نگاه دفاعي و واقع گرايانه انجام شود 
ضريب امنيت ملي باالتر رفته و تهديدها کاهش خواهد 
يافت. توجه به ويژگي هاي سرزمين و فضا در مکانيابي، 
مرتبه بندي فعاليت ها و شناخت عوامل تأثيرگذار از بعد 
دفاعي و پدافند غيرعامل داراي اهميت بسياري است، 
به صورتي که مکان يابي را مي توان آغازي بنيادين در 
اقدامات اساسي پدافند غيرعامل به حساب آورد. ناگفته 
پيداست ويژگي هاي کشور ايران نيز از جمله قرار گرفتن 
در گذرگاه سه قاره، تاريخ گذشته و جنگ تحميلي، 
ضرورت توجه به مسائل دفاعي را در طرح هاي آمايشي 
دو چندان کرده است. در چنين کشوري، ساماندهي 
فضا و فعاليت،زماني پايدار مي شود که امنيت و امکانات 
دفاع از آن در طرح هاي آمايش 

سرزمين مدنظر قرار گيرند.
 رويکرد آمايشي به ساماندهي سازمان 
دفاعي يک کشور باعث مي شود 
که سازمان فضايي نيروهاي مسلح 

به گونه اي در فضا استقرار يابد که حداکثر توان و قابليت دفاعي را براي کشور فراهم نمايد. هدف از 
آمايش سرزمين در رابطه با بخش دفاع استقرار بهينه واحدهاي نظامي براي تأمين حداکثر قابليت 
دفاع و حداقل آسيب پذيري است. به طور کلي با توجه به آنچه گفته شد آمايش دفاعي امنيتي به 
عنوان ساماندهي محيط جغرافيايي )فضايي( کشور و توزيع معقول و مناسب يگان ها و امکانات، 
اماکن حياتي و مراکز حساس و زير ساخت ها با توجه به تهديدات و استفاده بهينه از قابليت هاي 
محيطي به منظور ايجاد ثبات، بازدارندگي و مقابله با تهديدات که حداکثر توان و قابليت هاي 
دفاعي را براي کشور فراهم کند، تعريف شده است. بايد بپذيريم که سازمان فضايي بخش دفاع 
ايران نيز مشابه ساير بخش هاي توسعه از يک نوع آشفتگي و آنارشي فضايي رنج مي برد و منطق 
و چارچوب نظري و سيستماتيکي پشت سر آن قرار نداشته است. بنابراين در اسناد کالن آمايش 
سرزمين بايد موضوع امنيت و دفاع بيش از پيش مد نظر قرار گيرد. مکانيابي سامانه هاي دفاعي 
کشور بايد بگونه اي باشد که تمامي مالحظات جغرافيايي، ژئوپليتيک و ژئو استراتژيک و ژئوکالچر 
را در بر گيرد. شناخت ويژگي هاي جغرافيايي و قومي اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف کشور 
در طرح هاي آمايش سرزمين مي تواند تامين کننده و پوشش دهنده امنيت نيز باشد. به عبارتي 
زماني که صحبت از نگاه امنيت محور و پدافند غير عامل در آمايش سرزمين مي شود تنها مقصود 
مکان يابي بهينه و حفاظت از زيرساخت ها و تاسيسات نظامي و دفاعي نيست بلکه همه آنچه که 
داراي بار امنيتي مي باشد اعم از يک عارضه طبيعي و جغرافيايي تا يک خصلت و ويژگي اجتماعي 

و فرهنگي را در بر مي گيرد.
 بايد اشاره کرد که نگاه امنيتي و پدافندي به آمايش سرزمين و هر نوع برنامه ريزي فضايي در 
نواحي مرزي و حاشيه هاي کشور بخاطر وجود نيروهاي گريز از مرکز به مراتب مهمتر است و 
سياست هاي راهبردي کارآمدي در اين مناطق بايد بکار گرفته شود تا ضمن توسعه متوازن کشور 
از مخاطرات احتمالي نيز جلوگيري شود. مناطق مرزي به دليل تماس با محيط هاي گوناگون 
داخلي و خارجي از ويژگي هاي خاص برخوردارند وجود مبادالت و پيوندهاي فضايي دو سوي مرز 
بين کشورهاي مجاور و آسيب  پذيري ها و تهديدات مختلف در اين مناطق اهميت ويژه اي را در 

فرايند برنامه ريزهاي توسعه امنيت و آمايش کشور به مناطق مرزي داده است. 
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 -آمايشدفاعيامنيتي
بهعنوانساماندهيمحيطجغرافيايي

)فضايي(کشوروتوزيعمعقولومناسب
يگانهاوامکانات،اماکنحياتيومراکز

حساسوزيرساختهاباتوجهبهتهديدات
واستفادهبهينهازقابليتهايمحيطيبه
منظورايجادثبات،بازدارندگيومقابلهبا

تهديداتاست

ي
بد

کال
د 

افن
پد

اه 
رگ

قرا
شور

ل ک
عام

غري
فند 

ن پدا
ازما

ي س
حليل

ي ت
خرب

امه 
اهن

م



شور36
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
ي س

حليل
ي ت

خرب
امه 

اهن
م



37

خانواده ديني، جامعه مستحکم  انقالبي
محور اجتماعي ديني ما خانواده است و در دين اسالم توصیه ها و بايدها و نبايدها حول 
يک مفهومي بنام خانواده شکل میگیرد. شعارهاي کاهش جمعیت مانند فرزند کمتر، 
زندگي بهتر از سیاست هاي استعماري دشمن است که براي جامعه مسلمانان طراحي 
کرده اند و از نظر نقش اجتماعي باعث از بین رفتن نسل ها و يک طیف جامعه در يک 
بازه سي ساله مي شود. اروپايي ها از چند سال گذشته استراتژي محدود کننده جمعیتي 
کشورهاي خود را بهم زده اند و سیاست تشويقي افزايش جمعیت را دنبال مي کنند و 

اين سیاست کاهش جمعیت در کشور ما غلط بوده و هست.
 با مقايسه جمعیت فعلي کشور با زماني که جمعیت کشورما حدود 20 میلیون نفر بود 
متوجه مي شويم که کیفیت زندگي و غذا و بهداشت به مراتب بهتر از گذشته مي باشد، 

لیکن نرخ رشد جمعیت در کشور ما حدود 1.8 مي باشد و اين يک هشدار است.
به دلیل اهمیت جايگاه خانواده تمامي تهديدات دشمن در بعد فرهنگي و سیاسي بر 
روي خانواده متمرکز است و تضعیف خانواده اصلي ترين هدفي است که دشمنان دنبال 

مي کنند.
يک خانواده ديني و مستحکم که در آن عشق و محبت حاکم باشد و در آن اختالفات 
وجود نداشته باشد، فرزندي مستحکم و انقالبي مانند شهید حججي تربیت مي کند که 
هنگامي که او را به مسلخ مي برند چهره برافروخته و انقالبي و باعظمتش يک کشور را 

تحت تاثیر قرار مي دهد.
بر اين مبنا خانواده مهمترين نهضت در جنگ هاي دفاعي است، به گونه اي که موضوع 
پدافند غیر عامل به عنوان جنگ نرم ابتدا بايد در هسته خانواده ها مورد تحلیل و بررسي 
قرار گیرد، زيرا بايد نقش زن به عنوان محور ي ترين الگو و شالوده اصلي بنیان هر خانواده 
مورد توجه قرار گرفته شود، همانند مادر شهید حداديان که با وجود چنان درد عمیقي 
با حفظ اقتدار خود آن سخنراني محکم را انجام داد و در حقیقت با اين اقدامش دز حوزه 

يک جنگ نرم، استوار پاسخ بسیاري از فرافکني ها را داد. 
*چکیده اي از سخنراني سردار دکتر جاللي در نشست فضاي مجازي و آئین همسرداري
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حجت االسالم و المسلمين عبدالل حاجي صادقي نماينده 
ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي در گفت و گو با 
خبرنگار »صيانت پايدار« با اشاره به اينکه به نظر من مهمترين 
تهديد عليه نظام اسالمي خدشه وارد شدن در ارتباط ميان 
امام و امت است، گفت: دشمنان ما به يک واقعيت رسيده اند 
که امت بدون واليت هيچ خطري براي آنها ندارند. حتي اگر 
جمعيت هم زياد شود ولي بدون واليت و رهبري الهي براي 
آنها خطر ندارد. در تاريخ اسالم ما نمونه هايي از اين دست را 
مي بينيم و در شرايط فعلي نيز برخي کشورهاي به اصطالح 

اسالمي بدون ولي در دست و اختيار استکبار هستند.
وي با تاکيد بر اينکه واليت نيز بدون امت اقتدار ندارد و کاري 
از دستش برنمي آيد، يادآور شد: 250 سال امامان معصوم 
اهل قيام و حرکت بودند اما چون امت با آنها نبود هرگز 

نتوانستند نظام واليي به معناي کامل ايجاد کنند.
نماينده ولي فقيه در سپاه با تاکيد بر اينکه امت متصل به 
واليت شکست ندارد، افزود: امت بي واليت خطر ندارد و 

امام بي امت هم اقتدار ندارد.
وي در خصوص رمز ماندگاري انقالب اسالمي در 40 سال 
گذشته با همه دشمني ها و تهاجم ها، گفت: اتصال امت و 
واليت رمز پيروزي بوده است که نظام اسالمي ما را غيرقابل 
شکست کرده است و اکنون نيز تمام تالش دشمن اين است 

پيوند امت و نظام را از بين ببرند و در هم بشکنند.
حاجي صادقي با اشاره به اينکه همه حمالت با موضوعات 
مختف در واقع با هدف اختالل در رابطه واليي مردم و رهبري 
است، خاطرنشان کرد: دشمنان به جمع بندي رسيده اند که تنها 

انقالب اسالمي را خود انقالبيون مي توانند شکست دهند.
وي در تشريح راهبردهاي دشمن در اين زمينه نيز گفت:  
آنها در تالش هستند از يک طرف مسئوالن را مشغول به 
اموري کنند که اولويت انقالب نيست و از سوي ديگر با 
براي  را  راه  انقالبي  نيروهاي  تغيير در محاسبات سياسي 

انفعال باز کنند. آنها همچنين تالش دارند مردم را نسبت به مسئوالن بي اعتماد 
کند و با فاصله بين امت و واليت و حاکميت به اهداف شوم خود که تسلط بر ايران 

است دست پيدا کنند.
نماينده ولي فقيه در سپاه تاکيد کرد: طي چهار دهه گذشته با هوشياري و بصيرت 
مردم و رهبري پيامبرگونه مقام معظم رهبري ما شاهد بوديم که تير دشمنان به 
سنگ خورده است و همين مساله نيز عامل عصبانت و رفتارهاي خارج از منطقي 

همچون عملکرد اخير رئيس جمهور آمريکا در خروج از برجام شده است.
وي با تاکيد بر اينکه مردم و همه اقشار بايد بر يک محور باشند اما مالک آن واليت 
است، گفت: وقتي هدف واحد و رهبري الهي شد با انسجام مي توانيم اين مسير را 
پيش ببريم و به طور شک چنين نيز خواهد شد. همانطور که رهبري ابالغ کرده 
اند ما مي توانيم با واليت مداري که راهکار خدامحوري است در اين مرحله نقشه 
دشمن را نقش بر آب کنيم و نشان دهيم با هيچ تهديدي و تطميعي از دشمن از 

ميدان به در نمي رويم. 
حاجي صادقي با اشاره به اينکه به فرموده رهبر انقالب، مسئوالن امروز در يک آزمون 
سخت براي دفاع از عزت مردم و کشور در برابر دشمني هاي استکبار جهاني هستند، 
گفت: خدا در قرآن مي فرمايد که همه عزت متعلق به من است و لذا کساني که 
فکر مي کنند با سازش با دشمن مي توانند به عزت دست پيدا کنند سخت در 

اشتباه هستند.
وي با بيان اينکه تجربه برجام و بدعهدي و نقض پيمان دشمن امروز پيش روي 
ماست، گفت: انتظار مردم واليت مداري مسئوالن و عبور کشور از اين پيچ تاريخي 

است که انشاالل محقق مي گردد.

مناينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي در گفت و گو با »صيانت پايدار«:

امت متصل به واليت شکست ندارد
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-امتبيواليتخطرنداردوامامبيامت
هماقتدارندارداماامتمتصلبهواليت

شکستندارد
-مسئوالنامروزدريکآزمونسخت

برايدفاعازعزتمردموکشوردربرابر
دشمنيهاياستکبارجهانيهستند



مولوي با بيان اينکه حدود هفت تا هشت هزار رابط پدافند 
غيرعامل در دستگاه هاي اداري کشور وجود دارد، گفت: 
آموزش و فرهنگ سازي در زمينه پدافند غيرعامل را از 
سال گذشته براي گروه ها و اقشار مختلف جامعه شروع 
کرديم اما هنوز نيازمند آموزش و فرهنگ سازي در اين 
زمينه هستيم. مجتبي مولوي معاون مديرکل امور انتظامي 
و پدافند غيرعامل وزارت کشور با بيان اينکه اولويت اصلي 
پدافند غيرعامل سرمايه انساني است، گفت: بايد به گونه اي 
عمل کنيم که اگر تهديدي ايجاد شد، کمترين خسارت 

را به دنبال داشته باشد.
وي افزود: پايداري در برابر تهديدات، حفظ جان انسان ها، 
کاهش آسيب پذيري، حفظ زيرساخت ها و تداوم خدمات 
در مواقع بحران از اهم اهداف پدافند غيرعامل است. وي 
خاطرنشان کرد: با ابالغ سياست هاي کلي نظام در حوزه 
پدافند غيرعامل در 13 بند از سوي مقام معظم رهبري در 
سال 89 نگاه به اين حوزه جدي تر شد و در دولت تدبير و 
اميد اقدامات خوبي در حوزه پدافند غيرعامل انجام شده 
و با نگاه ويژه دکتر روحاني و وزير کشور اين فعاليت ها با 
قوت در دولت دوازدهم ادامه دارد. معاون مديرکل امور 

انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت کشور با تاکيد بر اينکه مباحث پدافند غيرعامل از نيازهاي 
ضروري در جامعه امروز است، گفت: شايسته است با آموزش و فرهنگ سازي مناسب، مردم 
نيز با الزامات پدافند غيرعامل بيشتر از گذشته آشنا شوند و در اجراي سياست هاي اين حوزه 
مشارکت فعال داشته باشند زيرا عرصه اي که مردم در آن خودشان همکاري داشته باشند، 
موفقيت در آن حوزه بيشتر خواهد بود. مولوي با بيان اينکه از مجموع 45 نوع آسيب و تهديد 
در سطح دنيا، حدود 25 مورد آن در کشور ما اتفاق افتاده است، گفت: امروز تهديداتي که 
متوجه زيرساخت هاي کشور است، تغيير يافته و سياست هاي ما در وزارت کشور توجه به اين 
مهم است که حوزه هاي پدافند سايبري، پدافند زيستي، پدافند پرتويي و پدافند کالبدي را 
فعال تر از گذشته کنيم و با مصون سازي جامعه از تهديدات در اين حوزه ها، اقتدار و پايداري 
ملي در نظام جمهوري اسالمي ايران را افزايش دهيم. وي با بيان اينکه امروز حدود 70 درصد 
از عمليات اداري در کشور ما در بستر سايبر انجام مي شود، گفت: 50 درصد از حوادث سايبري 
ما در بخش اداري ناشي از بي توجهي کاربران اداري است. معاون مديرکل امور انتظامي و پدافند 
غيرعامل وزارت کشور گفت: همه ما بايد خطرها و تهديدهاي فضاي سايبري را بشناسيم و 
براي امنيت شبکه و حفظ اطالعات در راستاي مصون سازي آن اقدام کنيم. وي با بيان اينکه 
طرح جامع پدافند غيرعامل در دستور کار همه استان ها قرار گرفته است، اظهار کرد: در اين 
طرح ابتدا دارايي ها را شناسايي کرده و دسته بندي مي کنيم، پس از آن تهديدها را شناسايي 

مي کنيم و پيشنهادهاي الزم را براي مصون سازي ارائه خواهيم کرد.

 معاون مديرکل امور انتظامي
 وزارت کشور  خرب داد

فعاليت بيش از 
7 هزار رابط 
پدافندغيرعامل 
در ادارات کشور

معاون بسيج و امور استان هاي سازمان پدافند غيرعامل 
کشور گفت:در حوزه پدافند غيرعامل بايد آسيب شناسي 
صورت گيرد و اين اقدام، اولويت اصلي در حوزه پدافند 

غيرعامل به شمار مي رود.
سردار غالمعلي حيدري  معاون بسيج و امور استان هاي 
سازمان پدافند غيرعامل کشور با حضور در شوراي پدافند 
غيرعامل استان کرمان عنوان کرد  براي موفقيت در حوزه 
پدافند غيرعامل بايد به موضوع آسيب شناسي توجه ويژه 

صورت گيرد. حيدري  با تاکيد بر اين که »فرهنگ سازي و اطالع رساني در حوزه پدافند غيرعامل 
بايد انجام شود«، عنوان کرد: رهبر معظم انقالب اسالمي نيز بر موضوع پدافند غيرعامل تاکيد 
ويژه اي داشته اند و يکي از راه  هاي جلوگيري از جنگ و خونريزي اين است که خود را قوي 
کنيم. معاون بسيج و امور استان هاي سازمان پدافند غيرعامل کشور با بيان اين که »پدافند 
داراي دو بعد عامل و غير عامل است«، گفت: پدافند عامل به معناي دفاع مسلحانه است که 
به عهده نيروهاي مسلح است و پدافند غيرعامل نيز به معناي دفاع غيرمسلحانه است که بر 
عهده همه افراد جامعه است. وي بر ايمن سازي و پايدارسازي براي رسيدن به امنيت تاکيد 

کرد و گفت: شرط رسيدن به توسعه نيز بهره مندي از امنيت است.
حيدري  افزود: موقعيت منطقه اي، منابع انرژي، منابع معدني و منابع انساني چهار مزيت عمده 

کشور است که همه بايد از آن ها حراست کنيم.
وي با تاکيد بر اين که »کشور ما موقعيتي ژئوپولوتيکي دارد«، گفت: يکي از غني ترين منابع 
معدني در کشور ما قرار دارد و نيروي انساني متخصص، واليتمدار و پرتالش کشور نيز منابع 
اصلي اين کشور هستند. سبک معماري کشور در گذشته به گونه اي بوده که پدافندغيرعامل 
در آن نهادينه شده بود. حيدري  در بخش ديگري از سخنان خود گفت: استان کرمان در 
حوزه اقتصاد مقاومتي استاني مطرح است و بايد در حوزه حمايت از کاالي ايراني نيز اقدامات 
اساسي انجام شود. وي به ايجاد هشت جغرافيايي اقتصادي و تعيين معين هاي اقتصادي نيز 
اشاره و بيان کرد: اگر وابستگي ها را کم کرده و نگاه به درون داشته باشيم، اقتصاد مقاومتي 

محقق شده و به اهداف خود دست خواهيم يافت.

آسيب شناسي؛ اولويت اصلي درحوزه پدافند غيرعامل
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چرا پدافند شيميايي...؟!
سابقه جنگ هاي شیمیايي به جنگ جهاني اول و دوم باز مي گردد. 
در اين جنگ ها از انواع عناصر شیمیايي مانند گاز کلر، گاز خردل و 
گاز اعصاب و نمونه هاي آن علیه طرفین جنگ و مردم درگیر در جنگ 

استفاده شد و تلفات بسیار زياد و وحشتناکي پديد آمد.
بعد از جنگ با توجه به پیامد هاي بسیار نامطلوب استفاده از سالح هاي 
شیمیايي محدوديت ها و چارچوب هاي کنترلي و قواعد و قوانین بین المللي 
تصويب شد و تحت عنوان کنوانسیون منع سالح هاي شیمیايي به 
تصويب رسید که استفاده از هرگونه  سالح شیمیايي علیه نظامیان 

يا غیرنظامیان را به عنوان جنايت جنگي قلمداد مي کند.
جمهوري اسالمي ايران نیز به اين کنوانسیون پیوسته است و همواره 
قواعد و مقررات را رعايت نموده است اما در جنگ تحمیلي متاسفانه 
شاهد بوديم کشورهاي اروپايي تجهیزات و امکانات شیمیايي را در 
اختیار صدام قرار دادند تا علیه رزمندگان و مردم ما استفاده کند 
و در عملیات هاي مختلف از جمله کربالي 4 و کربالي 5 و عملیات 
فاو نمونه هاي اين تسلیحات شیمیايي مورد استفاده حزب بعث قرار 
گرفت. اوج اين حمالت شیمیايي مروبط به حمله به مناطق مسکوني 

اشنويه و سردشت بود که دنیا را نیز شوکه کرد.
متاسفانه در سال هاي اخیر نیز شاهد هستیم که در سوريه و عراق 
مجددا سالح هاي شیمیايي توسط رژيم صهیويستي و گروه تروريستي 
داعش مورد استفاده قرار گرفته و بیش از هفتاد حمله شیمیايي از 
سوي داعش در عراق و همین تعداد علیه مردم سوريه رقم خورد. 
تسلیحات شیمیايي خطرناک و با تبعات بلندمدت هستند و امکان 
استفاده دشمن از اين سالح ها وجود دارد و همین مساله ضرورت و 

لزوم آمادگي دفاعي شیمیايي را براي ما جدي تر مي کند.

البته بايد دانست مساله تهديدات شیمیايي صرفا به جنگ ختم 
نمي شود بلکه امروزه در دنیا صنايع شیمیايي و پتروشیمیايي و صنايع 
گاز توسعه يافته است و کشور ما نیز يکي از کشورهاي توسعه يافته در 
اين زمینه به حساب مي آيد. در اين شرايط و باتوجه به اينکه احتمال 
بروز حوادث شیمیايي در اين صنايع وجود دارد،بايد به سه موضوع 
ايمني، امنیت و دفاع توجه کرد. در ايمني لزوم مقررات گذاري و تعیین 
ضوابط کار با لوازم شیمیايي و حفظ و نگهداري و کار با سموم مورد 
توجه است و در موضوع امنیت به برقراري نظامات کنترلي و پیامدهاي 
احتمالي سوء نیت گروه هاي خرابکار و تروريستي توجه مي گردد و در 
اليه دفاع، مباحثي از جنس پیشگیري و پايش خطر و رفع  آلودگي ها 

و در نهايت امداد و نجات مصدومان مورد توجه قرار دارد.
ما در پدافند شیمیايي دو رويکرد کلي داريم. يک رويکرد در برابر حمله 
شیمیايي است که آن را مديريت و فرماندهي پدافند شیمیايي مي نامیم 
و با تشخیص حادثه و کنترل پیامد ها موضوع را دنبال مي کنیم و در 
رويکرد دوم گرايش پدافند غیرعامل است و زيرساخت هاي شیمیايي 
مانند کارخانه ها بايد از لحاظ فرايند تولید و پردازش و انتقال و مصرف 

مواد شیمیايي بررسي و احتماالت خطر را به حداقل برسانیم.
در شرايط کنوني با توسعه شهرها بسیاري از کارخانه هاي شیمیايي 
به مناطق مسکوني متصل شده اند و نیازمند نظارت و هشداردهي و 
بررسي شدت آلودگي و طرح هاي پدافند شیمیايي هستیم.ما تالش 
مي کنیم دستگاه ها با وظايف خود در پدافند شیمیايي آشنا شوند. 
براي مثال آتش نشاني در کنار اطفاء حريق بايد آمادگي الزم براي 
راستا  اين  در  باشد.البته  داشته  نیز  را  با حوادث شیمیايي  مقابله 
رزمايش هاي مختلفي به ويژه در مناطق صنعتي انجام شده است که 

به صورت فصلي تمرين آنها استمرار دارد.
 *چکیده اي از مصاحبه  سردار جاللي
 با ويژه نامه قرارگاه پدافند شیمیايي
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حوزه هاي  در  فرهنگ سازي  موضوع  امروزه 
موضوعي بديهي است و  نياز به بيان اهميت، 
ضرورت و اثبات ندارد. بلکه آنچه در موضوع 
فرهنگ سازي مطرح است بررسي شيوه هاي 
موثر فرهنگ سازي است. در موضوعات مرتبط 
با پدافند غيرعامل مانند پدافند شيميايي نيز 
که شايد همچنان براي بسياري از آحاد جامعه 
موضوعي جديد به شمار آيد وضع به همين 
در  موضوع  مهمترين  بنابراين  است.  منوال 
فرهنگ سازي پدافند شيميايي، تمرکز بر جامعه 
مخاطب و شيوه ها و ابزار مناسب براي انتقال 
مفاهيم است.در ذيل متن مصاحبه با معاون 
فرهنگي و اطالع رساني قرارگاه پدافند شيميايي 

را مرور مي کنيد:
   به عنوان سوال نخست بفرمايید 
جامعه مخاطب فرهنگ سازي در حوزه 

پدافند شیمیايي چه کساني هستند؟!
مخاطبين پدافند شيميايي را مي توان به دو 
دسته کلي تقسيم بندي کرد. مخاطبين خاص 
که شامل مسئوالن،کارشناسان و نخبگان کشور 
سياست گذاري،  قانون گذاري،  حوزه هاي  در 
تصميم گيري، برنامه ريزي و محققان اين حوزه 
هستند و دسته ديگر ساير افراد جامعه يعني 
عموم مردم و خاواده هايي که سرمايه هاي اين 
عام مي  عنوان مخاطبان  به  کشور هستند. 
باشند. در هر حوزه ما نيازمند به فرهنگ سازي 

هستيم.

  چگونه مي توان مفاهیم مربوط به پدافند شیمیايي را از طرق فرهنگي انتقال 
داد؟!

پدافند شيميايي يعني تمام آنچه که ما را در برابر تهديدات شيميايي مصون و آماده مي سازد. 
خود اين مصونيت و آمادگي داري خاصيت بازدارندگي است. البته حوزه هاي پدافند شيميايي 
متنوع و گسترده اند. اما در مورد تهديد شيميايي به نظرم هر فردي برداشت و ذهنيتي از اين 
عبارت دارد. براي مثال براي بسياري از افراد جامعه تهديدات شيميايي يادآور تلخ ترين خاطرات 
دوران دفاع مقدس يعني استفاده ناجوانمردانه دشمن از سالح هاي شيميايي در سردشت 
است. تهديد شيميايي براي برخي ديگر شايد يادآور خطرات ناشي از مواد شيميايي، سمي، 
آتش زا يا انفجاري و .. باشد. برقراري اين ارتباط هاي ذهني که معموال به دليل شناخت هاي 
قبلي ميان اين مفاهيم و واقعيات صورت مي گيرد در تببين مباحث پدافند شيميايي بسيار 

موثر است.
يکي از واقعيت هاي اشاره شده زندگي در کنار مواد شيميايي خطرناکي است که در بسياري از 
صنايع، زيرساخت ها، مراکز ارائه خدمات عمومي و در يک کالم در گوشه و کتار شهر و محل 
زندگي ما حضور داشته و  قابل لمس است. تصور اينکه زندگي روزانه ما در خانه محل کار يا 
مسير رفت و آمد در کنار چه حجمي از مواد شيمايي خطرآفرين مي گذرد نکته حائز اهميت 

و شايد براي بسياري افراد نگران کننده باشد.
بنابراين آنچه در مباحث پدافند شيميايي مطرح مي گردد موضوعات نامفهوم دور از ذهنيت يا 
غيرقابل پيش بيني نيست. بلکه به نوعي توجه به واقعيت هاي زندگي امروزي و تدبير و تالش 
جهت رفع خطرات يا کاهش تاثيرات نامطلوب ناشي از تهديدات شيميايي و اقدامات واکنشي 

مناسب در برابر آن است.
  براي در امان ماندن در برابر اين تهديدات چه اقداماتي بايد صورت گیرد؟!

تدوين قوانين، تدابير، سياست ها، برنامه ها، اقداماتي مثل مکان يابي مناسب براي زيرساخت ها 
نقاط ضعف، کاهش  بردن  بين  از  و مراکز شيميايي صنعتي، رعايت حريم هاي دسترسي، 
آسيب پذيري زيرساخت ها در برابر تهديدات و حوادث شيميايي، آموزش، تجهيز و ساماندهي 
تيم هاي عملياتي، تعيين وظايف سازمان ها و دستگاه هاي مسئول و تمام آنچه موجب آمادگي 
واکنش مي گردد و البته فرهنگ سازي در حوزه تهديدات و پدافند شيميايي از جمله اقداماتي 

است که بايد صورت گيرد.

در  گفت وگو با معاون فرهنگي قرارگاه پدافند شيميايي عنوان شد

 الزامات فرهنگ سازي
در حوزه پدافند شيميايي
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شیمیايي پدافند  حوزه  در  فرهنگ سازي  راستاي  در  بايد  قدم هايي  چه     
 برداشته شود؟!

ورود به بحث پدافند شيميايي به ويژه فرهنگ سازي مستلزم مقدمه جامعي به نام شناخت محيط 
است. در حوزه پدافند شيميايي شناخت محيط از دو بعد موثر بر يکديگر قابل بررسي است. 
اول شناخت و آگاهي نسبت به تهديدات شيميايي و بسترهاي وقوع آن است و دوم شناخت و 
آگاهي نسبت به افراد و سرمايه هاي در معرض تهديد است. بر اساس يک دسته بندي تهديدات 
شيميايي در يکي از بسترهاي جنگ، تروريسم، صنايع و بستر هاي ديگري مانند واردات انواع 
کاالهاي آلوده به مواد شيميايي و سمي موثر بر سالمت جامعه رخ خواهد داد. بنابراين در 
فرهنگسازي پدافند شيميايي بايد به تمام اين حوزه ها توجه نمود و براي هر کدام در جامعه 
مخاطب خاص و عام برنامه ريزي کرد. در بحث شناخت تهديدات به بسترهاي تهديدزا مانند 
زيرساخت ها و مراکز شيميايي پرخطر نظير مراکز صنعتي توليد کننده، انبار و توزيع سموم  
آفت کش، پتروشيمي ها، مسيرها و حمل و نقل مواد شيميايي پرخطر و آمايش سرزميني آن 
نسبت به جامعه در معرض خطر توجه مي شود. اما در بحث شناخت افراد و سرمايه ها الزم 
است تا اطالعات دقيق نسبت به تراکم و ترکيب جمعيتي جامعه در معرض تهديد از نظر شغل، 
سطح سواد، حتي آداب و رسوم احصا گردد. بر اين اساس با کسب آگاهي و شناخت نسبت 
به موارد ياد شده اولين گام جهت فرهنگ سازي برداشته خواهد شد. نکته مهم آن است که 

تمام اين اقدامات بايد در يک محدوده جغرافيايي مشخص صورت گيرد.
  اولويت هاي فرهنگسازي مخاطبین بر چه اساسي تعیین مي گردد؟

اولويت فرهنگ سازي در يک جامعه به احتمال وقوع تهديد و اثرات و پيامدهاي آن بستگي 
دارد. بر فرض اگر در يک شهر هيچ گونه انبار مواد شيميايي يا کارخانه داراي مواد شيميايي 

وجود نداشته باشد قطعا فرهگسازي در موارد فوق اولويت آن جامعه نيست.
مثال جايي که برف نمي بارد تهيه زنجيرچرخ براي خودروها مفهومي ندارد. البته موضوعات 
پدافند شيميايي مجزا از زندگي افراد جامعه نيست و اگر حوزه اي در يک شهر موضوعيت 
نداشته باشد حوزه هاي ديگري هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند و اين به خاطر آميختگي 

و ارتباط افراد با مواد شيميايي است.
  در حوزه فرهنگ سازي چه اقداماتي را انجام داده يا در دست اجرا داريد؟

در خصوص مخاطبين خاص دوره هاي آموزشي يکي از برنامه هاي اساسي اين قراراگاه است که 
با همکاري بخش هاي مختلف در استان ها و دستگاه هاي داراي اولويت که آمادگي خود را اعالم 
مي کنند. اين دوره ها به تدريج در حال برگزاري است. همچنين ارائه برخي مطالب اطالع رساني و 
فرهنگ سازي در قالب نشريه يا کتابچه جهت معرفي پدافند شيميايي و  براي ساير افراد جامعه با 

ابزارهاي رسانه اي عام پسندتر مانند انيميشن 
دنبال مي شود. البته در موضوع فرهنگ سازي 
مهم است که دستگاه هاي مسئول دست به کار 
شوند و اقدام به فرهنگ سازي نمايند. موضوع 
فرهنگ سازي براي جمعيت مجاور مراکز صنعتي 
بايد با محوريت آن مرکز به فراخور جمعيت 

مرتبط با آن مرکز اقدام شود.
نکته مهم ديگر استمرار موضوع آگاه سازي و 
فرهنگ سازي است. فرهنگ سازي در حوزه 
شيميايي نبايد باعث برهم خوردن آرامش رواني 
مردم شود. بنابراين بايد به موضوع مخاطب شناسي 
و مفاهيمي که قرار است در اين چارچوب به 

مخاطبين ارائه شود توجه کرد.
  با تشکر از شما

من هم سپاسگزارم

-تهديداتشيمياييدريکي
ازبسترهايجنگ،تروريسم،
صنايعوبسترهايديگري
مانندوارداتانواعکاالهاي
آلودهبهموادشيمياييوسمي
موثربرسالمتجامعه
رخخواهدداد
-فرهنگسازيدرحوزه
شيميايينبايدباعثبرهم
خوردنآرامشروانيمردمشود
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قرارگاه  پدافند پرتوي، مرکز 
امنيت بخشي به توان هسته اي کشور

حتي وقتي از نعمت هاي طبیعي اس��تفاده مي کنیم ممکن اس��ت براي 
ما خطراتي پديد بیايد. بحث نیروگاه هسته اي هم ضمن اين که مزيت هايي 
دارد ممکن است خطرزا هم باشد. تأسیسات هسته اي و پرتوي ما به 
همت تالش و تخصص کارشناسان از ايمني خوبي برخوردارند و بیشتر 
از دنیا نگران نیستیم. همان اندازه که دنیا نگران تأسیساتش هست 
ما هم نگرانیم. باالخره کشور موظف است استانداردهاي بین المللي 
تأسیساتش را با مقررات آژانس بین المللي انرژي اتمي هماهنگ و بعد 
راه اندازي کند اما اين به آن معنا نیست که هیچ حادثه اي رخ ندهد. 

هم دنیاي غرب هم دنیاي شرق و هم در کشور ما ممکن است حوادثي 
موجب بروز بحران شود. بنابراين بايد در کنار بهره برداري از اين دانش 
و فناوري مهم و پیشرفته، تأمین امنیت و مديريت و کنترل خطرات 
را هم داشته باشیم تا هر چه ممکن است احتمال وقوع خطر را کاهش 
دهیم يا در صورت وقوع، پیامدهاي آسیب زاي آن را به کمترين میزان 

ممکن برسانیم.
حوادث هسته اي گاهي اوقات حوادث کوچک محلي و محدودند و در خود 
محیط سايت اتفاق مي افتند در اينجا ما نیازي نیست که س��ازمان هاي 
مختلف درگیر شوند. سازمان انرژي اتمي با امکانات و تجهیزاتي که دارد 
مي تواند مسئله را مديريت کند اما اگر حادثه اي خداي ناکرده اتفاق افتاد 
که ش��عاع آن وس��یع باشد و پیامدهاي آن سطح وسیع شهر يا کشور را 
در بر گرفت اين ديگر از عهده سازمان انرژي اتمي خارج مي شود و آنجا نیاز 
به يک سازمان حاکمیتي وجود دارد که بتواند تمامي سازمان هاي لشکري 
و کشوري مرتبط را هماهنگ کند و از امکانات و ظرفیت هايش��ان براي 

مهار بحران استفاده کند. در اين جا قانون اين وظیفه را به سازمان پدافند 
غیرعامل و قرارگاه پرتوي سپرده است.

سازمان انرژي اتمي و سازمان پدافند غیرعامل هرکدام جداگانه وظايفي 
برايش��ان تعريف ش��ده است. قاعدتاً موضوع حوادث دروني تأسیسات 
هس��ته اي در شمار وظايف انرژي اتمي قرار دارد که طبق قوانین بین المللي 
و داخلي کشورها سازمان انرژي اتمي هر کشور موظف است به هر حادثه اي 
يعني مس��ئول  باش��د؛  پاسخگو  مراکز هسته اي رخ دهد،  که درون 
جمع آوري و کنترل و هدايت حوادث و بحران هاي محدود به مراکز هسته اي، 
خود سازمان است و س��ازمان انرژي اتمي موظف است پاسخ بدهد و بر 
اين اساس اين سازمان هم براي خودش تدابیر و تجهیزات و امکاناتي را 

فراهم کرده که اين کاررا انجام بدهد. 
اما اگر محدوده خطر و محدوده حادثه از چارچوب مرکز تأسیسات هسته اي 
خارج شد و به محیط اطراف رسید به خصوص اگر به محدوده جامعه 
برسد و آثار و پیامدهاي حادثه در درون جامعه و اطرافش منتشر شود و 

اثراتي داشته باش��د، آنجا ديگر وظیفه سازمان پدافند غیر عامل و 
قرارگاه پرتوي کشور است که در اين حوزه وارد شود و کنترل و مديريت 
حادثه را بر عهده گیرد. بديهي است که همکاري بقیه سازمان هايي که 
در کش��ور و جود دارند میتواند از ايجاد خطرات جلوگیري کند؛ البته 
به دنبال رفع و دفع  بعد هم  ابتدا پیشگیري کنیم  از  ما وظیفه داريم 
آث��ار و پیامدهايي ک��ه در نتیجه حادثه پیش آماده بر آيیم. شايان 
ذکر اس��ت که سیاس�تگذاري، برنامه ريزي و هدايت واکنش در برابر 
حوادث هسته اي و پرتوي به عهده قرارگاه است ولي اجرائیات کار عمال 
به دس��ت س��ازمانها و يگانهايي است که در کشور وجود دارند: مثل 
وزارتخانه ه��اي مختلفي که  و  بیمارس��تان ها  اورژانس،  احمر،  هالل 
تح��ت يک مديريت واحد به کنترل حوادثي مي پردازند که اثرات آن 

در محیط ش��هري به وجود آمده است.
*چکیده اي از مصاحبه دکتر مسعود عبداله زاده جانشین قرارگاه پدافند 
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قرارگاه  پدافند پرتوي، مرکز 
امنيت بخشي به توان هسته اي کشور

حتي وقتي از نعمت هاي طبیعي اس��تفاده مي کنیم ممکن اس��ت براي 
ما خطراتي پديد بیايد. بحث نیروگاه هسته اي هم ضمن اين که مزيت هايي 
دارد ممکن است خطرزا هم باشد. تأسیسات هسته اي و پرتوي ما به 
همت تالش و تخصص کارشناسان از ايمني خوبي برخوردارند و بیشتر 
از دنیا نگران نیستیم. همان اندازه که دنیا نگران تأسیساتش هست 
ما هم نگرانیم. باالخره کشور موظف است استانداردهاي بین المللي 
تأسیساتش را با مقررات آژانس بین المللي انرژي اتمي هماهنگ و بعد 
راه اندازي کند اما اين به آن معنا نیست که هیچ حادثه اي رخ ندهد. 

هم دنیاي غرب هم دنیاي شرق و هم در کشور ما ممکن است حوادثي 
موجب بروز بحران شود. بنابراين بايد در کنار بهره برداري از اين دانش 
و فناوري مهم و پیشرفته، تأمین امنیت و مديريت و کنترل خطرات 
را هم داشته باشیم تا هر چه ممکن است احتمال وقوع خطر را کاهش 
دهیم يا در صورت وقوع، پیامدهاي آسیب زاي آن را به کمترين میزان 

ممکن برسانیم.
حوادث هسته اي گاهي اوقات حوادث کوچک محلي و محدودند و در خود 
محیط سايت اتفاق مي افتند در اينجا ما نیازي نیست که س��ازمان هاي 
مختلف درگیر شوند. سازمان انرژي اتمي با امکانات و تجهیزاتي که دارد 
مي تواند مسئله را مديريت کند اما اگر حادثه اي خداي ناکرده اتفاق افتاد 
که ش��عاع آن وس��یع باشد و پیامدهاي آن سطح وسیع شهر يا کشور را 
در بر گرفت اين ديگر از عهده سازمان انرژي اتمي خارج مي شود و آنجا نیاز 
به يک سازمان حاکمیتي وجود دارد که بتواند تمامي سازمان هاي لشکري 
و کشوري مرتبط را هماهنگ کند و از امکانات و ظرفیت هايش��ان براي 

مهار بحران استفاده کند. در اين جا قانون اين وظیفه را به سازمان پدافند 
غیرعامل و قرارگاه پرتوي سپرده است.

سازمان انرژي اتمي و سازمان پدافند غیرعامل هرکدام جداگانه وظايفي 
برايش��ان تعريف ش��ده است. قاعدتاً موضوع حوادث دروني تأسیسات 
هس��ته اي در شمار وظايف انرژي اتمي قرار دارد که طبق قوانین بین المللي 
و داخلي کشورها سازمان انرژي اتمي هر کشور موظف است به هر حادثه اي 
يعني مس��ئول  باش��د؛  پاسخگو  مراکز هسته اي رخ دهد،  که درون 
جمع آوري و کنترل و هدايت حوادث و بحران هاي محدود به مراکز هسته اي، 
خود سازمان است و س��ازمان انرژي اتمي موظف است پاسخ بدهد و بر 
اين اساس اين سازمان هم براي خودش تدابیر و تجهیزات و امکاناتي را 

فراهم کرده که اين کاررا انجام بدهد. 
اما اگر محدوده خطر و محدوده حادثه از چارچوب مرکز تأسیسات هسته اي 
خارج شد و به محیط اطراف رسید به خصوص اگر به محدوده جامعه 
برسد و آثار و پیامدهاي حادثه در درون جامعه و اطرافش منتشر شود و 

اثراتي داشته باش��د، آنجا ديگر وظیفه سازمان پدافند غیر عامل و 
قرارگاه پرتوي کشور است که در اين حوزه وارد شود و کنترل و مديريت 
حادثه را بر عهده گیرد. بديهي است که همکاري بقیه سازمان هايي که 
در کش��ور و جود دارند میتواند از ايجاد خطرات جلوگیري کند؛ البته 
به دنبال رفع و دفع  بعد هم  ابتدا پیشگیري کنیم  از  ما وظیفه داريم 
آث��ار و پیامدهايي ک��ه در نتیجه حادثه پیش آماده بر آيیم. شايان 
ذکر اس��ت که سیاس�تگذاري، برنامه ريزي و هدايت واکنش در برابر 
حوادث هسته اي و پرتوي به عهده قرارگاه است ولي اجرائیات کار عمال 
به دس��ت س��ازمانها و يگانهايي است که در کشور وجود دارند: مثل 
وزارتخانه ه��اي مختلفي که  و  بیمارس��تان ها  اورژانس،  احمر،  هالل 
تح��ت يک مديريت واحد به کنترل حوادثي مي پردازند که اثرات آن 

در محیط ش��هري به وجود آمده است.
*چکیده اي از مصاحبه دکتر مسعود عبداله زاده جانشین قرارگاه پدافند 
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اعظم خوب بخت
يکي از اولين کاربرد سالح هاي کشتار جمعي، 
استفاده از حشره کش هاي آفات به عنوان تسليحات 
شيميايي در دوران جنگ جهاني اول بود. اين 
موضوع از منظر نظامي، دستاوردي چشمگير به 
حساب مي آمد چراکه وارد کردن تلفات سنگين 
به دشمن را در پي داشت.در اين رابطه به منظور 
شناسايي بهترين گاز، تست هاي زيادي بر روي 
مواردي  شد.  انجام  غير نظامي  و  نظامي  افراد 
همچون گازهاي اشک آور و يا عوامل ناتوان کننده 
مانند گاز خردل و يا گاز فسژن، بهترين نتايج 

را کسب کردند.
در جنگ جهاني دوم، موضوع استفاده از تسليحات 
کشتار جمعي وارد مرحله تازه اي شد. تا آنجا که 
انفجار بمب هسته اي در هيروشيما و ناگازاکي 
در سال 1945)1324 (جنگ جهاني دوم را به 
پايان رساند. در تاريخ 1 جوالي 1968)10 تير 
1348 (پيمان منع گسترش  سالح هاي هسته اي 
NPT توسط 190 کشور امضا شد، اين پيمان  
تنها به پنج کشور اجازه مي دهد که به سالح هاي 
هسته اي مجهز بمانند؛ اياالت متحده آمريکا، 
انگليس، فرانسه، روسيه و چين. اين کشورها 
همچنين پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد نيز هستند. اين پيمان به  دليل بحران 
موشکي در سال 1962) 1341 ( امضا شد وقتي 
اياالت متحده يک باتري از موشک هاي هسته اي 

شوروي را در جزيره کوبا کشف کرد.
بمب  يک  با  را  کثيف  بمب  يک  نبايد  اساسا 
هسته اي اشتباه بگيريم چون اين دو تفاوت هاي 
بمب هسته اي مي تواند در  دارند. يک  زيادي 
ايجاد  باعث  و  شود  منفجر  زمين  يا  آب  هوا، 
ابرهاي آلوده به مواد پرتوزا از صد تا چند هزار 
کيلومتر شود، حتي مي تواند بخش هاي زيادي 
از قاره را تحت تاثير قرار دهد و هزاران يا حتي 
ميليون ها نفر را از بين ببرد. همه چيز بستگي 
به عوامل متعددي دارد که مي تواند بر نتيجه و 
اثرات ناشي از بمب تاثير بگذارد، از جمله؛ قدرت 
بمب، باد يا ارتفاع از سطح در زمان انفجار و 
همچنين جزئيات ديگر همچون عوارض زمين 

مثل کوه ها و دره ها.
در مقابل، بمب کثيف يک دستگاه دست ساز 
است که در کنار مواد منفجره، موادپرتوزا نيز قرار 
داده شده است، به همين جهت به اين تجهيزات 
پرتوزا« هم گفته مي شود.  »پراکننده سازهاي 
ماده منفجره که مي تواند باروت، ديناميت و ... 

باشد سبب پخش شدن مواد پرتوزا در محيط مي شود. آلودگي ناشي از بمب هاي کثيف ممکن 
است، موجب آلودگي يک محيط براي سال هاي متمادي شود.به طوري که استفاده از آن محيط 
تا زمان رفع آلودگي کامل، ممنوع باشد.در واقع آسيب اصلي بمب کثيف ناشي از انفجار نيست، 
بلکه به علت آلودگي شديدي است که در محيط ايجاد مي کند. معموال قربانيان اصلي اين بمب ها 

افرادي هستند که در تماس با موادپرتوزاي پخش شده قرار مي گيرند.
به  آن  از  ناشي  آ سيب هاي  و  مي شود  منفجر  زمين  روي  بر  معمولي  صورت  به  کثيف  بمب 
عواملي مانند مقدار يا نوع مواد منفجره، مقدار مواد پرتوزا، باد و موقعيت محل انفجار ، بستگي 
دارد. پيامدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بمب هاي کثيف بسيار گسترده است و بر خالف 
تسليحات هسته اي ساخت بمب هاي کثيف به فناوري خاصي نياز ندارد. اين موضوع سبب تمايل 
بسيار زياد گروه هاي تروريستي و خرابکار به استفاده از بمب هاي کثيف شده است. با توجه به 
اينکه مهمترين بخش يک بمب کثيف، مواد پرتوزا است  گروه هاي تروريستي تالش هاي زيادي 
براي به دست آوردن اين مواد داشته اند.براي مثال  در ژانويه 2003 )دي ماه 1381( در هرات 
افغانستان سرنخ هايي از وجود يک بمب کثيف به دست آمد که القاعده در تالش براي ساخت آن 
بود. اطالعات مربوط به اين بمب از جمله نمودارهاي دقيق و اسناد ذخيره شده در رايانه ها نشان 
داد اين گروه تروريستي موفق به ساخت يک بمب کثيف شده است. هرچند اين بمب هيچ وقت 
پيدا نشد.يکي از دستگيرشده هاي القاعده نيز در زندان اياالت متحده، به بازجوها گفته است که 
چنين دستگاهي وجود دارد. احتماال موادپرتوزاي استفاده شده در اين بمب، يکي از چشمه هاي 
پزشکي - تحقيقاتي بوده که در آوريل 2002) فروردين 1381 (توسط کارشناسان آژانس بين 
المللي انرژي اتمي در اختيار دولت افغانستان قرار گرفته است. همچنين در نوامبر سال 2015) 
آبان ماه سال 1394( کيف دستي حاوي چشمه هاي پرتوزاي صنعتي در بغداد از يک شرکت 
نفتي ربوده شد، که بالفاصله به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش داده شد. اين نگراني وجود 

داشت که چشمه مذکور در اختيار گروه ترويستي داعش قرار گرفته باشد.
آنچه که مشخص است تهديدات حوزه پرتوي با توجه به شدت آسيب رساني اين تسليحات بسيار 
جدي است و با توجه به تالش هاي گروه هاي تروريستي اين احتمال وجود دارد که آنها در تالش 
باشند تا از بمب هاي کثيف براي رسيدن به اهداف شوم خود استفاده کنند که ضرورت آشنايي 
همه جامعه با روش هاي پدافند پرتوي را ضروري مي سازد. در اين ميان صيانت از مواد پرتوزا به 
ويژه در بخش هاي صنعتي يک ضرورت ويژه به حساب مي آيد چرا که اين بخش هاي اهداف اصلي 

گروه هاي تروريستي براي سرقت چشمه هاي هسته اي هستند.

گروه هاي تروريستي در پي ساخت بمب هاي کثيف

کيف دستي هاي هسته اي!
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سردار جاللي، رئیس سازمان پدافند غیرعامل با دکتر غالمي، وزير علوم، تحقیقات و فناوري ديدار و گفتگو 
کرد. سردار جاللي در اين ديدار گفت: ما نیازمند ايجاد 15 رشته جديد با موضوع پدافند غیرعامل در دانشگاه ها 
هستیم. بطور مثال چون در حوزه سايبري مورد تهاجم دشمنان قرار مي گیريم، نمي توان به خارجي ها اتکا 
و اعتماد کرد و بايد در نظام کنترل صنعتي مانند برق، آب، گاز و پتروشیمي مرکز کنترل صنعتي اسکاداي 
بومي ايجاد کنیم، اما ما هیچ رشته اي در کشور به نام طراحي و ساخت اسکاداي بومي نداريم . الزم و ضروري 

است که اين رشته ها در کشور ايجاد شود تا در برابر تهديدات و حمالت سايبري مصون بمانیم.
دکتر منصور غالمي، وزير علوم، تحقیقات و فناوري نیز گفت: اصل مطلب اين است که پدافند غیرعامل 
خوب در دانشگاه ها جا نیفتاده است و بايد با برگزاري نشست هايي با حضور روساي دانشگاه هاي معین و 
پژوهشگاه ها و استاندارها و معاونین به صورت کالن با موضوعات پدافند غیرعامل آشنا شوند و آنها متولي 
پیگیري موضوعات پدافند غیرعامل در دانشگاه هاي سطح استان ها شوند. وي افزود: از ظرفیت دانشگاه ها 
در موضوع پدافند غیرعامل بايد استفاده شود و در بعضي موارد به صورت تجمیعي و يا منطقه اي موضوعات 

دنبال شود و آن دانشگاهي که توان بیشتري دارد به  عنوان محور قرار گیرد.

در ديدار سردار جاللي و  دکرت غالمي عنوان شد

 خالء 15 رشته دانشگاهي
با موضوع پدافند غيرعامل



مشت آهنين
جمهوری اسـالمی ثابت  کرده در دفاع 
 از خود کامال مقتدرانـه عمل می کند؛ 
همه ملت مثل يک مشـت محکم گرد هم 
می آينـد و در مقابل متجـاوز و مهاجم 

غيرمنطقی می ايستند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی ۱۳9۴/۱/۳۰


