
ماهنامه عمومي سازمان پدافند غيرعامل کشور
دوره جديد، شماره ششم، مهرماه 1397

سردار دکتر جاللي: 

تهديد ترکيبي با محوريت شبکه هاي اجتماعي 
اولويت نخست ما براي مقابله است

مروري بر گزارش اخير انستيتو واشنگتن آمريکا

 خشم »واشنگتن«
از توانمندي سازمان 

پدافند غيرعامل

در اين شماره مي خوانيد:
ايمان به نصرت  الهي و اتکا به توان مردمي/ دکتر محسن محبي

رسانه و چالش اعتماد مخاطب/ محمدحسين فروتن
بودجه پدافند غيرعامل بايد تقويت شود/ دکتر حشمت اهلل فالحت پيشه

تأمين امنيت همه جانبه با پدافند غيرعامل/ دکتر مهدي جمالي نژاد
حراست از سرمايه هاي شهري/ مهندس اسداهلل کريمي

الزام مديران به گذراندن دوره هاي پدافند غيرعامل/ دکتر علي کرمي





»َوَعلَّْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم َفَهْل َاْنُتْم شاِكُروَن«
و بـه او )داوود عـليـه السـالم( آمـوختيم تا برايتان زره بسازد، تا شمارا 

به هنگام جنگيدنتان حفظ کند، پس آيا سپاسگزارى مى کنيد؟
سوره مبارکه انبياء، آيه 80



يادداشت تخصیص

مصاحبه

مصاحبه

مصاحبه

مصاحبه

تيرت يک 

گزارش ويژه 11
يادداشت سردبري 6
يادداشت تخصیص 19



يادداشت تخصیص

مصاحبه

مصاحبه

مصاحبه

مصاحبه

فهرست

ماهنامه خبري تحليلي سازمان پدافند غيرعامل کشور
دوره جديد، شماره ششم، مهرماه 1397
مدير مسئول: سردار دکتر غالمرضا جاللي
سردبير: دکتر محسن محبي
دبير تحريريه و مجري پروژه: محمد اسکندري
 اعضاي هيئت تحريريه: دکتر حميدرضا حسيني دانا،

دکتر سامان ولي نوري، حسين جمشيديان، محمدرضا متانت، 
 محمد علي زاده، حميد انصاري،  فاطمه مهرداديان،
مهناز رضايي، فاطمه صيدي و...
طراح و صفحه بندي: عليرضا تدريسي
عکاس: پوريا شاه منصوري
ترجمه و پژوهش: سمانه قلي زاده
ناظر پروژه: دکتر محمد حسين اسماعيلي
امور اداري و پشتيباني:  حسين عسکري
Sianatepaydar@gmail.com :ارتباط با ما
@ sianatepaydar

ايستادگي در برابر جنگ تركيبي
سردار دكتر جاللي

پدافند غيرعامل، ايمان به نصرت  الهي و اتكاي به توان مردمي
 دكتر محسن محبي

خشم آيپک از توانمندي هاي سازمان پدافند غيرعامل  كشور
 محمد اسكندري 

الزامات صيانت از قلمرو سايبري
مهندس محمدرضا فرجي پور

رسانه و چالش اعتماد مخاطب 
محمدحسين فروتن

بودجه پدافند غيرعامل كشور تقويت شود 
 دكتر حشمت اهلل فالحت پيشه

تأمين امنيت همه جانبه با پدافند غيرعامل
دكتر مهدي جمالي نژاد

حراست از سرمايه هاي شهري
مهندس اسد اهلل كريمي

الزام مديران به گذراندن دوره هاي پدافند غيرعامل
دكتر علي كرمي

تيرت يک 

گزارش ويژه 11
يادداشت سردبري 6
يادداشت تخصیص 192132373742

7

ماهنامه عمومي سازمان پدافند غيرعامل کشور
دوره جديد، شماره ششم، مهرماه 1397

سردار دکتر جاللي: 

تهديد ترکيبي با محوريت شبکه هاي اجتماعي 
اولويت نخست ما براي مقابله است

مروري بر گزارش اخير انستيتو واشنگتن آمريکا

 خشم »واشنگتن«
از توانمندي سازمان 

پدافند غيرعامل

در اين شماره مي خوانيد:
ايمان به نصرت  الهي و اتکا به توان مردمي/ دکتر محسن محبي

رسانه و چالش اعتماد مخاطب/ محمدحسين فروتن
بودجه پدافند غيرعامل بايد تقويت شود/ دکتر حشمت اهلل فالحت پيشه

تأمين امنيت همه جانبه با پدافند غيرعامل/ دکتر مهدي جمالي نژاد
حراست از سرمايه هاي شهري/ مهندس اسداهلل کريمي

الزام مديران به گذراندن دوره هاي پدافند غيرعامل/ دکتر علي کرمي



دکتر محسن محبي
معاون توسعه فرهنگي و اطالع رساني سازمان پدافند غيرعامل کشور

واقعيت آن است که اکنون و در دهه دوم از فعاليت  سازمان پدافند غيرعامل کشور، وظايف و 
رسالت هاي اين سازمان بيشتر از گذشته داراي اهميت شده است. در چهل  سالگي انقالب اسالمي، 
بسياري از تهديدات سخت به دليل ارتقاي توانمندي هاي داخلي رنگ باخته اند. ما عمال تهديد نظامي 

را پشت سر گذاشته ايم اما تهديدات جديد مبتني بر حوزه هاي نوين در حال شکل گيري است. 
جنگ اقتصادي، جنگ رسانه اي، جنگ سايبري، جنگ هاي اطالعاتي و امنيتي و... از جمله حوزه هاي 

جديد نبرد است که تا حدود بسياري ماهيت آنها با جنگ هاي سخت و نظامي تفاوت دارد.
بر اين مبنا بخش عمده اي از ماموريت دفاع در برابر اين مدل از جنگ ها به سازمان 

پدافند غيرعامل کشور بازمي گردد. سازماني که اساسا وظيفه هدايت و راهبري دفاع 
مردم پايه را برعهده دارد. بر اساس متن اساسنامه ماموريت اين سازمان عبارت است 
از:  »سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت، سازماندهي، نظارت و راهبري موضوع 
پدافند غيرعامل و دفاع غيرنظامي در چارچوب و در جهت تحقق سياست هاي 
ابالغي و فرامين حضرت امام خامنه اي)مدظله العالي( و قوانين موضوعه کشور از 

طريق فرهنگ سازي و آموزش عمومي و تخصصي، آمادگي و ارتقاي مقاومت ملي، 
پايش تهديدات، طبقه بندي و سطح بندي مراکز و حوزه ها، کاهش آسيب پذيري ها، 

نهادينه سازي اصول، الزامات و مالحظات فني مهندسي پدافند غيرعامل در ذات طرح ها و 
پروژه هاي ملي، استاني و موضوعي کشور، تسهيل مديريت بحران و تداوم کارکردهاي ضروري کشور، 

صيانت و کمک به اداره مردم در راستاي مصون سازي کشور در برابر انواع تهديدات دشمن.«
و  معتقديم ظرفيت ها  ما  چالش ها،  تنوع  و  فشارها  و  تهديدات  تمامي  علي رغم  و  اين حال  با 
توانمندي هاي داخلي امکان عبور موفقيت آميز کشور از اين مراحل را پديد آورده است.ايران 
اسالمي از نظر منابع و توانمندي ها در بسياري از حوزه هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي، سياسي 
و ... داراي چنان ظرفيت هاي کالني است که بالفعل کردن تنها بخشي از آنها مي تواند تمامي 

چالش هاي کنوني کشور را برطرف سازد.
با اين حال نخ تسبيح به فعليت  درآوردن اين ظرفيت ها در دو مولفه خالصه مي شود؛ »ايمان به 
نصرت الهي و اتکاي به مردم«.  در يکصد سال اخير تاريخ ايران، هرجا مردم حضور داشته اند پيروزي 
و نصرت الهي به دست آمده است و هرجا مردم ديده نشده اند ما دچار شکست شده ايم. پيروزي 

انقالب اسالمي حاصل حضور يکپارچه مردم 
در صحنه بود. شکست صدام نيز همين طور! 
سازندگي کشور جايي رقم خورد که مردم پاي کار 
بودند و علم وفناوري آنجايي به پيش رفت که 
جوانان مومن و متعهد همين ملت دست به کار 
شدند. اکنون نيز ما مي توانيم تمامي تهديدات 
و مشکالت را کنار بزنيم به شرطي که مردم دار 
جز نيست  چيزي  اين  و  باشيم  مردم باور   و 

رسم امام راحل)ره( و رهبر فرزانه انقالب اسالمي 
امام خامنه اي)مدظله العالي(.

ضمن آنکه بايد به اين امر مهم نيز توجه داشت 
با  »خدا  شعار  تاکنون  انقالب  ابتداي  از  که 
ماست« توانسته کشور را از گردنه هاي سخت 
دهه  سال هاي  دهد.  عبور  ايمن  بزنگاه ها،  و 
شصت و موج ترورها، جدايي طلبي ها، 8 سال 
جنگ تحميلي، تحريم هاي گسترده علمي و 
اقتصادي و ... از جمله بسترهاي تهديدي بوده 
است که انقالب اسالمي، سخت اما با غرور و 
افتخار از آن بيرون آمده است و رمز اين پيروزي 
نيز تکيه به نصرت الهي بوده است. به تعبير 
رهبر عزيزمان امام خامنه اي )مدظله العالي(: 
»جمهوري اسالمي چهل سال است که آماج 
است؛  آمريکا  آمريکا و همدستان  خرابکاري 
در اين چهل سال در جمهوري اسالمي چه 
اتفاقي افتاده است؟ جمهوري اسالمي از يک 
نهال باريک تبديل شده است به يک درخت 
برومند و پرثمر؛ جمهوري اسالمي به رغِم ميل 
قدرت هاي استکباري و آمريکا، توانسته است 
دل ملت هاي اسالمي را به پيام خود جلب کند 
و جذب کند؛ توانسته است توطئه  آمريکا را در 
اين منطقه با شکست مواجه کند؛ يک نمونه 
سوريه است، يک نمونه عراق است، يک نمونه 
لبنان است. ملت هاي منطقه قدرت 
ايستادگِي خودشان را در مقابل 
توطئه  استکبار آزمودند؛ ملت 
عراق با شجاعت ايستاد، ملت 
سوريه با فداکاري در ميدان 
حاضر شد؛ اينها نشانه هاي 
قدرت خداوند و نشانه هاي 
صدق وعده  الهي است که فرمود: 
ياَاَيَُّها الَّذيَن ءاَمُنوا اِن تَنُصُروا اهللَ 
يَنُصرُکم َو يَُثبِّت اَقداَمُکم؛ هم نصرت داد، 
هم ثبات قدم داد.«)1( بر اين مبنا با هوشياري 
و بصيرت، مراقب تهديدها و آزمون ها هستيم 
و با ايمان به نصرت الهي و اتکاي به مردم به 
فرداي ايران اسالمي اميدواريم و براي آبادي 

آن مجدانه مي کوشيم. 
پي نوشت:  

1- بيانات رهبري انقالب)مدظله العالي( در 
دانشگاه علوم دريايي امام خميني)ره( نوشهر 
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در يكصد سال اخير 
تاريخ ايران، هرجا مردم 

حضور داشته اند پيروزي و 
نصرت الهي به دست آمده است

با هوشياري و بصيرت، مراقب تهديدها 
و آزمون ها هستيم اما با ايمان به 

نصرت الهي و اتكاي به مردم 
به فرداي ايران اسالمي 

اميدواريم 
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سردار دکتر غالمرضا جاللي رياست سازمان پدافند 
 غيرعامل کشور در گفتگويي تفصيلي با خبرنگاران ،

سازمان  اين  هاي  مسئوليت  و  وظايف  تشريح  به 
با  تقابل  امنيتي در حوزه  بيان برخي نکات  نيز  و 
تهديدات پرداخته است که مشروح آن را در ادامه 

مي خوانيد:
براي شروع گفتگو بفرماييد که اين سازمان از 
چه زماني شروع به کار کرد و در مقطع فعلي 

چه وظايفي براي آن تعريف شده است؟
حوزه و چارچوب فعاليت ما در اساسنامه سازمان مشخص 
شده و تحول موضوعات در پدافند غيرعامل يک بازه 
زماني دارد، هرچند در گذشته، پدافند غيرعامل در 
حوزه استحکام بخشي به زيربناها در برابر تهديدات 
و حفظ کارکردهاي زيربنايي در شرايط جنگ مورد 

استفاده قرار مي گرفت.
در دنيا، معموال حفاظت و اداره مردم در زمان جنگ 
برعهده سازمان هاي پدافند غيرعامل است که در خيلي 
از کشورها هم نام آن را سازمان دفاع غير نظامي 
گذاشته اند و تحت همين عنوان، فدراسيون دفاع 

غيرنظامي نيز در سازمان ملل ايجاد شد.
تفاوت ما با آنها در اين است که در اين کشورها، 
تهديدات طبيعي مثل سيل و زلزله و... هم شامل 
وظايف اين سازمان ها مي شود اما در کشور ما -غلط يا 
درست- مجلس تصميم گرفته که مقابله با تهديدات 

طبيعي در حيطه کار سازمان مديريت بحران وزارت کشور باشد و تهديدات غير طبيعي برعهده سازمان 
پدافند غيرعامل.

در دنيا معموالً هر دو برعهده يک سازمان است البته برخي هم چند سازمان دارند. مثاًل آمريکايي ها يک 
سازمان مديريت بحران و يک سازمان امنيت سرزميني و در حوزه سايبري هم يک فرمانده سايبري و يک 

بخش هم امنيت سايبري دارند.
بعد از جنگ تحميلي، رهبر معظم انقالب بيشترين دغدغه  را براي تشکيل پدافند غيرعامل داشتند و مرتب 
از دولت ها پيگيري مي کردند و وقتي اين مسئوليت به من واگذار شد، پرونده اي به من دادند که مطالعه 
کنم و ديدم که دغدغه آقا اين بود که وقتي جنگ تمام شد و خواستيم کشور را بسازيم، طوري نسازيم که 

دوباره در زمان جنگ به همان مشکالت قبل دچار شويم.
  اين دغدغه چقدر توسط دولت ها جدي گرفته شد؟

متأسفانه هرچه ايشان تاکيد کردند، کار بخوبي پيش نرفت چون دولت ها با سرعت مشغول ساخت و ساز 
شدند و خيلي از مالحظات پدافند غيرعامل را رعايت نکردند و در برخي اماکن نه تنها مالحظات رعايت 

نشده بود، بلکه انبوهي از آسيب پذيري ها را توليد کردند.
 * مثال در کجاها؟

به عنوان مثال در عسلويه، مراکز پرخطر و پرتراکم با ارزش باال را کنار هم و کنار مرز ايجاد کرده اند که با 
هيچ معيار و مقياس پدافندي قابل توجيه نيست.

بعد از مدتي مجمع تشخيص مصلحت نظام يک سري سياست براي پدافند غيرعامل آماده کرد و در سال 
8۶ به جمع بندي رسيد و سال 8۹ توسط حضرت آقا ابالغ شد که در آنجا يکسري مأموريت هاي ديگر براي 

پدافند غيرعامل تعريف کردند.
در سال ۹۳ اساسنامه سازمان پدافند غيرعامل به تصويب رهبري رسيد و مأموريت ها در حوزه هاي مختلف 
تصريح و گستره کار پدافند مشخص شد که شامل موضوعاتي نظيرآماده سازي، پيشگيري، مقاوم سازي و 
مستحکم سازي کشور و مردم در برابر تهديدات ناشي از حوادث صنعتي و امنيتي و نظامي مي شد. البته با 

توجه به تنوع تهديدات، با تلفيق برخي حوزه  ها، شاخه هاي جديد نيز ايجاد مي شود.
* در خصوص اماکني مثل همان عسلويه که فرموديد، باالخره چاره چيست؟ اين اماکن را که 

گفتگیو تفصيیل با سردار دکرت جالیل

 پدافند غيرعامل، دفاع مردمي
و ايستادگي در برابر جنگ تركيبي
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- دغدغه رهبر انقالب درباره 
پدافند غيرعامل پس از جنگ، 

اين بود که هنگامي که خواستيم 
کشور را بسازيم، طوري نسازيم 
که دوباره در زمان جنگ به همان 

مشکالت قبل دچار شويم

- دولت ها برخي از مالحظات 
پدافند غيرعامل را رعايت 

نکرده اند

- در همه استان  ها، يک مديرکل 
پدافند غيرعامل داريم و در همه 
دستگاه ها هم يک مديرکل داريم
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نمي شود همينطور رها کرد، آيا راهکاري براي 
جبران اشتباهات گذشته وجود دارد؟

حتما راهکار دارد. کار نشد ندارد اما کاري که ما 
مي خواهيم انجام دهيم در ۲ حالت است. يک وقت 
مي خواهيم جايي را االن بسازيم. فرض کنيد در منطقه 
پارس شمالي که عسلويه شماره ۲ مي خواهد درست 
شود، يا عسلويه شماره ۳ که در چابهار قرار است 
باشد، از همين االن مي توانيم برويم و مالحظات مان 
را پيش بيني  کنيم که فاصله ها رعايت شود و عمق 

داده شود و همه اين کارها شدني است.
اما مسئله اي به نام هزينه و فايده وجود دارد يعني رقمي که خرج مي کنيم چقدر برايمان فايده دارد. در اين 

خصوص شايد جاهايي افزايش هزينه، کار را غيراقتصادي کند که بايد کنترل و مالحظه کرد.
اما در خصوص وضع فعلي و جايي مثل عسلويه هم راهکار هست، منتهي بايد هزينه و فايده را سنجيد. 
مثال اينکه بخواهيم وضع موجود را خراب کنيم و دوباره بسازيم، طبيعتا هم زمان بر است و هم هزينه هاي 
زيادي دارد که دست ما را مي بندد.راه ديگر هم اين است که خطرات و آسيب ها را با فرمول هزينه و فايده 

کم کنيم که در حال انجام است.
مثاًل در يک جايي که کل گاز از يک لوله عبور مي کند و بعد از يک پمپ گذر مي کند، بياييم يک لوله را 
به چهار لوله تقسيم و فاصله ها را زياد کنيم که اگر يکي از آنها آتش گرفت ديگري مشکل نداشته باشد. 

به اينها کاهش ريسک و خطرات مي گويند که در حال انجام است.
اما در هر صورت، اثربخشي اين کار نسبت به اينکه از ابتدا مکاني درست ساخته شود، متفاوت است و بايد 

از االن هرچه مي سازيم با رعايت قوانين باشد تا آيندگان مشکلي نداشته باشند.
 حوزه کار سازمان پدافند غيرعامل ارتباط تنگاتنگي با دولت دارد و شما نمايندگاني هم در 
سازمان هاي مختلف داريد. با اين تفاسيري هم که شما گفتيد، اگر دولت پاي کار نيايد، کار پيش 
نمي رود. با اين حال، برخي مواقع گاليه هايي مي شنويم که دولت موضوع را جدي نمي گيرد، اصال 

اين موضوع پدافند غيرعامل چقدر براي دولت  ها جا افتاده و آن را جدي گرفته اند؟
در همه جاي دنيا ساختاري شبيه ساختار ما در داخل دولت هم وجود دارد مثل سازمان استاندارد و مديريت 
بحران که در دولت و زير نظر رئيس جمهور هستند اما در کشور ما چون بخش دفاع، ساختارش از بخش دولت 

جداست، موضوع پدافند غيرعامل هم جدا از دولت تشکيل و به ستادکل نيروهاي مسلح واگذار شد.
به هرحال پدافند غيرعامل، بدنه و ساختار و تفکرش در بخش دفاع است اما حوزه و کارکردش در دولت 
است. لذا در اواخر دولت اصالحات، يک آيين نامه اجرايي تنظيم کرديم که با امضاي دکتر عارف که معاون 
اول بود ابالغ شد که سازوکار مشترک بين دولت و سازمان است و مي گويد هر وزارتخانه و دستگاهي مؤظف 
است يکي از معاونينش را به عنوان رابط ما با هماهنگي معرفي کند و آنجا دبيرخانه و مديرکل ايجاد شود 

و ما تعامل مان با آن دستگاه را از طريق اين معاونت انجام دهيم. اين کار انجام شده است.
در همه استان  ها، يک مديرکل پدافند غيرعامل داريم و در همه دستگاه ها هم يک مديرکل داريم و يکي 

از معاونين هم معاون ما محسوب مي شود و با آن تعامل مي کنيم.
اما ساختارهايي که بين دولت و نيروهاي مسلح وجود دارد معموالً دچار ضعف در ارتباطات است. يعني 
دولت کار خودش را جلو مي برد و نيروهاي مسلح هم کار خود را دارند و دولت هاي مختلف هم نگاه شان 

به نيروهاي مسلح متفاوت است، برخي از خودشان مي دانند و برخي خير.
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- دکتر روحاني تعبيري دارند که 
مي گويند اولين مسئول پدافند 
غيرعامل من بودم

- شايد با دستگاه هاي دولتي 
اختالف نظر داشته باشيم اما 
دعوايي وجود ندارد

-  تهديد ترکيبي با محوريت 
شبکه هاي اجتماعي اولويت اول 
ماست و اولويت دوم هم تهديد 
اقتصادي و اولويت سوم تهديد 
سايبري است

-   جنگ هيبريدي يا ترکيبي 
)Hybrid warfare( جنگي است 
که در آن دشمن از تمام فناوري ها 
و حوزه ها جهت تاثير فشار 
قراردادن کشور استفاده مي کند
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لذا شيب همکاري يک مقداري متفاوت است. ولي باالخره اين کار به صورت يک روال در حال انجام است 
و مانع جدي نداريم. هرچند با توجه به سوابق دکتر روحاني که در زمان جنگ فرمانده پدافند هوايي و 
غيرعامل بودند -و خودشان تعبيري دارند که مي گويند اولين مسئول پدافند غيرعامل من بودم- و نيز 
اينکه رئيس کميسيون دفاعي مجمع بودند و سياست هاي مجمع که در مورد پدافند غيرعامل تنظيم شده 
در جلساتي بود که خود ايشان تشکيل مي داد، و در مجمع هم خودشان از آن دفاع مي کردند، پس قاعدتا 
توجيه ترين رئيس جمهور نسبت به پدافند غيرعامل هستند و ما از رئيس جمهوري که تا اين اندازه توجيه 

است، انتظار همکاري بيشتري داريم.
 اخيراً هم ميان شما و وزارت ارتباطات موضوعي تبديل به بحث هاي حاشيه اي شد، اين اختالف ها 

چقدر جدي است؟
ما با همه وزارتخانه ها ارتباط داريم و ممکن است در برخي موضوعات اختالف نظر باشد. مثاًل در حوزه 
محصوالت تراريخته، ما با وزارت جهاد کشاورزي اختالف داريم، ما مي گوييم اين موضوع ضرر دارد آنها 

مي گويند ضرر ندارد.
اينها بحث هايي است که براي آن جلسه مي گذاريم و صحبت مي کنيم ولي بازتاب آنها در رسانه ها بعضي 
اوقات به گونه اي است که مخاطب برداشت مي کند شايد دعوايي وجود داشته باشد، در صورتي که اينطور 

نيست.
اختالف نظر هست و طبيعي هم هست چون نگاه ما تهديدمحور و نگاه آنها فرصت محور است. لذا اختالف نظر 

داريم اما چالشي که قابل حل نباشد، نيست.
در خصوص وزارت ارتباطات هم االن هماهنگي خوبي داريم و اقدامات اوليه رزمايش مشترک را انجام 

مي دهيم.
شما قطعا به واسطه مسئوليتي که برعهده داريد، دائم در حال رصد تهديدات هستيد؛ امروز 

مهم ترين تهديدي که متوجه کشور است را چه مي دانيد؟
ما با طيف ترکيبي تهديد روبه رو هستيم که به آن تهديدات هيبريدي مي گويند. بخش اول آن عمليات رواني 
در حوزه فرهنگي، سياسي، امنيتي و اقتصادي است و بخش بعدي امنيت ملي و در کالس براندازي است که 

ابزار همه اينها، شبکه هاي اجتماعي است که حضرت آقا از آن با تعبير سالح شيميايي نام بردند.
لذا تهديد ترکيبي با محوريت شبکه هاي اجتماعي اولويت اول ماست و اولويت دوم هم تهديد اقتصادي 
و اولويت سوم تهديد سايبري است که هم فعال سازي شبکه هاي اجتماعي و هم حمله به زيرساخت ها را 

شامل مي شود.
در خصوص تهديد ترکيبي مي توانيد بيشتر توضيح دهيد؟!

بعد از خروج آمريکا از برجام، با رويکرد و تهديدات جديدي از سوي دشمن روبه رو شديم که آمريکايي ها 
اسم آن را جنگ هيبريدي گذاشته اند. اين جنگ يک جنگ ترکيبي است )Hybrid warfare( و شامل 
بخش هاي مختلفي است که از همه فناوري ها در آن استفاده مي کنند. همچنين موضوعات مختلفي را در بر 
مي گيرد. استراتژي دشمنان استفاده از قابليت ها و ظرفيت هايي است که به صورت ترکيبي با هم تلفيق شود 
و در راستاي اهدافشان حرکت کند. آمريکايي ها از اين استراتژي دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را دنبال 
مي کنند؛ هدف اول آنها مجبور کردن ايران به پذيرش شرايط آنهاست، چيزي شبيه شروط دوازده گانه وزير 
خارجه شان، هدف ثانويه آنها در صورت نتيجه ندادن برنامه هايشان سوق دادن ايران به سمت درگيري هاي 

داخلي و آشوب است.
  سناريوي دشمن سه سطح دارد؛ يک سطح آن سطح راهبردي است که شامل هماهنگي در سطح بين الملل 
براي تنظيم روابط ايران، اروپا و ديگر کشورها در قالب برجام، همچنين هماهنگ کردن همه کشورها در 
راستاي استراتژي خودشان مي شود. سطح ديگر سطح عملياتي است، يعني هماهنگي همه ابزارها که مي تواند 
در قالب جنگ هيبريدي عمل کند که شامل عمليات رواني، امنيتي، اليه هاي اقتصادي و سايبري، امنيت ملي 
و آشوب را دربر مي گيرد. آمريکايي ها حرکتي را راه انداختند که به آن سازماندهي جريان بي سر مي گويند 
زيرا اگر جريان مخالف سر يا رهبر داشته باشد دستگاه هاي اطالعاتي ايران به خوبي مي توانند آن را شناسايي 
و قطع کنند  پس با اقدامات اوليه امنيتي نمي توان رهبر يا سرآشوب را پيدا کرد.سطح سوم سطح اجرايي 

است که عمدتا در عرصه هاي اجرايي و در عرصه هاي اقتصادي و عمليات رواني شکل مي گيرد.
دشمنان مي خواهند در قالب شبکه هاي اجتماعي هماهنگي هاي الزم را انجام دهند. مثال در آشوب هاي سال 
گذشته ما دو اليه از شبکه را پيدا کرديم که يکي از آنها شبکه عملياتي مبتني بر شبکه تلگرام و ديگري 
شبکه نخبگان و مسئولين از طريق توييتر بود. آنها توانسته بودند اين دو شبکه را هماهنگ و اهداف خود 
را دنبال کنند. آمريکايي ها در استراتژي هايشان مفسدين اقتصادي را سرباز خود مي دانند زيرا آنها به دنبال 

منافع شخصي هستند اما در جهت اهداف آمريکا حرکت مي کنند.
آمريکايي ها مي گويند جنگ را نشان بدهيم و براي دوقطبي کردن جامعه از آن استفاده کنيم اما وارد آن 
نشويم زيرا خاصيتي ندارد. باجنگ اتحاد و انسجام در کشور به وجود مي آيد و در مقابل دشمن مي ايستند 
و آمريکايي ها هم افق روشني از نتيجه جنگ ندارند. خوشبختانه ما در بسياري از حوزه ها از جمله جنگ 

زميني و دريايي به بازدارندگي رسيده ايم.
 آنان معتقدند فشارهاي اقتصادي را در دراز مدت 
نمي توانند دنبال کنند زيرا ايران براي آنها راهکارهايي 
پيدا مي کند. آنها نقطه اوج اين فشارها را تا آخر سال 
پيش بيني کرده اند ، مخالفان اين استراتژي معتقدند 
اگر جمهوري اسالمي ايران طاقت بياورد و در برابر 
اين فشارها شکست نخورد برنده نهايي خواهد بود. ما 
در چهل سالگي انقالب اسالمي درگير يک سناريوي 
جديد عليه ايران هستيم. درچهل سالگي انقالب در 
حداکثر قدرت دفاعي و امنيتي و قدرت بازدارندگي 
موثر دفاعي درگير يک سناريوي جديد از تهديد 

شده ايم.
البته نظرهاي   حوزه اين استراتژي مردم هستند 
مختلفي در آمريکا وجود دارد، عده اي معتقدند براندازي 
جمهوري اسالمي ممکن نيست و تاکنون تالش هاي 
زيادي براي اين مساله کرده اند که نتيجه نداده است، 
برخي ديگر مي گويند شرايط ايران استثنايي است 
و ضعف ها و کمبودهايي وجود دارد که ممکن است 
استراتژي آنها اتفاق بيفتد. دشمن مي گويد ما بايد 
تصور فروپاشي نظام را در مردم ايجاد کنيم. يکي 
از محورهايي که توسط شبکه هاي اجتماعي دنبال 
مي شود همين موضوع است تا مردم فکر کنند در 
آينده اي نزديک اين اتفاق رخ مي دهد. آنجا که رهبري 
معظم انقالب در ديدار با اعضاي هيئت دولت فرمودند 
دولت بايد در تصور مردم مقتدر و کارآمد باشد براي 

مقابله با همين تهديد دشمن است.
 بخش راهبرد اصلي دشمنان از طريق عمليات رواني 
دنبال مي شود به همين دليل با ابزار رسانه به دنبال 
هدايت افکار عمومي هستند. حوادث سال گذشته نيز 
موجب توهم در آنها شده که مي توانند از شبکه هاي 
اجتماعي در راستاي اهدافشان بهره ببرند پس تمرکز 
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- آمريکايي ها در جنگ هيبريدي 
دو هدف دارند، اول تسليم ايران 
در برابر خواسته هايشان و اگر 

 نشد ايجاد آشوب و درگيري 
در کشور

- براي مقابله با جنگ ترکيبي 
دشمن بايد از ظرفيت هاي موجود 

کشور مانند محوريت واليت 
فقيه و انسجام ملي که بسياري 
از کشورها از آن محرومند بهره 

ببريم 
- مشکل ما با تلگرام اسم اين 

نرم افزار نبود که اکنون با اضافه 
شدن »طال« يا »هات« به ابتداي 

نام آن، اين موضوع حل شود

فشارهاي اقتصادي بر زندگي مردم از رويکردهاي 
اصلي آنهاست تا موجب شکاف بين مردم و دولت و 

در نتيجه رويارويي آنها شوند.
 خوشبختانه فضاي کشور بهتر از قبل است  . قبل از 
عيد نوروز سال ۹7 تمام فضاي مجازي در اختيار 
تلگرام بود پس آنها مي توانستند از اطالعات مردم 
و بيگ ديتا هاي موجود در جهت اهدافشان استفاده 
کنند  زيرا به خوبي مي دانستند مساله هر شهر ما 
چيست. در سخنراني هاي اخير وزير خارجه آمريکا 
به خوبي مي بينيم که او از اطالعات موجود در اين 

بيگ ديتا ها بهره برداري کرده است.
 با تصميم شوراي عالي فضاي مجازي و فيلترينگ 
تلگرام جلوي انتقال بخشي از اين اطالعات گرفته شد. 
نحوه برخورد آمريکايي ها با کره شمالي الگويي است 
که آمريکايي ها از آن مي خواهند استفاده کنند يعني 
توانستند با فشارهاي مختلف کره را وادار به مذاکره 
کنند پس در ذهنشان مي خواهند همان برنامه را با 

کمي تغييرات عليه ايران بکار بگيرند.
 محورمقاومت خوشبختانه توانسته است پيروزي هاي 
مقتدرانه اي را در عراق، سوريه و مقابل داعش به دست 
بياورد و امروز گروه هاي مقاومت مانند حزب اهلل در 
مرز سرزمين هاي اشغالي تهديدي جدي براي حيات 
رژيم صهيونيستي هستند. آنها داعش را ايجاد کرده 
بودند که حائلي بين ما و آنها باشد اما نتيجه برعکس 
شد. ما در منطقه دست برتر را داريم. امروز وقتي 
سردار سليماني سخنراني مي کند نشان دهنده اين 
است که ما ابزارهاي مختلفي را براي تحت فشار قرار 

دادن دشمن در اختيار داريم.
اشاره کرديد که يکي از بخش هاي مهم جنگ 
هيبريدي موضوع شبکه هاي اجتماعي است. 
علي رغم فيلترينگ تلگرام ما شاهد هستيم 
نسخه هاي فارسي اين نرم افزار در حال فعاليت 

است. تحليل شما در اين خصوص چيست!؟

اساسا مشکل ما با تلگرام اسم اين نرم افزار نبود که اکنون با اضافه شدن »طال« يا »هات« به ابتداي نام آن، 
اين موضوع حل شود. مشکل ما با تلگرام اين است که ساختار اين پيام رسان، استراتژي آن، رويکرد آن و 
اقدامات آن عليه امنيت ملي بوده و هست. تجربه حوادث دي ماه 1۳۹۶ خيلي از اين حرف ها را اثبات کرد. 
مشکل اصلي ما با تلگرام اينکه چهار نفر، چهار حرف خالف بزنند يا چند عکس نامربوط در آن منتشر 
شود نيست.مسئله اين است که برنامه تلگرام در کوتاه مدت از طريق سازماندهي شغل خدماتي، دريافت 
و پرداخت مالي، شبکه تبادالت اطالعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي از يک طرف و قابليت اثرگذاري بر 
جامعه چهل ميليوني مخاطبي)که با حداکثر بي خيالي در اختيار تلگرام و رفقاي آن گذاشته شده است( 
از طرف ديگر، کم کم مي رود تا با قابليت احتمالي بالک چين يک دولت خودمختار، درون دولت ما تشکيل 
دهد! در واقع به نوعي نفي حاکميت ملي به وسيله اين نرم افزار اتفاق ميافتد و اين برنامه مي تواند براي 

تداوم کارکرد خود از ما باج بگيرد . 
بحث هاي روز در آمريکا و اتحاديه اروپا در مورد حاکميت ملي سايبري و حفاظت از داده هاي مردم و الزام 
شرکت هاي بزرگ دنيا به رعايت قوانين سخت گيرانه متناسب با منافع ملي کشورهاست. به نوعي خواسته 

فعلي ما چيزي بيشتر از قوانين و سازوکارهاي آمريکا و اتحاديه اروپا در اين حوزه نيست!
از طرف ديگر يک بازار مخاطب حدود چهل ميليوني در اختيار تلگرام و رفقاي آن قرار گرفته است و اطالعات 
اين مخاطبان چهل ميليوني در قالب اطالعات حجيم يا بيگ ديتاي ملي در اختيار دشمن قرار دارد. بنابر 
اين مشکل تلگرام مسئله به خطر افتادن امنيت ملي است. البته اين موارد حداقلي است. اکنون دو پوسته 
فارسي تلگرام چه مشکلي را حل کرده اند؟ بيگ ديتاي ملي کما في السابق در اختيار دشمن قرار دارد.به نظر 

ما کنترل حداقلي، ناشي از نگاه سهل انديشانه به مسئله است.
 ما نيازمند يک برنامه بلند مدت در اين حوزه هستيم، يک سامانه پيام رسان صددرصد بومي الزم است تا 
امنيت داده هاي مردم و قابليت حفظ و تداوم حاکميت ملي و مردم و امنيت ملي را در آن بتوان تامين 

نمود و معماري آينده حکمراني اسالمي را در آن پي ريزي کرد.
 شنيدم که به اين دو پيام رسان قول تامين اعتبار و ارز ۴۲۰۰ توماني براي خريد دو هزار سرور داده اند. بر 
فرض صحت، سوال اين است که آيا به پيام رسان هايي که اساسا داخلي و بومي هستند اين کمک ها انجام 
مي شود؟! اينکه پيام رسان هاي بومي ناتوان هستند هم، جفايي نابخشودني به فرزندان بسيجي و بي ادعايي 
است که با دست  خالي و بدون حمايت جدي توانستند پيام رسان بومي را به مرز سيزده ميليوني در يکي 
از آنها و سرجمع حدود بيست ميليون برسانند. با تصميم اخير و اعطاي مهلت فعاليت دوباره به نسخه هاي 

فارسي تلگرام، بعضي از پيامرسان هاي داخلي کمرشان در حال شکستن است.



علمي، تحقيقاتي و بي طرفانه اين انديشکده را نقض کرده است.
در هيئت مشاوران اين مرکز اسامي همچون وارن کريستوفر، الکساندر هيگ، رابرت مک 

فارلين، جورج شولتز و ريچارد پرل به چشم مي خورد.
و  والت  آمريکايي  برجسته  استاد  دو  آمريکا  خارجي  و سياست  اسرائيل  البي  کتاب  در 
ميرشايمر از اين مؤسسه در واشنگتن به عنوان يکي از ارکان اصلي و با نفوذ البي اسرائيل و 
سياست خارجي آمريکا در کنار اتاق هاي فکر بزرگ ديگر: موسسه انترپرايز آمريکا، موسسه 
بروکينگز، بنياد هريتج، مؤسسه هادسن )وابسته به شرکت رند( و جينسا نام مي برند.اين 
سازمان به دليل داشتن پيوندهاي قوي با گروه البيگر حامي اسرائيلي کميته روابط عمومي 
آمريکا و اسرائيل و به اين دليل که توسط يک کارمند سابق ايپک تأسيس شده بارها مورد 

انتقاد قرار گرفته است. 
جان مرشهايمر، از استادان علوم سياسي دانشگاه شيکاگو، و استيون والت رئيس مدرسه 
کندي هاروارد دانشگاه هاروارد، اين مؤسسه را »بخشي از هسته« البي اسرائيل در آمريکا 
مي خوانند. مرشهايمر و والت در تبيين اين گروه در کتابشان البي اسرائيل و سياست خارجي 
آمريکا مي نويسند، »با اين که مؤسسه واشنگتن پيوندهايش با اسرائيل را کم اهميت جلوه 
مي دهد و مدعي است که نقطه نظري متوازن و واقع گرايانه در خصوص مسايل خاورميانه 
ارائه مي دهد، اين طور نيست. در واقع اين مؤسسه را کساني تأمين بودجه و اداره مي کنند 
که عميقاً به پيشبرد برنامه اسرائيل متعهدند. بسياري از کارکنانش دانشوراني مبرز يا مقامات 
سابق باتجربه اند، ولي در خصوص بيشتر مسايل خاورميانه ناظران بي طرفي نيستند و در 

ديدگاه هاي درون صفوف مؤسسه تنوع اندکي وجود دارد.«
رشيد خالدي استاد فلسطيني-آمريکايي و اداره کننده مؤسسه خاورميانه دانشگاه کلمبيا نيز 
در گفتگويي با شبکه خبري الجزيره در دسامبر سال ۲۰۰۳ به تندي از مؤسسه واشنگتن 
انتقاد کرد و گفت که اين موسسه »سرسخت ترين دشمن عرب ها و مسلمانان« است و  آن 

را »مهمترين ابزار پروپاگانداي صهيونيسم در اياالت متحده« توصيف کرد.
اخيرا نيز اين موسسه گزارشي مفصل از مجموعه اقدامات سازمان پدافند غيرعامل کشور 

مرویر بر گزارش اخري انستيتو واشنگنت آمريکا  
خشم آيپک از توانمندي هاي 

سازمان پدافند غيرعامل
اين سازمان بايد تحريم شود!
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- اخيرا انديشکده واشنگتن 
که وابسته به البي آيپک در 

آمريکاست، گزارشي مفصل از 
مجموعه اقدامات سازمان پدافند 

غيرعامل کشور آماده کرده و به 
آمريکايي ها هشدار داده است که 
اين سازمان در عمل سياست هاي 

آنها را خنثي مي کند

 محمد اسکندري

در سال 1۹8۵، گروهي کوچک از آمريکايي هاي 
آمريکا در  پيشبرد چشمداشت هاي  به  که 
خاورميانه نظر داشتند، »انستيتو واشنگتن 
را  نزديک«  خاور  در  سياست گذاري  براي 
پايه گذاري کردند. اين نهاد امروز بزرگ ترين 
مؤسسه پژوهشي  است که به مطالعه  درباره 

خاورميانه مي پردازد.
انستيتو واشينگتن براي سياست خاورنزديک 
 WINEP-Washington Institute for(
Near East Policy( در واشينگتن دي. سي 
پايتخت اياالت متحده آمريکا مستقر است. 
اين مؤسسه در بيانيه مأموريت خود مي گويد 
»در پي پيشبرد درکي متوازن و واقع گرايانه از 
منافع آمريکا در کشورهاي خاورميانه و ترويج 
سياست هايي است که از منافع آمريکا در اين 

کشورها حفاظت کند.«
اما بر خالف اين عنوان، اين موسسه کامال در 
راستاي اهداف رژيم صهيونيستي در خاورميانه 
حرکت مي کند. بنيانگذار آن نيز مارتين ايندک، 
معاون سابق پژوهشي مديران آيپک )کميته 
روابط عمومي آمريکا و اسرائيل( است و عملکرد 
مغرضانه آن طي سال هاي گذشته ماهيت 

گزارش ويژه
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بهانه هاي  با  تا  آماده کرده و تالش داشته 
واهي عملکرد اين سازمان را مخالف حقوق 
بشر جلوه دهد! اين درحالي است که اساسا 
سازمان پدافند غيرعامل مسئول دفاع مردمي 
در کشور است و مشخص نيست اين اتهامات 

بر چه مبنايي صورت گرفته است.
با اين حال از نکات مهم اين گزارش اقرار 
آمريکايي ها به عملکرد سازمان پدافند غيرعامل 
در عمل به سياست هاي اصولي کشور است. 
براي مثال در حوزه اقتصادي؛ اين گزارش 
آورده است: »در 11 سال گذشته، آيت اهلل 
علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي ايران 
بارها به تحريم هاي امريکا عليه ايران برچسب 
»جنگ تمام عيار« اقتصادي زده است به ويژه 
آن دسته از تحريم هايي که واردات و صادرات، 
بخش هاي مالي و تکنولوژيکي کشور را هدف 
قرار مي دهند و در پاسخ به اين جنگ تمام عيار 
اقتصادي مدت ها خواستار يک »جهاد اقتصادي« 
بود. يکي از ابزارهاي ايران براي اين مبارزه 
سازمان پدافند غيرعامل، يک نهاد شبه نظامي 
مسئول تقويت پايداري زيرساخت هاي ملي 

ايران، است.«
قانون،  به موجب  اين گزارش مي افزايد: »   
طرح  سياست گذاري،  مسئوليت  نهاد  اين 
برنامه، هدايت، سازمان دهي، رصد و انجام 
عمليات پدافندي غيرعامل و دفاع مدني ... 

براي آژانس هايي است که کارشان مربوط به تهديدهاي اقتصادي، شيميايي، راديواکتيو، 
بيولوژيکي و سايبري است. ماموريت اين سازمان همچنين به بخش هاي دفاعي، حمل و نقل، 
امنيت غذايي، انرژي، رسانه، ارتباطات تلفني، صنايع، ساخت و ساز و مالي نيز گسترش يافته 
است. هرجا که مسئوليت ها و شرح وظايف مشترک باشد، اين سازمان معموال توافق نامه هاي 

همکاري با شخصيت هاي امنيتي، نظامي و مدني امضا مي کند.«
در بخش ديگري از اين گزارش صراحتا به عملکرد رياست سازمان پدافند غيرعامل پرداخته 
شده و آمده است:  » در سال هاي اخير، سازمان پدافند غيرعامل در خط مقدم »فراخوان 
هيبريدي« ايران عليه دشمنانش قرار گرفته است. از سپتامبر ۲۰1۵، رياست سازمان پدافند 
غيرعامل را }سردار{ غالمرضا جاللي فراهاني، که يک ژنرال فرمانده سپاه صريح اللهجه 
است، برعهده گرفته است. رياست کميته اي که بر اين سازمان نظارت دارد را نيز سردار 
محمد باقري، فرمانده نيروهاي مسلح ايران برعهده دارد. جاللي در اين کميته ناظر و عضو 
است و عالوه بر او، وزراي دفاع و کشور، معاونان کليدي رئيس جمهور، رئيس کميسيون 
امنيت ملي مجلس هم عضو کميته هستتند. سازمان پدافند غيرعامل با داشتن مقرهاي 
عملياتي شهيد زين الدين در تهران، به يک سازمان عملياتي تبديل شده که اکثر نيروهاي 
آن از سپاه و بسيج هستند. جاللي ذيل دستورات رهبري و سردار باقري عمل مي کند و 
اين مساله به او اختيارات گسترده اي داده و باعث شده اجرايي کردن تصميمات سازمان 

پدافند غيرعامل براي همه مهم باشد.«
اين گزارش به ابعاد بين المللي فعاليت هاي سازمان پدافند غيرعامل نيز اشاره کرده و افزوده 
است: »ماموريت اين سازمان همچنين شامل توسعه خدمات خود به ديگر کشورها بر اساس 
ديپلماسي دفاع ملي ايران است، به همين خاطر پدافند غيرعامل به عنوان بخشي از دکترين 
مقاومت منطقه ي ايران است. همانطور که جاللي در اکتبر ۲۰17 اشاره کرد، سازمان پدافند 

غيرعامل به طور نزديک با سوريه، عراق و حزب هلل لبنان کار مي کند.«
يکي از بخش هاي مهم گزارش اتاق فکر واشنگتن مربوط به عملکرد سازمان پدافند غيرعامل 
در بخش هاي دفاع سايبري است.  اين گزارش در اين خصوص مي نويسد: »پدافند غيرعامل 
در سال هاي ابتداي شکل گيري خود بر بهبود و توان افزايي زيرساخت هاي حياتي ايران به 
شيوه هاي سنتي و استفاده از تجربه حاصله از جنگ ايران و عراق متمرکز بود. اين بدين 
معنا بود که يک مدل جنگ اقتصادي موجود را که دشمن با استفاده از نيروي نظامي 
زيرساخت ها را هدف قرار مي دهد، تعقيب مي کرد. اما سپس جاللي و ديگر رهبران دفاعي 
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به ماهيت هيبريدي جنگ مدرن، رشد سريع اينترنت و شبکه هاي اجتماعي و مدل هاي 
جنگ اقتصادي جديد که تنها متکي بر ابزارهاي غيرنظامي يا نرم است پي بردند. اين درک 
و شناخت باعث شد آنها به دنبال راه هاي ديگر براي شناسايي و رويارويي با تهديدهاي 

نوظهور باشند.«
اين گزارش ادامه مي دهد: » امروز يکي از نقش هاي مهم سازمان پدافند غيرعامل اين است 
که از تمام منابع ملي سايبري و غيرسايبري خود براي شناسايي و مقابله فعاالنه با هر حمله 
سايبري عليه زيرساخت هاي ملي ايران که توسط هر کشور خارجي متخاصم يا گروه ها]ي 

داخلي[ تحت حمايت آنها انجام مي شود، استفاده کند.«   
 البته اين گزارش نيز به صراحت تاکيد دارد که ايران يکي از قربانيان حمالت سايبري 
است و اساسا ورود سازمان پدافند غيرعامل به اين زمينه از ماجراي حمله به زيرساخت ها 
آغاز شده است. گزارشگر موسسه واشنگتن مي نويسد: » در پي حمله سايبري ۲۰1۰ 
استاکس نت به زيرساخت هاي هسته اي ايران، حمله ۲۰1۲ »فِلِيم« به صنايع نفت ايران، 
تهران فضاي سايبري را به عنوان يک تهديد موجوديتي مي بيند. در پاسخ به اين حوادث، 
نيروهاي مسلح ايران با راه اندازي مقرهاي دفاع سايبري در اکتبر ۲۰11 و سپردن مسئوليت 
اين مقرها به سازمان پدافند غيرعامل درصدد مقابله به موقع با تهديدهاي نوظهور و حذف 

اين تهديدها برآمدند.«
اين گزارش در پايان و حسب عملکرد ويژه سازمان پدافند غيرعامل کشور در زمينه ارتقاي 
تاب آوري در برابر فشارهاي آمريکا خواستار تحريم اين سازمان از سوي آمريکايي ها شده 

است.  
گزارشگر موسسه واشنگتن به صراحت مي نويسد: » سازمان پدافند غيرعامل، تاکنون از 
تحريم هاي وزارت دارايي امريکا فرار کرده هرچند که در سال ۲۰1۰ اتحاديه اروپا به خاطر 
ارتباط اين سازمان با برنامه هسته اي ايران تحريم هايي را عليه  آن وضع کرد. واشنگتن بايد 
اين از قلم افتادگي را با افزودن کل سازمان پدافند غيرعامل يا مقرهاي دفاع سايبري آن به 
فهرست تحريم هايش جبران کند. يا حداقل مقامات امريکايي بايد به ايران هشدار دهند 
که اگر تمام ارگان هاي پدافند  غيرعامل به طور کامل غيرنظامي و بي خطر نشوند، با تحريم 

مواجه مي شوند.«
آنچه که مشخص است آمريکايي ها از عملکرد 
موفق سازمان پدافند غيرعامل کشور به ويژه 
در خصوص ايمن سازي کشور در برابر تهديدات 
نوين  و دانش بنيان احساس نگراني مي کنند 
و عمال خواستار توقف فعاليت هاي دفاع پايه 
شده اند. بدون شک سازمان پدافند غيرعامل 
کشور با عمل به منويات مقام معظم رهبري و 
سياست هاي باالدستي و در چارچوب قوانين 
مصوب، در سال هاي آتي بهتر از گذشته کشور 
را در برابر خطرات و دشمني  استکبار جهاني 

بيمه خواهد ساخت.انشاءاهلل

- بنيانگذار انديشکده واشنگتن 
مارتين ايندک، معاون سابق 
پژوهشي مديران آيپک )کميته 
روابط عمومي آمريکا و 
اسرائيل( است  

- جان مرشهايمر، از استادان 
علوم سياسي دانشگاه شيکاگو، 
و استيون والت رئيس مدرسه 
کندي هاروارد دانشگاه 
هاروارد، انديشکده واشنگتن 
را »بخشي از هسته« البي 
اسرائيل در آمريکا مي خوانند

- آمريکا و رژيم صهيونيستي 
از عملکرد موفق سازمان پدافند 
غيرعامل کشور به ويژه در 
خصوص ايمن سازي کشور 
در برابر تهديدات نوين  و 
دانش بنيان احساس نگراني 
مي کنند و عمال خواستار توقف 
فعاليت هاي دفاع مردمي شده اند



دکتر جعفر موحدي نيا
موضوع پدافند غيرعامل در جهان هستي از قدمتي به اندازه تاريخ 
زندگي انسان برخوردار است، انسان هاي اوليه براي در امان ماندن از 
خطر تهاجم حيوانات و تهديدات پيراموني خود به غارها، باالي درختان 
و ديگر مکان هاي امن طبيعي پناه مي بردند و با متمدن شدن تدريجي 
جوامع بشري و شکل گيري زندگي شهري، احساس نياز به امنيت و 
حفاظت شهر از تهاجم دشمنان، اقدام به دژها، قلعه، حصار، خندق، 
ديوارها و موانع دفاعي در پيرامون شهرها نمودند. در اين راستا در طول 
تاريخ بشري با تغيير تسليحات و به تبع آن ابزار و اقدامات دفاعي نيز 
شاهد تغيير و تحول چشمگيري بوده و اين پيشرفت و فناوري، کماکان 
ادامه يافته و روندي افزايشي به خود گرفته است و توجه کشورها را به 
لزوم و اهميت اقدامات پدافند غيرعامل در راهبردهاي دفاعي با هدف 

مصون سازي کشور و ارتقاي امنيت ملي مضاعف نموده است.
اجتناب ناپذير بودن 

در طول تاريخ چند هزار ساله تمدن بشري صرفا ۲8۶ سال بدون 

جنگ و خونريزي بوده و کشورهاي استعمارگر به بهانه هاي مختلف موجب بروز جنگ ها و تخريب 
و انهدام زيرساخت هاي توليدي، اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و دفاعي و کشتار و آواره نمودن 

انسان هاي بيشماري گرديده اند.
به طوري که در طول ۴۵ سال از سال 1۹۴۵ تا سال 1۹۹۰ ميالدي فقط ۳ هفته بدون جنگ 
و خونريزي بوده است. ضمن آنکه هيچ نشانه اي نيز از پايان قريب الوقوع جنگ ها، مناقشات، 

درگيري هاي مسلحانه و ساير تهديدات در قرن حاضر ديده نمي شود.
گفتني است که نظام سلطه به رهبري آمريکا بيش از ده جنگ عمده در پيرامون حريم سرزمين 
کشور ما با هدف مهار و براندازي جمهوري اسالمي و بسط و توسعه سيطره سياسي، اطالعاتي، 
جغرافيايي، اقتصادي و نظامي خود رقم زده است. از جمله آنها مي توان به جنگ اول و دوم خليج 
فارس، جنگ و مناقشه 7۹ روزه يوگسالوي، جنگ تحميلي هشت ساله ايران و عراق،  جنگ 
افغانستان،  جنگ ۴۳ روزه لبنان، جنگ هاي ۲۲ روزه، 8 روزه و ۵۰ روزه غزه، جنگ تروريستي 
گروه هاي تکفيري داعش و ۵۰ روزه غزه و جنگ ۴1 ماهه ادامه دار يمن با فجايع انساني نفرت انگيز 

و درد آور عربستان سعودي اشاره کرد.
و حصول  مستقيم  رويارويي  نااميد شدن  از  پس  نظام  براندازي  به  در سرعت بخشي  آمريکا   
اطمينان از عدم موفقيت در تهاجم نظامي و تبعات و پيامدهاي منفي جهاني و منطقه اي آن، 
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آشنايی مختصر با مفاهيم پدافند غريعامل

پدافند غيرعامل چرا و چگونه؟!



 جهت هم افزايي تهديدات با رويکرد جنگ هيبريدي يا ترکيبي )Hybrid warfare( وارد ميدان 
شده و از طريق ديپلماسي )منزوي سازي( عمليات رواني، تبليغات )پروپاگاندا(،  جنگ رسانه اي 
در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي،  حمايت از نابساماني ها و شورش هاي محلي و خياباني و 
دامن زدن به اختالفات مذهبي و قومي،  تهاجم سايبري،  عمليات تروريستي و خرابکارانه، تحريم و 
جنگ اقتصادي،  زمينه و بسترهاي الزم را جهت ايجاد نارضايتي،  بي اعتمادي مردم،  متقاعد سازي 
و مشروعيت زدايي و ايجاد شکاف و فاصله بين مردم و نظام فراهم مي نمايد. غافل از آنکه انقالب 
اسالمي در چهل سالگي خود توانسته است از عرصه هاي تهديدات نظامي، امنيتي، سياسي عبور 
کند و اين بار نيز با هوشياري، آمادگي،  توانمندي و ايمان و اعتقاد راسخ به نصرت الهي از موانع 

و گردنه هاي سخت فراروي خود به سالمت عبور خواهد نمود.
تعريف پدافند غيرعامل 

از منظر واژه شناسي، واژه پدافند از دو بخش »پد« و »آفند« تشکيل شده است، در فرهنگ و ادب 
فارسي )پاد( يا )پد( پيشوندي است که به معني )ضد،  متضاد، پي و دنبال( است و هرگاه قبل از 
واژه اي قرار گيرد، معناي آن را معکوس مي کند، واژه )آفند( نيز به معناي )حمله، جدال،  پيکار 

و تهاجم( است. بنابراين پدافند در واقع آن عملي است که بر ضد آفند، صورت مي گيرد، معادل 
انگليسي پدافند غير عامل )Passive Defense( است. 

کوتاه ترين تعريف پدافند غير عامل دفاع بدون سالح مي باشد.
تعريف مصوب پدافند غيرعامل: مجموعه اقدام هاي غير مسلحانه اي که موجب افزايش 
بازدارندگي، کاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي، تسهيل 
مديريت بحران در مقابل تهديدها و اقدام هاي نظامي دشمن مي شود. در تعريف ياد شده 
ضمن اينکه واژه پدافند غيرعامل تبيين مي شود، نتايج حاصله از انجام اقدامات پدافند 
غيرعامل نيز که شامل پنج مولفه است بيان مي گردد. منظور از تهديدات در سطر آخر 
تعريف يادشده، تهديدات سايبري، زيستي، پرتوي، شيميايي، اقتصادي و نظامي دشمن 
است، موضوع قابل توجه در اين راستا اين است که تهديدات فراروي حوزه مسئوليتي 
سازمان پدافند غيرعامل کشور، تهديدات طبيعي و انسان ساز )Man Made( مي باشند 
و تهديدات طبيعي)Natural Threats( از قبيل سيل، زلزله، سونامي، بهمن، سرما، 
خشکسالي، طوفان، گردباد و ... در حوزه مسئوليتي سازمان مديريت بحران کشور است 

که در زيرمجموعه وزارت کشور قرار دارد.

مواردي و شامل چه  غيرعامل چيست  پدافند   اصول 
مي باشد؟

اصول پدافند غيرعامل عبارت است از مفاهيم بنيادين دفاعي که 
دستيابي به اهداف پدافند غيرعامل را تسهيل و تضمين مي کند. 
مکان يابي-انتخاب عرصه هاي ايمن-پراکندگي-کوچک سازي-اعالم  
خبر-دفاع در عمق )دفاع چنداليه(-جايگزيني-تمرکزگرايي-استتار، 
اختفا، پوشش و فريب-تنوع )متنوع سازي منابع(-ايجاد موانع-مقام سازي 
و ايجاد استحکامات-محرمانگي-تحرک پذيري-چندمنظوره سازي-آمايش 
سرزميني )توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در فضا(-هم پوشاني دفاع 

عامل و غيرعامل-افزونگي
جهت فهم بيشتر دفاع بدون استفاده از سالح، اصل پراکندگي را به 
طور مختصر شرح مي دهيم. در پراکندگي چنانچه به جاي احداث يک 
نيروگاه ۲۵۰۰ مگاواتي در يک شهر يا استان 1۰ نيروگاه کوچکتر با 
ظرفيت ۲۵۰ مگاواتي احداث گردد و آنها را در فضاي جغرافيايي يک 
استان در چند شهر مختلف توزيع و پراکنده کنيم در اين اقدام بدون 
آنکه از تسليحات خاص براي دفاع از نيروگاه حجيم و بزرگ ۲۵۰۰ 
مگاواتي استفاده شود، آسيب پذيري نيروگاه ها کاهش داده مي شود ضمن 
اينکه اين اقدام موجب تحميل هزينه بيشتر به دشمن، سخت نمودن 

دسترسي آنها و در نتيجه افزايش بازدارندگي مي گردد.
قلمرو اقدامات پدافند غير عامل 

انجام اقدامات پدافند غيرعامل برابر قوانين مصوب، شامل کليه مراکز، 
زيرساخت ها و شريان هاي حساس، خاص و مهم ) احداث شده، در حال 

بهره برداري، در حال احداث و توسعه آتي(  مي باشد.
 وضعيت پدافند غيرعامل کشور چگونه مي باشد؟!

در پرتو هدايت و رهنمود هاي مستمر و حکيمانه مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي(  و مساعدت، حمايت، هماهنگي و تدابير ستاد کل نيروهاي 
مسلح ج.ا.ا و برنامه ريزي، تالش و تدبير مسئولين، مديران، کارشناسان 
و کارکنان سازمان پدافند غيرعامل کشور و همکاري وزارتخانه ها، 
دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي اجرايي و استاني و شهري و حمايت 
مجلس شوراي اسالمي، سازمان پدافند غيرعامل کشور ضمن عبور 
از گردنه هاي سخت و پيچيده، از بدو تشکيل تاکنون شاهد انجام 
اقدامات و تحوالت مهم و پيشرفت و نوآوري قابل توجهي در کاهش 
آسيب پذيري زيرساخت ها، مراکز و شريان هاي حياتي و حساس و 
تسهيل  ضروري،  خدمات  استمرار  پايداري ها،  ارتقاي  کشور،  مهم 
مديريت بحران و افزايش بازدارندگي در برابر تهديدات و چالش هاي 
فراروي بوده است، گفتني است که اين سازمان به هيچ وجه نسبت 
به اين سطح قانع نبوده و خود را موظف و متعهد به برداشتن گا م هاي 
تکميلي مستمري به منظور حصول و محقق سازي اهداف راهبردي، 

عملياتي و اجرايي پدافند غيرعامل مي داند.
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- آمريکا پس از نااميد شدن از 
رويارويي مستقيم و حصول اطمينان 
از عدم موفقيت در تهاجم نظامي و 
تبعات و پيامدهاي منفي جهاني و 
منطقه اي آن،  جهت هم افزايي تهديدات 
با رويکرد جنگ هيبريدي يا ترکيبي 
 )Hybrid warfare( وارد ميدان 
شده است
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»صيانت پايدار« گزارش یم دهد
 پدافند غيرعامل 

و عصر جنگ سايبري

ي
بر

ساي
د 

افن
پد

حسين جندقي
دنياي اينترنت همانقدر که عظيم و پرجاذبه است به همان اندازه نيز 
شکننده و آسيب پذير است. ايمني زندگي آنالين ما امري بسيار مهم 
است چرا که تمام ارکان زندگي ما را در برمي گيرد. امروزه گاه و بيگاه 
از جرائم سايبري حتي در ابعاد کالن از جمله دستکاري و مداخله ديگر 
کشورها در انتخابات ها و يا تقلب هاي آنالين بسيار بزرگ در شبکه هاي 
پولي و مالي و ديگر عرصه هاي مهم سياسي و اقتصادي يک کشور در 
جهان شنيده مي شود. در جهان پر از تقابل و تنش که سايه جنگ 
همواره بر سر آن حس مي شود هرگاه براي يک حمله نظامي و يا تقابل 
دو کشور به پيش بيني و سناريو نويسي پرداخته مي شود در اولين پرده 
اين سناريو يک سرقت اينترنتي مجسم مي شود که اهداف غيرنظامي 
را هدف قرار مي دهد، شبکه برق را مختل مي کند، قطارها را متوقف 
مي کند، تلفن ها را از کار مي اندازد و اينترنت را غارت مي کند و بدين 

طريق يک فاجعه را رقم مي زند.
 فناوري اطالعات در جايگاه مغزافزار فعاليت هاي جهاني، محور عمليات 
دولت ها، رويه هاي کنترل و فرماندهي نظامي، از چنان نقشي برخوردار 
شده است که برخي استراتژيست ها از منسوخ شدن خودکار »جنگ 
متعارف« در اين فضاي جديد سخن مي گويند. جنگ در فضاي سايبري 
را مي توان حمله هاي اينترنتي طراحي شده از سوي گروه ها، سازمان هاي 
مختلف، عليه سامانه ها و برنامه هاي رايانه اي با اهداف به مراتب بزرگتر 
مانند دستيابي به سود مالي يا آسيب جدي وارد کردن به شهروندان 
يا دولت به وسيله روش هاي مجرمانه مانند کالهبرداري، جعل، تخريب 
و اخالل در داده ها، سرقت، تضعيف يا غيرفعال کردن زيرساخت هاي 
ويژگي هاي  داراي  سايبري  نمود. جنگ  تعريف  غيرنظامي  و  نظامي 
منحصر بفردي است در ثانيه ها اتفاق مي افتد، از راه دور و بدون وجود 
ريسک براي جان سربازان و پرسنل رزمي مي باشد. جنگ اطالعات، 

موج آينده است که همراه با حمالت گسترده به بنيان هاي ارتباطاتي 
امروز )نظامي و غيرنظامي(، شبيخون قرن بيست ويکم را رقم مي زند. 
فضاي سايبر يک ميدان جنگ ديجيتال است که در آن کشورها و 
پروکسي هايشان، گروه هاي تبهکار سازمان يافته، تروريست ها، هکرها، 
و ديگر گروه ها در جستجوي راهي براي بهره بردن و استيال بر ديگران 
از طريق نظارت، جاسوسي، فعاليت هاي مخرب و مجرمانه، استخدام و 
اغفال نيروها، برنامه ريزي و تحريک به حمله سايبري هستند. اگرچه 
برخي استراتژيست ها سايبرتروريسم را تروريسم جديد عصر ما معرفي 
مي نمايند اما تاريخچه تروريسم سايبري به اوايل دهه 1990 همزمان 
با فراگير شدن شبکه جهاني اطالعات مي رسد. در آن زمان بود که 
آکادمي ملي علوم اياالت متحده  در گزارشي با عنوان ما در معرض 
خطر هستيم به ابعاد موضوع اشاره کرد و بعدها واژگان ديگري مانند 
پرل هاربر ديجيتال، واترلو الکترونيک، و چرنوبيل ديجيتال نيز عمق 
نگراني از تهديدات سايبري را نشان دادند. در چنين اوضاعي کشورها 
مي خواهند شهروندان خود، کسب و کارها و شبکه هاي حياتي خود 
برابر طوفان  را در  پيوند مي خورد  اينترنت  با  بيشتر  را که روز به روز 
سايبري محافظت کنند. در اينجا فقط يک راه وجود دارد چرا که بستن 
درها و بازگشت به عقب در چنين جهاني ميسر و مطلوب نيست بلکه 

سياست هاي سايبري کارآمد عالج کار خواهد بود
امروزه فضاس سايبري بيش از پيش با امنيت کشورها گره خورده است. 
در بسياري از کشورها بخش سايبري در درون تشکيالت نظامي فعال 
است و فضاي سايبر به طور فراينده اي نظامي مي شود. جنگ سايبري 
به وضوح يک جبهه است که کشورها سعي مي کنند در آن مزيت نسبي 
به دست آورند و پيروز ميدان باشند اما اين جنگ جنبه محرمانه اي هم 
دارد که مخفيانه انجام مي شود. کشورها هيچگاه اعتباري که به حمالت 
سايبري و هک کردن تخصيص مي دهند بيان نمي کنند. امروزه امنيت و 
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حفاظت از اطالعات يکي از مهمترين بخش هايي است که قدرت دولت ها 
را نشان مي دهد. زيرا با افزايش استفاده از اينترنت و تکنولوژي ارتباطات 
و انقالبي که در جوامع بشري بوجود آمده است، جرايم مختلفي در 
زمينه هاي مختلف زندگي بشري از جمله بانکداري، تجارت الکترونيک، 
کالهبرداري سايبري، جاسوسي سايبري، جعل، سرقت سايبري سبب 
و  که ساخته  ناامني  افزايش  متعاقب  است.  ملي شده  امنيت  تهديد 
پرداخته خود قدرت هاي اين حوزه است ابزار تامين امنيت نيز به فروش 
مي رسد. واقعيت اينست طراحان شبکه ها و فضاي مجازي اين شبکه ها 
را به گونه اي سازماندهي مي کنند که امکان دسترسي به اطالعات کاربران 
براي مقاصد گوناگون ميسر است چرا که قسمت زيادي از سود خود را 
از محل فروش داده ها و اطالعات کسب مي کنند. بعد از آنکه ناامني در 
فضاي ديجيتال نمود پيدا کرد آنگاه پروکسي ها و فيلترشکن ها و ساير 
ابزارهاي امنيتي را طراحي کرده و به فروش مي رسانند. طبق تخمين 
موسسه گارتنر هزينه امنيت داده ها و اطالعات در سال 2017 حدود 
86.4 ميليارد دالر بوده است که در پايان سال 2018 اين مبلغ به 93 
ميليارد دالر خواهد رسيد. در واقع از طريق ايجاد ناامني در فضاي مجازي 

استارت احداث يک بازار نزديک به 100 ميليارد دالري را مي زنند. 
برخي از صاحبنظران اذعان دارند که جهان هم اينک در دوران جنگ 
جهاني سايبري اول به سر مي برد. در باره نقطه و لحظه شروع اين جنگ 
آيندگان نظرات متفاوتي خواهند داشت اما به نظر مي رسد سال 2007 و 
حمالت سايبري به استوني يک نقطه شروع دقيق باشد. به هرحال آنچه 
که مشخص است يک جنگ بي قاعده در فضاي سايبر در جريان است و 
برخالف سالح هاي هسته اي اينجا هيچ پروتکل واضحي براي به کارگيري 

سالح هاي سايبري و چگونگي پاسخ دادن به آنها وجود ندارد.
 به هر تقدير کشور ما نيز جزو آندسته از کشورهايي است که هم اينترنت 
در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، علمي، فرهنگي و زندگي روزمره آن 

رسوخ کرده است و هم در دنياي واقعي و مجازي دشمنان متعددي 
داشته و با تهديدات بالقوه مواجه است. از جمله حمالت سايبري به کشور 
مي توان به حمله سال 2010 به تاسيسات اتمي کشور با همکاري آمريکا و 
رژيم صهيونيستي اشاره کرد. مروري بر وقايع و حوادث سال هاي اخير 
کشور، مؤيد اين واقعيت است که بخش عمده اي از تهديدهاي موجود 
عليه کشور، به ويژه در زير ساخت هاي حياتي، يا مستقيماً از فضاي سايبر 
نشأت مي گيرند و يا اين فضا را هدف تهديد مستقيم خود قرار مي دهند. 
بر همين اساس قرارگاه پدافند سايبري در درون سازمان پدافند غيرعامل 
کشور شکل گرفت و سند راهبري آن در سال 1394 تدوين شد. بر پايه 
اين سند جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 کشوري است دست يافته 
به زيست بوم ملي سايبري امن، مصون، پايدار در برابر تهديدات و حمالت 
سايبري دشمن و قدرت برتر پدافند سايبري و داراي جايگاهي ممتاز در 
بين کشورهاي منطقه مي باشد. بر طبق اين سند راهبردي ارزش هاي 
اساسي حاکم بر حوزه پدافند سايبري کشور خوداتکايي و خودباوري، 
اعتمادسازي و اطمينان بخشي نوآوري و خالقيت، اخالق اسالمي، نفي 
سلطه دشمن، فرهنگ و ارزش هاي اسالمي، مديريت جهادي، تفکر و 
عمل بسيجي مي باشد. اين قرارگاه رسالت مصون سازي و پايدارسازي 
سامانه هاي سايبري کشور از طريق رصد، پايش، تشخيص تهديدات، 
کشف، مديريت و کنترل آسيب پذيري، اعالم هشدارهاي الزم، اطمينان 
از پدافند سايبري، تدوين و انتشار نظامات )مالحظات، مقررات، الزامات 
و اصول( پدافندي، آموزش و نهادينه سازي پدافند سايبري، مديريت 
عمليات پدافند سايبري و دفاع حقوقي در برابر تهديدات و حمالت دشمن 
را به عهده دارد. اين قرارگاه مبتني بر اسناد فرادست متقن و دقيق و با 
نقشه راهي مستند و مستحکم در حوزه ايمني سايبري گام هاي مهمي 
برداشته و با هم افزايي ديگر نهادهاي ذيربط به سمت تشکيل يک سپر 

حفاظتي سايبري محکم براي کشور حرکت مي کند. 
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 فاطمه مهرداديان 
رمضانعلي سبحاني فر، عضو ناظر مجلس شوراي اسالمي در شوراي عالي 
فضاي مجازي، در گفتگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با اشاره به 
تهديد هاي اخير آمريکا مبتني بر تحريم اينترنتي ايران گفت: آمريکا چنين 
اقدامي نخواهد کرد چرا که استفاده از ظرفيت هاي شبکه هاي مجازي و 

رسانه هاي ديجيتال  تنها ابزار کم هزينه براي جريان نفوذ است.
وي افزود : از سوي ديگر آمريکا حکمران اينترنت نيست و هيچگاه چنين 
نيز هيچگاه  نداده است کمااينکه درباره کره شمالي  انجام  را  اقدامي 

دستاويز تحريم اينترنتي نشد.
 سبحاني فر همچنين خاطرنشان کرد: حتي در صورت تحريم اينترنت هم 
ايران راهکارهاي خود را خواهد داشت و بستر الزم براي تحقق اينترنت 

ملي فراهم  مي شود.
رييس کميته مخابرات و ارتباطات مجلس همچنين با اشاره به عملکرد 

سازمان پدافند غيرعامل گفت: اين سازمان به عنوان يک 
نهاد امنيتي در بخش هاي غيرنظامي تلقي مي شود، 

که همواره توانسته به موقع هشدارهاي الزم را به 
دستگاه هاي اجرايي دهد اما به نظر مي رسد در 
موقعيت کنوني بايد به ميدان آمده و با ترسيم 
به  را  مقاومت  جريان هاي  هدايت  راه  نقشه 

عهده بگيرد.

سبحاني فر ادامه داد: سازمان پدافند غيرعامل در بسياري از کشورها 
با عناوين ديگري نظير سازمان حمايت از مردم در شرايط غير نظامي 
فعاليت مي کند که وظيفه مديريت حوادثي نظير سيل و زلزله را نيز 
برعهده دارد  که در ايران اين موارد بر عهده ستاد مديريت بحران است، 
با اين وجود در کشور ما با تشخيص مجلس اين امور تفکيک شده و 
جايگاه اين سازمان در ستاد نيروهاي مسلح قرار گرفته و يکي از معاونين 
يا مديران کل وزارتخانه ها به عنوان رابط هماهنگي هاي وزارتخانه مربوطه 

با سازمان ايفاي نقش مي کند.
رييس کميته مخابرات و ارتباطات مجلس همچنين گفت: سازمان توانسته 
در بخش هاي مختلف مثل راه اندازي شبکه فيبرنوري اقدامات موثري را 
رهبري کند، همچنين در بخش اينترنت ملي ، گوشي همراه داخلي و 
حفاظت از مناطق استراتژيک  و تامين لجستيک هاي غيرنظامي گزارش هاي 

مناسبي به مجلس رسيده است  که شايسته تقدير اند.
سبحاني فر همچنين با اشاره به عملکرد سردار جاللي تصريح 
کرد: ايشان طي سال ها فعاليت با پشتوانه حضور در 
جبهه هاي جنگ نشان داده درک صحيحي از موضوعات 
پژوهشي  تيم  با کمک  و  داشته  حساس کشور 
خود مي تواند مديران اجرايي را براي جريان هاي 

مقاومت مجاب کند.
وي تاکيد کرد : از آنجا که فعاليت اين سازمان 
با بخش هاي مختلف علمي، اقتصادي و اجتماعي 
مي تواند همپوشاني داشته باشد، بهتر است اهميت 
همکاري بيشتر با اين سازمان به دستگاه هاي اجرايي 

گوشزد شود.
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اينترنت ايران راهكارهاي 
خود را خواهد داشت و بستر الزم 

 براي تحقق اينترنت ملي 
فراهم  مي شود

- سردار جاللي طي سال ها فعاليت با 
پشتوانه حضور در جبهه هاي جنگ 

نشان داده درک صحيحي از 
موضوعات حساس كشور 
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گفت وگیو »صيانت پايدار« با عضو ناظر مجلس شورای  اسالیم  در شورای عایل فضای مجایز  

 عملكرد سازمان  پدافند غيرعامل 
در حوزه سايبري قابل تقدير است
آمادیگ کشور در برابر احتمال ضعيف قطع اينرتنت
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مهندس محمدرضا فرجي پور
جانشين فرمانده قرارگاه پدافند 

سايبري کشور

جذابيت فوق العاده فضاي سايبري 
و  طراحان  که  است  شده  باعث 
برنامه ريزان آينده جهان از آن به 
عنوان يک امکان راهبردي ويژه ياد 
کنند. بسياري معتقدند که امروزه و 
در سال هاي آينده، مهم ترين وسيله 
براي حکمراني در جهان،  فضاي 
خاطر  به  بايد  اما  است؛  سايبري 
داشت که اين فضا هم يک فرصت براي پيشرفت و هم يک تهديد 

براي امنيت ملي کشورهاي جهان تلقي مي شود.
از  آن  مديريت  و  صيانت  و  سايبري  فضاي  قلمرو  تکليف  تعيين   
مهم ترين مسائل رودرروي دولت ها در هر کشوري است. تعداد زيادي 
از کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه دنيا، از سال ها قبل، اقدام 
به تدوين اسناد راهبردي امنيت سايبري و دفاع سايبري نموده و 
بسياري از آنها ساختار و سازمان مورد نياز را براي اين منظور طراحي 

و پياده سازي نموده اند.
 فضاي سايبري چالش ها و آسيب هاي به خصوصي دارد که بايد براي 
مديريت و جلوگيري از تبديل شدن اين چالش ها به تهديدهاي امنيتي 
اقدامي اساسي انجام داد. کشور ما در بخش فناوري هاي مربوط به 

فضاي سايبري، همچنان وابستگي هايي به کشورهاي خارجي دارد و 
امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و ميان افزاري ما در مواردي، خارجي 
است. بنابراين بايد توجه بيشتري به توليد محصوالت و خدمات بومي 

امن در اين حوزه مبذول شود.
هر جا از امکانات فناوري هاي ارتباطات و اطالعات خارجي استفاده 
زيرا  باشيم؛  هم  تهديدات  متوجه  بايد  بهره برداري  مي کنيم ضمن 
ممکن است در فرآيند توليد و يا در زنجيره تأمين، تهديدات در آن 

تعبيه و نهفته شده باشد. 
بنابراين ضرورت دارد تا تهديدات را پايش و رصد کنيم و هشدارهاي 
الزم را به بهره برداران اعالم نماييم. دستگاه هاي مختلف از جمله سازمان 
پدافند غيرعامل در اين زمينه مسئوليت دارند.  از سوي ديگر، احصاي 
آسيب پذيري هاي دستگاه هاي مختلف و رفع آنها نيز بسيار مهم است. 

مديران دستگاه هاي اجرايي در سراسر کشور 
بايد نسبت به فراگيري علوم سايبري 

و شيوه هاي مقابله با تهديدات آن 
خوشبختانه  کنند.   برنامه ريزي 
تفکر  تبيين  اخير  در سال هاي 
بهره برداري هوشمندانه از فضاي 
سايبري همگام با رعايت معيارهاي 
امنيتي و مراقبت هاي ويژه براي 

جلوگيري و کاهش تاثيرات تهديدات 
دشمن در دستور کار قرارگاه پدافند 

سايبري کشور قرار گرفته است.

يادداشت تخصیص

الزامات صيانت از قلمرو سايبري كشور

هر جا از امكانات 
فناوري هاي ارتباطات 

و اطالعات خارجي استفاده 
مي كنيم ضمن بهره برداري بايد 
متوجه تهديدات هم باشيم؛ زيرا 
ممكن است در فرآيند توليد و يا 
در زنجيره تأمين، تهديدات در 

 آن تعبيه و نهفته 
شده باشد



21 شور20
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

ي
بر

ساي
د 

افن
پد



محمدحسين فروتن مسئول روابط عمومي سازمان پدافند غيرعامل کشور
 در چند سال اخير با ايجاد و توسعه شبکه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي موبايلي شاهد آن 
هستيم که اخبار به صورت وسيع و گسترده توسط افرادي که خود پيش تر مخاطب خبر بودند 
منتشر و توزيع مي شود. ديگر رسانه هاي خبري حتي رسانه هاي آنالين قدرت گذشته را ندارند و 

رسانه هاي خبري مکتوب هم بيشتر به تحليل و گزارش مي پردازند تا نقل اخبار.
با به وجود آمدن و فراگير شدن ابزارهاي ضبط وقايع از قبيل دوربين هاي گوشي موبايل و يا 
ضبط کننده هاي صوتي که در لحظه قادرند از هر اتفاقي حول شما عکس، صوت يا فيلمي مناسب 
تهيه کنند و همچنين فراگيري ابزارهاي رايانه اي حرفه اي از قبيل نرم افزارهاي ويرايش عکس و 
فيلم و صدا و فراگير شدن امکان ارسال آنالين توسط اينترنت در يکي از شبکه هاي اجتماعي يا 
پيام رسان ها تحول شگرفي در زمينه ارتباطات پيش آمده و همه افراد تبديل به يک خبرنگار مجهز 
در محل وقوع رخداد شده اند.  تعريف فرايند ارتباط که روزي فرستنده، گيرنده، وسيله ارتباط و 
نهايتا محتواي پيام، رمزنگاري و بازخورد آن در مخاطب بود تا حد زيادي تفاوت کرده است. با 
توجه به دوطرفه شدن فضاي رسانه ها در شبکه هاي اجتماعي وسيله ارتباط از روزنامه و مجله و 
سايت به تلگرام و اينستاگرام و توئيتر و ... در حال تغيير است و فرستنده پيام، گيرنده روي خط 
نيز مي تواند باشد و البته گيرنده و مخاطب قديم، توليدکننده محتوا نيز مي تواند باشد و ديگر 

وسيله ارتباط آن اهميت قديم را ندارد بلکه پيام است که هرچه قوي تر و نافذتر باشد مخاطب 
بيشتري خواهد داشت. بارها در شبکه هاي اجتماعي به متن يا کليپي که توسط يک فرد عادي 
تهيه شده و ميليون ها بازديد و مخاطب داشته است برخورد کرده ايد.پس بايد لحاظ داشت آنچه 

که تغيير عمده کرده است وسيله ارتباط است نه شأنيت و جايگاه رسانه فرستنده. 
رسانه ها به عنوان فرستنده پيام جايگاه خود را دارند و فقط گويي ابزار اين انتقال پيام از سايت به 
کانال هاي مجازي تغيير کرده است و در اين ميان مردم به يک خبرنگار و يا شهروند خبرنگار براي 
رسانه ها تبديل شده اند و نمي توان گفت آنچه که لزوما رسانه هاي رسمي روايت کنند مخاطبان 
مي پذيرند. بنابراين يک رسانه براي حضور هميشگي و درخور توجه نياز به مخاطب و البته اعتماد 
او دارد. پوشش آنتن هاي يک رسانه و فراگيري آن، هر قدر هم گسترده باشد، اگر اعتماد مخاطبان 

را به همراه نداشته باشد، عنوان رسانه را يدک کشيدن، خود اطالق نامعمولي است.
در واقع آن چه که در دنياي امروز رسانه ها به عنوان الگو داراي اهميت است، الگوي تعاملي است که 
منجر به دريافت بازخورد پيام و عکس العمل مخاطبان مي شود، که ميان فرستنده و گيرندۀ پيام در 
جريان است و اين امر وقتي حاصل مي شود که رسانه در ارتباطي تعاملي نسبت با مخاطب قرار گيرد 
و مخاطب نيز پيام هاي رسانه را پذيرا باشد. چنين چرخه اي با درنظر داشتن عناصري که پيش از 
اين سخن از آن ها به ميان آمده مي تواند اعتماد مخاطب را به  سوي خود جلب کند و در واقع شرط 
اساسي رابطۀ انساني هم چون قابليت اتکاء به ديگري و اعتماد شکل مي گيرد. به عبارتي ديگر اگر 
اعتماد را که در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... کاربردهاي اساسي دارد، در ابعاد زندگي 
اجتماعي ناديده بگيريم، معلوم نيست جامعه اي شکل بگيرد و زيربناي هم زيستي تحت الشعاع قرار 
مي گيرد.شيب تند تحوالت ادامه دارد و مردم به منابع خبري غيررسمي گسترده اي دسترسي دارند 
و چون رسانه هاي رسمي کارآمدي الزم را ندارند، به سراغ رسانه هاي ديگر مي روند و نقطه خطرناک 
اينجاست که حتي امنيت ملي را تهديد مي کند و آن اين است که رسانه تحت فشار و بازمانده از 

تحوالت، نمي تواند تصوير مسئوالنه اي از وقايع ارائه دهد.
متاسفانه ضريب اعتماد  مخاطبين به رسانه هاي رسمي قابل قبول نيست و اين موضوع يکي از 
چالش هاي مهم در شرايط تهديد و بحران به  حساب مي آيد. در شرايط بحراني رسانه هاي رسمي  
بايد عمال به مرکز کنترل و جهت دهي افکار عمومي تبديل شوند اما اگر مخاطب به اين رسانه ها 
اعتماد کافي نداشته باشد موج هاي خبري مسموم و شايعه پراکني ها منجر به تشديد بحران خواهد 
شد اما اعتماد سازي و حفاظت از اعتماد مخاطب فرايندي است که بايد قبل از ورود به شرايط 
بحران و تهديد صورت گرفته باشد.به نظر به کارگيري روش هاي زير مي تواند نقش مهمي در تحقق 

اين هدف داشته باشد .
  حرکت از رسانه سطحي به رسانه عمقي 

با وجود هزاران کانال خبري و رسانه هاي متعدد که اخبار متفاوتي از يک رويداد ارائه مي نمايند 
مخاطب به رسانه اي اعتماد خواهد کرد که عمق و جامعيت خبري آن از ساير رسانه ها بيشتر باشد. 

به کار گيري و آموزش مستمر و منسجم خبرنگاران محلي 
و پوشش زنده خبري يکي از روش هاي موثر در عمق بخشي 

به خبر است.
حرکت از رسانه غيرمتعهد به رسانه متعهد 

يکي از مهمترين نياز هاي رسانه اي امروز تعهد اخالقي رسانه 
به پوشش صادقانه و به دور از غرض ورزي هاي گروهي و 
سياسي و تجاري وقايع و رويدادها است. در شرايط بحران 
مخاطب به سمت رسانه اي خواهد رفت که تعهد اخالقي 
آن را در دوران قبل از بحران باور کرده باشد. رسانه ها بايد 
محکم باشند. رسانه براي جلب اعتماد مخاطب بايد حقيقت گو  
و مسئوليت پذير باشد، .همانگونه که در حوزه سالمت و 
پزشکي سوگندنامه بقراط تعهد اخالقي و علمي و انساني را 
به پزشک يادآوري مي کند در حوزه رسانه نيز پايبندي به  
سوگندنامه صداقت و بي طرفي الزمه جلب اعتماد مخاطب 

به رسانه خواهد بود.
درک  با  رسانه  به  ساده انديش  رسانه  از  حرکت 

پيچيدگي ها 
مخاطب به رسانه اي اعتماد خواهد کرد که پيچيدگي ها و 
درهم تنيدگي هاي دنياي امروز را درک کرده و مقتضيات 
آن را در پوشش خبري رويدادها رعايت نمايد. اين وظيفه 
رسانه است که در پيچيدگي ها دست ببرد تا راه هايي جديد 
براي آسان کردن فهميدن ديگران پيدا کند. اگر رسانه ما 
اينکار را نکند و وانمود کند که هميشه پاسخ هاي ساده اي 
در دسترس هستند، در شرايط بحران همه را به سمت 
پرتگاه هدايت خواهد کرد. فهميدن پيچيدگي ها تنها راه 
براي فهميدن تهديدات واقعي است که در اطراف  ما است. 
اين وظيفه رسانه است که تهديدات را به گونه اي قابل فهم 
براي مخاطب ترجمه کرده و به مخاطب در فهميدن حقايق 
کمک کند. در نهايت ما بايد جهت اعتماد سازي به عنوان 
يک رسانه بهتر عمل کنيم  و  اين مهم نيازمند آن است که 
بدانيم در گذشته چه اشتباهاتي کرديم و تصميم بگيريم در 
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سازمان  رئيس   غالمرضا جاللي،  دکتر  سردار 
با  مشترک  نشست  در  غيرعامل کشور  پدافند 
معاون صداي جمهوري اسالمي با اشاره به اينکه 
موضوع »پدافند غيرعامل« چون موضوع دفاع 
در بخش غير نظامي را مطرح مي کند، همواره 
مورد مطالبات مقام معظم رهبري است، گفت: 
چون ساختار اين نهاد بين دولت و بخش دفاع 
است نه دولتي نه نظامي هستيم براي همين 
تالش مي کنيم که سياست هاي دفاعي را هم از 
رهبري و هم از ستاد کل نيروهاي مسلح دريافت 
کرده و در موضوعات برنامه هاي توسعه کشور در 
حوزه هاي مختلف پياده سازي کنيم که تقريبا 

کاري نو و سخت است.
رئيس پدافند غيرعامل کشور با اشاره به يکي 
از داليل سختي اين کار گفت: تهديدي که ما 
دنبال مي کنيم تهديدات انسان ساز و متکي بر 
تهديدات تکنولوژي است که هر چند يک وقت 

عوض مي شود. تهديد ثابتي نيست که صرفا نظامي باشد و ما بتوانيم الگوهايي 
براي دفاع ترسيم کنيم. چون چهره تهديد در حوزه پدافند متغير است  را 
و اثري که طي 1۵ سال گذشته بر کشور گذاشته است تهديداتي را متوجه 
کشور کرده است که از حوزه سايبري، دفاعي، اقتصادي، شبکه محور مبتني 

بر شبکه هاي اجتماعي و مدل هاي مختلف تشکيل شده است.
وي اولين ماموريت اين نهاد را رصد، پايش و احصاء تهديد دانست و گفت: 
معموال اولين تهديدها در ايران صورت مي گيرد چون ما آزمايشگاهي هستيم 
که مورد تهديد مدل هاي مختلف هستيم.استراتژي دشمن در مدل هاي مختلفي 
شکل مي گيرد و تالش مي کنند که به نوعي جمهوري اسالمي ايران را درگير 

کنند که مي توان به تهديداتي از جنس پولي مالي اشاره کرد .
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور تصريح کرد: تبيين تهديد و مشخص 
کردن آن براي مردم بسيار مهم است، چون مردم متوجه تهديد شده و بهتر 

مي توانند برخورد کنند.
وي خاطرنشان کرد: سازمان پدافند غيرعامل کشور ۵ سالي است که به خاطر 
موضوع تهديدات از حالت سنتي خارج شده و عوامل پدافندهايي از جنس 
سايبري، بيولوژيک، پرتوي، شيمايي، کالبدي، مردم محور، اقتصادي و شيميايي 
را در دستور کار خود قرار داده است که بتواند براي دفاع از آن الگويي را براي 
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خود طراحي کند.
وي بخش زيادي از تهديدات اخير را ناظر به افکار 
عمومي دانست و تصريح کرد: مدل هيبريدي تهديد 
مبتني بر اين است که چگونه افکار عمومي را همراهي 
کند، جنگ امروز اين است که ما بتوانيم مردم را اداره ، 
کنترل و حفظ کنيم که اگر چنين کرديم برنده جنگ 
خواهيم شد.جنگ امروز به نوعي بر نحوه ي اداره مردم 
و کنترل آنهاست که شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها 

بر افکار عمومي حکم فرمايي مي کنند.
هستيم،  روبرو  آن  با  ما  که  کرد:جنگي  تصريح  وي 
عرصه هايش متفاوت است، محور آن مردم و زمينه 
آن افکارعمومي است. به نوعي نوع شکل گيري و اداره 
کردن افکار عمومي است که رسانه ملي نقش بسيار 

مهمي دارد.
وي با بيان اينکه راديو در اين حوزه نقش جدي دارد 
گفت: هر چند که در حوزه سيما اقدامات خوبي براي 
پايدارسازي صورت گرفته است ولي اگر به هر دليلي 
در سيما با مشکلي روبرو شد، راديو بايد عکس العمل 
خوبي داشته باشد تا بتواند عالوه بر اثربخشي، به موقع 

افکار عمومي را اداره کند.
سردار دکتر جاللي گفت: يکي از موضوعاتي که همواره 
دنبال آن هستيم که با راديو کار مشترکي انجام دهيم 
و  شيميايي  زيستي،  حوزه  سه  در  ما  که  است  اين 
هسته اي سه قرارگاه داريم که اگر خداي نکرده اتفاقي 
بيافتد با آن مقابله کنيم و بعد از آن موضوع امداد و 

نجات پيش مي آيد.
 وي با بيان اينکه راديو قبل، حين و بعد از حادثه مي تواند 
موثر باشد، گفت: اين رسانه مي تواند با آگاهي بخشي 
و اطالع رساني به جاي توليد ترس، هشدار، آگاهي و 
آمادگي را در مردم به وجود بياورد که با دقتي که 

دوستان در رسانه دارند اين کار شدني است.
وي يکي از مهمترين موضوعات در جنگ اقتصادي را 
مسئله تعيين نقش براي مردم دانست و افزود: اينکه 

مردم مقابل يا کنار ما هستند از اهميت بسزايي 
برخوردار است.

 وي با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور 
تصريح کرد: مسئله اي که در بازار 
دالر شاهد آن بوديم ۶۰ درصد آن 
رسانه اي بود. ايجاد هماهنگي بين 
دستگاه هاي ذي ربط با محوريت 
رسانه ملي کار بسيار مهمي است 

که بايستي شکل بگيرد.
سرداردکتر جاللي با اشاره به اينکه در 

آبان ماه سال 8۲ براي اولين بار تشکيل 
سازمان پدافند غيرعامل کشور توسط مقام 

معظم رهبري صادر شد و روز هشتم آبان ماه 
به عنوان روز پدافند غيرعامل با هدف تبيين برنامه ها، 
فرهنگ سازي، آموزش و معرفي کارکردها نامگذاري 
شده است، ادامه داد: با ثبت اين روز در تقويم ملي 
کشور ده سالي است که تالش مي کنيم در اين هفته 

تبيين مباحث پدافند غيرعامل شکل بگيرد.

دکتر حميد شاه آبادي معاون صدا نيز خبر از آمادگي اين رسانه براي 
ياري دادن در ماموريت ها داد و گفت: راديو با استفاده از ظرفيت هايي 
که دارد مي تواند در ماموريت ها سازمان پدافند غيرعامل کشور را ياري 

کند.
شاه آبادي با بيان اينکه در شش ماهه اول سال 1۳۹7،۵۳7 عنوان برنامه 

با موضوع »پدافند غيرعامل« از راديو پخش شده، تصريح کرد: اين رسانه 
غيرعامل  پدافند  سازمان  ماموريت هاي  در  ياري  براي  خوبي  ظرفيت هاي 

دارد.
معاون صدا با اشاره به حضور سردار دکتر غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل کشور در نشست مديران شبکه هاي مختلف راديويي، اين حضور را 
فرصت مغتنمي براي رسانه دانست و تصريح کرد: الحمداهلل گزارش هاي خوبي 
از عملکرد اين معاونت شنيده مي شود که با فراغ بال مي توانيم ظرفيت هايي 
که در اين رسانه هست را در خدمت اهداف و ماموريت هاي سازمان پدافند 

غيرعامل بگذاريم.
وي با بيان اينکه مجموع رسانه راديو تا به حال نسبت به موضوع 
»پدافند غيرعامل « بي تفاوت نبوده و نيست خاطر نشان کرد: 
انشاء اهلل بتوانيم از اين نشست ، بهره روز افزوني از همفکري، 
همگرايي و هم نظري براي خدمت به اهداف و ماموريت هاي 

اين سازمان ببريم.
شاه آبادي با اشاره به اينکه ۳۵۲ ساعت برنامه در قالب 
۹۰۰ عنوان از صداي جمهوري اسالمي ايران در حال 
پخش است، ادامه داد: راديو به عنوان رسانه همراه و 
به  مرتبط  که  موضوعاتي  در  توانسته  هميشه  همدل 
توجهي  قابل  تاثيرات  است  بوده  مردم  زندگي  سبک 

داشته باشد.
 اگر اين مهم استمرار داشته و هدف گذاري ها درست باشد، 
راديو مي تواند نقش آفريني برجسته اي در اين راستا داشته باشد.

 ماموريت شما هم مثل بسياري از ماموريت هاي ديگري که دستگاه ها دارند 
و  نيازمند هماهنگي، همراهي ، همفکري  يعني  دارد  کار  آحاد مردم سرو  با 

مشارکت آحاد مردم است. 
شاه آبادي خاطرنشان کرد: راديو اين آمادگي را دارد که در راستاي ماموريت ها 

23و تکاليفي که سازمان پدافند غيرعامل دارد اين سازمان را همراهي کند. شور22
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-  راديو 
مي تواند با آگاهي بخشي 

و اطالع رساني به جاي توليد 
ترس، هشدار، آگاهي و آمادگي را 

در مردم به وجود بياورد
-  تهديدي كه ما دنبال مي كنيم 
تهديدات انسان ساز و متكي بر 
تهديدات تكنولوژي است كه 

هر چند يک وقت عوض 
مي شود
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سعيد ابوالحسني-کارشناس اقتصادى
امروز ايران اسالمي درگير يک جنگ تماي عيار اقتصادي است. اغلب رسانه ها و 
نخبگان کشور نيز امروز بر وقوع اين جنگ و ضرورت هاي مقاومت در برابر آن تاکيد 
مي کنند. با اين حال در کنار شديد بودن هجمه  اقتصادي بايد در نظر داشت که ايران 

اسالمي نيز داراي برگ هاي برنده  زيادي در اين منازعه جديد و نوين است. 
وجه بارز اقتصاد سياسي در هر کشوري بهره گيري از بنيان ها و مولفه هاي جغرافيايي 
و ژئوپليتيکي آن است. مولفه هاي ژئوپليتيک در هر کشوري پايه و اساس اقتصاد 
آن به شمار مي روند و با استفاده از آن؛ جايگاه آنها در محيط بين الملل مشخص 
و معين مي شود. ژئوپليتيک جهت دهِي تمامي عناصر قدرتي را بر اساس پهنه 
و داده هاي جغرافيايي بر روي سياست آشکار مي کند. ژئوپليتيک يعني پويايي 
جغرافيا به واسطة تمامي عناصر آن و نتيجه بخشي همة اين عناصر وقتي که به 
آنها ارزش مي دهيم. به عبارت ديگر ژئوپليتيک يعني علم و هنر تعيين، تثبيت و 
جهت دهي سياست ملي با در نظر گرفتن سرزمين يک کشور به همراه تاريخ ملي 
آن، شعور ملي شهروندان، قدرت ملي کشور، وضعيت سياسي دنيا و ارتباطات. در 
دوران جديد ژئوپليتيک نيز وارد ميدان تازه اي شده است. در ژئوپليتيک جديد 
با توجه به آنکه ساختار جديدي از قدرت و سلسله مراتب به وجود آمده است، 
تحوالت به وجود آمده در ساختار قدرت جهان به سود عوامل اقتصادي و دانش 
فني تغيير کرده است. آوردن اين نکته ضروريست که در ژئوپليتيک جديد نيز، 
قدرت نظامي در سلسله مراتب تشکيل دهنده قدرت، مؤلفه اي مهم به شمار مي 

آيد، ليکن نقش قدرت اقتصادي پر رنگ تر شده است.
  سرزمين  ايران  به  دليل  دارا بودن  ارزش هاي  خاص  اقتصادي  و سياسي  از ديرباز 
صحنه  حضور   و مورد توجه  و عالقه  جهانيان  بوده  است . سابقه  حضور قدرت هاي  
استعماري  در اين  منطقه  به  اواخر قرن  هجدهم  باز مي گردد. ارزش  ژئوپليتيکي  
ايران  به  حدي  است  که  هرگونه  تغييري  در حاکميت  آن  مي توانسته  است  موازنه  

منطقه اي  و جهاني  را برهم  زند. 
  جمهوري اسالمي ايران داراي عناصر بنيادي و مولفه هاي مهم ژئوپليتيکي مي باشد 
که به اختصار به آنها اشاره مي شود. يکي از مهمترين اين مولفه ها اشراف بر تنگه هرمز 
و داشتن سواحل طوالني در جنوب است. در اختيار داشتن تنگه هرمز و برخورداري 
از موقعيت گذرگاهي، ايران را مسلط بر مهمترين و بزرگ ترين گلوگاه انرژي جهان 
کرده است. در اهميت تنگه هرمز همين بس که مي توان گفت براي ايران و جهان 
صنعتي آميزهاي از جغرافيا، انرژي، اقتصاد و امنيت است که با موقعيت حساس خود 
مي تواند هم فرصتي براي امنيت اقتصادي و نظامي باشد و هم تهديدي براي امنيت 
در همه ابعاد براي اقتصاد جهان به شمار رود. به عبارتي ديگر، تنگه هرمز يکي از 
عرصه هاي تنفسي جهان از نظر اقتصادي است که ايران با تسلط بر آن مي تواند 

در جهت مديريت اقتصادي و سياسي خود از اين موقعيت به خوبي استفاده نمايد 
و جهان صنعتي گريزي براي پذيرش اين جايگاه ايران ندارند. گذشته از اين، ايران 
در جنوب کشور از سواحل طوالني برخوردار است و اين موقعيت باعث شده که بر 
نيمي از خليج فارس مسلط باشد. از اين رو اين سواحل نقش مهمي در صادرات و 
واردات کاالها بازي نموده اند، به گونه اي که تاکنون 93 درصد صادرات و 97 درصد 
واردات جمهوري اسالمي از طريق اين سواحل به ويژه خليج فارس انجام مي پذيرد. 
بنيان مهم ديگر بحث انرژي است ايران در کانون منطقه اي قرار گرفته است که 
در توليد و انتقال نفت و گاز جهان نقشي حياتي ايفا مي کند. به گونه اي که از نظر 
کارکرد به سان قلب جهان عمل مي کند، زيرا ايران بين دو انبار انرژي جهان يعني 
خيلج فارس و درياي خزر قرار دارد و موقعيت بي بديلي در اين عرصه در جهان 
دارد. بر همين مبناست که جفري کمپ متاثر از نظريه هارتلند مرکزي مکيندر، از 

اين منطقه به عنوان بيضي انرژي و يا هارتلند انرژي ياد مي کند.
 قرارگيري ايران در مرکز  بيضي استراتژيک انرژي )نفت و گاز( و نقش محوري 
ايران در منطقه اتصال قاره هاي آسيا، افريقا و اروپا باعث شده که ايران از نظر 
اقتصادي و جغرافيايي منطقه اي حياتي و مرکزي و نيز کانوني براي خشکي هاي 

جهان به شمار آيد. با توجه به تقاضاي روزافزون براي انرژي، ايران به عنوان 
يکي از مهمترين توليدکنندگان انرژي نقش تعيين کننده اي را بر عهده 

دارد و با داشتن 137.6 ميليارد بشکه نفت يعني 10.9 درصد از 
ذخاير اثبات شده جهاني نفت مي تواند بر اقتصاد جهاني 

اثرگذار باشد. در زمينه گاز طبيعي نيز، ايران 
با 9.61 تريليون متر مکعب، 6 درصد 

ذخاير اثبات شده گاز جهان 
و رتبه اول خاورميانه 

»صيانت پايدار« گزارش یم دهد
 برگ هاي برنده ايران 

در جنگ تمام  عيار اقتصادي

 -  در کنار شديد بودن هجمه  اقتصادي بايد 
 در نظر داشت که ايران اسالمي نيز داراي 

برگ هاي برنده  زيادي در اين منازعه جديد و نوين است
-  قرارگيري ايران در مرکز  بيضي استراتژيک انرژي 

)نفت و گاز( و نقش محوري ايران در منطقه اتصال 
قاره هاي آسيا، افريقا و اروپا باعث شده که ايران از نظر 
اقتصادي و جغرافيايي منطقه اي حياتي و مرکزي و نيز 

کانوني براي خشکي هاي جهان به شمار آيد

ي
اد

تص
د اق

افن
پد



25 شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

و دوم جهان قرار دارد که عمر آن نيز بر اساس توليد فعلي حدود 200 سال مي 
باشد. ايران با توجه به اين قابليت هاي ژئواکونوميکي خود و با توجه به موقعيت 
خاص ژئوپليتيکي و همچنين منابع انرژي فراوانش نقش تعيين کننده اي در 
اقتصاد و امنيت جهاني مي تواند ايفا کند و اقتصاد سياسي آن نمي تواند بدون 
اين قابليت ها در نظر گرفته شود. مهمتر آنکه، در دهه هاي آتي در ژئوپليتيک 
گاز، ايران نقش تعيين کننده و کليدي را بر عهده خواهد داشت و منابع گاز ايران 
مي تواند نقش راهبردي در امنيت انرژي داشته باشد، زيرا از يک سو گاز در 
استراتژي امنيت انرژي مصرف کنندگان آسيايي جايگاهي ويژه يافته است و از 

سويي ديگر، ايران دارنده دومين ذخاير گاز جهان پس از روسيه است.
بنابراين، ايران با برخورداري از اين موقعيت ژئوپليتيک و ژئواکونوميک و با 
داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز در جهان و تجربه طوالني در حوزه انرژي و 
موقعيت جغرافيايي مناسب، در خليج فارس و درياي خزر و همسايگي با آسياي 
مرکزي، از امکان ايجاد پيوند ميان منابع انرژي خود از جنوب، شرق و شمال 
شرقي به وسيله خطوط لوله به مصرف کنندگان آسيايي برخوردار است. ايران 
با همسايگي با دو حوزه بزرگ مصرف کننده گاز )هند و چين( در شرق و اروپا 
در غرب، آن چنان جايگاهي دارد که حتي تالش هاي بي وقفه اياالت متحده در 
جلوگيري از گسترش مبادالت انرژي ايران و کارشکني هاي متعدد اين کشور 
در فرايند صادرات انرژي از ايران به کشور هاي مختلف نيز نتوانسته از شدت 

عالقمندي آنها به ايران بکاهد.
از ديگر مولفه هاي ژئوپليتيکي ايران مي توان به موقعيت آن اشاره کرد. ايران  
از قديم االيام  چهارراه  تمدنها به شمار رفته و از نظر موقعيت  دريايي  و زميني  از 
موقعيت  بسيار مناسبي  برخوردار بوده  است . جايگاه جغرافيايي ايران به دليل 
ارتباط و اتصال با درياي آزاد و قرار گرفتن بين دو قدرت بحري و بري و به بيان 
ديگر در موقعيت ريملند نظريات ژئوپليتيکي در استراتژي جهاني باعث پيدايش 
موقعيت ترانزيتي براي ايران شده است و به واسطه اين موقعيت و تقاضاي جهان 
پيرامون آن براي ارتباط و اتصال به هم براي رفع نياز هاي متقابل مادي از بنيانها 

و مولفههاي بنيادي ژئوپليتيک کشور ايران شده است. به گونه اي که ايران با 
موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيکي ويژهاي که براي منطقه محصور در خشکي 
آسياي مرکزي دارد، يک کشور ترانزيتي مطلوب است و مي تواند توليدات 
نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهترين شکل به درياي آزاد و حتي از 
طريق ترکيه به اروپا برساند. بنابر اين، ايران به عنوان امنترين، اقتصاديترين و 

کوتاهترين مسير براي انتقال منابع انرژي به آبهاي آزاد مطرح است.
موضوع مهم ديگر که مي توان آن را يک عنصر بنيادي ژئوپلتيک به حساب 
آورد قدرت نرم و مرکزيت فرهنگي است. ايران به واسطه موقعيت جغرافيا و 
با داشتن تاريخ کهن و فرهنگ ديرپا داراي قدرت نرم در وراي مرز هاي خود 
هست، زيرا بيشتر کشور هاي همسايه و همجوار در امتداد فرهنگ ايراني و 
جز ايران فرهنگي و يا متاثر از آن هستند. منظومه فرهنگي ايران، محصول 
چندهزار ساله ملتي کهن و برآيند تعامل جمعي گروههاي قومي است که 
هويت فرهنگي ايران را شکل بخشيده اند. هويت فرهنگي ايران چتر فراگيري 
است که همه گروههاي قومي را در خويش جاي داده است. به طور کلي ايران 
داراي بيشترين ميزان قدرت نرم افزاري و قلمرو و نفوذ فرهنگي در منطقه 
آسياي غربي و جنوب غربي را داراست. اين موقعيت ميتواند در اقتصاد اين 
کشور و مراوادات اقتصادي آن نقشي تعيين کننده در صادرات و واردات آن و 
به ويژه در به دستآوردن بازار هاي مصرف داشته باشد و مي توان گفت يکي از 
واقعيت هاي اقتصاد سياسي جمهوري اسالمي ايران مرکزيت فرهنگي آن در 
بين همسايگانش و قدرت نرم در تصرف بازار هاي منطقه مي باشد. با درک اين 
موضوع مي توان در جهت اقتصادي متناسب با اين مولفه ژئوپليتيکي در منطقه 
خاورميانه و آسياي مرکزي گام برداشت.  با توجه به بنيان هاي ژئوپليتيکي ذکر 
شده و عناصر مهم ديگري که در ايننجا مجال پرداختن به آنها نيست جمهوري 
اسالمي ايران مي تواند نقش و جايگاهي پررنگ تر و برجسته تر در مناسبات 
اقتصاد سياسي جهاني داشته باشد و به نظر مي رسد بايد يک بار ديگر مولفه هاي 

قدرت ملي و ژئوپلتيکي کشور مورد مداقه قرار گيرد. 
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مرضيه خسروي-خبرنگار اقتصادى
صادرات ماحصل توليد بيشتر و مازاد در يک دامنه جهاني و نشان دهنده مزيت نسبي 
کشورها در امر توليد است اما در نظام جهاني برخي کشورها از اين چرخه جهاني 
صادرات بيشتر منتفع مي شوند و برخي کمتر. کشورهاي توسعه يافته با تکنولوژي 
فرمانروايي مي کنند و  و  توليد چنگ زده  بر هسته چرخه جهاني  پيشرفته خود 
کشورهاي روبه توسعه تنها بخشي از اين مسير پيشبرد اين فرايند با تکيه بر نيروي 
وافر کار هستند. کشورهاي در حال توسعه عمدتاً نقش کارگر و کارگزار را در اين 
فرايند بر عهده دارند و بر اين اساس است که رائول پربيش اقتصاددان مشهور در تئوري 
معروف مرکز پيرامون بيان مي کند که کشورهاي در حال توسعه در يک رقابت نابرابر و 
ناعادالنه با کشورهاي توسعه يافته قرار دارند. کشورهاي توسعه يافته با تکيه بر مزيت هاي 

تکنولوژيکي زنجيره ارزش تجارت جهاني را کنترل کرده و در اختيار دارند.
به هر جهت امروزه اهميت و نقش صادرات در فرايند رشد اقتصادي بر 

هيچکس پوشيده نيست. رشد اقتصادي باال به دليل اينکه راه حل 
بسياري از معضالت اقتصادي از جمله فقر، بيکاري، تورم و توزيع 

نامناسب درآمدها تلقي مي شود به عنوان يک هدف سياستي مهم 
مورد نظر دولت ها بوده و اهميت اين شاخص به اندازه اي است 
که امروزه به عنوان نشانه اي از قدرت کشورها تلقي مي شود. 
اکثر نظريه هاي اقتصادي و مطالعات تجربي بر اين باورند که 
سرمايه گذاري داخلي به رشد اقتصادي مي انجامد و سرمايه گذاري 

داخلي نيز از توسعه صادرات تاثير مستقيم مي پذيرد چراکه 
صادرات، ارز مورد نياز سرمايه گذاري و همچنين کاالهاي مصرفي 

را فراهم مي آورد. در اقتصاد پوياي در حال رشد، صادرات و رشد تأثير 
متقابلي بر يکديگر دارند و از طريق يک تعامل پويا يکديگر را تقويت مي کنند. 

صادرات از مجراي ايجاد تقاضاي مازاد نيز براي اقتصادهايي که توان عرضه شان در 
برخي صنايع قوي است موجب رشد مي گردد و به طورکلي در اقتصادهايي که با 
کمبود تقاضا مواجهند با افزايش صادرات مي توان تقاضاي کل و بنابراين درآمد کل 
آنها را افزايش داد و موجب تداوم و شتاب رشد آنها شد. از دهه 1۹7۰ بسياري از 
کشورها راهبرد توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار دادند از آن پس تاثير شگرف 
رشد صادرات در توسعه اقتصادي کامال مشخص گرديد و صادرات به عنوان نيروي 
محرک رشد اقتصادي شناخته شد. از سوي ديگر سرمايه گذاري و تشکيل سرمايه 
پارامتر بسيار مهمي در ايجاد زمينه مناسب براي افزايش توان توليد داخلي بوده و 
زمينه صادرات بيشتر را فراهم مي نمايد. افزايش سرمايه گذاري و باالبردن توان و بازده 
اقتصاد در توليد محصوالت متنوع تاثير متقابلي بر توسعه صادرات داشته است. در 
مقياس جهاني در سال ۲۰17 تجارت کاال در جهان به ميزان ۴.7 درصد رشد کرد و 
ارزش آن به 17.7۳ تريليون دالر رسيد که بيشترين ميزان رشد طي شش سال اخير 
مي باشد. بيش از 7۰ درصد کاالهاي صادراتي توليدات کارخانه اي بودند. 1۵درصد 
سوخت و مواد معدني، 1۰درصد توليدات کشاورزي و مابقي مربوط به ديگر کاالها 
بوده است. ۴۴ درصد از کل صادرات توليدات کارخانه اي مربوط به بخش هاي صنايع 

شيميايي، فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و مخابرات و خودرو بوده است. چين، 
اياالت متحده و آلمان در رأس بزرگترين صادرکنندگان کاال در جهان قرار دارند و 
مجموعا ۵.۳ تريليون دالر کاال صادر  مي کنند. ژاپن، هلند، کره جنوبي، هنگ کنگ، 
فرانسه، ايتاليا و انگلستان در رده هاي بعدي بزرگترين صادرکنندگان کاال قرار دارند. 
نکته جالب اينجاست که اين ده کشور با اندکي جابجايي بزرگترين واردکننده هاي 
کاال نيز هستند. سه کشور آسيايي چين، کره جنوبي و هنگ کنگ روي هم رفته 
۳.۴ تريليون دالر صادرات دارند و کشورهايي همچون مکزيک، سنگاپور، امارات، 
تايپه، هندوستان و تايلند نيز از جمله کشورهاي رو به توسعه هستند که صارات قابل 
توجهي دارند. در زمينه صادرات خدمات در سال ۲۰17 کشورهاي اياالت متحده، 
انگلستان و آلمان در صدر بوده اند و جمعا 1.۴ تريليون دالر ارزش صادرات بخش 
خدمات آنها بوده است و فرانسه چين و هلند در رده هاي بعدي قرار داشته اند و 
در بين کشورهاي رو به توسعه نيز چين، هند و سنگاپور در رده اول صادره کننده 

خدمات تجاري بوده اند.
در کشور ما نيز آمارها نشان مي دهد که مفهوم صادرات در ايران با صادرات نفت 
معنا مي شود به طوري که مي توان گفت بيش از 8۰ درصد از صادرات کشور ما را 
نفت تشکيل مي دهد. اهميت اين ماده حياتي موجب شده است که صادرات کشور 
در کاالهاي ديگر تحرک اندکي داشته باشد و  ما با صادرات تک محصول مواجه 
باشيم. لزوم گريز از صادرات تک محصولي به ويژه به شکل مواد خام و وجود تنوع در 
محصوالت صادراتي و افزايش سهم در تجارت جهاني و بازارهاي بين المللي اهميت 
صادرات غير نفتي را کامال آشکار مي سازد. صادرات غير نفتي در فعاليت هاي اقتصادي 
جايگاه ويژه اي دارد و مزايايي متعددي همچون تقويت و توسعه زيرساخت هاي مربوطه 
انتقال عوامل توليد از بخش هاي ناکارآمد به بخش صادرات، افزايش رقابت بين المللي 
و داخلي تامين ارز براي واردات کاالهاي سرمايه اي و واسطه اي، جذب سرمايه گذاري 

داخلي و خارجي و کمک به بسط تحقيق و توسعه را به همراه دارد.
يکي از ارکان مهم و اساسي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، صادرات است که تسهيل 
مقررات و گسترش مشوق هاي الزم، گسترش زيرساخت هاي مورد نياز، برنامه ريزي 
توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شکل دهي بازارهاي جديد، تنوع بخشي 
با  ايجاد ثبات رويه و مقررات صادرات  با کشورهاي منطقه،  اقتصادي  پيوندهاي 
هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف الزمه تحقق اين 

امر مي باشند.
شدن  روشن  به  مي تواند  کشور  صادرات  وضعيت  به  نگاهي 
وضعيت صادرات کشور کمک کند. آمارهاي تجارت خارجي 
کشور طي سال هاي برنامه چهارم و پنجم نشان مي دهد 
ميانگين صادرات غيرنفتي)کاال و خدمات( به ترتيب 1۹۹81 
ميليون دالر و۳8۵۶۵ ميليون دالر بوده است که به ترتيب 
از متوسط نرخ رشد ساالنه معادل 1۹.۶ درصد و ۶ درصد 
برخوردار بوده است. همچنين ميانگين واردات کاال و خدمات 
به ترتيب 7۲۹۰۳  ميليون دالر و 81۲۴7 ميليون دالر مي باشد 
که به ترتيب از متوسط نرخ رشد ساالنه 1۲.۲و ۶.7- درصد برخوردار 
بوده است. بررسي فهرست کاالهايي که از ايران صادر شده اند، نشان مي دهد 
کماکان کاالهاي فرآوري نشده سهم عمده اي از بازار کاالهاي صادراتي ايران را به 
خود اختصاص داده اند و اقالم پرتکرار صادراتي شامل کاالهاي پايه نفتي، کاالهاي 

پتروشيمي و محصوالت خام معدني از کل صادرات کشور بوده است.
امروزه در شرايطي که کشور ما در ميانه يک کارزار اقتصادي و تحريم قرار گرفته 
براي متوقف کردن  اکنون که آمريکا  بايد موضوع صادرات جدي تر گرفته شود. 
روند توسعه کشور تحريم هاي ضالمانه و يک جانبه را از سر گرفته و سوداي به صفر 
رساندن صادرات نفت کشور را در سر مي پروراند اگرچه اين رويا براي آنها هيچ گاه 
تعبير نخواهد شد اما بايد يادآور شد که اين تحريم ها فرصت مناسبي هستند که 
به جاي خام فروشي اکثر محصوالت و کاالها، محصوالت نهايي توليد و ضمن ايجاد 
ارزش افزوده و تأمين نيازهاي داخلي در اين عرصه، به صادرات در بازارهاي جهاني 
پرداخته شود. کشور ما براي عبور از شرايط فعلي بايد با اجراي دقيق بندهاي اقتصاد 
مقاومتي به سمت توسعه صادرات با تاکيد بر صادرات غيرنفتي حرکت کند و از اين 
طريق ضمن ارتقاي توليد ناخالص داخلي کشور ضريب تأثيرپذيري کشور از تحوالت 
سياسي و اقتصادي جهاني که به واسطه تکيه بر اقتصاد نفتي بوجود مي آيد را کاهش 

مي دهد و موجبات رشد و تعالي کشور و توسعه درون زا را فراهم آورد.

»صيانت پايدار« گزارش یم دهد
»صادرات« اسم رمز عبور از حصار تحريم

 امروزه 
در شرايطي كه 

كشور ما در ميانه يک 
كارزار اقتصادي و تحريم 
قرار گرفته بايد موضوع 

صادرات جدي تر 
گرفته شود
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حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه 
»صيانت پايدار« با اشاره به رويکرد پدافندي در بخش اقتصادي گفت: در 
جريان تغيير قيمت ارز و کاهش ارزش دالر ديديم جريان هايي خارج از بدنه 
دولت منابع ريالي خود را وارد بازار ارز کرده و با دميدن در شيپور گراني 

تالش در تضعيف اقتصاد کشور و حتي ضعيف کردن دولت داشتند.
وي افزود: گروه هاي مافيايي که همان رانت هاي  قوي شده اقتصاد بيمار 
ايران هستند، مبدل به بازيگران بازار ارزي شده و به بهانه خروج آمريکا 
نمايش  به  ايران  اقتصاد  بازار  در  را  غارت گري  کردند  تالش  برجام  از 

بگذارند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نتيجه چنين مانور اقتصادي توسط 
بازيگران رانتي، تزريق نگراني به مردم و جامعه و تالش و حتي هجوم 
مردم براي تبديل دارايي ريالي خود به دالر بود که با افزايش بي رويه 

قيمت و کاهش ارزش پول ملي همراه شد.
راغفر ادامه داد: اين شرايط باعث تزريق احساس نگراني و اضطراب 

به جامعه مي شود و فضاي ملتهب اقتصادي پديد آورد که در 
ماه هاي اخير  با ماهيت سياسي توانست  ظرفيت ويژه اي 

براي رانت هاي اقتصادي ايجاد  کند، تا با دامن زدن به 
فضاي بي اعتمادي سودهاي هنگفتي به بهاي تحميل 
هزينه به بخش هاي مولد اقتصاد و بودجه هاي خانوار  

براي خود دست و پا کنند.
به گفته اين اقتصاددان، بي ثباتي در اقتصاد باعث بروز 

مشکالت جدي به ويژه براي طبقه متوسط و ضعيف جامعه 
شده است، که نتيجه آن فروپاشي کسب و کارهاي کوچک، 

رشد بيکاري  و تبعات اجتماعي آن افزايش بزه کاري به ويژه سرقت، 
اعتياد و طالق خواهد بود.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا دولت اراده کافي براي مديريت شرايط 
کنوني را دارد؟ گفت: نفوذ مافياي گسترده در برخي مجامع تصميم گير 

که خود بخشي از اين مشکل و منتفع از شرايط هستند، باعث مي شود 
اراده کافي از دولت سلب شود و از آنجا که وظيفه دولت در اين مواقع 
فراهم کردن امکانات براي عموم جامعه و حفاظت از منافع مردمي است 

مي توان گفت از اين حيث دولت چندان موفق نبوده است.
راغفر با اشاره به نقش پدافند غيرعامل در کشورهاي توسعه يافته گفت: 
در کشورهاي اروپايي سازمان هاي پدافند غيرعامل به خوبي جريان هاي 
نجات  براي  دولت ها  به کمک  موقع  به  و  کرده  را شناسايي  خطرساز 

جريان هاي اقتصادي و دفع خطر از شاکله اقتصاد کشورشان مي آيند.
استاد دانشگاه تاکيد مي کند: نفوذ جريان رانتي بقدري در ايران گسترده 
است که از کشورمان به نام بهشت رانتخواران اسم برده مي شود و قطعا 
دفع خطرات آنها بايد در دستور کار سازمان هاي درست کردار و انقالبي 
باشد.راغفر معتقد است همان مافيايي که منابع ريالي خود را وارد بازار ارز 
کردند و قيمت دالر را به آنجا رساندند، داراي چنان نفوذي در فعاليت هاي 
اقتصادي ايران هستند که با قاطعيت مي توان گفت برخي بجاي 

منافع مردم منافع اين گروه را  دنبال مي کنند.
وي با خطرناک خواندن شرايط اقتصادي کشورمان 
گفت: با وجود بحران هاي اخير اقتصادي هنوز 
اراده اي براي برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي 
و بازگشت واقعي سرمايه وجود ندارد، کما اينکه 
برخوردهاي موردي با متخلفان ارزي توانست 
داد  نشان  و  بکاهد  بازار  التهاب  از  تا حدودي 
اگر اراده اي براي برخورد با متخلفان باشد بازار 
به سمت  و  نيست  هم چموش  اقتصادي چندان 

اصالح خواهد رفت.
اين اقتصاددان معتقد است: در صورتي که التهاب اقتصاد کشور مديريت 
نشود و بخش هاي مولد در مدار توليد قرار نگيرند اقتصاد کشورمان به 

سمت فروپاشي رفته و حال و هواي ونزوئاليي پيدا مي کند.

حسين راغفر در گفت وگو با »صيانت پايدار«:
دفع خطر اقتصاد رانتي »اراده پدافندي« مي خواهد

در كشورهاي 
اروپايي سازمان هاي پدافند 

غيرعامل به خوبي جريان هاي 
خطرساز را شناسايي كرده و به 

موقع به كمک دولت ها براي نجات 
جريان هاي اقتصادي و دفع خطر 

از شاكله اقتصاد كشورشان 
مي آيند
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محمد عندليب
رهبر انقالب در ديدار چندي پيش خود با هيئت دولت )1۳۹7/۰۶/۰7( 
ضمن بيان عدم وجود بن  بست در اقتصاد کشور و توانمندي 
دولت در »مديريت اقتصادي« کشور، مسئولين کشور را به 
لزوم تالش شبانه روزي مسئوالن اقتصادي فراخواندند و با تأکيد 
چندباره بر سرپا نگهداشتن بنگاه  هاي توليدي افزودند: »بايد 
تالش همه جانبه اي براي جلوگيري از تعطيلي کارخانه ها و يا 

زير ظرفيت کار کردن آن ها انجام گيرد.«
افزايش  آن  تبع  به  و  کارخانه ها  فعال شدن  که  است  واضح 
توليدملي، موجب خروج  اقتصاد از شرايط رکود تورمي موجود 
خواهد شد. امري که پيش از اين، در برخي از کشورهاي ديگر 
هم وجود داشته و آنها نيز توانسته اند با ترسيم يک »نقشه ي 
راه اقتصادي باثبات«، وضعيت اقتصاد کشور را بهبود بخشند. 
به عنوان مثال، آلمان پس از جنگ جهاني دوم به مخروبه اي 
تبديل شده بود که از طرفي به دليل شکست در جنگ، متعهد 
به پرداخت غرامت و بدهي هاي سنگيني شده بود. خرابي هاي 
جنگ چنان بود که گويا به اين زودي  ها اين کشور روي رفاه 
را نمي توانست ببيند. داستان  آن روز هاي آلمان، هم وحشتناک 
است و هم عبرت آموز. مادري، پسرش را براي خريد دو عدد نان 

فرستاده بود و پسر وسط راه متوقف شد و دقايقي فوتبال بازي کرد. او وقتي به نانوايي 
رسيد، قيمت  نان باالتر رفته بود و نتوانست حتي يک نان هم بخرد. اما عليرغم همه ي 
اين مشکالت، آلماِن جنگ زده، هفتاد سال بعد، تبديل به قدرت چهارم دنيا شد. سؤال 

اين است چه عناصري در بازسازي آلمان جديد نقش کليدي داشت؟
با مطالعه ي تجربيات توسعه ي آلمان، به خوبي مي توان دريافت که تمرکز آلمان بر چند 

عامل ساختاري زير، سبب افزايش توليد ملي اين کشور شد:
نظام تعرفه اي هوشمند

اولين گام آلمان براي توسعه يافتگي برقراري سيستم تعرفه اي مناسبي بود که از صنايع 
داخلي حمايت مي کرد تا توسط رقباي خارجي بلعيده نشوند؛ اما طولي نکشيد که اين 
صنايع قدرت رقابت با رقباي خارجي خود را به دست آوردند. آلمان بين علم و صنعت 
ارتباط تنگاتنگي ايجاد کرد و با حمايت از دانشمندان و مخترعان و استفاده ي کاربردي 
از اين اختراعات صنعت خود را توسعه داد. البته بيشتر کشورهاي پيشرفته براي توسعه 
صنايع داخلي خود در برهه اي اقدام به اعمال سياست هاي حمايت گرايي مانند نظام 
تعرفه اي هوشمند نموده اند. اما مدل حمايتي آن  ها سبب تبديل صنايع نوزاد به صنعتي 

پيشرفته شده است و اين سياست منحصر در آلمان نيست.
 تقويت صادرات )به خصوص در حوزه هاي حساس و با ارزش افزوده ي باال(

نيمي از رشد اقتصاد آلمان در دهه هاي گذشته، ناشي از صادرات است. مازاد تجارت 
خارجي با 188 ميليارد يورو )۲۴۳ ميليارد دالر( معادل هفت درصد از توليد ناخالص 
داخلي است. از ديدگاه سراِن آلمان، صادرات قوي و مازاد تجاري زياد، نمادهاي قدرت 
اقتصادي هستند. به همين جهت، سياست هاي تشويقي جدي براي تقويت صادرات در 
اين کشور طي ده ها سال پيگيري شده است. کارخانه هاي آلمان به طور سنتي در سه 
حوزه ي بزرگ اَبَرابزارها، مواد شيميايي و خودروها، بسيار قدرتمند بوده اند. ترکيب اين 
سه حوزه ي صنعتي، هنگامي که اقتصادهاي نوظهور شکوفا مي شدند، بسيار در تقويت 
صادرات اين کشور مؤثر بود که البته نقش عمده اي را چين ايفا نمود. تقريباً نيمي از کل 
صادرات آلمان و همچنين 7۲ درصد از صادراتش به چين، کاالهاي ترابري و ماشين آالت 
با ارزش افزوده ي بسيار باال هستند. در حال حاضر، برندهايي مانند فولکس واگن، ب ام و، 
اوپل و شرکت هاي ديگر آلماني مانند زيمنس، بوش و باير، جزء شرکت هاي بزرگ و 

معتبر در جهان به شمار مي روند.
 ارتقاي دانش در کارگران

ارتقاي بهره وري کارکنان و کارگران، يکي از موضوعات مورد توجه دولت هاي آلمان بوده 
است. اين مسئله آن زماني بيشتر خودنمايي مي کند که در جريان بحران مالي ۲۰۰8 
غرب، که آمريکا و اروپاي غربي با مشکالت اقتصادي جدي روبه رو شدند، شرکت هاي 

نسخه آملاین عبور از بحران اقتصاید

ژرمن ها چگونه 
كشور سوخته را 
بازسازی كردند
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آلماني به جهت کاهش تقاضا، بيکار شده بودند و به جاي اخراج کارکنان و کارگران خود، 
آن ها را به دوره هاي آموزشي اعزام کردند و در واقع به جاي کار و توليد، به ازاي آموزش 
و ارتقاي مهارت، به کارکنان خود حقوق پرداخت مي کردند. همين امر باعث شد پس 
از عبور نسبي از بحران و آغاز توليد، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره وري باالتري 

مشغول به کار شوند.
سياست هاي پولي و مالي منسجم

کشور آلمان، که در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني از نرخ تورم بسيار باال 
رنج مي برد، به جهت آرام کردن فضاي اقتصادي و بهبود شرايط کسب وکار، 

اقدام به اصالح نظام پولي خود کرد. با تغيير مقياس پول در اين کشور 
از مارک رايش به مارک آلمان، اين تورم سنگين مهار شد. در چنين 
فضايي، شرايط براي سرمايه گذاري و توليد منطقي تر شد. در واقع روح 
و عصاره ي برنامه ي اصالح پولي، که در ۲1 ژوئن 1۹۴8 به اجرا درآمد، 
در کم کردن شديد مقدار پول در جريان بود و به منزله ي جراحي عميق 

و دردناکي بر پيکره ي بيمار اقتصاد آلمان به شمار مي رفت که البته اين 
جراحي عميق، موفقيت آميز هم بود. اين تغيير به گونه اي بود که يک روز پس 

از اجراي سياست اصالح پولي، مغازه هاي آلمان پر از کاال بود و پول نقش عادي 
خود را به عنوان وسيله ي پرداخت و مبادله و محاسبه و ذخيره ي ارزش از سر گرفت و انواع 

بازارهاي سياه و غيرقانوني کار خود را تعطيل کردند و توليد در کشور به حرکت درآمد.
 مديريت واردات

اگرچه اقتصاد آلمان در دوره ي شکوفايي نوين خود، اقدام ويژه اي براي کنترل واردات 
صورت نداد و بخش مهمي از پايه هاي توليدي آن در دهه هاي پيش تر اتفاق افتاد، اما اين 
کشور با يارانه هاي صادراتي و به طور هم زمان تعرفه هاي وارداتي، شرايط را براي تقويت 
توليد ملي و ارتقاي صادرات خود، در مقابل کاهش واردات، فراهم کرد.)۴( به وجود آمدن 
اين شرايط در اقتصاد آلمان رفته رفته سبب تقويت توليد آلماني شد و توليدات اين کشور 

را وارد گردونه ي رقابت با ساير کشورها کرد و کاالهاي آلماني را جهاني کرد.
 درس هاي تجربه ي اقتصاد آلمان براي اقتصاد ايران

تجربه ي آلمان پس از جنگ جهاني نشان داده است که اين کشور با نظام تعرفه اي 
هوشمند، تقويت صادرات، ارتقاي دانش کارگران، سياست هاي پولي و مالي منسجم 
و مديريت واردات خود، توانست اقتصادي جنگ زده را به چهارمين اقتصاد دنيا تبديل 
کند. فارغ از مباحث ارزشي، به نظر مي رسد اقتصاد ايران هم در شرايط فعلي، نيازمند 
اصالحات ساختاري جدي در بعضي حوزه ها، از قبيل مدل هاي حمايت گرايي از صنايع 
و سياست هاي پولي و مالي است. در ايران سال هاي سال است که از برخي صنايع مانند 

خودروسازي، در قالب هايي چون تحديد واردات، اعمال نظام 
تعرفه اي و... حمايت مي شود، اما به نظر مي رسد مدل تعيين شده، 
اقتصادي در  مدلي کارا نيست و هوشمندي سياست گذاران 
شرايط فعلي، مي تواند جهش و رقابتي کردن صنعت ملي را 
پديد آورد. از طرفي وجود کمبود نقدينگي در صنايع، علي رغم 
رشد سيصددرصدي نقدينگي در پنج سال گذشته ي اقتصاد 
کشور، نشان دهنده ي عدم هدايت بهينه ي جريان 
نقدينگي به سمت توليد است که سبب بروز 
مشکالتي چون ايجاد تورم و سفته بازي در 
اقتصاد شده است. درس مدل آلماني در 
اصالح سياست پولي براي اقتصاد ايران، 
عالوه بر جمع کردن نقدينگي و هدايت آن 
به سمت توليد، اعمال صحيح سياست هاي 
پولي مولد در جريان سياست گذاري است 
که تهديد نقدينگي موجود را به فرصت توليد 
و اشتغال تبديل مي کند. تعامل همه جانبه با دنيا و 
توسعه ي ديپلماسي اقتصادي براي فراهم آوردن بازار کاالهاي 
ايراني مازاد همراه با ايجاد مشوق هاي صادراتي به وسيله ي اصالح 
قوانين، نسخه ي آلماني در سياست هاي برون گرايي اقتصاد ايران 
است. از ديگر سو تمرکز بر افزايش بهره وري نيروي کار از طريق 
آموزش آن ها، ضمن ارتقاي کمي و کيفي توليد، نقش مهمي 
در ايجاد خالقيت و نوآوري در توليدات ملي دارد و به نوعي 

نسخه ي آلماني درون زايي اقتصاد کشور است.
در مجموع مي توان گفت تجربه ي اين کشور در سياست هاي 
کلي اقتصاد مقاومتي و سخنان رهبر انقالب نيز بارها مورد 
تأکيد قرار گرفته و از توليد ملي به عنوان ستون فقرات اقتصاد 
مقاومتي ياد شده و بر حمايت همه جانبه ي هدفمند از صادرات 
کاالها و خدمات، اصالح و تقويت همه جانبه ي نظام مالي کشور، 
توانمندسازي نيروي کار و استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت 
از هدف هاي اقتصادي، تأکيد جدي شده است و تکيه بر اين 
اصول، به عنوان اصولي تجربه شده، مي تواند موجبات مقاوم سازي 

بيشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد. 
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درس مدل آلماني 
در اصالح سياست پولي براي 

اقتصاد ايران، عالوه بر جمع كردن 
نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد، 

اعمال صحيح سياست هاي پولي مولد در 
جريان سياست گذاري است كه تهديد 

نقدينگي موجود را به فرصت 
توليد و اشتغال تبديل 

مي كند
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سعيد خجسته
درحالي که عوامل ژئوپلتيک جهاني موجب کاهش احتمال رخداد جنگ هاي سنتي 
شده است، چالش هاي جديد پيش روي جوامع مانند تروريسم، بالياي طبيعي، فجايع 
انساني و مانند آنها که به تخيب گسترده سرمايه ها، از دست رفتن جان انسان ها و بي 
ثبات سازي زندگي روزمره منجر مي شوند ، بروز و ظهور کرده اند. پدافند مردم محور 
که پدافند شهري )Civil Defence( نيز ناميده مي شود به معناي حفاظت از افراد و 

سازمان ها و تشکيالت و دارايي هاي آنها در برابر هر اقدام خصمانه است.
 در پدافند مردم محور بايد به اين واقعيت اذعان داشت که هيچ منطقه اي از کشور 
عاري از مخاطرات نيست و بايد چتر پدافندي تمام پهنه سرزمين را فرا بگيرد اما بدون 
شک برخي نقاط داراي اهميت ويژه هستند. يکي از ابعاد پدافند مردم محور بدون ترديد 
ظرفيت سازي عمومي و باالبردن سطح آگاهي مردم با رويکرد از پايين به باالست و در 
واقع از سطح روستاها و قريه هاي کوچک آغاز مي شود و تا کالنشهرها ادامه مي يابد. در 
بحث آگاهي بخشي بايد گفت از آنجا که اجتماع هميشه اولين پاسخ دهنده به اتفاقات 
حوادث و فجايع است آگاهي کافي و آمادگي کامل براي پاسخ دادن به اين وضعيت ها 
مي تواند در کاهش آسيب و رنج بسيار مهم باشد. ارتقاي پتانسيل جامعه باالترين و 
اولين مرحله مديريت بحران است. اين کار بايد از طريق دورهاي آموزشي پرشمار و 
براي حجم عظيمي از جمعيت و توسط خبرگان و آگاهان اين حوزه انجام شود. براي 
اجراي دقيق اين آموزش ها عالوه بر سازمان هاي مردم نهاد شايد نياز باشد که دولت 
مراکز و موسسات آموزش رسمي در اين زمينه را تاسيس کند و از توان بخش خصوصي 

نيز در زمينه تجهيزات و ايجاد فضاهاي آموزشي نيز کمک بگيرد.
در پدافند مردم محور اصطالحي به نام اقدامات پاسخ يا واکنش وجود دارد که منظور 

از آن يک سري اقدامات براي فعال کردن خدمات ضروري جهت ادامه عمليات خود 
در زمينه امداد و نجات و مراقبت از آسيب ديدگان و روحيه بخشي و حفظ آرامش 

غير نظاميان است.
 بنابراين اقدامات پدافند مردم محور اساسا يک کار مشارکتي و توام با همکاري نهادهاي 
مختلف است. دفاع مردم محور يک رشته اقدامات پيشگيرانه را طلب مي کند که از 
جمله آنها مي توان به تهيه برنامه هاي عملياتي براي فجايعي مانند زلزله، انجام تمرينات 
مختلف با سناريوهاي متفاوت، آموزش، تجهيز و تمرين کارکنان، ارائه اطالعات به 
مردم در فواصل زماني منظم و ساخت و طراحي پناهگاها اشاره کرد. بايد اضافه کرد 
دفاع مردم محور يک نيروي واکنش سريع مانند پليس و آتش نشاني نيست بلکه 
نوعي آمادگي و تمرين هماهنگي بين ارگان هاي خدمات رسان در زمان وقوع يک 
فاجعه است. با اين وجود در درون پدافند مردم محور دپارتمان جستجو و نجات نيز 
براي پاسخ فوري در شرايط اضطراري بايد وجود داشته باشد. افراد اين تيم امداد و 
نجات بايد آموزش هاي الزم را در زمينه هايي مانند نجات افراد از آتش سوزي، پمپاژ و 
فوران آب در جريان سيل و پاکسازي جاده ها از سنگ و درختان افتاده براي تسهيل 
خدمات رساني را ببينند. اين تيم واکنش سريع بايد چادر جهت سرپناه و لباس و وسايل 
مورد نياز حادثه ديدگان را به همراه داشته باشند. پدافند مردم محور همچنين شامل 
ايجاد شبکه اي از عالئم الکترونيکي هوشمند هشداردهنده مانند آژيرهاي صوتي يا 
چراغ هاي هشدار يا سيگنال هاي موبايلي در هنگام وقوع يک سانحه طبيعي يا يک 

حمله خصمانه نيز هست.
موضوع پدافند مردم محور در بسياري از کشورها با جديت پيگيري مي شود و براي 
نمونه سنگاپور  به عنوان  انديشيده شده است.  آن تدابير و سازوکارهاي محکمي 

»صيانت پايدار« برریس یم کند
پدافند مردم محور در كشورهاي پيشرو

-  از طريق پدافند مردم محور و آموزش هاي مربوط به آن در سنگاپور مسئوالن در پي اين هستند تا از آمادگي 
کامل جامعه براي شرايط اضطراري اطمينان حاصل کنند

-  يکي از ويژگي هاي سيستم پدافند مردم محور استراليا تاکيد بر عضويت داوطلبانه مردم در اين سازمان 
است و در حال حاضر اعضاي داوطلبانه اين سازمان بيش از 400 هزار نفر هستند
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»صيانت پايدار« برریس یم کند
يکي از کارآمدترين و موثرترين دستگاه ها را در زمينه پدافند مردم محور دارد و پدافند مردم محور در كشورهاي پيشرو

سرآمد بودن اين دولت شهر در بسياري از زمينه ها مربوط به همين موضوع دفاع 
مردم مردم محور است. در همين راستا وقتي به فهرست ايمن ترين شهرهاي جهان 
نگاهي مي اندازيم مي بينيم که شهرهايي مانند سنگاپور و توکيو در صدر رده بندي 
آن قرار دارند. نکته قابل اشاره اينکه سنگاپور موفق ترين سياست ها را در زمينه 
مقابله با آتش سوزي داشته است و سال به سال تعداد تلفات آتش سوزي در اين 
کشور کاهش چشمگيري دارد. در اين شهر مسئوالن بر اين باورند که آموزش 
عمومي براي مردم توسط مربيان متخصص در اين زمينه بسيار راهگشا بوده و به 
شهروندان آموزش داده مي شود که چگونه مي توانند با تغيير در رفتار خود و نيز 
تغيير در محيط ساختماني که در آن قرار دارند مي توانند به مقابله با آتش سوزي 
بپردازند. همچنين به هر گروه سني آموزش مختص به خود او داده شود چرا که يک 
دستورکار آموزشي براي همه گروه هاي سني نمي تواند مناسب باشد بلکه آموزش 
بايد منطبق بر شرايط و نياز افراد باشد. به طور کلي از طريق پدافند مردم محور 
و آموزش هاي مربوط به آن در سنگاپور مسئوالن در پي اين هستند تا از آمادگي 

کامل جامعه براي شرايط اضطراري اطمينان حاصل کنند.
در استراليا نيز سازمان پدافند مردم محور يک نمونه تمام عيار از ايجاد زيربناي 
مستحکم اجتماعي براي شرايط اضطراري است. رويکر پدافند مردمي استراليا شامل 
يک سري اقدامات حمايتي و محافظتي است که در سراسر جامعه و در درون يک 
چارچوب سازماني دولتي اجرا مي شود و دولت استراليا هماهنگي مشاوره و پشتيباني 
اين سازمان را بر عهده دارد. همچنين تمام بخش هاي اضطراري مانند آتش نشاني، 
اورژانس، پليس و ... در تعامل با هم و زير چتر سازمان دفاع مردم محور قرار دارند. 
الزم به ذکر است که اين سازمان در استراليا زمان جنگ دوم جهاني تاسيس شده 
است و در حال حاضر اين سازمان بر پايه مفاهيمي مانند آموزش جامعه و مسئوليت 
پذيري، مشارکت فعال شهروندان، استفاده از منابع دولتي و غيردولتي، مشارکت 

فعال و در همه سطوح دولت قرار دارد. يکي از ويژگي هاي سيستم پدافند مردم محور 
استراليا تاکيد بر عضويت داوطلبانه مردم در اين سازمان است که کنفرانس ها و 
نشست هاي ادواري منظم براي اين اعضا در سراسر کشور برگزار مي شود و در حال 
حاضر اعضاي داوطلبانه اين سازمان بيش از 400 هزار نفر هستند. در انگلستان 
مکانيسم دفاع مردم محور که در زمان جنگ جهاني دوم بنيان گذاشته شده بود و 
در سال 1948 قانون دفاع مردمي تدوين شده بود در حال حاضر تغيير کرده و بر 
مبناي قانون سال 2004 چارچوب جامع تري را براي واکنش هاي اضطراري در برابر 
باليا و مخاطرات در نظر گرفته است و نگاه آنکه قبال معطوف به جنگ و حمالت 
نظامي بود امروزه همه رويدادها و وضعيت هايي را که براي مردم و محيط زندگي 

آنها تهديد آميز است را در بر مي گيرد. 
در پايان بايد اشاره کرد که بسياري از کشورها از مدت ها قبل به اين نتيجه رسيده اند 
که اگر نمي خواهند قرباني حمالت نظامي و يا تروريسم و همچنين فجاياي طبيعي 
شوند بايد عالوه بر توان نظامي و يا دفاع عامل از ظرفيت دفاع غيرعامل اجتماعي 
نيز بهره مند باشند. آنها بر اين باورند که يک سياستگذاري و استراتژي نظامي و 
امنيتي زماني موفق خواهد شد که با پدافند غيرعامل نيز ترکيب شود. در اينجا 
دفاع مردم محور جايگزين دفاع نظامي و جانشين آن نيست بلکه مکمل آن است. 
به عبارتي پدافند مردم محور استفاده از قدرت اجتماع براي مقابله و دفع مخاطرات 
داخلي و يا تهاجم خارجي است. در اينجا سالح توانمندي هاي روانشناختي، اجتماعي 
اقتصادي و سياسي است. در حقيقت پدافند غيرعامل مردمي استفاده از جمعيت 
انساني و سازمان هاي آنها و سرمايه اجتماعي آنها بر اساس آمادگي، برنامه ريزي و 
تربيت و آموزش است. در کشور ما نيز لزوم استفاده از توان اجتماعي عليه تهديدات 
شناسايي شده و بعضا به کار گرفته شده است و هرجا نيز بر اين توان تکيه کرده ايم 
بسيار اثربخش بوده است. راهپيمايي هايي که قبل يا بعد از تهديدات سياسي و 

نظامي و تروريستي در کشور انجام مي شود نمونه اي از همين توان است.
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کبري آجربنديان 
رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اهميت پدافند غيرعامل در جنگ ترکيبي طرح ريزي شده توسط 

آمريکا عليه کشورمان، از سابقه همراهي مجلس در زمينه کمک 
به اين مهم سخن گفت و اظهار داشت: کميسيون امنيت ملي 

مجلس هفتم، درخواست کمک به موضوع پدافند غيرعامل 
کشور را بي پاسخ نگذاشت و براي جلب توجه جّدي دولت 
جهت تقويت پدافند غيرعامل، اعضاي کميته دفاعي مجلس 
و مسئوالن مربوطه در سازمان مديريت و برنامه ريزي به 
دعوت کميسيون امنيت ملّي، جلسه مشترکي برگزار کردند 
و در همين راستا رديف مشخصي در بودجه منظور شد.

وي ادامه داد: از همان زمان مقرر شد چگونگي صرف اين 
توسط  مختلف  وزارتخانه هاي  در  غيرعامل  پدافند  براي  بودجه 

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با نظر کميته پدافند غيرعامل مورد 
بررسي قرار گيرد و گزارش گيري هاي الزم انجام شود.

فالحت پيشه افزود: در واقع اين نخستين گام مجلس براي کمک و تقويت 
پدافند غيرعامل بود که همچنان به طور مستمر ادامه دارد. در مجلس 
هشتم نيز با اقناع کميسيون تلفيق، رديف بودجه خاصي براي اين منظور 
اختصاص يافت.اين اقدامات کوچکي نيست.  به عنوان مثال ما مي دانيم 
روشن  جايگاهي  اهميتش،  و  همه حساسيت ها  با  غيرعامل  پدافند  که 
درسيستم دولتي نداشت اما ورود مجلس به اين موضوع باعث شد تا به 

صورت جدي تري به موضوع پرداخته شود.
نماينده مردم اسالم آباد غرب با بيان اينکه پدافند غيرعامل در گذشته در 
سيستم هاي مختلف دولت جايگاهي نداشت، تأکيد کرد: در حال حاضر، 
تالش هايي انجام گرفته و اقدامات خوبي انجام شده اما هنوز هم چنانچه 
بايسته و شايسته است، به موضوع ورود نمي کنيم. گواه اين ادعا هم برگزاري 
جلسات نامنظمي است که بايد به طور مستمر انجام شود؛ حال آنکه اين 

جلسات، نوسان دارد.
رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
به فعاليت هاي دشمنان قسم خورده انقالب اسالمي به خصوص آمريکا و 
رژيم غاصب صهيونيستي اشاره کرد و افزود: دشمنان ما به درستي به 
اهميت موضوع پي برده اند. واقعيت اين است که تعريف پدافندغيرعامل بر 
اساس جنگ گرم نيست، بلکه شالوده آن بر جنگ سرد استوار است. در 
دنياي امروز بر اساس تحليل محتوا، بيشترين مولفه هاي جنگ سرد عليه 
جمهوري اسالمي ايران شکل گرفته است؛ اين تهديدي آشکار است که 

نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت.
امور خارجه اسبق آمريکا(  ادامه داد: وقتي هنري کيسينجر )وزير  وي 
بر ضرورت اجراي سياست هايي همچون دوره جنگ سرد و ترسيم 
محدوديت هاي مشخص براي ايران سخن مي گويد، يعني 
بايد دغدغه پدافند غيرعامل را جدي تر از گذشته داشته 
باشيم. اين نياز اساسي کشور در برهه کنوني است. 
نيز  بايد در زمينه بودجه اي  لذا طبيعي است که 

تقويت شود.
رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي، دراين باره از پتانسيل هاي مردمي به 
عنوان ابزاري کارآمد براي حفظ انقالب مردمي ايران 
ياد کرد و افزود: فروپاشي ايران با استفاده از ابزارهاي 
جنگ سرد، توّهم آمريکايي هاست زيرا نظام جمهوري اسالمي 
ايران بر پايه هاي مردمي استوار است. دشمنان قسم خورده نظام نبايد 
فراموش کنند که ايران با ديگر کشورهاي فروپاشيده، تفاوت هاي ماهوي 
بسياري دارد. با اين همه و با توجه به نقشه راه دشمن، در شرايط فعلي، 

پرداختن به پدافند غيرعامل، ضرورتي جّدي و انکار ناپذير است. 

رئيس کميسيون امنيت میل و سياست خاریج 
مجلس در گفت وگو  با »صيانت پايدار«:

  بودجه
»پدافند غيرعامل« 

بايد تقويت شود
پدافند غيرعامل نياز اساسي امروز کشور
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حشمت اهلل 
فالحت پيشه رئيس كميسيون 

امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي معتقد 
است براي پيروزي در ميدان 
جنگ تركيبي، توجه به پدافند 

غيرعامل، يک ضرورت 
انكارناپذير است



مردم مهمترين بخش تحقق بخشيدن به اقدامات پدافندي هستند که در 
شرايط حساس نشان مي دهند چقدر از دولت و حکومت هاي خود پشتيباني 
مي کنند؛ مهمترين مصداق پدافند غيرعامل مردم محور در راهپيمايي هاي 
22 بهمن است که در طول سال هاي گذشته به عنوان سپر دفاعي بسياري 

از سناريوهاي دشمن را نابود کرده است .
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه 
معتقد است:  پايدار«  ماهنامه »صيانت  با خبرنگار  پاسداران در گفت وگو 
پدافند مردم محور همواره در کشور ما در دستور کار بوده و بارها اجتماع 

به موقع مردم توانسته فتنه هاي زيادي را از سرکشور رفع کند.
وي خاطر نشان مي کند: اما تهديدهاي سال هاي اخير دشمن نيز بيشتر مردم محور 
و تهديدکننده زيرساخت هاي مردم نظير آب، غذا، دارو و ارتباطات و انرژي 
بوده است که ايجاب مي کند مسولين ضمن آماده سازي مردم با تهديدهاي 
بالقوه و بالفعل آموزش الزم را براي قرار گرفتن در شرايط بحران ديده باشند 

و از طريق رسانه ها به ويژه صدا و سيما آن را به مردم نيز انتقال دهند.
حاجي صادقي تاکيد مي کند: سريال ها و سينما نقطه عطف فرهنگ سازي هاي 
بزرگ در کشور ما هستند و اکنون الزم است تا پدافند غيرعامل و محورهاي 
مردم محور آن با اهالي سنما به گونه اي در ميان گذاشته شود تا برنامه سازان 
و کارگردانان براي ساخت فيلم هاي سينمايي اولويت هاي پدافند غيرعامل 

را در دستور کار قرار دهند.
وي با اشاره به عملکرد سازمان پدافند غيرعامل تصريح کرد: در تمام اين 
سال ها سازمان پدافند غيرعامل با وجود نداشتن اعتبارات چندان، توانسته 
مردم را در محور پدافند قرار دهد، امروز علم و دانش سياسي مردم ايران با 

محمدحسين فرهنگي، نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با اشاره به عملکرد سازمان 
با استقبال  بايد  ابالغيه هاي اين سازمان  پدافند غيرعامل گفت: قوانين و 
بيشتري توسط دستگاه هاي اجرايي پيگيري شود و ما هميشه اين آمادگي 

را داشته باشيم در شرايط حساس در جريان مقاومت قرار گيريم.
وي  افزود: بعد از جنگ 8 ساله همواره ايران در معرض تهديدهاي غير 
نظامي به ويژه جنگ نرم قرار داشته است که با ماهواره کليد خورد و اکنون 

در بستر شبکه هاي مجازي هدايت مي شود.
فرهنگي تاکيد کرد: از همان ابتدا که وزارت  جنگ و سخنگوي  آمريکا اعالم 
کرد براي جنگ نرم عليه ايران منابع چند ميليارد دالري اختصاص داده 
است، سازمان پدافند غيرعامل هشدارهاي الزم براي راه اندازي ماهواره 
ايراني و بومي داد، در همان زمان تعدادي از ماهواره هاي ايران  که در 
آمريکاي شمالي قرار داشت در دولت بارک اوباما  تحريم شد و تالش براي 

راه اندازي ماهواره هاي بومي در دستور کار قرار گرفت.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: شايد بتوان گفت عملکرد 
سازمان پدافند در بخش نرم و سايبري عملکرد مناسب و قابل قبولي است اما 
ورود اين سازمان در بخش صنايع و اقتصاد با اما و اگرهاي زيادي روبروست 

که بايد نحوه تعامالت دستگاه هاي اجرايي با سازمان را نيز بررسي کرد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: عملکرد سازمان پدافند غيرعامل در 
بخش سايبري توانسته دانش و اطالعات افکار عمومي را افزايش دهد و به 
نظر مي رسد اقدامات اين سازمان به همراه پليس فتا حتي توانست مبدا تغيير 
الگوي فرهنگي که سخت ترين بخش اجرايي به شمار مي رود را به دنبال 

در گفت وگو با »صيانت پايدار« عنوان شد

 تقدير نماينده ولي فقيه در سپاه از عملكرد 
سازمان پدافند غيرعامل كشور

نماينده مردم تبريز در گفت وگو با »صيانت پايدار«:

سردار جاللي  قدرت ايران در بخش غيرنظامي را ارتقاء داد

بسياري از نقاط دنيا قابل مقايسه نيست، که آن را بايد در فعاليت سازمان هايي 
نظير سازمان پدافند غيرعامل دنبال کرد.

حاجي صادقي تاکيد مي کند: بسياري از مردم در قالب جناح هاي سياسي قرار 
نمي گيرند، اما به اصول معتقدند اين بخش از جامعه که پشتوانه نظام و انقالبند 

با پشتيباني سازمان در موقعيت هاي حساس همواره به ميدان آمدند.
نماينده ولي فقيه در سپاه معتقد است: حضور مردم در راهپيمايي هاي 22 
بهمن، روز قدس و راهپيمايي هاي اربعين از مصاديق سرمايه اجتماعي است 
و سازمان پدافند غيرعامل کشور نيز توانسته به موقع و در کنار ساير نهادهاي 

انقالبي مردم را به صحنه دعوت کند.

داشته باشد، چنانکه با تيزرهاي تلويزيوني هشدارهاي الزم درباره حريم 
خصوصي و خطرات داده شد و در مردم نيز نهادينه گرديد.

اين نماينده مجلس همچنين خاطرنشان کرد: سازمان پدافند غيرعامل مي تواند 
ضريب اثرگذاري بيشتري داشته باشد، اگر همراهي صدا و سيما و دستگاه هاي 

اجرايي را نيز به همراه داشته باشد.
فرهنگي همچنين از سردار جاللي به عنوان فردي هوشمند ياد کرد که توانسته 

قدرت غيرنظامي ايران را بويژه در حوزه سايبري افزايش دهد.
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صيانت پايدار گزارش یم دهد
پدافند كالبدي و صيانت از 

زيرساخت هاي حياتي كشور

دکتر سامان ولى نورى -کارشناس برنامه ريزى شهرى 
پدافند کالبدي مجموعه اقدامات مهندسي مستقيم و غيرمستقيم موثر 
بر طرح هاي عمراني کشور است که منجر به کاهش آسيب پذيري، ارتقاي 
پايداري ملي و تداوم خدمات ضروري زيرساخت هاي موجود و آتي االحداث 
مي گردد. پدافند کالبدي در برابر تهديدات کالبدي به کار گرفته مي شود. 
تهديد کالبدي هر نشانه پيشامد يا اتفاقي است که با عوامل تهديد سخت، 
نيمه سخت و نرم منجر به آسيب رساني به زيرساخت هاي کالبدي کشور 
مي شود. اين تهديدات مي توانند طبيعي باشند مانند سيل، طوفان، زلزله، 
امواج گرمايي، برف سنگين، گردو غبار و ...و يا غيرطبيعي و غيرعمد مانند 
آتش سوزي و آلودگي باشند يا غيرطبيعي عمدي مانند حمالت نظامي و 
در  باشند.  امنيتي  و  فرهنگي  اقتصادي،  پرتويي،  تروريستي، شيميايي، 
ارتباطي،  تمام زيرساخت ها، شريان هاي  کالبد  از  کالبدي منظور  پدافند 
خطوط انتقال انرژي و ارتباطي مراکز حياتي، حساس و مهم کشور و به طور 
کلي پيکره کشور است. کشور ما چه از نظر حوادث طبيعي و چه از نظر 
حوادث غير طبيعي عمد و غيرعمد وضعيتي دارد که چندان جالب نمي باشد 
و نيازمند توجه بيش از پيش است. در زمينه حوادث طبيعي مي توان به 
بحران زلزله اشاره کرد. زلزله يکي از واقعيات جغرافياي کشور ماست و 
68 درصد شهرهاي کشور ما در محدوده پرخطر اطراف گسل ها هستند. 
به طور متوسط هر سال يک زلزله 6 ريشتري و هر 10 سال يک زلزله به 
بزرگي 7 ريشتر در کشور رخ مي دهد و بر پايه آمارهاي رسمي در 25 
سال گذشته 6 درصد تلفات جاني کشور ناشي از زلزله بوده است. سيستم 
شهرهاي امروزي که با رشد جمعيت گسترش زيرساخت ها و پيشرفت هاي 
اقتصادي همراه بوده است حساسيت بيشتري به زلزله دارد. نگاه به زلزله 
بايد از حالت سنتي خود که آنرا مهندسي زلزله مي نامند و ابعاد فني آن را 

در مورد سازه ها مورد توجه قرار مي دهند خارج شده و به عنوان شاخه اي از 
برنامه ريزي شهري مورد توجه قرار گيرد. شهرهاي متراکم همواره در خطر 
بزرگ زلزله قرار دارند اما بايد بينديشيم که فضاهاي شهري را چگونه براي 
مواجهه با باليا آماده کنيم. چگونگي وقوع بالياي طبيعي از جمله زلزله در 
اختيار ما نيست اما پاسخ به بالياي طبيعي در حيطه قدرت و توان ماست و 
راهبردهاي مديريتي است. که ميزان خسارات اجتماعي و اقتصادي يک بليه 
طبيعي مانند زلزله را تعيين مي کند. مديريت بحران و نگاه پدافند غيرعامل 
در اين زمينه بسيار پراهميت است. زلزله 6.9 ريشتري که در سال 1988 
در اسپيتاک ارمنستان حدود 25 هزار نفر را به کام مرگ کشاند تحقيقات 
نشان داد که اگر زلزله فقط 5 دقيقه ديرتر اتفاق مي افتاد تلفات انساني به 
نصف مي رسيد چرا که مدارس تعطيل مي شدند و دانش آموزان کالس ها 
را ترک مي کردند. اين نشان مي دهد که برخي فضاهاي شهري چه نقش 
پررنگي در کاهش يا افزايش خسارات دارند و بايستي مورد توجه ويژه قرار 
گيرند. نمي توان کتمان کرد که بين خسارات انساني زلزله و سطح اقدامات 
پدافندي ما ارتباطي معنادار وجود دارد به عنوان نمونه زلزله 8 ريشتري سال 
2003 در هوکاييدو ژاپن تنها يک نفر تلفات داشت اما زلزله 6.6 ريشتري 

بم يک سوم مردم اين شهر را به کام مرگ فرستاد. 
معضل طبيعي ديگر در کشور ما وقوع سيل است. کشور ايران به لحاظ 
سيل خيزي در رده هفتم جهان قرار دارد. در پنجاه سال گذشته بيش از 
3700 سيل حادثه خيز در کشور به ثبت رسيده است. تعداد وقوع سيل 
در کشور ما هم اکنون نسبت به پنج دهه پيش، بيش از 10 برابر شده است 
روند رو به رشد سيل ها در کشور حاکي از آن است که اکثر مناطق کشور 
در معرض تهاجم سيالب هاي ادواري و مخرب قرار داشته و ابعاد خسارات 
جاني و مالي آنها افزايش يافته است. در باره اين مسئله نيز نگاه جامع به 
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موضوع سيل خيزي کشور و اقدامات پدافندي بايد مورد توجه قرار گيرد. 
از ديگر حوادث مي توان به حوادث غيرطبيعي غير عمدي مانند آتش سوزي 
اشاره کرد. آتش سوزي دردناک پالسکو نمونه اي از اين مخاطرات است که 
فرسودگي بافت ها و زيرساخت هاي شهري را به ما گوشزد مي کند. بنابر  
گزارش مسئوالن بيش از 60 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور و بيش 
از 3 هزار هکتار بافت فرسوده در تهران وجود دارد که تمامي خصوصيات 
فرسودگي يعني ناپايداري، ريزدانگي و نفوذناپذيري را دارند و ناکارآمدي 
و کاهش کارايي در آنها ديده مي شود و باز بنا بر اظهارات مسئوالن امر 

بيش از 3 هزار ساختمان شبيه پالسکو در تهران وجود دارد که 
اين امر يک تغيير نگرش اساسي در مديريت و برنامه ريزي 

شهري را مي طلبد. از جمله تهديدات عمدي که متوجه 
کشور است مي توان به تهاجم نظامي و البته تروريسم 

اشاره کرد. در شرايط کنوني اقتدار نيروهاي مسلح و 
توان باالي دفاعي کشور احتمال تهاجم نظامي را به 
حداقل ممکن رسانده است اما در بعد تروريسم دو 
مورد حمله تروريست ها به مجلس شوراي اسالمي و 
ترور کور مراسم رژه اهواز يادآور آن است که پدافند 

کالبدي بايد مورد بازنگري دقيق قرار گيرد. 
 يکي از بخش هايي که در پدافند کالبدي بايد به دقت 

بيشتر مورد توجه و ارزيابي قرار بگيرد ساختمان و معماري 
است. در هر شهر بيش از 50 درصد مساحت آن به مسکن و 

ساختمان هاي  مسکوني اختصاص مي يابد و فضاهاي مسکوني از نظر 
وسعت و اهميت، بيشتر از ديگر کاربري ها مانند کاربري هاي تجاري، فضاي 
سبز و فضاي ارتباطي در حيات شهري ايفاي  نقش مي کنند. از جمله عوامل 
عمده افزايش تلفات در هنگام وقوع بحران ها در شهرها و مناطق مسکوني 
آسيب پذيري باالي ساختمان ها به موجب برنامه ريزي ناصحيح در حوزه 
مسکن، ساختار و آرايش فضايي نا مناسب مساکن و کاربري ها، مشکالت 
سازه ها، استحکام ضعيف، شبکه هاي ارتباطي غيراستاندارد و بافت نامنظم 
است. يکي از رويکردهاي مهم پدافند غيرعامل در ساختمان ها، امروزه 
هوشمند سازي است. هوشمندسازي ساختمان شامل نصب و به کار گيري 
سيستم هاي تکنولوژيکي پيشرفته و يکپارچه مربوط به ساخت وساز است. 

اين سيستم شامل اتوماسيون ساختمان، امنيت زندگي، ارتباطات از راه دور، 
زنگ هاي هشدار دهنده و سيستم هاي مديريت تأسيسات است. ساختمان هاي 
هوشمند اطالعات عملي و کاربردي را در مورد کليت ساختمان و يا فضاي 
داخلي آن در اختيار ساکنان قرار مي دهند.از ديگر عناصري که در پدافند 
کالبدي بسيار حائز اهميت است شريان هاي ارتباطي و مسيرهاي حمل و 
نقل کشور است که هم در اثر حوادث طبيعي و هم غيرطبيعي مي تواند 
جريان اصلي اقتصادي اجتماعي کشور را مختل کند. شبکه حمل و نقل که 
متشکل از فرودگاه ها، بنادر و اسکله ها، خطوط ريلي، پايانه هاي مسافربري 
و باربري، آزادراه ها و جاده هاي اصلي، پل ها و تونل ها مي باشد به 
جهت نقش فعال در جابه جايي داراي ضريب اهميت بااليي 
هستند و همانطور که مي دانيم در تئوري پنج حلقه اي 
مثابه  به  راه ها  از جمله شبکه  و  زيرساخت ها  واردن 
اندام هاي حرکتي، دست ها و پاه ها در بدن هستند. در 
قرن بيست و يکم و با ديجيتال شدن و هوشمندشدن 
سيستم هاي حمل و نقل، عالوه بر حمالت فيزيکي آنها 
در معرض حمالت سايبري و تروريسم سايبري نيز قرار 
دارند. حمله سايبري  مي تواند به ترافيک در راه ها، 
ترافيک هوايي و يا حتي ترافيک قطارها منجر شود 
و حتي ممکن است خدمات اورژانسي را نيز تحت تأثير 
قرار دهد. همين موضوع مي تواند در اثر يک اتفاق طبيعي 
نيز به وجود آيد و منجر به فلج شدن يک منطقه و حتي يک 
کشور شود. قطب هاي پايانه هاي ترابري جاده اي خطوط زميني(، حفاظت 
ساختمان اصلي ايستگاه هاي بزرگ مسافري راه آهن و پايانه هاي مسافري 
جاده اي در برابر حمالت نظامي يا تروريستي الزم است زيرا تخريب يا انفجار 
و آتش سوزي در اين ساختمان ها به علت تراکم مسافران، باعث خسارت هاي 
سنگين جاني و مالي مي شود و عالوه بر آن انعکاس رسانه اي موضوع در 
فضاي رواني جامعه نيز مؤثر است. نظر به اهميت موضوع پدافند کالبدي 
قرارگاه پدافند کالبدي به عنوان يکي از زيرمجموعه هاي سازمان پدافند 
غيرعامل وظيفه تبيين و تشريح و سياست گذاري اين حوزه را عهده دار 
مخاطرات  برابر  در  کشور  کالبدي  پيکره  تاب آوري  ارتقاء  براي  و  است 

غيرطبيعي به برنامه ريزي و ايفاي نقش مي پردازد.

از جمله عوامل 
عمده افزايش تلفات در هنگام 

وقوع بحران ها در شهرها و مناطق 
مسكوني آسيب پذيري باالي ساختمان ها 
به موجب برنامه ريزي ناصحيح در حوزه 

مسكن، ساختار و آرايش فضايي نا مناسب 
مساكن و كاربري ها، مشكالت سازه ها، 
استحكام ضعيف، شبكه هاي ارتباطي 

 غيراستاندارد و بافت 
نامنظم است



رئيس برنامه ريزی انرژی شرکت میل صنايع پرتوشيیم در گفت وگو با »صيانت پايدار« عنوان کرد

عملياتي شدن اقدامات موثر پدافند غيرعامل 
در زيرساخت هاي پتروشيمي 

پدافند غيرعامل بايد در ذات برنامه ها و اقدامات دستگاه هاي اجرائي رسوخ کند
رئيس برنامه ريزي انرژي شرکت صنايع پتروشيمي همچنين ادامه داد: در گذشته پدافند 
غيرعامل در حوزه سخت نظير ايمن سازي تجهيزات و کاهش آسيب پذيري صنايع بکار 
گرفته مي شد اما در سال هاي اخير ورود سازمان به موضوعات استراتژيک و نرم اقتصادي 

و فرهنگي الزم بوده که شاهد اين نقش  آفريني بوده ايم.
رئيس برنامه ريزي انرژي شرکت صنايع پتروشيمي با اشاره به شرايط سياسي جهان و 
توان و نفوذ منطقه اي ايران گفت: در حال حاضر احتمال جنگ نظامي عليه ايران بسيار 
بعيد است، اما کشورمان در حوزه هاي اقتصادي، رسانه و سايبري به فرموده 
مقام معظم رهبري درگير يک جنگ تمام عيار است و در نتيجه نوع 
دفاع و پدافند غير عامل متناسب با نوع تهاجم دشمن به کار گرفته 
خواهد شد و الزم است با بصيرت موضوعات مختلف بويژه در بخش 
اقتصادي را رصد کرده و به موقع از سوي سازمان پدافند غير 

عامل تذکرات الزم به دستگاه هاي اجرايي داده شود.
 عباس زاده خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادي نوسانات قيمتي 
ارز و دالر و همچنين تحريم هاي نفتي شرايط حساسي براي 
اقتصاد داخلي کشورمان ايجاد کرده که ايجاب مي کند بخش هاي 
مختلف به کمک دولت آمده و براي تسهيل چرخش نقدينگي و 

معيشت مردم به ميدان بيايند.
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حسن سعيد زماني
دکتر عباس زاده، رئيس برنامه ريزي انرژي شرکت ملي صنايع 
پتروشيمي در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« 
با اشاره به مقوله پدافند غيرعامل در حوزه پتروشيمي گفت: 
برخالف سال هاي خيلي دور، در حوزه پدافند غير عامل در 
بخش پتروشيمي اقدامات خوبي انجام شده و در حال انجام 
است نظير مکان يابي مناسب و استفاده از ظرفيت هاي داخلي 

و کاهش وابستگي ها.
وي افزود: در سال هاي گذشته در حوزه اقتصادي 

بخش هايي مغفول مانده زيادي وجود داشت، 
امادر سال هاي اخير به موضوعات اقتصادي 

نيز توجهاتي شده است.
 عباس زاده همچنين با اشاره به عملکرد 
سازمان پدافند غيرعامل گفت: سال هاست 
که سازمان پدافند غيرعامل کشور اقدامات 

خوبي را انجام داده است، اما فاصله اي بين 
اجرايي احساس شود،  سازمان و دستگاه هاي 

بطوريکه بعضا دستگاه هاي اجرايي خود را بيگانه 
از موضوعات پدافند غيرعامل دانسته و فاصله اي بين سازمان 

پدافند غيرعامل با دستگاه هاي اجرايي وجود دارد.
 وي همچنين تاکيد کرد: در عين حال تنظيم مقرارت و ابالغ 
بخشنامه ها به منظور ساماندهي و ايمن سازي صنعت توسط 
سازمان پدافند غير عامل به شايستگي صورت مي گيرد ولي موضوع 

تنظيم مقرارت و 
ابالغ بخشنامه ها به منظور 

ساماندهي و ايمن سازي صنعت 
توسط سازمان پدافند غير عامل 

به شايستگي صورت مي گيرد ولي 
موضوع پدافند غيرعامل بايد 
در ذات برنامه ها و اقدامات 

دستگاه هاي اجرائي 
رسوخ كند
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با  و  است  کشور  نياز  غيرعامل  پدافند   -
درک صحيح و بصيرت کامل تامين امنيت 
همه جانبه در سايه پدافند غيرعامل امکان پذير 

خواهد بود
نقش  اهميت  ساده  زبان  به  بايد  مردم   -
پدافند غيرعامل  را درک کنند و به عنوان 
حاميان اصلي اجرايي شدن آن  محسوب شده 

و مطالبه گري داشته باشند

 پدافند غيرعامل
و حراست از 

سرمايه هاي شهري
مهندس اسداهلل کريمي

معاون امور شهري و تهران سازمان پدافند غيرعامل کشور
از زمان آغاز شهرنشيني، تمهيدات دفاعي از ملزومات پايه در ساختار شهرها بوده 
به گونه اي که راهبرد دفاعي يکي از شاخص هاي شکل گيري، مکان يابي و يکي از 

عوامل توسعه شهرها در مقابل تهاجمات و تهديدات مختلف بوده است.
اين در حالي است که امروزه با توسعه علوم و فّناوري، به کارگيري فن آوري هاي 
جديد در ساخت، کنترل و مديريت در ماهيت تهديدات نيز تغييرات قابل توجهي 
صورت گرفته و راهکارهاي دفاعي سده هاي گذشته در تأمين امنيت دارايي ها و 
سرمايه هاي شهر بخصوص شهروندان به عنوان اصلي ترين سرمايه هر شهر کارايي 
الزم را ندارد و دفاع از اين سرمايه ها نيازمند به کارگيري ابزارها و روش هاي نويني 

است که بايد متناسب با تهديدات نوين باشد.

زماني تأمين امنيت شهرها صرفاً با قرارگيري شهر بر روي تپه ها و بلندي ها تأمين 
مي شده است و به مرور عناصر دفاعي ديگر نظير برج و باروها، ديوارها، قلعه ها، ارگ ها 
و خندق ها و ... به عناصر دفاعي شهر افزوده شد. در حال حاضر با گسترش دامنه 
شهر که گاهي فاصله بسيار زياد را از مرز کشورها دارند، از يک سو توسعه بي رويه 
شهرها که موجب هم جواري کاربري هاي مختلف و بعضاً ناسازگار با يکديگر شده 
است از سوي ديگر، موجب پديد آمدن تهديدات متفاوتي شده است که براي صيانت 
و حفظ جان انسان ها و رفع نيازهاي مردم در تهديدات و حفاظت و مصون سازي 
زيرساخت هاي شهري و تداوم فعاليت آن ها بايد موردتوجه مديريت شهري قرار 
گيرد. دفاع غيرعامل به عنوان يکي از مؤثرترين و پايدارترين روش هاي دفاع در مقابل 
تهديدات همواره مدنظر اکثر کشورهاي جهان بوده است. ازاين رو در تمام طرح هاي 
توسعه اي يا بهسازي کشور، بخصوص در طرح هاي توسعه و عمران شهري، بايستي 
مالحظات و الزامات پدافند غيرعامل موردتوجه قرار گيرد. شهر به تناسب اندازه اش 
از مناطق مختلف و هر منطقه از چند محله تشکيل شده است. به عبارتي سلول 
واحد شهري، محله تعريف مي شود و اگر اين سلول از امنيت و ايمني کافي برخوردار 
باشد، شهر نيز در برابر انواع تهديدات محتمل، امن و پايدار خواهد بود. شناسايي 
مشکالت و کاستي ها، شناخت دارايي هاي شهري و سرمايه هاي هر شهر شناسايي 
مراکز خطرزاي شهري و تالش در جهت خروج و يا ايمن سازي آن ها شناخت ساير 
تهديدات شهر و تهديد پايه و برنامه ريزي جهت مقابله با آن ها از سطوح خرد تا 
کالن، اولويت بندي برنامه هاي مقابله اي و مصون سازي زيرساخت هاي شهر و تداوم 
کارکردهاي اصلي هرکدام و آموزش مديران و شهروندان و تعيين نقش جايگاه افراد 
و دستگاه ها در مواجهه با تهديدات و تجهيز آن ها متناسب با وظايف محوله از سطح 
واحدهاي مسکوني، واحد همسايگي، محله اي، منطقه اي در سطح شهر و سپس تمرين 
و رزمايش هاي هدفمند و حساب شده جهت ايجاد آمادگي هرچه بيشتر در مقابله با 

حوادث و تهديدات مي تواند از مهم ترين وظايف مديران شهري تلقي گردد.
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معاون وزير کشور در گفت وگو با »صيانت پايدار« عنوان کرد

 تامين امنيت همه جانبه 
در سايه پدافند غيرعامل  

 تهديدهاي ترامپ هرچند بيشتر به مانورهاي سياسي شبيه است 
اما الزم است تا با هوشياري و بصيرت بيشتري براي مواجه با آن 

وارد ميدان شد.
آنچه مشخص است عالوه بر تهديدهاي نظامي، مارش جنگ در 
حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، رسانه و سايبر عليه کشورمان زده 
شده و شايد بتوان گفت، شرايط کنوني کشور هيچگاه در طول ۴۰ 

سال گذشته از حساسيت زمان کنوني برخوردار نبوده است.
در اين شرايط حوزه هاي پدافندي بايد با دقت و حساسيت ويژه تري 

دنبال شود و دفاع با لشکر نامحسوس در دستور کار قرار گيرد.
و  امور شهري  توسعه  و  عمران  معاون  مهدي جمالي نژاد   دکتر 
روستايي و عضو کميته پدافند غيرعامل وزارت کشور در گفت وگو 
با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با اشاره به نقش پدافند غيرعامل 
گفت: پدافند غيرعامل نياز کشور است و با درک صحيح و بصيرت 
کامل مي توان انتطار داشت تامين امنيت همه جانبه در سايه پدافند 

غيرعامل امکان پذير خواهد بود.
هزينه هاي  دانش،کاهش  و  علم  توليد  فرهنگ سازي،  افزود:  وي 
کشور، دستيابي به زيرساخت هاي ايمن و همچنين مديريت صحنه 
بحران در شرايط غير نظامي اولويت هاي پدافند غيرعامل است که 
بايد همواره برآن متمرکز بود و در شرايط کنوني ايجاب مي ند با 

حساسيت بيشتري دنبال شود.
جمالي ژاد تصريح کرد: عمده فعاليت پدافند غير امل در زمان پيش 
از بحران با هدف افزايش آستانه مقاومت در بخش اي متفاوت است 
به گونه اي که اگر متخاصمي قصد تهاجم داشت سناريوي آنها به در 
بسته بخورد.عضو کميته پدافند غيرعامل وزارت کشور خاطرنشان 
مي کند: مردم بايد به زبان ساده اهميت نقش پدافند غيرعامل  را 
درک کنند و به عنوان حاميان اصلي اجرايي شدن آن  محسوب شده 

و مطالبه گري داشته باشند.

يادداشت تخصیص



در  غيرعامل  پدافند  اقدامات سازمان  شهباز حسن پور 
راستاي ايجاد نگاه هاي فرهنگي جديد به مقوله پدافند 
را قابل تقدير خواند. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي گفت: يکي از وظايف سازمان 
پدافند غيرعامل در راستاي مأموريت ها و اهداف خود، 
فرهنگ سازي و آماده سازي دستگاه هاي اجرايي و استان هاي 
کشور براي کمک و اداره و هدايت مردم در شرايط بحراني 
است. اين موضوع با حضور دکتر جاللي در رأس هرم 
اين سازمان، به نحو مطلوبي محقق شده است. گواه اين 
اّدعا هم توجه رسانه ها به اين موضوع است که به عنوان 

بازوهاي فرهنگي جامعه شناخته مي شوند.
نماينده مردم سيرجان افزود: در همه جاي دنيا، بخشي از 
بودجه کشور به پدافند غيرعامل اختصاص داده مي شود 
زيرا به درستي دريافته اند که آموزش و آگاه سازي توده 
مردم چگونه مي تواند هزينه هاي سربار به هنگام بحران را 
کاهش دهد.  وي افزود: سازماندهي، طرح ريزي، هدايت و 
راهبري عمليات پدافندي مقابله با تهديدات نوين دشمن 
شامل سايبري، زيستي، پرتوي، شيميايي، 
اقتصادي و ... از جمله مأموريت هاي 
اين سازمان است. پرداختن 
رسانه ها به اين موضوعات به 
خصوص در حوزه زيستي 
و سايبري نشان مي دهد 
اين سازمان به درستي 
جهت خود را تشخيص 
داده و در اين راستا حرکت 
مي کند. اين عضو کميسيون 
برنامه و بودجه با بيان اين که 

ارتقاي آمادگي دستگاه هاي اجرايي براي تداوم چرخه توليد و خدمات در مقابله با انواع تهديدات 
در رديف برنامه هاي اين سازمان به چشم مي خورد، تصريح کرد: از قديم هم گفته اند که يک دست 
صدا ندارد.واقعيت اين است؛ سازمان پدافندغيرعامل کار خود  را در حوزه برنامه ريزي به خوبي  
انجام داده است اّما تا زماني که مسئولين اجرايي وارد ميدان عمل نشوند، نتيجه دلخواه حاصل 
نمي شود. وي از لزوم به کارگيري همه ظرفيت ها و منابع کشور در حوزه هاي مختلف براي انجام 
تمهيدات الزم پدافند غيرعامل، سخن گفت و خاطر نشان ساخت: يکي از اين ظرفيت ها مجلس 
است؛ نمايندگان مردم در خانه ملت نه تنها مي توانند از بعد نظارتي وارد شده و دستگاه هاي 
اجرايي را متوجه اهميت موضوع کنند، بلکه مي توانند با بسترسازي قانوني، موانع موجود را نيز 
برطرف کنند. ما خودمان را جدا از اين مجموعه نمي دانيم. در واقع تعامل سازنده با نهادهاي 
قانون گذار و تنظيم کننده برنامه هاي موضوعي و پنج ساله کشور در جهت نهادينه سازي پدافند 
غيرعامل در آنها، از وظايف سازمان ياد شده به شمار مي رود و ما آماده هر گونه همکاري در اين 
راستا هستيم.  اين عضو کميسيون برنامه و بودجه افزود: اگر چه مسئوليت پدافند غيرعامل در 
دستگاه هاي اجرايي به عهده رئيس دستگاه اجرايي و در استان ها به عهده استانداران مي باشد، اما 
اين مسئوليت نبايد صوري و ظاهري باشد و تنها به چند مصاحبه و اظهارنظر بسنده شود بلکه 
بايد در عمل وارد ميدان شوند. همانگونه که به ناچار پذيرفتيم وارد جنگي اقتصادي شده ايم که 
امريکا شيپور آن را نواخته است – موضوعي که پيشتر، مقام معظم رهبري به دفعات به آن اشاره 
کردند، اما، گوش شنوايي نبود- اکنون هم بايد بپذيريم در معرض تهديدهاي مختلف هستيم و 

براي دفع آن ها به اقدامات در حوزه پدافند غيرعامل بسيار نيازمنديم.
حسن پور تصريح کرد: در کنار اقدامات فرهنگي به منظور آموزش همگاني، نهادينه سازي اصول،  
الزامات و مالحظات فني و مهندسي پدافند غير عامل در طرح هاي توسعه اي کالبدي کشور اعم 
از ملي، موضوعي، استاني، شهري و آمايشي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به خصوص در شرايطي 
که بحران هاي اقتصادي دامان کشور را گرفته نبايد از پرداختن به ابعاد ديگر امنيتي غافل شود 

زيرا غفلت در اين حوزه ها، گاهي غيرقابل جبران است. 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالیم 
در گفت وگو با »صيانت پايدار«: 

 مجلس آماده همكاري
با سازمان پدافند غيرعامل كشور

طرح های پدافند کالبید بايد در ذات طرح ها ديده شود
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يكي از وظايف 
سازمان پدافند غيرعامل در 

راستاي مأموريت ها و اهداف خود، 
فرهنگ سازي و آماده سازي دستگاه هاي 
اجرايي و استان هاي كشور براي كمک و 
اداره و هدايت مردم در شرايط بحراني 

است، اين موضوع با حضور سردار 
دكتر جاللي در رأس هرم اين 

سازمان، به نحو مطلوبي 
محقق شده است



مجتبي شاکري عضو دوره چهارم شوراي اسالمي شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه 
»صيانت پايدار« با اشاره به عملکرد سازمان پدافند غيرعامل گفت: هنوز جايگاه پدافند غيرعامل 
و تاثير آن در حفظ سالمت و امنيت جامعه به درستي ديده نشده است،  چنانکه ميزان 

همکاري دستگاه هاي اجرايي براي اجراي دستورالعمل هاي اين سازمان مطلوب نيست.
وي افزود: با وجود اهميت پدافند غيرعامل به علت عدم فرهنگ سازي، برخوردهاي سياسي و 
حزبي با سازمان در متن دستگاه هاي اجرايي صورت گرفته و نقشه هاي عملياتي در بخش هاي 

مختلف نظير حوزه شهري به درستي انجام نمي شود.
عضو شوراي شهر تهران در دوره چهارم همچنين معتقد است با وجود اينکه شرکت مترو در 
گزارش هاي خود در شهرداري وقت از چند منظوره بودن ايستگاه هاي مترو در شرايط حساس 
سخن مي گفت، اما به نظر مي رسد با وجود خطر فرونشست، بافت فرسوده و گسل هاي فعال 
تهران بايد اقدامات بيشتر و موثرتري انجام شود.اين عضو سابق شوراي شهر همچنين با اشاره 
به خطر احتمالي زلزله در تهران گفت: زلزله تهران کابوس نابهنگامي است، که تنها در دامنه 
وظايف يک سازمان يا ستاد مديريت بحران نيست، معماري و شهرسازي تهران به گونه اي 
است که بسياري از معابر آن در صورت بروز زلزله مسدود خواهد شد و از سوي ديگر قرار 

داشتن تاسيسات آب، برق و گاز در کنار هم مي تواند ابعاد تلفات زلزله را چند برابر کند.
شاکري تصريح کرد: سازمان آتش نشاني و اورژانس به تنهايي نمي توانند ابعاد حادثه را پوشش 
دهند، بلکه بايد از هم اکنون وظيفه هر سازمان و ميزان همکاري آن مشخص شود و به نظر 

مي رسد سازمان پدافند بتواند نقشه ريزي عملياتي مناسبي براي اين موضوع داشته باشد.
الزم به ذکر است بر اساس قانون موضوع مديريت بحران هاي ناشي از تهديدات طبيعي به 
ستاد مديريت بحران کشور واگذار شده و سازمان پدافند غيرعامل صرفا مسئول رصد، پايش 
و مهار تهديدهاي غيرطبيعي است.دبيرکل جمعيت جانبازان انقالب اسالمي همچنين با اشاره 
به تاب آوري شهري در پايتخت گفت: بررسي تاب آوري ساختمان هاي تهران نتيجه مناسبي 
ندارد که به معني عمل نکردن به قوانين و مصوبات اعالم شده است؛ واقعيت آن است که 
مصوبات سازمان نظام مهندسي براي افزايش تاب آوري را اجرا نکرديم و ساختمان هاي ما 

به رغم سرمايه گذاري مشخص عمرمفيد خود را به زودي از دست مي دهند.
شاکري تاکيد کرد: ساختمان هاي ناايمن در تهران کم نيستند و عدم توجه به مقررات ساختمان سازي 

باعث بروز فجايعي نظير »پالسکو« مي شود که نقض حقوق شهروندي است. 

عضو شوراي شهر دوره چهارم همچنين با اشاره به تغيير 
ماهيت بافت فرسوده از مسکوني به تجاري افزود: در 
حال حاضر بخش قابل توجهي در تهران بافت فرسوده 
وجود دارد که به رغم ظاهر مسکوني در آن فعاليت هاي 
کارگاهي و تجاري صورت مي گيرد که بعضا در محله هاي 
پرتردد شهري است که در آنها بافت مسکوني نيز وجود 
دارد.وي تاکيد کرد: منطقه 1۲ تهران به عنوان قلب 
تجارت ايران شناخته مي شود اما يکي از خطرناک ترين 
مناطق مسکوني به لحاظ ايمني و سالمت مردمي است 
چرا که در خانه هاي فرسوده که در کوچه هاي تنگ قرار 
دارندکارگاه هاي توليدي مثال کيف و کفش وجود دارد 
که با هزاران متر فوم که ماده اشتعال زاست به همراه 
چسب و ساير لوازم نگهداري مي شود و در کنار آن صدها 
پالک مسکوني نيز داير است.شاکري خاطرنشان کرد: در 
صورت بروز يک حريق کوچک احتمال بروز فجايع باور 
نکردني به علت محدوديت تردد ماشين هاي آتش نشاني 
وجود دارد و بايد اين مناطق شناسايي و در راستاي 
حقوق شهروندي بازآفريني آنها در دستور کار قرار گيرد.

دبيرکل جمعيت جانبازان انقالب اسالمي گفت: وقتي 
بافت شهري حالت شب مردگي پيدا 

کند به اين معنا که روز پر 
و شب  بوده  جمعيت  از 

باشد  سکنه  از  خالي 
بايد شوراياران محله 
به شناسايي خطرهاي 
بالقوه همت داشته و 
براي کاهش خطرات  آن 

دست بکار شوند. 

 عضو دوره چهارم شورای اسالیم شهر تهران 
در گفت وگو با »صيانت پايدار«:

ايستگاه هاي مترو تهران 
بايد چندمنظوره شوند
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با وجود اينكه شركت 
مترو در گزارش هاي خود 

در شهرداري وقت از چند منظوره 
بودن ايستگاه هاي مترو در شرايط 
حساس سخن مي گفت، اما به نظر 
مي رسد با وجود خطر فرونشست، 

بافت فرسوده و گسل هاي فعال 
تهران بايد اقدامات بيشتر و 

موثرتري انجام شود
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احمدرضا آل طاهر-خبرنگار حوزه زيستى
از سال 1969 انقالب در بيوتکنولوژي فرايندهاي بيولوژيک و داروهاي 
زيستي با پيشرفت و نوآوري، فهم و شناخت فيزيولوژي باکتري ها، 
عامل هاي باکتريايي واگيردار تخمير، فرموالسيون، تخليص و تصفيه و  
تثبيت آنها همراه بوده است. شايد شگفت انگيزترين جمله دراين باره 
را دانشمندي بنام ولز گفته است که دستاوردهاي تکنولوژيکي در 
حوزه زيستي که 20 سال قبل جايزه نوبل به آنها تعلق مي گرفت اکنون 
توسط دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان انجام مي شود. اکنون نيز 
قرن 21 را قرن بيوتکنولوژي ناميده اند. آخرين پيش بيني ها نشان 
مي دهد که بازار جهاني بيوتکنولوژي به 727 ميليارد دالر در سال 
2025 خواهد رسيد که بيشترين رشد آن مربوط به بخش هاي سالمت و 
کشاورزي خواهد بود. اين رشد بي نظير در علوم زيستي و بيوتکنولوژي 
اما چالش هايي را نيز به همراه داشته است و به نگراني هايي دامن 
زده است چرا که اين تکنولوژي ها قابليت هاي ديگري نيز دارند که 

مي توانند کاربردهاي وحشتناکي به همراه داشته باشند.
تهديدات زيستي امروزه در سه حوزه حوادث طبيعي، بيوتروريسم 
و جنگ زيستي قابل بحث است هرچند که تفکيک دو مورد آخر 
سخت است. در واقع  هر گونه نشانه واقعه يا حادثه يا استفاده از 
عوامل زيستي که موجب تضعيف و نابودي سرمايه هاي انساني يا 
آسيب هاي اقتصادي از طريق تخريب و نابودي محصوالت کشاورزي، 
گياهي، دام و طيور، آب آشاميدني، صنايع غذايي و محيط زيست در 
کشور شود و ثبات و امنيت جامعه را به خطر اندازد تهديد زيستي 

محسوب مي شود. امروزه وجود سالح هاي بيولوژيک را نمي توان انکار 
کرد. اگرچه کنوانسيون منع توسعه سالح هاي زيستي در سال 1972 
هرگونه توليد، توسعه و انبارکردن سالح هاي زيستي را ممنوع مي کند 
اما بسياري از کشورها قادر به پيش بردن برنامه تسليحات بيولوژيک 
خود هستند چرا که آنها ملزم به اعالم کردن فعاليت هاي خود نيستند 
چون بسياري از عامل هاي بيولوژيک و سموم در فعاليت هايي استفاده 
مي شوند که جزء موارد ممنوعه نيستند و ديگر اينکه بسياري از 
آزمايشگاه ها و البراتوارهاي تحقيق و توسعه در اين زمينه مي توانند 

براي توليد سالح زيستي نيز مورد استفاده قرار گيرند.
بايد يادآور شد که جنگ هاي زيستي براي قرن هاي متمادي وجود 
از  تا استفاده  از آلودگي عمدي منابع آب و غذا گرفته  داشته اند. 
اجساد فاسد شده انسان و حيوان براي گسترش بيماري ها و اخيرا 
نيز استفاده از ويروس ها و پاتوژن ها از جمله روش هاي مورد استفاده 
بوده اند. جنگ هاي زيستي يکي از ضدانساني ترين شيوه هايي است 
که آدمي براي پيشبرد مقاصد نظامي خود به آن متصل مي شود. در 
طول تاريخ و درطول جنگ ها، بارها مشاهده شده است که شيوع 
روند  در  تغيير  باعث  نظاميان  بين  در  عفوني  بيماري هاي  ناگهاني 
جنگ و همين طور از هم گسيختگي در سازماندهي ارتش ها شده و 
در نهايت باعث تغيير در نتيجه جنگ گرديده است. سرخ پوستان 
آمريکا با سابقه تمدن 5000  ساله همواره در جنگ، تيرهاي خود را 
آغشته به سم مي نمودند. در 300 سال قبل از ميالد مسيح آلودگي 
چاه هاي آب دژها، قلعهها و شهرها يکي از روش هاي مؤثر براي از 

»صيانت پايدار« گزارش یم دهد

 جنگ هاي زيستي
سابقه اي به درازاي تاريخ
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»صيانت پايدار« گزارش یم دهد

 جنگ هاي زيستي
سابقه اي به درازاي تاريخ

-  جنگ هاي زيستي براي قرن هاي متمادي وجود داشته اند. از آلودگي عمدي 
منابع آب و غذا گرفته تا استفاده از اجساد فاسد شده انسان و حيوان براي گسترش 
بيماري ها و اخيرا نيز استفاده از ويروس ها و پاتوژن ها از جمله روش هاي مورد 

استفاده بوده اند

پاي درآوردن دشمن و سربازان و مردمان در بين يوناني ها بوده است. 
در جنگ هاي قرون وسطي اجساد آلوده حيوانات و انسان ها باکمک 
منجنيق درداخل دژهاي محاصره شده پرتاب مي شد که اين عمل 
باعث ترس و بيماري در ميان مردم محاصره شده مي گرديد. اين شيوه 
در جريان محاصره شهر کافا که امروزه در اوکراين قرار دارد به کار 
گرفته شد. جايي که در سال 1346 ميالدي نيروهاي تاتار در شهر 
تحت محاصره قرباني طاعون شدند. برخي اين شيوع را باعث و باني 
و نقطه شروع گسترش اپيدميک طاعون و سياه زخمي مي دانند که 
در قرن 14 کل اروپا و افريقا را درنورديد و به عنوان يک از فجايع 
ثبت شده در تاريخ بشريت است. مشابه اين استراتژي يعني استفاده 
از اجساد قربانيان طاعون در سال 1710 توسط نيروهاي روسي عليه 
نيروهاي سوئدي به کار گرفته شد. آبله و ديگر عامل هاي بيماري 
واگيردار نيز در دوران جديد بارها به عنوان سالح به کار گرفته شدند. 
فرانسيسکو پيزارو در قرن پانزدهم براي مقابله با بوميان آمريکاي 
شمالي از لباس هاي آلوده به ويروس آبله استفاده کرد. در قرن هجدهم 
نيز انگلستان اين استراتژي را عليه هندي ها به کار برد. در طول قرن 
نوزدهم  استفاده از سالح هاي بيولوژيک وارد مراحل پيچيده تري شد. 
با استفاده از يافته هاي جديد علم ميکروبيولوژي مدرن، از جمله 
يافته هاي روبرت کخ جداسازي و توليد پاتوژن ها امکان پذير شد. 
شواهدي در دست است که در جنگ جهاني اول آلمان ها از اسب، 
گاو و ديگر حيوانات از طريق آلوده سازي آنها به باکتري به عنوان 
سالح استفاده کرده اند. زهرآلودکردن غذا و آب افراد با يک ماده 
آلوده، اتفاقي است که به دفعات درتاريخ نقل شده است. اما به هرحال 
آمار دقيق تلفات زيستي در جهان مشخص نيست چرا که حمالت 
زيستي اغلب در ادامه با شيوع طبيعي و گسترش مواجه مي شوند 
و در برخي موارد نيز پيداکردن شواهد براي عمدي بودن آنها سخت 
است. يکي از مرگبارترين رخدادهاي بيولوژيکي طبيعي در جهان 
ويروس آنفلوآنزاي اسپانيايي در سال 1918 بود که تلفات جهاني آن 
باالي 100 ميليون نفر تخمين زده شده است همچنين مرکز کنترل و 
پيشگيري از بيماري ها برآورد کرده است که بيش از 500 هزار نفر در 
سال 2009 در اثر آنفلوآنزاي خوکي در جهان تلف شده اند و همچنين 
سندروم تنفسي سارس در سال 2003 به آلوده شدن 8 هزار نفر و 
مرگ بيش از 800 نفر منجر شد. حمالت بيولوژيک جداي از آنکه 

قابليت انجام ساده تري دارند، آثار تکاثري زيادي دارند. آنها مي تواند 
فراتر از توان و ظرفيت درماني و کلينکي يک شهر يا منطقه شيوع 
پيدا کنند و موجبات وحشت عمومي را فراهم آورند. آنها همچنين 
مي توانند بخش هاي حياتي اقتصادي و اجتماعي يک کشور را نشانه 
بروند و حتي آثار و تبعات بين المللي بجا بگذارند. پس از واقعه 11 
سپتامبر سال 2001 و انفجار برج هاي دو قلو در آمريکا بـه فاصـله 
يک هفته، در 18 سپتامبر، پخش پاکت هاي آلوده به پودر سياه زخم 
در آمريکا بـه عنـوان يکي از وقايع مهم بيوتروريستي قرن حاضر، 
موجي از وحشت در سرتاسر آمريکا و برخـي از کشورهاي ديگر را 
فراگرفت و هراس گسترش سالح هاي زيسـتي و بيوتروريسـم در 
جهان را ايجاد نمود. هنگامي که صحبت از جنگ هاي بيولوژيک و 
تهديدات زيستي به ميان مي آيد وجه ديگر آن يعني دفاع و پدافند 
زيستي نيز مطرح مي شود. پدافند زيستي مجموعه اقدامات شامل رصد 
و پايش تهديدات زيستي و هشدار سريع، آشکارسازي و تشخيص، 
ترياژ، تخليه و درمان، بهداشت و پيشگيري، قرنطينه و محدودسازي، 
افکار  مديريت  بازسازي،  و  بازتواني  آلوده،  منابع  و حذف  بازيابي 
عمومي در برابر تهديدات زيستي است. در زمينه پدافند زيستي 
زيستي  تسليحات  تحوالت  و  پيشرفت ها  آخرين  از  بايد  دولت ها 
مطلع باشند. حتي آنها بايد از سيستم توليد توزيع و مصرف مواد 
غذايي و فراورده هاي خوراکي به خاطر آنچه که در حوزه محصوالت 
کشاورزي، فراورده هاي دامي و صنايع تبديلي بحث مي شود و ذيل 
عنوان آگروتروريسم قرار مي يرد کامال آگاه باشند. واقعيت اينست 
تروريستي  تهديدات  مقابل  در  تدافعي  اقدامات  پيشبرد  براي  که 
هم افزايي سازمان ها و نهادهاي متعددي از جمله نهادهاي امنيتي و 
حفاظتي، سازمان هاي نظامي، وزارتخانه هاي بهداشت و کشاورزي، 
پليس، شهرداري ها و سازمان هاي تابعه، مراکز تحقيقاتي و مطالعاتي  
مورد نياز است. در اين زمينه در کشور ما قرارگاه پدافند زيستي کشور 
ذيل سازمان پدافند غيرعامل به عنوان عالي ترين رده پدافند زيستي 
در کشور با سياست گذاري، برنامه ريزي، راهبري، نظارت، فرماندهي 
و مديريت يکپارچه دستگاه هاي اجرايي کشور و نيروهاي مسلح در 
برابر تهديدات زيستي و مديريت بحران هاي زيستي و پيامدهاي 
ناشي از آنها در سطوح مختلف، اقدام مي نمايد و در ارتباط مداوم و 

مستمر با سازمان ها و نهادهاي ذي ربط قرار دارد.



دکتر علي کرمي کارشناس زيست فناوري در گفتگو با 
خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با بيان اينکه تغييرات 
اقليم به تهديدي جدي براي کره زمين تبديل شده است، 
گفت:عده اي اين سوال را مطرح مي کنند که آيا انسان 

عامل تغييرات اقليمي است يا طبيعت؟
وي اضافه کرد: بسياري از دانشمندان معتقدند اين امر 
چرخه طبيعي کره زمين است و در گذشته نيز رخ داده 
ولي برخي دانشمندان مي گويند فعاليت هاي مخرب انسان 
عامل تغييرات اقليمي مثل خشکسالي، کوير زايي، کم آبي، 

گردو غبار و آلودگي محيط زيست شده است.
کرمي با اشاره به اينکه جمعيت جهان به شدت در حال 
افزايش است، گفت: 8 ميليارد انسان بر روي کره زمين 
نياز به غذا دارند ضمن اينکه ميلياردها دام بر روي زمين 

زندگي مي کنند که اين دام ها مراتع را از بين مي برند.
وي ادامه داد: کمپاني هاي عظيمي که قصد کنترل غذاي 
جهان را دارند با توليد ميليون ها تن سموم و کودهاي 
شيميايي، ادعا مي کنند براي تامين غذاي جمعيت در حال 
افزايش، بايد کشاورزي تراريخته را توسعه داد در حالي 
که اين يک دروغ بزرگ براي تجارت بيشتر است و آنها 
با اين اقدامات در حال نابودي کره زمين و آلوده کردن 

منابع آب و خاک و هوا هستند.
کرمي افزود: بر اساس آمار مراکز معتبر بين المللي، در 
حال حاضر براي 1۴ ميليارد نفر غذا توليد مي شود پس 
مشکل توليد غذا نيست بلکه بي عدالتي در توزيع است و 

منافع و تجارت نه کمبود غذا.
کارشناس زيست فناوري با بيان اينکه من معتقدم کره زمين 
مانند موجود زنده است و اگر مداخله سودجويانه بشر اجازه 
دهد و کمک کنيم زمين مي تواند خود را بازسازي و احيا 
کند و اينگونه نيست که قابل بازگشت نباشد، افزود: مي توان 
گفت اتفاقاتي که براي زمين افتاده نتيجه توسعه افسار 
گسيخته صنعتي شدن بدون مالحظات زيست محيطي 
بوده است، رشد چشمگير صنايع شيميايي آسيب زيادي 
به زمين وارد کرد؛ صنايع شيميايي مصنوعي در زمين 
زياد شده، انسان ها براي توليد کاغذ ميلياردها درخت را 
از بين برده اند و جنگل ها که ريه هاي کره زمين هستند 
زباله هاي  از  مملو  اقيانوس ها  هستند،  نابودي  حال  در 
صنعتي شده اند و جانوران مفيد در حال انقراض اند که 
حاصل آن افزايش بيماري ها، استرس و اضطراب و بيمارتر 

شدن انسان هاست.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه علت اصلي گرم شدن 
دماي جهاني کشورهاي صنعتي و  پيشرفته هستند 
و اين امر ربطي به کشورهاي در حال توسعه 
زمين  در  فاجعه  گفت:  ندارد،  خاورميانه  و 
از زماني شروع شد که کشاورزي دچار 
تحول گشت و به طور غلط و غيرمنطبق 

با طبيعت صنعتي  شد. ما مخالف کشاورزي علمي و صنعتي و مکانيزه نيستيم ولي نه به قيمت 
نابودي کره زمين و بيمارتر شدن انسان ها.

کرمي افزود: حرکت به سوي مصرف بيش از حد سموم و کودهاي شيميايي و مواد نگهدارنده در 
غذا و صنعتي شدن غذاها خسارت هاي زيادي به زمين و اکوسيستم انسان وارد کرده است.

کارشناس زيست فناوري راهکار اين مساله را بازگشت به کشاورزي منطبق با طبيعت و محيط 
زيست و کره زمين )آگرواکولوژي( عنوان کرد و افزود: در آمريکا و اروپا و حتي در کشور خودمان 
دانشمنداني بر روي اين مساله کار مي کنند؛ اين روش مي گويد هر آفت کشاورزي يک دشمن 
طبيعي دارد که بايد مورد استفاده قرار بگيرد و اين روش مبارزه بيولوژيک هيچ صدمه اي به طبيعت 

و انسان نمي زند چون شيميايي و خطرناک نيست و منطبق با طبيعت است.
کرمي افزود: سموم کشاورزي و کشاورزي تراريخته عالوه بر از بين بردن آفات، زنجيره حيات را 
نابود مي کند بدين صورت که آنها حشرات  و موجودات مفيد را هم از بين مي برند حشراتي مانند 

زنبور عسل، که بقاي آن براي حيات بشر بسيار ضروري است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه صنعت نفت، پتروشيمي و پالستيک ها در حال نابود 
کردن کره زمين هستند، افزود: متاسفانه در حالي که دنيا در حال حرکت به سوي کنترل صنايع 
شيميايي و دارويي منطبق بر مواد شيميايي است اين صنايع و محصوالت روز به روز در کشور ما در 

حال افزايش است در حالي که جهان به سمت داروهاي با پايه گياهي و طبيعي حرکت مي کند.
اين پژوهشگر با بيان اينکه بنده معتقدم ريشه اين آسيب ها و اختالالت مداخالت نامناسب و 
منفعت جويانه انسان است، گفت: نگاهي به وضعيت وخيم آلودگي ها و گردوغبار در استان هاي 
خوزستان و سيستان و بلوچستان و همچنين خشک شدن درياچه اروميه، تاالب ها و برکه ها نشان 
مي دهد مداخله غيرخردمندانه انسان و مديريت غلط تا چه اندازه مي تواند در اين زمينه تاثير گذار 
باشد.وي با بيان اينکه با کمال تاسف اقتصاد کشور مبتني بر نفت است، اضافه کرد: در حالي که 
هفتاد درصد روستاييان ما کشاورز هستند اما به جاي اينکه تمرکز روي توسعه روستاها و حمايت 
از روستاييان و توليد و اشتغال و کار آفريني باشد؛ روي نفت و پااليشگاه و توسعه شهرهاست که 
حاصل آن مهاجرت و خالي شدن روستاها از نيروي کار و پر شدن شهرها و حاشيه نشيني و رشد 

دکرت عیل کریم در گفت وگو با »صيانت پايدار« عنوان کرد 
 الزام تمامي مديران 

 براي گذراندن دوره هاي
 6 ماهه آموزش

اصول پدافند غيرعامل
کشور درگري جنگ بيوتروريسیت است
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مجلس بايد قانوني 
تصويب كند كه همه مديران 

كشور طي 6 ماه، دوره آشنايي با 
اصول پدافند غيرعامل را بگذرانند و 

هيچكس نتواند در ايران مدير شود مگر 
اصول و روش هاي پدافند غير عامل 

در حوزه مديريتي خود را 
به طور كامل بشناسد



انواع معضالت اجتماعي و آلودگي و بحران شده است.
کرمي گفت: مي دانيد ريشه اين بحران ها در چيست؟ چون مديران ما ديدگاه پدافند غير عامل ندارند، 

اگر با پدافند غير عامل آشنا بودند وضعيت کشور اينک اينگونه نبود.
وي با اشاره به اينکه برخي کالن شهرها از خودرو و بنزين و جمعيت و زباله و آسيب هاي اجتماعي در 
حال انفجار هستند، ادامه داد: ما ذخاير نفت را که متعلق به نسل هاي آينده هم هست بي مهابا از بين 
مي بريم و به محيط زيست و طبيعت نيز رحم نمي کنيم و اگر اين روند به سرعت با روش هاي پدافندي 

مهار نشود بحران جدي تر خواهد شد.
وي با بيان اينکه رهبر انقالب چند سال است عناوين سال ها را اقتصادي نام گذاري مي کنند، افزود: 
چرا مديران ما متوجه نمي شوند ريشه نجات کشور در کشاورزي علمي و صحيح و منطبق با طبيعت 

است؟ نه شيميايي و نه تراريخته!
کارشناس زيست فناوري تصريح کرد: اميدواريم مجلس قانوني تصويب کند که همه مديران کشور 
طي ۶ ماه دوره آشنايي با اصول پدافند غير عامل را بگذرانند و هيچکس نتواند در ايران مدير شود مگر 
اصول و روش هاي پدافند غير عامل در حوزه مديريتي خود را به طور کامل بشناسد که شامل شناخت 
تهديدات، شناخت آسيب پذيري ها و شناخت روش هاي پدفند غير عامل جهت به حداقل رساندن 
تهديدات و آسيب ها و آمادگي و پيشگيري در حوزه کاري خود باشد اگر مجلس اين پيشنهاد ما را که 

در کشورهاي ديگر تجربه شده است جدي بگيرد بسياري از مشکالت کشور حل خواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بنده اعتقاد دارم کشورهاي منطقه از جمله ايران، عراق، 
پاکستان، افغانستان، آذربايجان،روسيه و ... با همکاري هم مي توانند بر بحران هاي اقليمي در منطقه 

خاورميانه و حتي آسيا فايق آيند.
کرمي با اشاره به اينکه دنيا درگير يک جنگ اقتصادي بزرگ است، اضافه کرد: زماني که قدرت ها 
نتوانند کشوري را با حمله نظامي از پاي در آورند با روش هاي ديگري چون ضربه به زيرساخت هاي 

آن کشور را مورد حمله قرار مي دهند.
کارشناس زيست فناوري با اشاره به اينکه تهديدات بيوتروريسمي به کشور ما قطعي است گفت: افرايش 
آفات نباتي و بيماري هاي دام و طيور  طي ۴۰ سال گذشته چشمگير و قابل توجه بوده و نشان مي دهد 

دشمن از عوامل بيولوژيک بعنوان يک سالح موثر استفاده مي کند.
کرمي با بيان اينکه هم اکنون در کنار بحث بيوتروريسم عليه جمعيت، مبحث اگروتروريسم يعني صدمه 
به کشاورزي و دام بطور جدي مطرح است، افزود: با توجه به اينکه ما در توليد محصوالتي مانند گندم 
خودکفا شده ايم قطعا دشمن براي وابسته کردن ما به واردات با روش هاي بيولوژيک تالش خواهد کرد 

به کشور خسارت بزند و بايد اين تهديدات را جدي بگيريم و بسيار هوشيار باشيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر ورود گياهان مهاجم مثل آزوال و سنبله که تمام برکه هاي شمال کشور را آلوده 
کرده و به معضل بزرگي تبديل شده، يکي از آفاتي است متاسفانه توسط افرادي حال آگاهانه  و يا به اشتباه 

وارد کشور شده بنابراين بايد به شدت 
مراقب عوامل دستکاري شده ژنتيکي 
و سنتتيک زيستي که دشمنان ما 
در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي نظامي 
براي  ضربه زدن به زير ساخت هاي 
کشور ما و ساير کشورها ساخته اند 

پدافند  هاي  قرارگاه  تقويت  با  و  باشيم 
زيستي در تمام استان هاي کشور و 

آموزش گسترده و مستمر مديران 
کشاورزان و اساتيد و متخصصين 

و مردم جلو اين تهديدات را بگيريم.
کارشناس زيست فناوري گفت: اين جمله 

حياتي را فراموش نکنيم که با توجه به افزايش 
تهديدات زيستي نوين هر کشوري که اين تهديدات 

را جدي نگيرد و با استفاده از اصول، روش ها و اقدامات 
پدافند غير عامل با آنها مقابله نکند قطعا در آينده دچار 

مشکالت جدي خواهد شد.
وي افزود: بنابراين از رهبري معظم انقالب، مجلس شوراي 
اسالمي، دولت، قوه قضاييه، مسئولين نظامي و انتظامي و 
اطالعاتي و امنيتي  کشور به طور جدي درخواست مي کنم 
قانوني را تصويب کنند يا دستوري اکيد صادر فرمايند که 
همه مديران و فرماندهين کنوني دوره هاي اجباري پدافند 
غير عامل را بگذرانند و هيچ مديري تعيين نشود مگر ۶ 

ماه دوره پدافند غير عامل را ديده باشد.
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سالح هاي ژنتيكي 
كابوس قرن 21

مريم سرافراز
ساخت بمب هاي بيولوژيک يا بمب هاي قومي که فقط افرادي که کد 
ژنتيکي مشترکي دارند را مورد هدف قرار دهند، مدتهاست که موضوع 
خاص تحقيقات در برخي کشورهاستزنگ خطر را در اين زمينه شايد دو 
دهه بيش تل آويو به صدا درآورده است که اميدوار به ساخت بمب قومي 
براي مقابله با عراق بود. مجله فناوري اياالت متحده در سال 1998 گزارش 
داد که دانشمندان در اسرائيل در حال تالش براي استفاده از ويروس ها و 
باکتري ها جهت تغيير در DNA سلول هاي زنده هستند تا بتوانند تنها 
به سلول هايي که حامل ژنهاي عربي هستند حمله کنند. اين موضوع در 
گزارش 15 نوامبر 1998 روزنامه سان دي تايمز لندن نيز مورد تاييد قرار 
گرفته و بيان کرده است که دانشمندان اسرائيلي در حال تالش براي ساخت 
ميکروارگانيسم هاي کشنده هستند که فقط به کساني که ژن هاي متمايز را 
حمل مي کنند حمله کنند. اين روزنامه اشاره مي کند که اين طرح محرمانه 
در مرکز تحقيقات بيولوژيک شهر نس تسيونا  شهري کوچک در جنوب 
شرقي تل آويو در حال انجام است. يکي از دست اندرکاران اين پروژه به 
پيچيدگي و مشکالت اين طرح بخاطر ريشه مشترک اعراب و يهوديان 
از نژاد سامي اشاره کرده اما اذغان داشته که موفق به مشخص کردن 

برخي ويژگي هاي خاص ژنتيکي اعراب و مشخصا مردم عراق شده اند. 
گزارش ها حاکي از آن است که آنها از اسراي فلسطيني براي چک کردن 

و تست اين تسليحات در آزمايشگاه استفاده کرده اند. 
در همين زمينه يونسکو در گزارشي با عنوان سالح هاي ژنتيکي کابوس 
قرن 21 اشاره مي کند که تحقيقات نوين بيوتکنولوژي متاسفانه راه را 
براي ساخت اين سالح ها هموار مي کند و به نقل از پروفسور ناتانسون 
رئيس بخش علوم و سياست هاي سالمت انجمن پزشکي بريتانيا مي گويد 
که با اندکي اطالعات بيشتر از ژنوها که دير يا زود به دست خواهد آمد، 

امکان طراحي سالح هاي زيستي وجود خواهد داشت.
همانطور که بيشتر مردم جهان اذعان دارند سياست هاي اياالت متحده 
در جهت ساخت جهاني عاري از تسليحات اتمي شيميايي  و بيولوژيکي 
دروغين و به طرز عرياني رياکارانه و آميخته به نفاق است. آنها به عنوان 
کشوري که براي اولين بار از سالح اتمي استفاده کرده است و کالهک هاي 
هسته اي فراوان و مخربي را دارد فعاليت هاي هسته اي ديگر کشورها را 
توسعه سالح هاي  براي  تحقيقات  بي شک سردمدار  محکوم مي کنند. 
ژنتيکي نيز اياالت متحده است و تحقيقات رژيم اشغالگر قدس در اين 
زمينه چه در گذشته و چه در زمان حال نيز با چراغ سبز و مشورت و 
کمک واشنگتن انجام گرفته است. شواهد تاريخي فراواني در دست است 
که آنها براي پيشبرد اهداف خود از هيچ عمل غيرانساني و منافي اخالق 
و بشريت فروگذار نخواهند کرد و آمادگي اين را دارند که هر معاهده، 
پروتکل و يا توافقنامه بين المللي را نقض کنند. به نظر مي رسد جامعه 
بين الملل نيز عزمي جدي براي هشدار و مقابله با اين هيوال که توسط 

دولت هاي مذکور دنبال مي شود، ندارد.



تحريريه
دارپا )DARPA( يا »آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي« بخشي از سازمان پنتاگون 
است که توسط آيزنهاور، رئيس جمهور اسبق آمريکا، در سال 1۹۵8 براي توسعه تکنولوژي هاي 
پيشرفته و تاثيرگذار بنيان گذاشته شد. در ابتدا نام آن ARPA  بود )همان عبارت، بدون کلمه 
Defence يا دفاع(. اين نهاد زماني به وجود آمد که اتحاد جماهير شوروي، پروژه ماهواره  هاي 
Sputnik را با موفقيت به انجام رساند. اين پروژه شوروي شايد پيامي خاص براي آمريکا داشت: 
»يک تغيير اساسي در علوم دفاعي و تکنولوژي مورد استفاده براي آن الزم است. اين نهاد تحقيقاتي 
وزارت دفاع اياالت متحده هزينه هنگفتي را براي پروژه هاي گوناگون در زمينه هاي مختلف هزينه 
مي کند و مجموع بودجه ساالنه آن در سال ۲۰18 نزديک به ۳.۵ ميليارد دالر بوده است. دارپا در 
زمينه هاي مختلف رباتيک، پزشکي، اعضاي مصنوعي، فضا و ... فعاليت دارد اما همانطور که گفته 
شد ماهيت آن نظامي است و جزء بدنه وزارت دفاع است و عمده پروژه هاي آن کارکردي نظامي 
دارند هرچند که در ظاهر مربوط به زمينه ديگري باشند که اين امر باعث مناشقات فراواني شده 
است. به عنوان مثال بسياري از دانشمندان بر اين باورند که گياهان ژنتيکي مي توانند مصداق 
ساخت سالح بيولوژيک باشد. از جمله پروژه هاي اخير دارپا که اظهارنظرهاي متفاوت و متناقضي 
را به دنبال داشته است پروژه حشرات متحد است که سال ۲۰1۶ کليد خورده است. اين پروژه 
به بيان آنها براي حفاظت از منابع غذايي و امنيت غذايي در برابر قحطي، خشکسالي، امراض 
گياهي و بيوتروريسم انجام مي  شود. اين کار با استفاده از حشرات براي اصالح ژنتيکي گياهان 
انجام مي شود و طي آن گياهان در برابر شرايط مذکور محافظت مي شوند. به بيان روشن تر 
ويروس هايي توسط حشرات به ساقه گياهان سرايت مي کند که آنها را در برابر آفت هاي ذکرشده 
محافظت مي کند. در اين خصوص بليک بکستين رئيس اين پروژه بيان مي کند که امنيت غذايي 

ما همان امنيت ملي ماست و هدف ديگري جز اين را در اين پروژه دنبال نمي کنيم. او مي گويد 
وقتي شما پروژه اي اينچنين با اهميت و راجع به آينده را دنبال مي کنيد طبيعي است که 

نگراني هايي را به دنبال داشته باشد اما چيزي که ما دنبال مي کنيم فقط جنبه مثبت 
اين فناوري براي تامين امنيت غذايي آمريکاست. او اضافه مي کند که دارپا به خاطر 

نسل هاي آينده هرگز از تکنولوژي هاي اسپري کردن و پاشيدن استفاده نخواهد 
کرد. ما همواره به دنبال راه هاي جديدي هستيم که به راحتي براي مقابله 

با طيف وسيعي از تهديدات قابل استفاده باشد. وي اظهار مي دارد که اين 
پروژه که از سال ۲۰1۶ آغاز شده هنوز در ابتداي راه قرار دارد و تازه به 

نقطه عطف اول خود دست يافته است.
وزارت خارجه اياالت متحده نيز اعالم کرد که اين پروژه 
براي مقاصد صلح آميز است و وزارت کشاورزي 

نيز گفت که اين کار توسط محققان اين بخش انجام 
مي شود و در آزمايشگاه ها کنترل شده است. اما گروهي 
از محققان به رهبري ريچارد گاي ريورز در گزارشي که 
در واشنتگتن پست به چاپ رسيده است بر اين باورند 
که اين فقط صورت ظاهري قضيه است و پروژه حشرات 
متحد دقيقا همان چيزي نيست که دارپا مي گويد بلکه 
دارپا به طور بالقوه حشرات را براي يک کالس جديد 
از سالح هاي بيولوژيک به کار گرفته است. اين محققان 
مي گويند توجيهات دارپا به خوبي روشن نيست به عنوان 
به جاي  استفاده مي کنند؟ چرا  از حشرات  مثال چرا 
حشرات از سيستم هاي اسپري کردن استفاده نمي کنند. 
درباره اين چالش سيليا ووئنکي نويسنده و استاد حقوق 
واشنگتن پست  به  آلمان  فرايبورگ  دانشگاه  بين الملل 
گفت که استفاده از حشرات ناقل براي گسترش يک 
عامل بيماري يک سالح زيستي کالسيک است.  در اين 
گزارش محققان آلماني و فرانسوي خواستار شفاف سازي 
دارپا درباره صلح آميز بودن ماهيت اين پروژه شده اند. 
اين محققان استدالل مي کنند هنگامي که شما ويروسي 
را توسط حشرات پراکنده مي کنيد تصور اينکه چطور 
مي توانيد آن را کنترل کنيد بسيار دشوار است. در اين باره 
گاي ريورز محقق زيست شناسي تکاملي انستيتو ماکس 
پالنک در آلمان مي گويد شما در واقع فقط يک ويروس 
قابل انتقال و انتشار را آزاد کرده ايد، يک بيماري را آزاد 
کرده ايد، بنابراين اياالت متحده بهتر است که تالش براي 
تسليحات بيولوژيک را کنار بگذارد و قانون بين المللي 
منع اين تسليحات را که سال 1۹7۵ وضع شده است 
محترم بشمارد. ريورز بر اين باور است که اين تکنولوژي 

»صيانت پايدار« گزارش یم دهد
»حشرات متحد«؛ تحقيق دارپا يا ساخت سالح؟!
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دکرت شيیخ در گفت وگو با »صيانت پايدار«:
خط مقدم پدافند زيستي ايران 

مانيتورينگ غذا و داروست
کارشناسان بين المللي معتقدند تهديدات زيستي از مهمترين خطرات جامعه انساني است که در قرن 

حاضر و آينده با تلفات و هزينه هاي هنگفت جايگزين حمالت نظامي خواهد شد.
اهميت پدافند زيستي نيز زماني مشخص مي شود که کشورها براي تامين غذا و داروي خود نيازمند واردات 

هستند پس پدافند غيرعامل در بخش زيستي براي ايران در خط مقدم قرار دارد.
عبدالمجيد شيخي کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزي در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« معتقد 
است مهمترين تهديدي که در سال هاي آينده ايران با آن مواجه مي شود، تهديدات زيستي خواهد بود بنابراين 

بايد بتوانيم با تمام توانايي و قدرت با تهديدات مقابله کنيم.
وي مي افزايد: جنگ زيستي مي تواند با 
ايجاد ناامني چهارچوب هاي اقتصادي  
کشورها را برهم زده و با ايجاد اليه هاي 
را زمين گير کند،  مختلف کشورها 
به اين معني که با شروع بيماري به 
عنوان اليه نخست، نظام بهداشتي 
کشور مورد حمله در شرايط ويژه قرار 
گرفته و در اليه دوم با بيوتروريسم و 
ايجاد بانک اطالعاتي براي اليه سوم 
يعني پدافند زيستي آمادگي ايجاد 
اقتصاددان؛  اين  به گفته  مي شود.  
ايران نيز مانند بسياري از کشورها 
تشخيص  و  مانيتورينگ  حوزه  در 

بيماري هاي وارداتي دچار  نقص هايي است که بايد شناسايي کانون هاي آلوده به عوامل بيولوژيک خطرناک، 
اطالع رساني و آموزش هاي الزم از طريق نشريات فني و صدا و سيما، برگزاري دوره هاي آموزشي براي ارتقاء 
سطح آگاهي زارعان، باغداران، دامداران و استخرهاي پرورش يا تکثير ماهي، نظارت دقيق بر توليد و سالمت 

بيولوژيک بذور فراهم شود.
مشاور سابق وزارت جهاد کشاورزي تاکيد مي کند: الزمه امنيت غذايي  استقالل، خودکفايي و اجراي  اقتصاد 
مقاومتي است. به عبارت ديگر، اجراي صحيح پدافند غيرعامل زيستي مي تواند مصداق بارز اقتصاد مقاومتي 
در حوزه کشاورزي  باشد. شيخي با اشاره به مصاديق حمالت زيستي به انتشار ويروس »آبوال« در آفريقا به 
وسيله آمريکايي ها اشاره کرد و گفت: بيماري ابوال يک بيماري ويروسي است که پس از وارد شدن به بدن، 
نوعي بيماري تب دار و خونريزي دهنده ايجاد مي کند که در۵۰ تا۹۰درصد بيماران عالمت دار به مرگ منجر 
خواهد شد؛ استفاده از اين ويروس در جنگ هاي زيستي مطرح است، تحقيقات نشان مي دهد آمريکايي ها 
که به دنبال سالحي منحصر به فرد براي تسخير دنيا هستند تکنولوژي توسعه و تکثير اين ويروس مرگبار 

را در اختيار دارند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به نقش سازمان پدافند غيرعامل در حوزه زيستي مي گويد: همزمان با شيوع اين 
بيماري در مناطق مختلف آفريقا رزمايش پدافندي توسط سازمان پدافند غيرعامل در مواجه احتمالي با اين 

ويروس مرگبار برگزار شد که منجر به تجربيات ارزنده اي  گرديد.
وي همچنين خاطر نشان مي کند: موضع سازمان در برابر محصوالت بيولوژيک و تراريخته قابل توجه است و 
حساسيت هاي سازمان پدافند غيرعامل باعث جلوگيري از عرضه گسترده محصوالت ژنتيکي در ايران شده 
است با اين وجود هنوز ۹۵ درصد روغن مورد نياز کشور از طريق واردات تامين مي شود و نکته قابل توجه 

آن است که محصول وارداتي کامال ژنتيکي و دستکاري شده است.
 اين استاد دانشگاه با اشاره به واردات بذر، سم و آفت کش ها از بازار هاي بين المللي مي گويد: شرکت هاي 
دارويي عموما جوانب احتياط را در واردات مواد اوليه يا داروهاي خود به ويژه زماني که کشور توليدکننده 
اسرائيل باشد لحاظ مي کنند اما در بخش کشاورزي نيز بايد با حساسيت هاي بيشتري اين موضوع دنبال 
شود.مشاور سابق وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به عملکرد سردار جاللي در راس سازمان پدافند غير عامل 
خاطر نشان کرد: توجه سردار به رصد امور در دنيا تحسين برانگيز است، چنانکه از حمله سارس به کشور چين 
سخن گفت و تاکيد کرد  موضوع اين حمله بيولوژيکي بوده اما اهداف اقتصادي و تروريستي در خود داشته 
است که با حمالت قبلي ماهيت متفاوتي دارد. شيخي همچنين ادامه داد: يکي از موضع گيري هاي صحيح 
سازمان پدافند غيرعامل موضوع افزايش جمعيت مسلمانان نسبت به غير مسلمانهاست. در اين تئوري آمده 
است که رشد جمعيت مسلمانان ۳ برابر مسيحيان است، برآورد جمعيت اروپايي ها اين است که کشور هايي 
مانند آلمان، انگليس ، ايتاليا و فرانسه اگر نتوانند به صورت انفجاري نرخ جمعيت خود را در ۳۰ سال تغيير 
دهند، جمعيت آلماني و فرانسوي در اين کشور ها به اقليت مي رسد و اين تهديد عليه ما مسلمانان بکار گرفته 
شده که مي توان به تهديد در حوزه غذايي در اين موضوع اشاره کرد که به آن حمله پنهان گفته مي شود 
يعني آرام آرام در حوزه غذا صورت مي گيرد.وي تاکيد کرد: بنابراين توجه به غذا و دارو به عنوان خط مقدم 
پدافند زيستي بايد در دستور کار قرار گيرد و وزارت جهادکشاورزي با تمام بازوهاي اجرايي خود هماهنگ 

با اين سازمان براي حفظ امنيت غذايي مردم تالش کنند.

بيشتر شبيه يک سالح است؛ سالحي برا از بين بردن 
او همچنين  اصالح کشاورزي!  براي  ابزاري  تا  گياهان 
هشدار مي دهد که اين فناوري ممکن است کشورهاي 
ديگر را به توسعه اين تکنولوژي ترغيب کند. دکتر ديويد 
رلمن استاد پزشکي و ميکروب شناسي دانشگاه استانفورد 
مي گويد که اين پروژه مي تواند به يک ترس طوالني مدت 
در ميان کشورهاي جهان تبديل شود. ترس از دشمني 
که مي تواند محصوالت کشاورزي آنها را از بين ببرد. در 
همين زمينه تد کويکن محقق ارشد پژوهشي دانشگاه 
کاروليناي شمالي مي گويد که او فکر نمي کند که ارتش 
قصد حمله به کشورهاي ديگر با استفاده از حشرات را 
داشته باشد اما اينکه دارپا تامين کننده مالي چنين پروژه اي 
باشد جالب به نظر نمي رسد. همچنين تام اينگلسبي استاد 
بهداشت و مهندسي محيط زيست دانشگاه جان هاپکينز 
مي گويد اين تکنولوژي به طور خاص براي حفاظت از 
محصوالت کشاورزي توسعه داده شده است اما تصديق 

کرد که مي تواند مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
برنامه  يک  متحد  يا حشرات  با حشرات  اتحاد  برنامه 
مقياس پذير، قابل اجرا و قابل تعميم در برابر تهديدات 
بالقوه طبيعي و يا مهندسي شده در رابطه با تامين مواد 
غذايي و به طور کلي سيستم کشاورزي و غذايي اياالت 
متحده است. از آنجايي که امنيت ملي به سرعت مي تواند 
توسط حوادثي مانند بيماري ها و آفتها، خشکسالي، سيل، 
يخبندان و يا ديگر مخاطراتي که توسط کشورها ايجاد 
مي شود تحت تاثير قرار بگيرد پروژه حشرات متحد در 
جستجوي کاهش اثرات اين حوادث از طريق مداخالت 
و درمان هاي هدفمند است. اين تکنولوژي جايگزيني 
فوري و مطمئن براي روش هاي قبلي مانند استفاده از 
آفت کش ها، پرورش گلخانه اي و قرنطينه کردن محصوالت 
است که اغلب ناکارآمد بوده اند، مي باشد. براي راه اندازي 
چنين اقدام مقابله اي تيم تحقيقاتي اتحاد حشرات دو 
مرحله را براي انتقال ژن هاي اصالح شده طي مي کنند، 
مرحله اول آماده کردن حشرات حامل و مرحله دوم تهيه 
ويروس گياهي که بايد انتقال يابد. از زمان آغاز اين برنامه 
تيم تحقيقاتي که متشکل از متخصصان زيست شناسي 
مولکولي، ژنتيک و سلولي هستند دانش پايه را در زمينه 
ويرايش ژن گياهان فراهم کرده اند و پروژه همچنان ادامه 
خواهد يافت. دارپا ادعا مي کند که تمام اين تحقيقات در 
کمال امنيت بيولوژيک و در درون آزمايشگاه هاي بسته 
انجام مي شود. محققان دارپا گزارش واشنتگتن پست را 
به کلي انکار کرده و آن را به يک داستان تخيلي تشبيه 
کرده اند که نوشته است پنتاگون در حال آماده کردن ارتش 
حشرات است و به شدت از آن انتقاد کرده اند که به يک 
ترس بيخودي و ساختگي دامن مي زند.  به هر حال اين 
اولين بار نيست که برنامه هاي دارپا چنين مناقشاتي را به 
دنبال داشته است. بسياري از پروژه هاي قبلي آنها نيز که 
در حوزه هاي روباتيک و يا فضايي آنها شبهه برانگيز بوده 
است بنابراين جامعه جهاني کامال محق است که خواستار 
شفاف سازي برنامه ها و پروژه هايي باشد که پنتاگون در 

لفافه تحقيقات علمي آنها را دنبال مي کند.
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محمد بهرامي
جهان در زمينه حمالت شيميايي متاسفانه گذشته تيره و اندوهباري 
دارد. بيش از 2000 سال است که نبوغ انساني در راستاي استفاده 
از سموم طبيعي و انساني به عنوان سالح به کار گرفته مي شود. 
در سال 600 قبل از ميالد ارتش آتن  منابع آب شهر کايرها را با 
گياهان سمي آلوده مي کند. نيروهاي پلوپونزي از گاز سولفور در 
سال 479 در حمله به شهر پالتيا استفاده کردند. در سال 1675 
فرانسه و آلمان معاهده استراسبورگ را درباره منع استفاده از 
سالح هاي شيميايي امضا کردند در سال 1845 در جريان تسخير 
الجزاير توسط فرانسه نيروهاي فرانسوي بيش از 1000 عضو يک 
قبيله بربر را در غاري زنداني کردند و سپس از دودهاي سمي 
براي کشتن آنها استفاده کردند. در فاصله سالهاي 1861 تا 1865 
در طول جنگ هاي داخلي آمريکا هم شهروندان و هم نظاميان 
از پرتابه هاي گاز کلر استفاده کردند. در سال 1914 و در جريان 
جنگ جهاني اول فرانسه براي اولين بار از نارنجک هاي اشک آور 
استفاده کرد و در اکتبر همان سال ارتش آلمان از کلروسوالفور 
عليه نيروهاي بريتانيا استفاده کرد و در طول جنگ جهاني اول 
بارها و بارها از اين سالح ها استفاده شد. در واقع جنگ جهاني 
اول، بزرگترين سابقه استفاده از سالح هاي شيميايي در تاريخ 
جنگ هاي بشر به شمار مي رود. علي رغم وجود برخي معاهدات 
و اسناد الزام آور،  تقريباً تمامي دولت هاي بزرگ درگير در اين 
اين  از  استفاده  يا  انباشت  يا  توليد  به  نسبت  نحوي  به  جنگ، 
سالح ها اقدام کردند.در نهايت جنگ جهاني اول با بيش از 1.3 
ميليون نفر تلفات ناشي از سالح هاي شيميايي به پايان رسيد. به 
دنبال اين فاجعه کشورهاي درگير توافقنامه ژنو را در سال  1925 
امضا کردند. در مقدمه اين پروتکل تاکيد شده است که استفاده 
از گازهاي خفه کننده و سمي و همچنين تمامي مايعات و مواد و 
تجهيزات مشابه، از سوي وجدان عمومي جهان متمدن محکوم 
شده و برخي از قدرت هاي بزرگ نيز در جنگ هاي ميان خود، 
استفاده از اين گازها و تجهيزات را ممنوع کرده اند و اين ممنوعيت 
بايد به نحو فراگير در حقوق بين الملل پذيرفته شود. اما در سال 
1935 علي ر غم اينکه ايتاليا از امضاکنندگان پروتکل ژنو بود، بنيتو 
موسيليني در جنگ با اتيوپي از گاز خردل استفاده کرد. در سال 
1936 شيميدان آلماني کار ترکيب پااليش و خالص سازي يک عامل 
شيميايي قوي بنام تابون را تمام کرد که اگرچه با عنوان آفت کش 
ساخته مي شد اما بعدها در جنگ جهاني دوم به کار گرفته شد. 
در طول جنگ جهاني دوم نيز گازهاي شيميايي در اردوگاه هاي 
کار اجباري نازي ها بارها و بارها براي کشتن غيرنظاميان به کار 
گرفته شد. در فاصله سال هاي 1961 تا 1971 اياالت متحده از عامل 
ناپالم در جنگ ويتنام استفاده مي کند. در سال 1972 معاهده 
منع اشاعه سالح هاي شيميايي تکميل شد که برمبناي آن هر 
گونه تحقيق و توسعه و توليد و نگهداري اين سالحها ممنوع مي 
شد اما باز هم ماجرا ادامه يافت. يکي از سياه ترين برگ هاي اين 
داستان، استفاده عراق از سالح هاي شيميايي از جمله گاز تابون 
عليه ايران و عليه کردهاي عراق است؛ امري که به خودي خود نيز 
فجيع و دلهره آور و تأثر برانگيز است. دولت عراق در طول جنگ 
عليه ايران، برخالف تعهدات بين المللي و در نقض آشکار قواعد 
به تهيه و توليد و  اقدام  بر مخاصمات مسلحانه،  حقوقي حاکم 
انبارداري و استفادة مکرر از سالح هاي شيميايي کرده است. تاسف 
بارتر اينکه بعدها طبق گزارشات سازمان ملل مشخص شد که 

دولت عراق که امکان توليد و توسعه تجهيزات الزم براي برنامه 
تسليحاتي خود نداشت در اوايل دهه 1980 بيش از هزار تن عامل 
خردل از کشورهاي اروپاي غربي و اياالت متحده وارد کرده است.
در سال 1997 بار ديگر توافقنامه خلع سالح هاي شيميايي امضا 
شد اما بعد از آن نيز بارها از اين سالح ها استفاده شد و در همين 
اواخر نيز تحقيقات نشان داده است که گروه تروريستي داعش 
از بدو پيدايش تا کنون ده ها بار در مناطقي از عراق و سوريه از 
اين سالح ها استفاده کرده است. تاريخ نشان داده است که به 
توافقنامه ها و پروتکل ها نمي توان بيش از حد اطمينان داشت و 

بايد همواره آماده مقابله با چنين تسليحاتي بود.
نظر به تمامي اين فراز و فرودها و بد عهدي ها جمهوري اسالمي 
ايران که خود از قربانيان اين حمالت بوده و دشمنان نيز براي به 
زانو درآوردن آن هيچ پيمان نامه و معاهده اي را محترم نمي شمارند 
براي محکم کردن کمربند دفاع غيرعامل، سازمان پدافند غيرعامل 
را بر اساس فرمان مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در سال 1382 
تشکيل داد. پدافند غيرعامل در واقع عبارت است از مجموعه اقدامات 
غير مسلحانه که موجب افزايش باز دارندگي، کاهش آسيب پذيري، 
تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل مديريت 
بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي گردد. يکي 
از بخش هاي اصلي سازمان مذکور قرارگاه پدافند شيميايي است. 
اين قرارگاه به تعبير رئيس سازمان در جهت مديريت بر کل فرآيند 
پيامدهاي تهديدات شيميايي بر کشور در سازمان تشکيل شده 
است و موضوع تهديد شيميايي با سه منشا؛ حوادث شيميايي، 
نشت صنعتي)که يک منشا آن هم مي تواند حوادث تروريستي 
شيميايي باشد( و حوادث جنگي شيميايي را رصد مي کند. بايد 
اضافه کرد مسئله تهديدات شيميايي تنها به مسئله جنگ مربوط 
نمي شود چرا که امروزه منابع شيميايي و پتروشيمي بخش اعظمي 
از توان اقتصادي کشورها و از جمله کشور ما را شامل مي شود. 
مهمات جنگي، قطعات خودرو، مصالح ساختماني، الياف و البسه 
رنگ ها، کودها و سموم، رزين ها و حالل ها مواد بهداشتي و آرايشي، 
ضد عفوني کننده ها افزودني هاي غذايي، نفت و کاتاليست ها، روغن هاي 
صنعتي، روانسازهاي گازي همه و همه در درون حوزه شيميايي 
قرار مي گيرند به نحوي که نمي توان صنعت را بدون مواد شيميايي 
متصور شد. در اين شرايط بايد به سه موضوع ايمني، امنيت و دفاع 
توجه شود. در ايمني لزوم مقررات گذاري و تعيين ضوابط کار با لوازم 
شيميايي و حفظ و نگهداري و کار با سموم و گازها و مواد مورد توجه 
قرار مي گيرد. در موضع امنيت به برقراري نظامات کنترلي و پيامدهاي 
احتمالي سوء نيت گروه هاي خرابکار و تروريستي توجه مي شود و در 
اليه دفاع مباحثي از جنس پيشگيري، پايش خطر و کنترل خطر و 
رفع آلودگي ها در حوادث و خنثي سازي و نجات مصدومين و چرخه 
درمان مورد توجه قرار مي گيرد. در پدافند شيميايي زيرساخت هاي 
شيميايي مانند کارخانجات بايستي از لحاظ فرايند توليد و پردازش 
و انتقال و مصرف مواد شيميايي بررسي و آنجايي که ريسک وجود 
دارد آسيب شناسي و مصون سازي شود. پدافند شيميايي امروز در 
کشور داراي چرخه اي مي باشد که مراحل آن شامل رصد و پايش، 
هشدار تشخيص، امداد و نجات، بهداشت و درمان، تحديد منطقه 
جابجايي و اسکان جمعيت، رفع آلودگي، مصونيت و ايمن سازي 
زيرساخت ها، بازتواني منابع آسيب ديده، فرهنگ سازي، آموزش، 
اطالع رساني و ايجاد آمادگي مجدد مي باشد. قرارگاه پدافند شيميايي 
در سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشراف بر مباحث مطرح شده 

»صيانت پايدار« گزارش یم دهد

سپر پدافندي بر فراز حوزه شيميايي كشور
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در حوزه هاي  را  تمام ظرفيت خود  راهبردي  تدوين سند  با  و 
مورد اشاره به کار گرفته است. يکي از مباحثي که اين قرارگاه 
دنبال مي کند بحث آموزش و فرهنگ سازي است. ارتقاي آگاهي 
عمومي از طريق اجراي آموزش هاي الزم و ارتقاي دانش و توان 
ظرفيت هاي مردمي در مواجهه با تهديدات و حوادث شيميايي 
از اهم برنامه ها و اولويت هاي اين قرارگاه است. مکانيابي مراکز 
جديد، دسته بندي مراکز و پهنه بندي سطوح پرخطر در ارتباط با 
تهديدات شيميايي، نگاه آمايشي به مناطق مختلف کشور، اولويت 

کاهش آسيب پذيري مراکز جمعيت و لزوم جاسازي کارخانجات 
شيميايي از مراکز جمعيتي و اهميت دادن به شريان هاي حمل و 
نقل مواد شيميايي و ايمن سازي آنها از اولويت هاي مهمي است 
که توسط قرارگاه پدافند شيميايي دنبال مي شود. بدون ترديد 
با نظر به اهميت شايان توجه اين حوزه اگرچه گام هاي ارزشمند 
و کم نظيري برداشته شده است اما هنوز راه درازي تا پراکندن 
سپر پدافندي پايدار در حوزه شيميايي در کشور وجود دارد و 

بايد اين موضوع بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

-  دولت عراق در طول جنگ عليه ايران، برخالف تعهدات بين المللي و در نقض آشكار قواعد حقوقي حاكم بر مخاصمات 
مسلحانه، اقدام به تهيه و توليد و انبارداري و استفادة مكرر از سالح هاي شيميايي كرده است

    بعدها طبق گزارشات سازمان ملل مشخص شد كه دولت عراق كه امكان توليد و توسعه تجهيزات الزم براي برنامه تسليحاتي 
 -

خود نداشت در اوايل دهه 1980 بيش از هزار تن عامل خردل از كشورهاي اروپاي غربي و اياالت متحده وارد كرده است



تحريريه
بدون شک يکي از حساس ترين و مهم ترين بخش هاي پدافند غيرعامل، 
قرارگاه پرتوي است که وظيفه صيانت از زيرساخت هاي هسته اي کشور 
در برابر تهديدات را برعهده دارد. از سوي ديگر با توجه به اينکه خود 
تاسيسات هسته اي مي توانند در صورت عدم کنترل يک تهديد براي 
فضاي پيراموني باشند قرارگاه پرتوي در اين حوزه نيز برنامه ريزي هاي 

گسترده اي دارد.  
امروزه کشور داراي تاسيسات هسته اي و چرخه سوخت است و از تاسيسات 
هسته اي هم در موارد مختلفي استفاده مي شود. مهمترين مورد، توليد 
برق است و موارد ديگر در صنايع و امور پزشکي و کشاورزي هم اسفاده 
شده است. اگرچه محدوديت هايي در مسايل هسته اي داريم اما اين 
بهره برداري ها همچنان وجود دارد و دستگاه ها و چشمه هاي هسته اي 
در کشور عالوه بر مزايايي که دارند احتمال بروز حوادثي را نيز به همراه 
دارند که بايد از قبل پيش بيني شود تا آسيب جدي به بخشي از کشور 
وارد نشود. از اين جهت الزم بود که هماهنگي هايي در سطح کشور به 
وجود آيد و تيم ها و سازمان هاي مسئول در مراقبت از اين چشمه ها و 
تاسيسات هماهنگ باشند. در کشور قوانيني هست و سازمان هايي به 
طور معمول هم وجود دارد مثل سازمان مرکز نظام ايمني کشور که 
آيين نامه ها و دستورالعمل ها و مجوز کار مراکز را صادر مي کند اما وقتي 
اين چشمه ها و مراکز هسته اي دچار مشکل شوند موضوع به قرارگاه 

پدافند پرتويي سازمان پدافند غير عامل کشور مربوط مي شود. 
اين حوادث و تهديدات داليل مختلفي دارند و ممکن است منشا خارجي 
داشته باشند و دشمن به نحوي قصد کند که مراکز ما را دچار تخريب 
کند و يا حادثه ايجاد کنند. مثل کارهايي که در مورد يکي از سايت ها 
کردند و با وارد کردن ويروس استاکس نت دنبال اين بودند که سيستم هاي 
سانتريفيوژ را دچار آسيب کنند و باعث اختالل در عملکرد آنها شوند 
که مي توانست باعث خسارات جاني شود و به افراد و کارمندان درون 

سايت آسيب بزند و يا مواد راديواکتيو به بيرون نشت کند.
گاهي هم ممکن است اين تهديدات ناشي از نقص فني يا اشتباه کارکنان 
و يا حوادثي از قبيل سيل و زلزله باشد که اين هم از جهتي که ممکن 
افراد مستقر در سايت ها و بافت شهري و  است مواد راديواکتيو به 
روستايي اطراف آنها سرايت کند مي بايست کنترل و برنامه ريزي شود 
که قرارگاه پدافند پرتويي کشور کارهاي مربوط به آن را  انجام مي دهد. 
در واقع اين قرارگاه هم تهديدات را شناسايي مي کند و هم راهکارهاي 
مقابله با تهديدات را ارزيابي مي نمايد و هم تيم هاي مقابله با تهديدات 
را ساماندهي و آموزش مي دهد تا در صورت بروز حوادث آسيب جدي 

به زيرساخت هاي هسته اي و همچنين براي  مردم پديد نيايد.
عمده اهدافي که در قرارگاه پدافند پرتويي دنبال مي شود ايجاد آمادگي 
الزم براي مقابله با تهديدات هسته اي است که بخش مهم آن به مردم 
باز مي گردد. عالوه بر تيم و مسئوالني که در کشور داريم شايد بيشترين 
جمعيتي که مخاطب ما در اين جريان هستند اقشار مختلف مردم هستند. 
مردمي که در نزديکي سايت ها زندگي مي کنند و در شهرهاي خود 
تاسيسات هسته اي دارند. حتي در برخي موارد مخاطب ما مردم کل 

کشورند که بايد آموزش ببينند که در برابر حوادث چگونه خود را نجات دهند.
آموزش مردم، بسيج، سازمان هاي مردم نهاد و ديگر سازمان ها از جمله اهداف قرارگاه است که اين 
آموزش ها چه از طريق سايت و اينترنت و چه از طريق آموزش هاي حضوري انجام مي شود. همچنين 
در برخي اوقات تيم هايي تعيين مي شود که در سطح جامعه آمادگي ها را به مردم آموزش دهند. يکي 
ديگر از اهداف در موضوع آموزش، تيم هاي عمل کننده هستند که در سطح استان ها فعال شده اند 

تا بتوانند با آمادگي کامل در بحران ها عمل کنند.  
ما  در کشور بايد به سطحي برسيم که در صورت بروز حادثه بتوانيم مصدومين پرتويي را با شرايط 
مناسب درمان کنيم. خوشبختانه در اين حوزه سرمايه گذاري شده است تا بتوانيم به سرعت با 
بهره گيري از فناوري هاي جديد مناطق آلوده را کشف و سنجش کنيم. ما در سال گذشته براي 
اولين بار در رزمايش کاشان انتقال مصدومين با مواد راديو اکتيو را توسط بالگردها  تجريه کرديم که 
شرايط خاصي داشت. ما بايد امسال اين روش ها را ارتقا دهيم و با برنامه ريزي که با استان هاي معين 
استان هاي هسته اي داريم بتوانيم از روش هاي ديگر مثل روش هاي کمک گيري و انتقال مصدومين 

با هواپيما وارد عمل شويم و مصدومين را سريعتر به مراکز درماني برسانيم.
در کشور ما به صورت متمرکز يک مرکز پزشکي نوين در تهران وجود دارد که مصدومين پرتويي را 
درمان مي کند. ديگر بيمارستان ها که در استان هاي هسته اي و استان هاي مجاور هسته اي هستند 
باتوجه به اينکه احتمال دارد روزي دچار اين حوادث شوند در حال دريافت آموزش هاي الزم و تجهيزات 
کافي مي باشند تا پزشکان اين مراکز بتوانند به مراقبت و درمان  بيماران احتمالي پرتويي بپردازند.

 ما حسب وظايف ستادي خود در استان ها تمام سازمان هاي امدادي را به نحوي به کار گرفتيم و از 
خدمات آنها استفاده مي کنيم. سازمان هاي تخصصي مثل سازمان انرژي اتمي، هالل احمر، پليس 
و سازمان هاي خدماتي آب، برق، آتش نشاني، بهداشت و درمان و بيمارستان ها  همه را به نحوي در 
يک طراحي در کنار هم قرار داديم تا هماهنگي ها صورت گيرد. عالوه بر اينها ما از امکاناتي که در 
نيروهاي مسلح وجود دارد براي کمک رساني در حوادث احتمالي استفاده مي کنيم و به آنها آموزش 

مي دهيم.  اين دستگاه ها در چند اليه مي توانند به ما کمک کنند.
اين چشمه ها بزرگ نيستند و خطرات زيادي براي آنها متصور نيست و در قانون هم ديده شده 
که مراکزي که داراي اين چشمه ها هستند اگر حادثه اي رخ دهد مسئوليت مستقيم کنترل آنها با 
خود آنهاست. لذا تا زماني که اعالم نکردند که حادثه از مرکز خارج نشده و ممکن است حوادث به 
مردم برسد نيروهاي امدادي از بيرون دخالت نمي کنند و مسئولين و نيروهاي از درون آن را کنترل 
مي کنند. اما اگر به هر دليلي چه در مراکز اين چنيني و چه در حمل و نقل مواد راديواکتيو حادثه اي 
براي مواد اتفاق بيفتد و جامعه مردمي مورد خطر واقع شود قرارگاه هاي استاني وارد عمل مي شوند 

و با ساختار تعيين شده براي آنها تهديدات را کنترل مي کنند. 

 پدافند پرتوي
و ايمني بخشي به 

زيرساخت هسته اي
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عمده اهدافي 
كه در قرارگاه پدافند 

پرتويي دنبال مي شود ايجاد 
آمادگي الزم براي مقابله با 
تهديدات هسته اي است كه 

بخش مهم آن به مردم 
باز مي گردد
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مغناطيس حسيني
}راهپيمايي اربعين{ يک حادثه  الهي است، اين يک پديده  الهي است؛ اين نشان دهنده  اين است که اين راه، راه عشق 
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ُکِلّ َعَمٍل  يوِصلُني اِلي ُقربِک؛ اين حّب و اين عشق، عشق همراه با بصيرت است؛ مي داند، مي فهمد و اين جاذبه او را 
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