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دفاع غیرعامل و مسئولیت حوزه هاى علمیه

شکست دادن ایران بدون خونریزى





 Magaz ine

 مصون سازى و
 پایدارى کشور
با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل ماهنامه

اطالع رسانى ، سازمان پدافند غیرعامل
 سال اول  پیش شماره اول   آبان 1395

 صاحب امتیاز : سازمان پدافند غیرعامل
مدیر مسئول: دکتر غالمرضا جاللى 

باشگاه خوانندگان پایداران
پس از خواندن مطالب با ارســال نظرات خود 
ضمن پیوستن به باشگاه خوانندگان مارا در بهتر 
ارائه دادن نشــریه در شماره هاى بعدى یارى 

کنید؛ 
 جاى چه مطالبى را خالى دیدید؟

  مطالب انتخاب شــده چند درصد از نیازها و 
انتظارات شما را برآورده کرد؟

  سه مطلب از بین مطالب نشریه که از نظر شما 
بهترین بوده اند کدامند؟

 به این سؤاالت پاسخ دهید تا ضمن عضویت  
در باشگاه  خوانندگان نشــریه  به قید قرعه  

جایزه دریافت کنید 
 نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در بهتر 
شدن مجله ما را یارى خواهد کرد تا انتها با ما 

باشید
 راه هاى ارسال پاسخ:

 فکس:021-55574810
paydaran95@gmail.com  :پست الکترونیک 

 تلفن: 021-25935360
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دکتر محسن محبى

یادداشت سردبیر

غیرعامل،  دفاع  مؤلفه هاى  از  یکى 
فرهنگ سازى است و باید 4 گام اساسى را 
دنبال نماییم. گام نخست، تولید ادبیات در 
حوزه پدافند غیرعامل است که باید به آن 
پرداخته شود. گام دوم، باید مفاهیم و ادبیات 
تولید شده در مجامع و بسترهاى آموزشى 
ارائه و به خوبى به مدیران، کارشناسان، 

نخبگان و دانشجویان منتقل شود.
گام سوم، با استفاده از ابزارهاى رسانه اى و 
با توجه به طیف مخاطبان عمومى جامعه 

گفتمان سازى مى شود.
گام چهارم، باید آگاه سازى استمرار یابد و 
تکرار شود تا به فرهنگ سازى و اصالح رفتار 
عمومى جامعه در حوزه پدافند غیرعامل 

منجر شود.
از طرف دیگر ضرورت انعکاس فعالیت هاى 
در  غیرعامل  پدافند  سازمان  گسترده 
وزارتخانه ها، استاندارى ها و فرماندارى هاى 
کشور انتشار نشریه عمومى سازمان پدافند 
اطالع رسانى،  رویکرد  با  را  غیرعامل 
فرهنگ سازى مفاهیم و آموزه هاى پدافند 
غیرعامل و انعکاس عملکردها در سطوح 

مختلف را اجتناب ناپذیر نموده است.
امید بر این است انتشار پیش شماره اول 
نشریه اطالع رسانى و فرهنگ سازى پایداران 
بتواند این مسئولیت خطیر و مهم را به 

سرمنزل مقصود برساند.
نظرات و پیشنهادات نظرى و کاربردى شما 
مخاطبان گرامى مى تواند ما را در طى نمودن 
این مسیر و اعتالى محتوایى و کاربردى 

نشریه بسیار کمک و یارى نماید. 

 سردبیر: دکتر محسن محبى
 دبیر تحریریه: دکتر مهدى  محمدى زاده
 مدیراجرایى:  محمدحسین اسماعیلى

 مدیرداخلى:   محمد شهبازى
 تحریریه:  زیر نظر شوراى سردبیرى

 همکاران این شماره:  
   امیرحسین کسایى،  امیرمحسن سلطان احمدى،   

اکرم صوفى و حسین عسگرى  

 با تشکر از:  
قرارگاه پدافند سایبرى، قرارگاه پرتوى، معاونت 

فرهنگى و اطالع رسانى، حفاظت  

 امور فنى:  
 مدیرهنرى  : مسعود پورباقى 

 عکس : نقى خوش خلق 
 تایپ : سودابه مددى

 هماهنگى : زهرا آئین 

  ارتباط با ما:  
 تلفکس : 021-55574810

 تلفن : 021-25935360
آدرس نشریه: خیابان مجیدیه شمالى، روبروى بوستان 
فرهنگى  معاونت  غیرعامل،  پدافند  سازمان  امید 

و اطالع رسانى

paydarymelli.ir     :وب سایت
پست الکترونیک:

paydaran95@gmail.com 

https://telegram.me/paydaran95
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الزم است اقدام های مؤثر در حوزه پدافند 

از  گیردو  بسیجی صورت  کار  با  غیرعامل 

مصونیت کشور و آمادگی الزم دفاعی در برابر 

دشمنان اطمینان حاصل شود

 پدافند غیرعامل یک اصل برای 

همیشه است نباید با هیچ بهانه  

و توجیهی متوقف شود

تهدید را کامال جدی بگیرید، یعنی 

به هیچ وجه در محاسبات خودتان 

از جدیت تهدید پائین نیائید، منتهی 

تهدید جدی معنایش حتمی نیست، 

هیچ حتمیتی وجود ندارد
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رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهللا خامنه اى (مدظله العالى) با نگرشى انقالبى و دین محور نسبت به تهدیدات فراروى انقالب اسالمى و 
همچنین درك ضرورت هاى دفاع از انقالب و اسالم، رویکرد و افق جدیدى از پدافند غیرعامل را مطرح و تعریفى باز و موسع از پدافند 
غیرعامل داشته است و بردائمى بودن و همیشگى بودن آن تأکید دارند. معظم له در بیانات مورخ 91/8/7 در جمع مسئوالن پدافند 
غیرعامل کشور به موارد زیر اشاره و تأکید داشتند که این مفاهیم ضرورت توجه به تغییرات در ابعاد تهدیدات و تحوالت محیط ملى 

را ایجاب مى نماید: 
الف: تشبیه پدافند غیرعامل به مصونیت بخشى بدن انسان 

بیشتر استراتژیست هاى نظامى براى تشبیه کارکردهاى کشورى و نظامى از مقایسه سیستم هاى بدن انسان استفاده مى کنند. مقام 
معظم رهبرى هم از مفهوم مصون سازى کشور در مقایسه با مصون سازى بدن انسان بهره برده اند. تشبیه کشور به بدن انسان نیز اشاره 
به خلقت کامل انسان توسط خداوند تبارك و تعالى دارد. لذا انتظار معظم له از مفهوم پدافند غیرعامل به نوعى مصونیت بخشى به 

کشور در برابر انواع تهدید مى باشد. 
ب- تعریف مصونیت به حذف تأثیر تهدیدات بر کشور 

مقام معظم رهبرى در تعریف خود از مصونیت بر بى اثر کردن تهدیدات بر کشور تأکید مى فرمایند. اگر این مفهوم را مطلق فرض کنیم 
(آسیب ناپذیرسازى کامل کشور) بیش ترین حد پایدارى و امنیت در زیرساخت ها و کشور مى باشد. 

اما اگر این مفهوم مطلق فرض نشود، مفهوم پایدارى و امنیت را زیرساخت ها و کشور مى توان در 3 دسته  طبقه بندى کرد: 
الف- سطح حداقل آسیب ناپدیرى که بیش ترین پایدارى و امنیت را تولید مى نماید و به زیرساخت هاى حیاتى اختصاص خواهند یافت.

ب- سطح حداقل آسیب پذیرى که به معناى حداکثر تالش براى کاهش آسیب پذیرى ها است و به زیرساخت هاى داراى طبقه بندى 
حساس اختصاص مى یابد. 

ج - سطح پذیرش آسیب پذیرى قابل قبول که در آن تالش مى شود آسیب پذیرى ها کاهش یابد اما باتوجه به اصل تناسب امنیت و 
پایدار زیرساخت با سطح اهمیت دارایى به زیر ساخت هاى مهم تعلق مى گیرد. 

ج- توسعه مفهوم پدافند غیرعامل به 3 بخش 
پیکره کشور 

در بیان معظم له، پیکره کشور به بدن انسان تشبیه شده است. پیکره را مى توان استخوان بندى کشور شامل زیرساخت ها و اداره آن 
دانست. از این رو، مى توان زیرساخت هاى کشور را متناسب با سطح بندى آن ها مصداق این تشبیه فرض نمود. 

جامعه و مردم 
منظور از جامعه   در این بخش همان مردم هستند که اصلى ترین هدف در پدافند غیرعامل هستند. از این رو، پدافند غیرعامل را 

مردم محور یا انسان پایه فرض و تعریف کرد. 
مقام معظم رهبرى در این تشبیه مردم را به عنوان یکى از محورهاى اصلى مصون سازى محسوب نموده اند. مسأله مصون سازى مردم 

در برابر تهدیدات، مى تواند ابعاد مختلفى را به شرح زیر دربر گیرد: 
* صیانت و حفاظت از مردم در برابر انواع تهدید

* حفظ انسجام و پیوستگى بین حکومت و مردم 
*  تولید ظرفیت و قابلیت اداره مردم در برابر انواع تهدیدات 
*  تأمین نیازهاى اساسى مردم در شرایط خاص و اضطرارى

*  تأمین زیرساخت هایى براى تضمین امنیت و پایدارى مردم در شرایط اضطرارى
دستگاه هاى اجرایى 

دستگاه هاى اجرایى در تعاریف دولت، بیش تر به ساز و کارهاى اداره زیرساخت ها و اداره و تأمین نیازهاى مردم اطالق مى شود. بنا بر 
این، دستگاه هاى اجرایى، نظام اجرایى و مدیریتى دولت در اداره کشور، مردم و زیرساخت ها هستند. 

د: تأکید بر دائمى بودن اقدامات پدافند غیرعامل
مقام معظم رهبرى در بیانات خود رعایت و توجه به پدافند غیرعامل را اصلى دائمى و همیشگى مى دانند. بر همین اساس، پرداختن 
به اصل دائمى پدافند غیرعامل در همه شئون و سطوح اجرایى باید از نظام برنامه ریزى تا تدوین برنامه، لوایح و قوانین گرفته تا اجرا 

و نظارت الزامى باشد. 
ـ - تأکید براصل همیشگى بودن پدافند غیرعامل  ه

شاید این شبهه در ذهن مخاطب ایجاد شود که پدافند غیرعامل مسأله اى است که ضرورت آن خاص شرایط امروز کشور است اما ایشان 
بر همیشگى بودن و الزم االجرا بودن آن به عنوان یک اصل دائمى و همیشگى تأکید دارند. 

و- تأکید بر بى ارتباط بودن دور یا نزدیک شدن وقوع تهدیدات 
هر بار که بر ارتباط با اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل تاکید مى شود شاید نزدیک شدن وقوع تهدیدات به اذهان خطور نماید اما معظم 
له تأکید دارند که رعایت مفهوم پدافند غیرعامل در کلیه امور و شئون باید به عنوان یک اصل لحاظ شده و ارتباطى به دور یا نزدیک 
شدن وقوع تهدیدات دشمن نداشته باشد، بلکه تدبیرى احتیاطى براى ارتقاى پایدارى و امنیت کشور در برابر انواع تهدیدات است. 

ز- تأکید بر داشتن نگرش علمى در پرداختن به پدافند غیرعامل 
کار علمى و توجه به ریشه هاى اصلى مسایل و مشکالت و تهدیدات کشور نکته اى اساسى است که در بیان ایشان دیده مى شود. از 
سوى دیگر، تحول در تهدیدات ا نسان ساخت که منشا و قوه محرکه آن، تحول در دانش و فناورى هاى برترى ساز بشرى مى باشد نیز، 
ضرورت پرداخت علمى به مقوالت پدافند غیرعامل را از گذشته بیش تر مى کند و نگاه ژرف، عمیق علمى و دانش پایه را بر ریشه یابى، 
علت یابى، تهدید شناسى، یافتن راه حل هاى دقیق و پاسخگو به تهدیدات و هم چنین برطرف کننده آسیب پذیرى ها را راهبردى 

الزامى و عقلى مى نمایاند.

 پدافند غیرعامل
در کالم رهبرى
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آیت اهللا علوى گرگانى استاد درس خارج حوزه 
در دیدار سردار جاللى علمیه گفت: افتخار مى کنیم 
در نظام جمهورى اسالمى قدرت دفاعى خوبى 
داریم و همیشه دفاع بیشتر دشمن را عقب مى راند 
اما اگر دشمن بداند ضعفى هست، امان مان 
نمى دهد.  به گزارش پایداران، این استاد درس 
خارج حوزه علمیه افزود: قدرت دفاعى امروز 
جمهورى اسالمى واقعا کم نظیر است چرا که در 
کشورهاى دیگر هر چند گروه بندى ها هستند ولى 
تقلب هایى هم وجود دارد. بنا بر این اگر در نظام 
جمهورى اسالمى خواسته هاى رهبرى معظم با 
صداقت پیاده شود اثرگذارى بیشترى دارد. بنا به 
همین گزارش حضرت آیت اهللا علوى گرگانى با 
اشاره به آیه «و اعدو لهم ما استطعتم من قوه» اظهار 
داشت: مصداق آیه ما و شما هستیم، چراکه خداوند 

در این آیه قرآن مسأله جنگ را مطرح نکرده بلکه 
آماده بودن را بیان مى کند چون آنچه در دشمن اثر 
مى کند آماده بودن است. و دشمن اگر بداند در ما 

ضعفى هست به ما امان نمى دهد. 
استاد درس خارج حوزه علمیه با تأکید بر 
محدود نبودن دفاع به حوزه نظامى تاکید نمودند: 
دفاع در اقتصاد نیز دفاع الزم است. باید در مسأله 
دفاع فعالیت جدى داشت چرا که مسؤولیت واگذار 
شده سنگین است و کوچک ترین کوتاهى در انجام 
آن به همان نسبت، سختى و عذاب در انتظار خواهد 
شما داشت و به همین دلیل در بخش هاى مختلف 
دقت و مالحظه و آمادگى بیش ترى را ایجاد کنید.
وى با اشاره به این که دشمن نباید نسبت به ما 
امیدوار باشد چرا که دشمنان امروزه دور تا دور ایران 
حلقه زده اند و بارها به مسؤوالن هشدار داده شده  

باید بسیار مراقب حرف زدن هاى خود باشند چراکه 
هر اظهارنظر دشمن شادکن، فرصتى است براى 
دشمن تا براى ضربه زدن به نظام اسالمى نیرو جمع 

آورى کند.
حضرت آیت اهللا علوى گرگانى افزود: دشمن 
مى خواهد همه چیز ایران را تحت الشعاع خود قرار 
دهد. دشمنان نمى خواهند در فناورى، و دیگر موارد 
علمى پیشرفت کنیم. بنا بر این باید هر لحظه خود 
را براى مقابله با دشمنان خدا آماده کنیم و هرچند 
امنیت داریم ولى نباید اطمینان داشته باشیم و 

دست از تالش برداریم.
افتخار پشتیبانى از والیت را داریم و از آن جا که 
دعا بیش تر اثر مى گذارد بنا بر این با دیدن عیب 
نباید سریع نفرین کرد و براى رسیدن به نتیجه بهتر 
باید خیر یکدیگر را خواسته و براى هم دعا کنیم. 

استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه ما افتخار مى کنیم که در نظام جمهورى اسالمى در دفاع قدرت خوبى داریم، ابراز داشت: قدرت دفاعى امروز ما در 
جمهورى اسالم، واقعاً کم نظیر است، چراکه در کشورهاى دیگر هرچند این گروه ها است ولى تقلب هایى هم در آن هست و آنها خیلى از اوقات وظیفه خود را 

درست انجام نمى دهند، بنابراین اگر ما در این نظام جمهورى اسالمى خواسته هاى رهبرى معظم را با صداقت پیاده کنیم اثرگذارى بیشترى دارد.

آیت الله علوی گرگانی در دیدار سردار جاللی 

مسئولیِت فعالیت جدی در دفاع،  سنگین است
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وى بابیان اینکه تهدیدات دیگر از حالت نظامى صرف 
خارج شده است و چهره ثابتى ندارد، افزود: طیف تهدیدات متغیر 
و متنوع شده است و بیشتر در حوزه فنآورى این روزها نمایان 

شده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور  با تأکید بر اینکه بخشى 
از فنآورى در کنار فرصت و خدمت به تهدید تبدیل  شده است، 
خاطرنشان کرد: در حوزه سایبرى این  قدر این فنآورى پیشرفت 
داشته که دیگر امرى اجتناب  ناپذیر است که در کنار فرصت ها، 
تهدیدات زیادى هم در مفاهیم جنگ و ترکیب فنآورى، ارتباطات، 
سایبرى و نظامى پیدا کرده است.وى تخریب و انهدام مراکز 
حساس را یکى از تهدیدات سایبرى دانست و گفت: امروزه 
تهدیدات در امور زندگى مردم گنجانده  شده است و در امنیت 
غذایى سه هدف کلى حفظ کمیت غذا، حفظ کیفیت غذا و حالل 
بودن غذا در نظر گرفته  شده است.رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور اضافه کرد: ما در حال حاضر با طیفى از تهدیدات روبه رو 
هستیم و سعى داریم راه حل  هایى پیدا کنیم که آن را به فرصت 
تبدیل کرده یا مقابله با آن را انجام دهیم و باید از تمام حوزه هاى 
سایبرى، زیستى، شیمیایى و سنجش از راه دور مراقبت شود.

آیت اهللا  محمد جواد فاضل لنکرانى در این دیدار اظهار داشتند: 
پدافند غیرعامل منحصر به مباحث نظامى و عمرانى نیست و هر 
فرد و نهادى در جامعه باید به اصل پدافند غیرعامل توجه داشته 
باشد.وى با بیان اینکه قرآن کریم به بشر دستور مى دهد خود و 
اهلش را از آتش جهنم حفظ کند، اظهار داشت: ظاهر آیه تاکید 
دارد مراقب باشید گرفتار آتش جهنم نشوید اما باطن پیام آیه این 
است که انسان قبل از اینکه گرفتار مسئله یا حادثه اى شود، 

پیشگیرى کند.
رئیس مرکز فقهى ائمه اطهار(ع) با اشاره به اینکه پدافند 
غیرعامل گستره وسیعى دارد، گفت: مجموعه پدافندغیرعامل 
باید با اندیشه اى روشن برنامه ریزى داشته باشد.آیت اهللا فاضل 
لنکرانى با بیان اینکه آینده اندیشى یکى از شاخصه هاى اصلى 
پدافندغیرعامل است، ابراز داشت: امروز عالوه بر مباحث نظامى 

باید در مباحثى نظیر امنیت غذایى تدبیر کرد.  وى با اشاره به اینکه 
گفته مى شود اسرائیل به دنبال عقیم کردن نسل هاى کشورهاى 
جهان سوم است، اظهار داشت: این مسئله خیلى مهم است و 
مسئوالن وزارت بهداشت باید به مباحث پدافند غیرعامل توجه 
داشته باشند؛ اگر در دارو یا غذاهاى وارداتى موادى باشد که نسل 
را ضعیف و عقیم کند و چند دهه بعد متوجه این مسئله شویم، 
خسارت سنگینى متوجه کشور شده است. عضو جامعه مدرسین 
بر لزوم توجه به موضوع پدافند غیرعامل تاکید کرد و اظهار داشت: 
توجه به این موضوع در زمان مناسبى آغاز شد و اهتمام رهبرى به 
این مجموعه نشان دهنده نگاه عمیق و تاثیرگذار ایشان درباره 
آینده کشور است. آیت اهللا فاضل لنکرانى با اشاره به اینکه اگر به 
موضوع پدافند غیرعامل اهمیت دهیم دین و دنیاى خود را حفظ 
کرده ایم، گفت: محموعه گزاره هاى دینى ما مملو از تاکید بر 
پدافند غیرعامل است.وى تصریح کرد: توصیه هاى دین به مصون 
سازى انسان در ابعاد مادى و معنوى نشان از اهمیت به پیشگیرى 

و پدافند غیرعامل دارد.
رئیس مرکز فقهى ائمه اطهار(ع) با اشاره به اینکه امروز یکى 
از مشکالت کشور افزایش زندانیان است، گفت: اگر به ابعاد مادى 
و معنوى پدافندغیرعامل توجه شده بود، امروز مواجه با سیل 

عظیم زندانیان نبودیم.
آیت اهللا فاضل لنکرانى با بیان اینکه امروز احکام فقه نسبت به 
مسائل اقتصادى فراموش شده است، ابراز داشت: در گذشته 
بسیارى از بازاریان قم نسبت به یادگیرى مباحث احکام فقه 

اقتصاد اهتمام داشتند.
وى تصریح کرد: عدم اهتمام به فقه اقتصاد سبب شده که 

امروز در بازار شاهد ربا، کم فروشى و گران فروشى باشیم.
عضو جامعه مدرسین با اشاره به سخنان امام خمینى(ره) 
مبنى بر اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است، گفت: یکى از 
مسائل کلیدى و استراتژى حفظ نظام اهتمام به پدافندغیرعامل 

است.
آیت اهللا فاضل لنکرانى با بیان اینکه امروز قدرت دفاعى کشور 

بسیار باالست، گفت: اگر امروز دشمن به دنبال حمله نظامى 
نیست به دلیل توان قدرت نظامى کشور است و در زمینه پدافند 
غیرعامل نیر باید به سمتى حرکت کنیم که ما براى کفار تهدید 
باشیم.وى با اشاره به اینکه عربستان و کشورهاى مرتجع عربى 
مزدوران کفار و استکبار هستند، گفت: فقط ایران اسالمى با ارتقاى 
توان دفاعى خود مستقل مانده است. رئیس مرکز فقهى ائمه 
اطهار(ع) با بیان اینکه زندگى شخصى و اجتماعى ما باید مصون 
شود، گفت: حجاب صرف نظر از اینکه یک واجب شرعى و حکم 
الهى است و در قرآن نیز به آن تاکید شده، موجب طهارت نفس 
و جامعه مى شود. آیت اهللا فاضل لنکرانى با اشاره به اینکه امروز 
موضوع حجاب رها شده است، گفت: امروز نهادهاى فرهنگى و 
دولتى دغدغه حجاب دارند اما کارى نمى کنند!وى با اشاره به 
سخنان کسانى که مى گویند بالطبع در جامعه آخرالزمان بى 
حجابى زیاد مى شود، گفت: چنین افرادى دین را متوجه نشده 
اند و باید از رواج منکر در جامعه جلوگیرى کرد.استاد حوزه با بیان 
اینکه دغدغه نسبت به حجاب وجود دارد اما کار نمى شود، گفت: 
اسالم براى حفظ طهارت جامعه راه حجاب را گذاشته و به دنبال 
تحقیر و محدود کردن زن نبوده است.عضو جامعه مدرسین با 
اشاره به اینکه حوزه هاى علمیه در بحث پدافندغیرعامل باید 
فعاالنه نقش ایفا کنند، گفت: باید متون دینى مرتبط با پدافند 
غیرعامل را استخراج کرده و در اختیار مجموعه پدافند غیرعامل 
قرار دهیم.رئیس مرکز فقهى ائمه اطهار(ع) با اشاره به اینکه 
ویروس ایدز را خود آمریکا ایجاد کرد، ابراز داشت: بر مسئوالن الزم 
است که نسبت به ریشه یابى و منشا این مسائل اهتمام داشته 
باشند.  آیت اهللا فاضل لنکرانى همچنین بر لزوم تعامل میان حوزه 
هاى علمیه و پدافند غیرعامل تاکید کرد و گفت: حوزه هاى علمیه 
فضالى توانایى دارد که مى توانند در این موضوعات فعاالنه به 
ایفاى نقش بپردازند. وى در پایان با اشاره به اینکه هنوز مفهوم 
پدافندغیرعامل جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است، ابراز 
داشت: باید با استفاده از امر اطالع رسانى نسبت به این مفهوم مهم 

اهتمام داشت.  

عضو جامعه مدرسین با اشاره به اینکه حوزه هاى 
علمیه در بحث پدافندغیرعامل باید فعاالنه نقش ایفا 
کنند، گفت: باید متون دینى مرتبط با پدافند غیرعامل 
پدافند  مجموعه  اختیار  در  و  کرده  استخراج  را 
غیرعامل قرار دهیم. به گزارش پایدارى ملى، سردار 
غالمرضا جاللى رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور به همراه معاونین این سازمان، در دیدار با 
آیت اهللا محمدجواد فاضل لنکرانى که در بیت ایشان 
برگزار شد با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل اظهار 
داشت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبرى پدافند 
برابر  در  کشور  مصون سازى  به منظور  غیرعامل 
هرگاه  به طورى که  است  تشکیل شده  تهدیدات 
دشمن تهدیدى داشت نباید تهدیدش تأثیرى در 

کشور داشته باشد.

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

ضرورت نقش فعاالنه حوزه در پدافند غیرعامل
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پدافند عامل ممکن است در زمینه فعالیت هاى 
نظامى و تسلیحاتى تفسیر شود و هر چند در پدافند 
غیرعامل عملیات اجرایى وسیله تسلیحات انجام 

نمى گیرد اما کار همان پدافندعامل است. 
مسئله  به  رهبرى  معظم  مقام  توجه 
وا لَُهْم  پدافندغیرعامل از آیه 60 سوره انفال « َوأَِعدُّ
َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّةٍ َوِمْن رِبَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ 

ِ َوَعُدوَُّکْم» منشا مى گیرد. اهللاَّ
با توجه به تاکیدات قرآن کریم مبنى بر آمادگى 
دفاعى مسلمانان وظیفه دارند در مقابل دشمنان خدا 
و اسالم به هر اندازه که توان دارند از نظر نیروى 
انسانى و تجهیزات نظامى مجهز شوند تا موجب 

هراس دشمن باشد.
بنا به فرمایش امام راحل (ره) ”اگر کارمان این 
باشد که فقط زیارت برویم و دعاى ندبه و کمیل 
بخوانیم و کار به هیچ سیاستى نداشته باشیم همه 
قدرت هاى دنیا با ما همراه هستند:“ بنا بر این باید 
اسالم و دستورت الهى حکومت کند و حدود حقوق 
مردم براساس قوانین الهى رعایت شود. بر همین 

اساس، پیام اسالم و دعوت پیامبر(ص) به این است 
که بنده خدا باشیم و پایبندى به شعار «الاله اال اهللا» 
اگر  بندگى خداست.  پیامبراکرم(ص) در گرو 
مسلمانان پایبندى عملى به خداوند داشته باشند، 
هر ابر قدرتى مثل آمریکا غلط مى کند خالف دستور 
الهى حرف بزند. پایبندى عملى به مبانى دینى 
الزامى است و اسالم، امام خمینى(ره) را ترغیب کرد 
در مقابل فرد بدبختى که سر سپرده دیگران بود و 

پدر ملت و کشور را در مى آورد، ایستادگى کند. 
اگر انسانى پایبندى عملى به دین داشته باشد، 
از تضییع حقوق دیگران اجتناب و براى فالح و 
رستگارى تالش مى کند. اگر اسالم واقعى تحقق 
یابد، حقوق اشخاص رعایت مى شود و از آن جا که 
براى هر کسى حقوقى قرار داده شده اگر پایبندى 
به دستورات خداوند در سراسر دنیا حاکم باشد، 

مقابل ابر قدرت ها و دشمنان ایستادگى مى شود.
امر به معروف و نهى از منکر از واجبات دین و 
دستورات خداوند است و باید به مبانى دینى و امر به 
معروف اهتمام داشت؛ امر به معروف به مفهوم 

مراقبت از دیگران است تا در مسیر خدا بمانند؛ هدف 
امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبرى همین مساله 

است.
براساس نظر اسالم باید هر توانى را که داریم در 
مقابل دشمنان به کار گیریم تا آن ها هراس داشته 
باشند و خیال جنگ نظامى نکنند و حوزه هاى 
علمیه افرادى را باید تربیت کند که اسالم را بدانند 

و پاى دین ایستاده باشند.
لزوم آمادگى سازمان پدافند غیرعامل در همه 
عرصه ها موکد است و باید کشور در همه زمینه ها 
آمادگى داشته باشد تا دشمن فکر و خیال جنگ و 

تعدى نکند.  
مسلمانان و انسان هاى آزاده و مظلوم را بر اساس 
دستورات خداوند کمک کرد و شیعه و سنى در ایران 
تفاوتى ندارد و نباید به تضییع حقوق افراد پرداخت. 
شوراى نگهبان اگر به تشخیص در زمینه اى برسد، 
محکم و استوار بر سر حرف خود مى ایستد و همگى 
وظیفه داریم به اسالم و قانون عمل کنیم و ظلمى 

به کسى نشود.

آمادگى کشور و تالش براى اجراى مبانى پدافندغیرعامل به مفهوم اجراى دستورات خداوند است و در صورت کمبود قوانین نسبت به پدافند غیرعامل باید با 
مجلس هماهنگى و همکارى کرد و در صورتى که تصویب برخى قوانین مانع پدافند غیرعامل مى شود باید جلوگیرى کرد و ممکن است بعضى مسائل و قوانین 

نیز نیازمند بازنگرى باشد.

آیت الله مومن 

اجرای مبانی پدافندغیرعامل اجرای دستورات خداوند است  



OCTOBER 2016  VOL 01  NO 01 

دیدار با علما
OCTOBER 2016  VOL 01  NO 01 

  ماهنامه   پایداران        آبان  95     محرم 1438   پیش شمــاره اول

9

آیت اهللا جعفر سبحانى مرجع تقلید شیعیان گفت: دانشمندان در مساله 
ارتباطات، فکرى به حال وضعیت اینترنت کشور کنند و اینترنت مستقل فراهم 

نمایند. 
به گزارش پایداران، این مرجع تقلید شیعیان در دیدار سردار جاللى رئیس 
پدافند غیر عامل کشور به مناسبت هفته پدافند با طرح میزان احتمال برخوردارى 
ایران از اینترنت مستقل افزود:  آیت اهللا جعفر سبحانى با اشاره به آسیب هاى 
استفاده از اینترنت اظهار داشت: ورود اینترنت در ابتدا به عنوان آب زالل براى 
جامعه و ابزار ارتباطات مطرح شد اما در حال حاضر شاهد تهدیدات جدى از جانب 

آن براى اقشار مختلف جامعه هستیم.
این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به تهدیدات اینترنت و فضاى مجازى تاکید 
کرد: دشمن از طریق نظامى نتوانست کشور را از بین ببرد اما از طریق فرهنگى به 
دنبال ایجاد فساد در جامعه است و وسایل ابتذال در اختیار جوانان قرار گرفته 
است. جوانان دوران جوانى را سپرى مى کنند و اگر این لوازم در اختیار آن ها قرار 
گیرد به فساد کشیده مى شوند. استاد حوزه علمیه با اشاره به این که دشمنان در 
حال بمباران عقاید و افکار ایرانى ها هستند و این مساله موجب از هم گسیختگى 
خانواده ها شده است، گفت: دشمن هر لحظه مى تواند افکار وعقاید را تغییر دهد. 
گاهى برخى مى گویند در مقابل افکار و آراى نادرست مى توان محتواهاى مناسب 
در اینترنت قرار داد اما فاسد بر صالح غالب است و به دلیل قوى بودن غرایز، فساد 
بر جنبه هاى مثبت آن غلبه مى کند. آیت اهللا سبحانى افزود: باید وابستگى خود 
را در استفاده از اینترنت از بین ببریم و از آن جا که در مسائلى مانند موشک سازى 

استقالل پیدا کرده ایم در نتیجه باید در این زمینه نیز استقالل پیدا کنیم. 

آیت اهللا جعفر سبحانى

ایران باید اینترنت مستقل داشته باشد

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر این که هر لحظه 
باید روشن بینى و بصیرت داشته باشیم، تاکید کرد: باید بدانیم دشمن 
همیشه در صدد است وارد عمل شود و به همین دلیل باید آمادگى 
کامل داشته باشیم.  آیت اهللا محمد یزدى  گفت: اگر در حادثه کربال 
جنگ تن به تن، نیزه و شمشیر بود اما امروزه دشمن انواع و اقسام 
سالح ها را در اختیار دارد که این مسأله، دفاعى همه جانبه از سوى ما 
را مى طلبد.به گزارش پایداران، آیت اهللا محمد یزدى رییس جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم عصر امروز در دیدار سردار غالمرضا جاللى 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و معاونین این سازمان با اشاره 
به رخداد بزرگ انقالب اسالمى در ایران اظهارداشتند: دنیا هم دید که 
یک نظام طاغوتى ریشه دار طرفدار استکبار جهانى با قدرت ملت ایران 
و رهبرى امام راحل، واژگون شد و یک نظام الهى و اسالمى جایگزین 
آن شد. نظام الهى و اسالمى یعنى حاکمیتى که پیامبر اسالم(ص) و 
ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین به دنبال آن بودند و نسل فعلى محافظ 
آن روحانیون و علما هستند. هر چنداین نظام با ریخته شدن خون ها 
و فداکارى هاى زیاد به قیمت گرانى مستقر شد اما دشمن هم چنان 
در تالش است. هیچ گاه نباید اطمینان داشت که مشکلى از جانب 
دشمن پیش نخواهد آمد و عقده داشت انشاءاهللا غافلگیر نشویم.رییس 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این سخن رهبر معظم 
انقالب که « اگر خواب بمانیم، دشمن بیدار است» گفت: خداوند در 
سوره انفال مى فرماید باید با تمام تجهیزات و امکانات در برابر دشمن 
بایستید و آنها را بترسانید، بنا بر این کسانى که براى خنثى سازى 
نقشه هاى دشمنان تالش مى کنند باید در سایه این آیه تصمیم گیرى 
کنند که اگر روزى دشمن بخواهد حمله کند یا قصد سوئى نماید، 
ناکام بماند. هر چند این گمان که مسأله نظامى نسبت به گذشته کم تر 
شده تا حد کمى درست باشد- چرا که دشمنان مى دانند اگر جهالت 
و نادانى کنند جنگى به راه خواهد افتاد که به راحتى نمى توانند از آن 
خارج شوند و خاموش کردن آن آتش ساده ننخواهد بود اما این راه هم 
باید دانست که مسأله نظامى و غیرنظامى همیشه روى میز آنها قرار 
دارد و اگر بتوانند ضربه وارد کنند حتما این کار را خواهند کرد. وى 
افزود:: دفاع 2 معنا دارد؛ نخست به معناى پیش گیرى، یعنى قبل از 
این که دشمن وارد شود راه را بر او ببنیدیم، فرصت را از او گرفته شود 
و دفاع نوع دوم که مهم تر از مورد نخست است این که وضعیت دشمن 
را از البه الى حرف ها و گزارشات آن ها دریابیم، آینده آن را درك کرده 

و مراقبت دقیقى از وضعیت دشمن و وضعیت خود داشته باشیم. 
عضو فقهاى شوراى نگهبان با اشاره به این سخن امام راحل(ره) که 
«حفاظت نظام از هرچیزى واجب تر است» تاکید کرد: امام فرمودند 
دلیل این مطلب همان است که عرض کردیم و گفتیم این نظام پس 
از قرن ها با قیمِت گران به دست آمده و اگر چه دشمن از همان روزهاى 
نخست با درگیرى هاى قومى، به کارگیرى منافقان و دوستان نادان  
فعال شد اما با هدایت هاى امام گونه رهبر معظم انقالب که وظیفه 
سنگین حفاظت از اساس نظام را بر عهده دارند تا امروز ناکام مانده اند. 

آیت الله یزدی در دیدار سردار جاللی

دشمن کامال مسلح
دفاع همه جانبه را می طلبد
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اقتدارملى، خودباورى و جهاد علمى
مصون سازى سرمایه ها و زیرساخت هاى ملى

مصون سازى کشور با عمل انقالبى ، جهادکبیر و مقابله بانفوذ دشمن

توانمند سازى جامعه با اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتى

دفاع جامع ، ارتقاء آمادگى با جامعه سالم درمقابله با تهدیدات نوین

استاندارد سازى، مقاوم سازى زیرساخت ها و سرمایه هاى ملى

مصون سازى کشور با مدیریت جهادى و بسیج مردمى

شهادت محمدحسین فهمیده  - روز نوجوان - روز پدافند غیرعامل

روز شمار هفته پدافندغیرعامل
مصون سازى و پایدارى کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل
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رهبر معظم انقالب اسالمى جوانان نخبه را هدایاى 
نفیس الهى و امانتى در دست مسئوالن خواندند و با 
تأکید بر لحظه اى کوتاه نیامدن در دفاع از جامعه علمى 
و نخبگان کشور، افزودند: با تکیه بر نخبگان و فرزانگان 
و در پرتو ایجاد نسلى جوان و پرتالش، ایران بزرگ به 
کشورى پیشرفته، قدرتمند، شریف، عزیز و برافرازنده 
پرچم تمدن نوین اسالمى تبدیل خواهد شد و وظیفه 
مسئوالن در قبال این هدایاى گرانقدر الهى، مراقبت 
از آنها و تالش براى شناسایى و پرورش نخبگان بیشتر 

است.
ایشان تأکید کردند: نخبگان نیز در قبال این نعمت 
مسئول هستند و باید از طریق احساس مسئولیت و 
استفاده از این استعداد و توانایى در مسیر صحیح خود، 

شکر آن را به  جا آورند.
رهبر انقالب اسالمى دلیل اصلى تأکید مکرر بر 
لزوم قدر دانستن نخبگان جوان و حمایت از آنان را 

تقویت باور «ما مى توانیم» در جامعه خواندند و 
خاطرنشان کردند: متأسفانه در دوران طوالنى قاجار 
و پهلوى، ژن «ناتوانى»، «نمى توانیم» و «وابستگى» 
را به مردم و جوانان تزریق و آن را در جامعه نهادینه 
کردند و در نهایت کشور بزرگ و پر از منابع انسانى و 
مادى و صاحب تاریخ و تمدن کهن، به صورت 
تحقیرآمیزى در ذیل غرب تعریف شد. در چنین 
شرایطى انقالب اسالمى ایران تحولى عظیم ایجاد 
کرد و در واقع انقالِب خودباورى و اعتماد به نفس به 

جنگ وابستگى رفت.
ایشان هشت سال دفاع مقدس را عرصه اى آشکار 
و غرورآفرین از خودباورى و اعتماد به نفس خواندند و 
تأکید کردند: اگرچه جنگ حادثه اى بسیار تلخ، 
خسارت بار و سخت بود، اما به جوان ایرانى ثابت کرد 
که مى توان با توکل به خدا و تکیه بر استعدادها و 
توانایى هاى داخلى بر دشمنى که همه قدرت هاى 

بزرگ از او حمایت مى کنند، غلبه کرد.
حضرت آیت اهللا خامنه اى افزودند: با وجود آنکه 
انقالب اسالمى، روحیه «ما مى توانیم» را در مقابل 
روحیه «وابستگى» زنده کرد و خودباورى را در جامعه 
ترویج داد، اما طرف مقابل به اقتضاى طبیعت 
جنگ هاى عمیق که امروز جنگ نرم نامیده مى شود، 
به باز تولید آفت فرهنگ وابستگى در شکل هاى جدید 

و به ظاهر جذاب روى آورده است.
رهبر انقالب اسالمى علت لزوم توجه ویژه و جدى 
مسئوالن به موضوع نخبگان را اهداف بزرگ پیش 
روى نظام اسالمى خواندند و گفتند: نخبگان موتور 
محرك رسیدن به این اهداف بزرگ هستند و 
مسئوالن باید به موضوع نخبگان نگاه جدى، عملیاتى، 

دلسوزانه و پیگیرانه داشته باشند.
حضرت آیت اهللا خامنه اى سپس به بیان اهداف 
بزرگ نظام اسالمى پرداختند وافزودند: جمهورى 

حضرت آیت اهللا خامنه اى مخالفت با پیوستن به آن چه طرف غربى جامعه جهانى مى نامد به معناى مخالفت با ارتباطات خارجى نیست بلکه به معناى مقاومت در 
مقابل فرهنگ تحمیلِى قدرت هاى بزرگ بر اقتصاد، سیاست و امنیت کشور است.  به گزارش پایداران، رهبر معظم انقالب در دیدار صدها تن از نخبگان و 
استعدادهاى برتر علمى، خاطرنشان کردند: جهانى شدن و توصیه آمریکایى ها و اروپایى ها به ایران براى پیوستن به خانواده جهانى را نمونه بارز بازتولید فرهنگ 

وابستگى دانستند.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان علمی

مخالفت با پیوستن به جامعه جهانی به معنای مقاومت 
در مقابل فرهنگ تحمیلِی قدرت های بزرگ 
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اسالمى ایران باید به کشورى پیشرفته، قدرتمند، شریف، صاحِب 
حرف نو، داراى عزت، برخوردار از احساس عزت، سرشار از 
معنویت و ایمان و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسالمى تبدیل 
شود که الزمه رسیدن به این اهداف واال، اهمیت دادن به نخبگان 

و قدر دانستن این نعمت الهى است.
حضرت آیت اهللا خامنه اى در ادامه سخنانشان، رسیدن نظام 
اسالمى به اهداف بزرگ خود را نیازمند ایجاد نسلى شجاع، 
مؤمن، تحصیل کرده، مبتکر، پیشگام، خودباور، غیور، پرنشاط و 
پرانگیزه خواندند و افزودند: این نسل که بر خالف برخى 
فضاسازى  ها به معناى حقیقى کلمه، نسلى انقالبى است، همه 

وجود خود را صرف پیشرفت ایران خواهد کرد.
ایشان نقش نخبگان را در شکل دهى و انگیزه بخشى به این 
نسل جوان، بسیار مهم برشمردند و افزودند: نخبگان مى توانند 
با تالش نشاط آور خود به عنوان یک موتور محرکه، نسل جوان 

یعنى سرمایه هاى اصلى کشور را به کار و تالش ترغیب کنند.
حضرت آیت اهللا خامنه اى با اشاره به تأکیدات مکررشان از 
15 سال قبل درباره نهضت علمى و نرم افزارى افزودند: این 
حرکت با استقبال نخبگان، اساتید و دانشجویان با نتایج خوبى 
همراه شده اما با موانعى روبروست که باید آنها را شناخت و عالج 
کرد. براى نمونه کارشکنى هاى دشمنان از جمله این موانع 
هستند و عده اى تا کلمه دشمن تکرار مى شود، ناراحت مى شوند 
اما این تکرار و هشدار، همچون تکرار کلمه  شیطان در قرآن 
مجید، با هدف ایجاد هوشیارى دائم انجام مى شود و در واقع، 

شناخت توطئه است نه توهم توطئه.
حضرت آیت اهللا خامنه اى، توقف حرکت علمى ایران را هدف 
اصلى دشمنان خواندند و خاطرنشان کردند: اگر در تحقق این 
هدف ناکام ماندند، براى به انحراف کشاندن آن تالش مى کنند 
و اگر نشد، روِى بدنام کردن و آلوده کردن آن سرمایه گذارى 

خواهند کرد، بنابراین همه باید مراقب باشیم با ناشى گرى هاى 
خود به تحقق این اهداف کمک نکنیم.

رهبرانقالب اسالمى با استناد به اطالعات پایگاه هاى جهانى 
افزودند: سرعت پیشرفت علمى ایران در مقطعى 13 برابر 
متوسط جهان شد و این سرعت به هیچ وجه نباید کاهش یابد 
بلکه باید بیشتر شود، زیرا دچار عقب ماندگى هاى علمى فراوان 
هستیم. ایشان افزودند: برخى مسئوالن در مقابل کاهش سرعت 
پیشرفت علمى کشور مى گویند جایگاه علمى ایران پایین نیامده 
است، اما متوجه باشیم که قرار بود جایگاه علمى ایران باالتر هم 

برود نه اینکه صرفاً پایین نیاید.
حضرت آیت اهللا خامنه اى آسیب دیدن حرکت علمى کشور 
را موجب یأس نخبگان و نسل جوان خواندند وافزودند: این 
خسارت بسیار سنگین، به راحتى و به سرعت جبران نخواهد 
شد و موجب اقبال فرزانگان جوان به کشورهاى دیگر خواهد 

شد.
رهبر انقالب اسالمى شناسایى و جذب استعدادهاى جوان 
را از وظایف مهم دستگاهها برشمردند و تذکر دادند: قبل از اینکه 
بیگانگان در نمایشگاه هاى علمى داخل کشور یا با روش هاى 
دیگر، این سرمایه هاى عظیم را کشف و جذب کنند، شما این 

جوانان فرزانه را شناسایى کنید و مورد حمایت قرار دهید.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به شتاب دادن به حرکت 
شرکت هاى  از  حمایت  افزودند:  فناورى  و  علم  پُربرکت 
دانش بنیان، گسترش کّمى و ارتقاء کیفى این شرکت ها و خالت 
دادن آنها در بخش ها و طرح هاى اصلى کشور ضرورت هایى است 

که باید مورد توجه جدى قرار گیرد.
جدى گرفتن تشکیل هسته هاى نخبگانى در دانشگاه ها و 
مراقبت وزارت آموزش و پرورش براى حل مشکالت سازمان 
ملى پرورش استعدادهاى درخشان دو نکته دیگرى بود که 

حضرت آیت اهللا خامنه اى در تقویت حرکت علمى کشور مؤثر 
و مفید خواندند.

رهبر انقالب اسالمى افزودند: هدف اصلى، تشکیل جامعه و 
کشورى است که ضمن برخوردارى از شاخص هاى جهانى مانند 
پیشرفت علمى و قدرت و ثروت، از ایمان، معنویت و شرافت نیز 
لبریز باشد و با جلب دل هاى ملت ها، بشریت را از جهالت و 
ضاللت کنونى برهاند و بدون تردید تحقق این مهم، از عهده 
ملت بزرگ ایران و جوانان عزیز، باهوش و پر انگیزه کشور 

برخواهد آمد.
حضرت آیت اهللا خامنه اى با اشاره به دشمنى قدرتهاى 
شیطانى با هر حرکت مخالف، افزودند: چندى قبل یکى از دولت 
مردان امریکایى گفت تا حمایت و طرفدارى ایران از مقاومت 
باقى است، معلوم نیست تحریم ها به طور اساسى تکان بخورد! 

همان واقعیتى است که بارها به مسئوالن گفته ایم.
ایشان با اشاره به سخنان برخى مسئوالن آمریکایى در دیدار 
با مسئوالن ایرانى مبنى بر بدبینى رهبر انقالب اسالمى به امریکا 

افزودند: آیا با این گونه حرف ها، مى شود به شما خوشبین بود؟
حضرت آیت اهللا خامنه اى با یادآورى سخنان خود در جلسات 
خصوصى و عمومى فرمودند: بارها گفته ایم که اگر در هسته اى 
عقب نشینى کنید مسئله موشک را پیش مى کشند، اگر باز هم 
عقب بروید حمایت از مقاومت را مطرح مى کنند، اگر به 
عقب نشینى ادامه دادید حقوق بشر را جلو مى آورند و بعد اگر 
معیارهاى آنها را پذیرفتید سراغ حذف معیارهاى دینى در 

حکومت مى روند.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: آمریکایى ها حتماً با ایرانى 
با چنین ظرفیت پیشرفت و برخوردار از حکومتى بر مبناى اسالم 
مبارزه مى کنند و درك و تحلیل این مهم در میان نخبگان جوان، 

آنها را در ایفاى وظایف تاریخى شان کمک خواهد کرد.
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دشمن اکنون در قالب جنگ نرم و 
عملیات تأثیر محدود همانند اقدامى که 
آمریکا در عراق صورت داد و ارتش عراق 
در دوران صدام را پیش از لشکرکشى به 
عراق به زانو درآورد تالش دارد بدون 
خونریزى ایران اسالمى را شکست دهد. 
دشمن تالش دارد مسئوالن با کنار 
گذاشتن انقالبى گرى و براى پیوستن به 
جرگه تعامالت جهانى پدیده نفوذ را 
کامل کند. جهاد کبیر امرى الهى است و 
به معناى استحکام قدرت نظام اسالمى 

و انقالبى ماندن است. 
انقالبى بودن از نگاه مقام معظم رهبرى 
یعنى به مبانى و ارزش هاى انقالبى 
پایبند باشیم، استقامت داشته باشیم و 

جا خالى نکنیم. 
پیروزى هاى  پى  در  اسالمى  نظام 
گسترده به خصوص در عراق و سوریه 

اقتدار یافته است و این اقتدار مانع دشمن 
در تهاجم مستقیم و کالسیک به ایران 
اسالمى شده است. دشمنان اکنون به 
این نتیجه رسیده اند که مقابله مستقیم 
با انقالب اسالمى بسیار پرهزینه تر از 
منافع آن است و این بازدارندگى به برکت 

نظام اسالمى است. 
دشمن تالش دارد سواالتى و مى کوشد 
در ذهن مردم سواالتى مانند اینکه آیا 
دوران انقالب اسالمى تمام نشده است؟ 
یا آیا زمان مقابله با استکبار تمام نشده 
است؟ در ذهن مردم به خصوص جوانان 
شکل دهد تا به نوعى این جنگ نرم را 

عملیاتى کند. 
هدف گزارى آرمان هاى انقالب اسالمى 
یکى دیگر از شاخصه هاى انقالبى بودن 
است و بر اساس این هدف گزارى با 
عنایات مقام معظم رهبرى در چشم انداز 

20 ساله انقالب اسالمى که در رسیدن 
به جایگاه اول منطقه غرب آسیا در نظر 
گرفته شده، تدوین و اجرایى شده است. 
براى  این شاخص  داشتن همت در 
رسیدن به هدف، پایبندى به استقالل 
سیاسى، اقتصادى و فرهنگى براى ملت 
بزرگ ایران بسیار ضرورى است. حد و 
مرز این استقالل بسیار باریک است و باید 

درباره آن بسیار دقت کرد. 
در معامالت بین المللى باید توجه بسیار 
شود تا استقالل کشور زیر سوال نرود و 
در این زمینه در مساله FATF این 
این  پذیرش  که  است  مطرح  سوال 
معاهده استقالل ما را دربر مى گیرد یا 

خیر؟ 
تقواى سیاسى را بسیار مهم است و براى 
رسیدن به اهداف عالى انقالب اسالمى 
تقواى سیاسى بسیار تأثیرگذار خواهد 

بود. هفت اقدام براى رسیدن به جهاد 
کبیر ضرورى خواهد بود و نخستین کار، 
دشمن شناسى است به طورى که در این 
راه نباید تردید داشت و اختالف نظر به 
خود راه داد. دشمنان ایران، استکبار 
جهانى به رهبرى آمریکا، انگلیس و اذناب 

آن ها به رهبرى عربستان است. 
دشمن ممکن است در میز مذاکره دست 
دوستى دراز کند اما دشمنى اش ادامه 
پیدا خواهد کرد. در این راه براى مقابله با 
دشمنان، اشراف اطالعاتى، پیگیرى 
دشمنان  سیاست هاى  و  اقدامات 
ضرورى است چرا که دشمن ممکن 
است افرادى را در قالب دوست براى نفوذ 

اعزام کند. 
دومین اقدام الزم در جهاد کبیر حرکت 
با اخالص و نیت صحیح است و صرفاً در 
مسیر امام و رهبرى باید حرکت کرد تا با 

می خواهند با جنگ نرم 
بدون خونریزی ایران را شکست دهند 

بود. هفت اقدام براى رسیدن به جهاد 
کبیر ضرورى خواهد بود و نخستین کار، 
دشمن شناسى است به طورى که در این 
راه نباید تردید داشت و اختالف نظر به 
خود راه داد. دشمنان ایران، استکبار 
جهانى به رهبرى آمریکا، انگلیس و اذناب 

دشمن ممکن است در میز مذاکره دست 
دوستى دراز کند اما دشمنى اش ادامه 
پیدا خواهد کرد. در این راه براى مقابله با 
دشمنان، اشراف اطالعاتى، پیگیرى 
دشمنان  سیاست هاى  و  اقدامات 
ضرورى است چرا که دشمن ممکن 
است افرادى را در قالب دوست براى نفوذ 

دومین اقدام الزم در جهاد کبیر حرکت 
با اخالص و نیت صحیح است و صرفاً در 
مسیر امام و رهبرى باید حرکت کرد تا با 

بدون خونریزی ایران را شکست دهند بدون خونریزی ایران را شکست دهند بدون خونریزی ایران را شکست دهند 

سردار باقرى در بیست و دومین نشست فرماندهان و مسئوالن سپاه 
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تربیت نیروهاى انقالبى گرفتار بازى احزاب 
نشویم. 

سومین اقدام ضرورى در راستاى جهاد کبیر 
پایبندى به اهداف انقالب مى باشد و سپاه از 
جمله نهادهایى است که عالقمندى سازمانى 
و نهادى خود را به منافع ملى ترجیح نمى دهد. 
سپاه در برابر واگذارى انقالب به نامحرمان و 
نااهالن سکوت نمى کند، دچار سکون و 
سکوت نخواهد شد و این آسیب نباید به این 

سازمان وارد شود. 
اقدام چهارم ضرورى در اجراى جهاد کبیر 
تردید نکردن در مقابل دشمن است و سپاه نه 
تنها در مقابل دشمن تردید نمى کند بلکه 
بیشترین نقش را در بازدارندگى، امنیت و 
سالم ماندن فرهنگ دارد و بیشترین نقش را 

پذیرفته است. 
سپاه به دشمن اعتماد نمى کند و تجربه برجام 
نشان داد حتى در یک مورد خاص هم که با 
دشمن مذاکره کردیم آمریکایى ها حقوق 

ایرانى ها را محترم ندانستند و نشان دادند قابل 
اعتماد نیستند. 

سپاه مذاکره با دشمن را نمى پذیرد؛ تلقى 
دشمن به خصوص آمریکا از مذاکره کوتاه 
آمدن طرف مقابل و تحمیل خواسته هاى 
آنهاست این نوع مذاکره قابل تأمل نیست و 
سپاه آن را نمى پذیرد، سپاه هوشیار است و 

فریب نمى خورد. 
پنجمین اقدام براى رسیدن به جهاد کبیر 
تالش سپاه براى ارتقاى داخلى  در عرصه هاى 
مختلفى از جمله اقتصاد مقاومتى سپاه 
پیشتاز است و با اینکه این نیرو بودجه اى 
خاص براى محورمیت زدایى ندارد اما در این 

راستا پیشقدم است. 
سپاه اکنون براى استحکام امنیت ملى در 
جبهه نخست قرار دارد و بر همین اساس نیز 
هم اکنون تعداد قابل توجهى از هموطنان اهل 
سنت در نیروى سپاه مشغول فعالیت هستند. 
تالش براى قدرت افزایى و استحکام درونى 

سپاه ششمین نیاز این نیرو در جهاد کبیر 
است که نیازمند قدرتمند شدن هر روز است. 
در چارچوب افزایش توان موشکى و توان 
بسیج اقدامات بزرگى در سال هاى اخیر 
صورت گرفته اما هنوز نیازمند حرکت جدى 

در این زمینه هستیم. 
سپاه انسان محور است و تجهیزات و پول در 
آن محوریت ندارد باید براى نیرو در سپاه 
بیشترین دقت را صورت داد و در چارچوب 

آمادگى و ارتقاء آن مراقبت ویژه اى کرد. 
تالش براى عمق بخشى خارجى به انقالب 
اسالمى محور هفتم اجراى جهاد کبیر است 
که سپاه در چارچوب آن باید حفظ و ارتقاى 
محور مقاومت و حمایت از ملت هاى مظلوم را 

همچنان در دستور خود قرار دهد. 
 البته سپاه در سال هاى فعالیت خود به بهترین 
شکل به این اقدامات هفت گانه توجه داشته 
اما تاکیدات صورت گرفته براى حرکت بهتر 

این نیرو صورت مى گیرد.
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سردار جاللى در کنفرانس ملى پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

مردم جزو منافع ملی حیاتی هستند 

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
گفت: عنصر تهدید در نظام مهندسى ما 
حذف گردیده و باید این عنصر را اضافه 
کنیم. به گزارش خبرنگار پایداران، سردار 
غالمرضا جاللى در کنفرانس ملى“ 
پدافند غیرعامل و توسعه پایدار“تاکید 
کرد: پدافند غیرعامل مطابق نظر مقام 
معظم رهبرى مصونیت بخشى کشور از 
مساله  بیان  از  و هدف  است  درون 
تهدیدات، مقابله با آن هاست به طورى که 
اعمال آن ها از سوى دشمن نتواند اثرى 
در کشور داشته باشد. جاللى پیشنهاد 

کرد از آن جا که مردم و حفظ جان مردم 
هدف غائى و موضوع اصلى پدافند 
غیرعامل است وزارت کشور نیز پیرامون 
پدافند غیرعامل و مردم همایش برگزار 

کند.
وى افزود: آسیب ناپذیر کردن کشور در 
زمان تهدید باید با محوریت مردم باشد 
چرا که فداکارى ها براى حفظ امنیت و 
منافع ملى، رابطه اى دو طرفه در حفظ 
ارزش ها و منافع ملى با حفظ جان 

شهروندان برقرار مى کند.
سردار جاللى با اشاره به بررسى غربى ها 

درباره عاشورا و رابطه آن با روحیه ملى 
ایرانى ها گفت: بررسى مؤلفه هاى قدرت 
نرم کشور نشان مى دهد این واقعه درس 
مهمى براى رویارویى و جبهه بندى میان 
حق و باطل است و غربى ها نیز عاشورا را 
پشتوانه محکمى براى جمهورى اسالمى 
محاسبه مى کنند و معتقدند ایرانى ها هر 
تهدیدى را با این روحیه پاسخ مى دهند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل درباره 
لزوم توجه به توسعه در پدافند غیرعامل 
گفت: مقام معظم رهبرى تاکید دارند باید 
به جاى واژه توسعه از واژه پیشرفت 

استفاده کنیم زیرا واژه توسعه به دلیل 
الگوى غربى حاکم بر ادبیات علمى آن، 
و  توسعه  الگوى  شد  خواهد  سبب 
پیشرفت بر اساس روش غربى پیگیرى 

شود.
دکتر جاللى با اشاره بر لزوم امنیت افزا 
بودن برنامه پیشرفت کشور و گره خوردن 
آن با امنیت تاکید کرد: با توجه به این که 
با نوعى انباشتگى در توسعه شهرى رو به 
رو هستیم باید برنامه اى جامع در پدافند 
غیرعامل مدنظر قرار گیرد و برنامه 
پیشرفت و توسعه شهرها و احتمال وقوع 
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سناریوهاى تهدید با این مساله تطبیق کند تا 
بتوان به اقدامات فنى مؤلفه هاى شهرسازى 

رسید.
وى با بیان اینکه باید در نظام هاى مهندسى خود 
عنصر تحلیل و توجه به بحث پدافند غیر عامل 
را مد نظر قرار دهیم، تاکید کرد: متاسفانه اگر 
حادثه اى در شهرها رخ دهد چگونه این حوادث 
را کنترل خواهیم کرد. ناتوانى در کنترل 2 
بخش دارد، زیرساختى براى مقابله با حوادث و 
هدایتى براى چگونگى اداره شهر و مردم در 
برابرحوادث و تهدیدات. هر چند ناهماهنگى در 
ساختارهاى شهرى تا به امروز باقى است و 
نتوانسته ایم رشته متناسب زیرساختهاى 

شهرى در دانشگاه ها ایجاد کنیم.
دکتر جاللى اتخاذ رویکرد مهندسى جامع براى 
مقابله با تهدیدات ضرورى دانست و گفت: اگر 
مساله پایدارى را با هدف حفظ کارکرد و تداوم 
عملکرد در برابر تهدید علیه خود در پدافند غیر 
عامل مدنظر قرار دهیم بسیار مهم خواهد بود.

سردار جاللى با اشاره به ماهیت پویا و دینامیک 
منشاء انسانى تهدیدات مبتنى بر فناورى و 
دانش گفت: تهدیدات طبیعى دشمن انسان 
نیستند هر چند منشاء آن طبیعت است، 
ماهیت ثابت دارد و تغییرات در آن در حد صفر 
است، بنا بر این، مى توان با علم بر آن ها مسلط 
شد اما تهدیدات انسانى با استراتژى شکل 

مى گیرد و از همین رو، شناخت تهدیدات مهم 
است و براى مقابله باید یک برنامه مهندسى 

جامع اتخاذ شود.
بر همین اساس، رژیم صهیونیستى، آمریکا و 
عربستان در برهه کنونى منشا تهدیدات علیه 
ایران محسوب مى شوند که در این میان 
عربستان با حمایت مستقیم آمریکا در چاچوب 

جنگ نیابتى در منطقه ایفاى نقش مى کند.
وى با اشاره به این که اسرائیل و عربستان در 
حوزه نظامى مجهز شده اند و اولویت هاى آنها 
تغییر کرده است، خاطر نشان کرد: عربستان در 
شرایط فعلى سالح هاى زیادى را خریدارى و 
انباشت کرده و رهبران آن نیز با تغییر استراتژى 
خود نسبت به ایران با بهره گیرى از جنگ نیابتى 

به فرمان آمریکا، علیه ایران اقدام مى کنند.
دکتر جاللى با اشاره به اینکه تحرکات عربستان 
زیر ذره بین کامل ایران قرار دارد، گفت: مقامات 
آل سعود درحوزه استراتژى، تاکتیک ها و اهداف 
با ایران دشمنى مى کنند و اگر عربستانى ها 
کنفرانس امنیت سایبرى در منطقه برگزار 
مى کنند یا انباشت و خرید تجهیزات نظامى 
انجام مى شود به معناى شکل گیرى تهدیدات 

علیه ایران است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: 
امروزه خلیج فارس صحنه جنگ عربستان با 
ایران است و مقامات آل سعود به خوبى مى دانند 

با توجه به اهمیت آن براى دنیا، وقوع هر جنگى 
ابتدا عربستان سپس ایران و آمریکا و درنهایت 
جهان را متضرر خواهد کرد. بر همین اساس، 
ایران باید بازدارندگى خود را مرتب تقویت کند 
و پیوسته تصویرى قدرتمند از توانمندى ها، 
قدرت و پیشرفت هاى خود را درقالب پیام 
بازدارندگى، قدرت و اقتدار به جهان ارائه دهد.

نظامى،  در حوزه هاى جنگ  هم چنین، 
اقتصادى و سایبرى با تهدیدات رو به رو هستیم 
و براى نمونه موفقیت اخیر وزارت نفت در 
نشست اوپک براى کنترل قیمت نفت و وادار 
کردن عربستان سبب شد در جنگ اقتصادى 
با عربستان به موفقیت تازه اى دست پیدا کنیم. 
تقابل عربستان تا جائى پیش رفته است که آل 
سعود حتى به قیمت زیان دیدن خود حاضر 
است به ایران زیان وارد کند و براى نمونه حال 
 FATF که رژیم صهیونیستى و عربستان در

عضو ناظر منطقه اى هستند باید دقت کنیم.
اخیر  عربستان سعودى در طى سالهاى 
ظرفیت هاى زیادى در حوزه سایبرى ایجاد 
کرده و حمله به زیرساخت هاى جمهورى 
اسالمى و نیز نفوذ در انتخابات از جمله مواردى 
هستند که باید نسبت به شناسایى تهدیدها 
اقدام کنیم و تمرکز خود را افزایش دهیم. بنا بر 
این باید حوزه هاى تهدید شوند و بازدارندگى را 

تقویت نمائیم. 
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   یکى از موارد تهدید جامعه، حوزه فرهنگى است. 
معاونت فرهنگى سازمان در این راستا چه اقداماتى 

را انجام داده است؟ 
با توجه به گسترش حوزه هاى ماموریتى سازمان یکى 
از ماموریت هاى این سازمان شناساندن این تهدیدات به 
جامعه است که در واقع جامعه بشناسد این سازمان چکار 
مى کند و هر کسى و هر فردى چه مسئولیتى در حوزه دفاع 

غیرعامل برعهده اش مى باشد. 
ضرورت اطالع رسانى، فرهنگ سازى و تبدیل اصول 
پدافند غیرعامل به باور عمومى جامعه باعث شد معاونت 

توسعه فرهنگى و اطالع رسانى سازمان ایجاد شود. 
قاعدتا براى اجراى این امور و تبدیل به باور و رفتار مردم 
بایستى مخاطب شناسى مى کردیم. این مخاطبان در حال 
حاضر سطوح گوناگون شناسایى شده اند: مدیران، کارکنان، 
دانشگاهیان، دانش آموزان و خانواده ها، که براى همه این 
سطوح در حوزه اطالع رسانى و فرهنگ سازى اقدامات 
متناسب انجام مى شود. براى هر یک از این سطوح در حوزه 
تخصصى و عمومى دوره هاى آموزشى ویژه اى طراحى 

شده و حتى نشریات تخصصى نیز منتشر شده اند. 
وزارت خانه هاى فرهنگ و ارشاد اسالمى، آموزش و 
پرورش، سازمان تبلیغات اسالمى و شوراى عالى انقالب 
فرهنگى دستگاه هاى مرتبط با حوزه فرهنگى پدافند 

غیرعامل هستند. 
این نهاد ها براى هر یک از مخاطبان ویژه مانند آموزش 

و پرورش که حدود 13 میلیون نفر تحت پوشش دارد در 
فرهنگ سازى و اطالع رسانى یارى مى دهند. 

چه تعامل و همکارى و فعالیتى در حوزه آموزش 
پرورش با این نهاد فرهنگى و آموزشى دارید؟ 

معاونت توسعه فرهنگى و اطالع رسانى از سوى 
با  دارد  ماموریت  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان 
وزارت خانه هاى فرهنگ و ارشاد اسالمى، آموزش و 
پرورش و سازمان تبلیغات اسالمى و دبیرخانه شوراى 
انقالب فرهنگى براى اجراى سیاست هاى سازمان و 
تحقق اهداف کالن و راهبردى سازمان در 8 حوزه 
تخصصى شامل پدافند سایبرى، زیستى، پرتویى، 
شیمیایى، کالبدى، اقتصادى و مردم محور، ارتباط و تعامل 
سازنده و موثر برقرار نماید و با همدلى یکدیگر موضوعات 
محورى و راهبردى پدافند غیرعامل را از طریق مدیر کل 
پدافند غیرعامل وزارت خانه یا سازمان هاى مذکور، 

هدایت و پى گیرى کند. 

   در همین رابطه درتعامل با وزارت آموزش و 
پرورش اقدامات موثرى تاکنون انجام شده که 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1 -تهیه وتدوین ساختار و شرح وظایف پدافند 

غیرعامل از سطح وزارت تا پایین ترین زیر مجموعه
2 -تولید و انتشار 20 عنوان کتاب تخصصى در 
حوزه هاى مرتبط با پدافند غیرعامل از سال 1388 تا کنون 

با شمارگان 18 میلیون نسخه چاپ و انتشار یافته است. 
3 -تولید و انتشار نرم افزارهاى چندرسانه اى آموزشى 
(فیلم، انیمیشن، مستند و...) در 18 عنوان که مجموعا با 

تیراژ 350 هزار نسخه منتشر گردیده است. 
4 - برگزارى مسابقات مختلف دانش آموزى در موضوع 
پدافند غیرعامل شامل مسابقات انشانویسى، مقاله نویسى، 

روزنامه دیوارى، عکاسى، کتابخوانى، و غیره. 
5 -برگزارى همایش هاى تخصصى در موضوع پدافند 

غیر عامل. 
رزمایش هاى  و  مشترك  صبحگاه  -برگزارى   6
تخصصى در مدارس مناطق آموزش و پرورش سراسر 
کشور به منظور ارتقاى آمادگى و انتقال مفاهیم پدافند 

غیرعامل. 
7 -برگزارى دوره هاى آموزشى ضمن خدمت در 
موضوعات مختلف پدافند غیرعامل براى اساتید و کارکنان 

حوزه ستادى آموزش و پرورش. 
این فعالیت ها با همکارى و عنایت مسئوالن آموزش و 
پرورش و اداره کل پدافند غیرعامل آن وزارت خانه روز به 

روز در حال توسعه و تقویت است. 
همانند اقداماتى که در وزارت اموزش و پرورش انجام 
شده، اقدامات موثرى نیز در تعامل با کمیته پدافند غیر عامل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، سازمان تبلیغات اسالمى، 
صدا و سیما و دبیرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى نیز 

صورت گرفته است. 

دکتر محسن محبى معاون توسعه فرهنگى و اطالع رسانى سازمان پدافند غیرعامل در نشستى صمیمى از دغدغه هاى فرهنگى سازمان، چالش ها، تهدیدات، 
فرهنگ سازى ، آموزش، رسانه ها و گفتمان سازى در این حوزه با پایداران سخن گفت. اینکه نیاز کشور در حوزه تهدید شناسى و کاهش آسیب پذیرى با رویکرد معطوف 
به پدافند غیرعامل چگونه باید باشد و دشمنان این مرز و بوم چرا پس از ناکامى در رویاروئى مستقیم رو به نفوذ در زیرساخت هاى تمدنى و تاثیرگزارى در اخالق و فرهنگ 

آورده اند. مسئولیت هاى فرد فرد جامعه، رفتار ها، حوزخ هاى عمومى و تخصصى دفاع غیرعامل و... را در گفت گوى زیر مى خوانید: 

تولید گفتمان پدافند غیرعامل برای شناخت تهدیدات
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    چه فعالیت هاى فرهنگى در حوزه وزارت ارشاد انجام شده 
است؟ 

ارتباطات بسیار مناسبى در فرهنگ و ارشاد اسالمى با خبرگزارى ها 
و نشریات برقرار کردیم و جلسات مختلفى بر پا مى شود. کتاب هاى 
خوبى نیز در حوزه پدافند غیرعامل در این وزارت به نگارش در آمده 
است. هم چنین، همایش ها و نمایشگاه هاى مختلفى برگزار و برخى ها 
نیز آموزش هاى پدافند غیرعامل را دیده اند. حتى در سطح کار شناسى 
ارشد مدیریت رسانه با گرایش پدافند غیرعامل در حال تربیت 
دانشجویانى از خبرگزارى ها، ارشاد، صدا و سیما و فضاهاى رسانه اى 
کشور هستیم. در واقع افرادى را تربیت مى کنیم که ضمن شناخت 
حوزه رسانه، پدافند غیرعامل را هم مسلط باشند تا در مواقع احتمالى 

بحرانى بتوانند منویات سازمان پدافند غیرعامل را پوشش کنند. 

   اقدامات فرهنگى در سازمان تبلیغات اسالمى را بفرمائید؟ 
اقدامات مناسبى در سازمان تبلیغات اسالمى انجام شده و 
کتاب هاى تخصصى از جمله: پدافند غیرعامل براى جامعه مداحان، 
پدافند غیرعامل براى مبلغان و دیگرکتاب هاى مرتبط حدود 40 جلد 
کتاب براى پدافند غیرعامل به رشته تحریر در آمده است. آن ها هم 
آموزش هاى خوبى در حوزه پدافند غیرعامل داده اند و با ائمه جمعه نیز 
ارتباط برقرار هست و توسط آن ها به مردم معرفى مى شویم. جزواتى 
را نیز براى آن ها ارسال مى نمائیم که ضمن بهره بردارى، بخشى از آن ها 
را نیز براى اطالع عموم در مساجد و نمازهاى جمعه اعالم مى کنند. 

    برنامه هاى آینده سازمان براى حوزه هاى اطالع رسانى و 
ارتباط با رسانه ها خصوصا رسانه ملى چیست؟ 

درباره صدا و سیما ارتباط مستمر و تعامل موثرى در حوزه 
اطالع رسانى و فرهنگ سازى مفاهیم پدافند غیرعامل با آن سازمان 
دارد. از جمله تفاهم نامه همکارى مشترك در تولید محصوالت 
رسانه اى از جمله تله فیلم، فیلم هاى کوتاه، مستند، انیمیشن در 
موضوعات مختلف پدافند غیرعامل از جمله سایبرى، زیستى، 
شیمیایى، اقتصادى، مردم محور و پایدارى ملى، کالبدى و سایر 
موضوعات وحوزه ها داشته و خواهیم داشت که به صورت تولید 
مشترك با شبکه هاى مختلف صداوسیما و سازمان بسیج صدا و سیما 
با توجه به همپوشانى بخشى از ماموریت ها با آن سازمان انجام مى گردد. 

این روند رو به گسترش از نظر کیفى و کمى مى باشد. 

   چه اقداماتى در سال گذشته درباره تبدیل مفاهیم پدافند 
غیرعامل به باور عمومى صورت گرفته است؟ 

کلیه اقداماتى که تا کنون در این معاونت انجام شده در راستا و 
هدف تبدیل مفاهیم پدافند غیرعامل به باور عمومى بوده است در 

حوزه  در  غیرعامل  پدافند  سازمان  فعالیت  اولیه  سال هاى 
فرهنگ سازى به مانند دیگر حوزه هاى تخصصى سرمایه گذارى 
جدى صورت نگرفته بود از سال گذشته تالش مستمرى صورت 
گرفت تا ارتباط موثر و خوبى با مخاطبان مختلف براى انتقال مفاهیم 
پدافند غیرعامل و باورپذیر نمودن آن ها برقرار شود. از جمله اقداماتى 
که براى تغییر رفتار مردم با رویکرد پدافند غیرعاملى در سال گذشته 
انجام شد تولید و پخش سریال شیوع بود که به موضوع پدافند زیستى 
مى پرداخت و بر اساس ارزیابى و نظرسنجى صدا و سیما مردم ارتباط 
خوبى با آن برقرار نموده بودند. از جمله اقدامات دیگر درباره 
فرهنگ سازى و باورپذیر نمودن مفاهیم پدافند غیرعامل انجام شده 
است تولید انیمیشن، تله فیلم، فیلم هاى داستانى، کاریکاتور، سیر 
نمایشگاهى ، برگزارى مسابقات مختلف فراخوان مقاالت در قالب 
جشنواره هاى سلمان فارسى، پایدارى ملى، برگزارى نمایشگاه کتاب 
انتشار  و  نشر  کتاب،  بین المللى  نمایشگاه  برگزارى  بازه  در 
دست آورد هاى سازمان در همایش هاى تخصصى و برنامه بزرگداشت 
روز پدافند غیرعامل که به علت گستردگى دستاورد ها و حوزه هاى 
عملیاتى سازمان این برنامه در طول یک هفته ارائه مى شود و به نام 

هفته پدافند غیرعامل شناخته شده است. 

   اقدامات حوزه مکتوب چه وضعیتى دارد؟ 
سازمان نشریات متعددى را در این حوزه به چاپ مى رساند. 4 
فصل نامه تخصصى؛ پدافند سایبرى، پدافند زیستى، پدافند پرتویى و 
نشریه پدافند اقتصادى براى متخصصان در حال انتشار هستند تا 
بتوانند با تهدیدات جدید و حوزه هاى تهدیدى جدید همراه با 
تحلیل هاى مناسب آشنا شوند و براى مقابله با تهدیدات احتمالى 
آمادگى خود را حفظ کنند. هم چنین ماه نامه عمومى سازمان پدافند 
غیرعامل که - با نماینده آن در حال گفت گو هستیم- ان شاءاهللا 
حوزه هاى مختلف و عمومى را پوشش مى دهد، به زودى در اختیار 

مخاطبان عالقه مند مختلف قرار خواهد گرفت. 

   باور مردم به آسیب ها و تهدیدات فرهنگى و اجتماعى 
شبکه هاى اجتماعى و لزوم انجام اقدامات پدافند غیرعاملى 
چندان جدى نیست. چه برنامه هایى براى آگاهى مردم پیش 

بینى شده است؟ 
سازمان پدافند غیر عامل هنوز در حوزه پدافند فرهنگى ورود پیدا 
نکرده است و دلیل آن نیز فعالیت سازمان هاى مختلف از جمله وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، آموزش و 
انقالب فرهنگى و بخش هاى فرهنگى  پرورش، شوراى عالى 
سازمان هاى نظامى در حوزه فرهنگ است.  عقیده بر این است که 
شدت جنگ در حوزه فرهنگى از دیگر حوزه ها بیشتر و ضرورت پدافند 

در این حوزه ملموس تر است. بنا بر این، بایست مدیریت واحدى در 
حوزه فرهنگى وجود داشته باشد تا دفاع همه جانبه اى از حوزه فرهنگ 
و هنر جامعه شکل گیرد. نیاز به یک قرارگاه پدافند فرهنگى احساس 
مى شود و هر چند که باید این کار جایى به سرانجام برسد اما اگر این 
مهم به سازمان پدافند نیز سپرده شود استقبال مى کنیم. احساس 
خالهایى در حوزه دفاع فرهنگى وجود دارد که الزم است سریع تر 
برطرف شوند. سازمان ارتباط خود را با مردم از طریق صدا و سیما گرفته 
است. کتابى نیز با عنوان «خانواده و پدافند غیر عامل» نوشته شده و 
سعى بر آن است با کلیپ ها و مستند ها، سازمان پدافند غیرعامل براى 
جامعه شناخته و تعریف شود. هر چند این اقدامات کافى نیستد و هنوز 
ابتداى راه هستیم و تالش هاى بایسته بسیارى در حوزه فرهنگ سازى 
ضرورت دارد. عالوه بر این ها، چند فیلم نامه براى تله فیلم، سینمایى 
و سریال در حوزه هاى مختلف زیستى، سایبرى، پرتویى و اقتصادى 
در حال نگارش است که پس از تائید، تولید خواهند شد. فیلم نامه 
انیمیشن هاى مختلفى نیز تهیه و آماده انجام هستند تا امکان آموزش 
و ارتباط مناسب با سنین پایین جامعه برقرار شود. به نظر این سازمان- 
مانند روسیه و دیگر کشورهایى که پیشینه و موفقیت خوبى در این 
عرصه داشته اند و مفاهیم را از پیش از دبستان آغاز کرده ، کتاب هاى 
متنوعى در این باره دارند و غیرمستقیم بدون نام بردن از رعایت اصول 
پدافند غیرعامل را به کودکان و نوجوانان آموزش مى دهند- باید 
فرهنگ سازى مفاهیم پدافند غیرعامل از کودکى آغاز شود که با یارى 
خدا این اقدامات در حال انجام است و امیدواریم موفق آمیز شود. 

انیمیشن ها با چنین رویکردى در دست تولید هستند. 

   براى حضور سازمان پدافند غیرعامل در شبکه هاى 
اجتماعى و استفاده از این ظرفیت چه اقداماتى صورت گرفته 

است؟ 
در حال حاضر سازمان پدافند غیرعامل داراى سایت پایدارى ملى 
در فضاى مجازى مى باشد و برخى از قرارگاه هاى تخصصى سازمان از 
جمله قرارگاه پدافند سایبرى در این فضا داراى سایت تخصصى 
مى باشند و همواره در حال بهبود وضعیت وتاثیرگزارى بیشتر از نظر 

محتوایى و تکنیکى مى باشند. 
ضمنا برنامه هاى محتوایى در ارتباط با بهره گیرى از شبکه هاى 
اجتماعى تلگرام و اینستاگرام در دست بررسى و تهیه نهایى است تا از 
طریق این دوشبکه انتشار یابد. کانال ارتباطى مربوط نیز از طریق سایت 
پایدارى ملى ایجاد و محتواى تهیه شده از این طریق بارگذارى و در 
اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.  مذاکرات اولیه با بخش خصوصى 
در رابطه با تولید محتوا و اطالع رسانى مطالب مورد نظر از طریق 
شبکه هاى اجتماعى صورت گرفته که استفاده سازمان از شبکه هاى 

اجتماعى را تقویت خواهد نمود.
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موضوع پدافند غیرعامل به صورت عمومی  موضوعی است که از ابتدا تا کنون جزو زندگی بشر 

بوده است به نحوی که وقتی بشر پا به این دنیا گذاشت با عاملی به نام امنیت و تهدید روبرو 

شد. هنگامی که از بهشت به روی زمین هبوط پیدا کرد،تولید نسل داد و جامعه درست شد، 

هابیل و قابیل هم بوجود آمدند و از تناظر این دو رویکرد و تغییر یکی موافق و دیگری 

مخالف متولد شد. در کنار آن بشر با تهدیداتی از نظر طبیعت مثل طوفان، سرما، 

گرما،زلزله، سیل،آتشفشان روبرو شد. هم چنین در کنار این تهدیدات 

طبیعی، یک رشته تغییرات انسان ساخت هم به وجود آمد که 

علت اش انسان ها بودند که می توان جنگ و امنیت را از این طیف 

دانست.

  آیا مى توان تهدیدات نسبت به بشر 
را حذف نمود و به آن نپرداخت؟

تهدید چه طبیعى چه غیر طبیعى جز ذات 
بشر است و نمى توان آن را حذف کرد. اگر شما 
کارى نداشته باشید سیل و طوفان وجود دارد، 
دزدى و نا امنى وجود دارد و حتى حمله به 
کشور یا گروهى به گروهى دیگر وجود دارد. 
پس تهدید جز واقعیت هاى موجود در دنیا 
است. بنا بر این دنبال امنیت در برابر واقعیات 
هنگام خواب  تهدیداتى هستیم که  این 

آرامش داشته باشیم.

 به امنیت اشاره نمودید، مقوله امنیت 
چیست؟

مفهوم امنیت از نظر عام چیزى است که 
آن تهدید و ناامنى را از بین ببرد.

  دفاع و تهدید چیست؟
دفاع در مقابل تهدید یک موضوع ذاتى بشر 
است که اشاره کردم که زندگى بشر یک 
مفهوم و جریان طبیعى و فطرى است و مقابله 

با ناامنى و تهدید هم فطرى است.
درون بدن انسان هم یک بخشى فطرى 
دفاع وجود دارد. یعنى شما انگشتتان را به 

سمت چشم ببرید غیر ارادى چشم بسته 
مى شود و این دفاع چشم در مقابل تهدید 
دست یک قابلیت دفاعى است که خدا براى 
چشم گذاشته است که شما را حفاظت 
مى کند.  یا سیستم گلبولهاى سفید، سربازانى 
بیرونى  تهدیدات  برابر  در  که  هستند 
مى جنگند و مقاومت مى کنند. پس دفاع یک 
عنصر ذاتى در زندگى بشر از آغاز تا پایان 

هست.

  دفاع غیرعامل چیست و چگونه 
بدون سالح مى شود جان خود را حفظ 

کرد؟
شما مى توانید دفاع را به 2 روش انجام 
دهید. یکى با سالح و مهمات مانند شمشیر، 
سپر، توپ و امثال آن و دیگرى این که ابزارى 
نداشته باشید و بدون ابزار دفاع کنید. براى 
نمونه هنگام تهدید مخفى شوید و تهدیدگر 
نتواند شما را پیدا کنند و وقتى تهدید تمام 
شد، آشکار شوید. در واقع با مخفى شدن 
جانتان را حفظ کردید پس مخفى شدن سالح 
و تجهیزات نداشت. به این گونه دفاع که بدون 
سالح انجام شده پدافند غیرعامل گفته 
مى شود و پدافند غیرعامل را به صورت 

عمومى دفاع بدون سالح تعریف مى نماییم. 
فرار کردن یک نوع دفاع است. اگر بخواهند 
شما را دستگیر کنند و مورد تهدید واقع شوید 
از دست تهدیدگر فرار مى کنیدیا مى آید 
مخفى مى شوید و روش هاى دیگرى هست 

که ابزارى براى دفاع مى باشند.

 آیا نمونه هایى از پدافند غیرعامل در 
جبهه ها و دوران دفاع مقدس وجود 

دارد؟
زمان جنگ مشخص ترین نماد پدافند 
غیرعامل، کاله آهنى بود. از آن جا که سر جزو 
حساس ترین عضو بدن است کاله آهنى سر 
را در مقابل تیر و ترکش و موج حفظ مى کرد. 
وقتى رزمنده کاله آهنى سر مى گذارد، تیر و 
ترکش را از خود دور کرده است. در واقع بدون 
اسلحه با کاله دفاع کرده است هر چند جنس 
کاله، شکل و زاویه آن طورى است که کمک 

مى کند سر در مقابل تهدیدات حفظ شود.
بنا بر این، کاله آهنى یا زره که لباس رزم از 
الیاف فلزى بوده و براى دفع  ضربه تیر، 
شمشیر یا نیزه پوشیده مى شد را مى توان یک 
نماد غیرعامل دانست که پدافند غیرعامل 

نامیده مى شود. 

موضوع پدافند غیرعامل به صورت عمومی  موضوعی است که از ابتدا تا کنون جزو زندگی بشر موضوع پدافند غیرعامل به صورت عمومی  موضوعی است که از ابتدا تا کنون جزو زندگی بشر 

بوده است به نحوی که وقتی بشر پا به این دنیا گذاشت با عاملی به نام امنیت و تهدید روبرو بوده است به نحوی که وقتی بشر پا به این دنیا گذاشت با عاملی به نام امنیت و تهدید روبرو 

شد. هنگامی که از بهشت به روی زمین هبوط پیدا کرد،تولید نسل داد و جامعه درست شد، شد. هنگامی که از بهشت به روی زمین هبوط پیدا کرد،تولید نسل داد و جامعه درست شد، 

هابیل و قابیل هم بوجود آمدند و از تناظر این دو رویکرد و تغییر یکی موافق و دیگری هابیل و قابیل هم بوجود آمدند و از تناظر این دو رویکرد و تغییر یکی موافق و دیگری 

مخالف متولد شد. در کنار آن بشر با تهدیداتی از نظر طبیعت مثل طوفان، سرما، 

گرما،زلزله، سیل،آتشفشان روبرو شد. هم چنین در کنار این تهدیدات گرما،زلزله، سیل،آتشفشان روبرو شد. هم چنین در کنار این تهدیدات 

طبیعی، یک رشته تغییرات انسان ساخت هم به وجود آمد که طبیعی، یک رشته تغییرات انسان ساخت هم به وجود آمد که 

علت اش انسان ها بودند که می توان جنگ و امنیت را از این طیف 

دانست.

گفت گویی از جنس 
پدافند غیرعامل با دکتر جاللی
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 خانه ها و منازل مسکونى در حوزه شهرسازى 
از منظر تهدیدات باید چه شرایطى در پدافند 

غیرعامل داشته باشند؟
محل سکونت باید در برابر تهدید بیرونى امن باشد 
و منزل را باید به شکلى ساخت که تهدید را پاسخ دهد. 
براى نمونه ضخامت دیوارها و پنجره ها قابلیت نفوذ 
نداشته باشد وکسى نتواند از هر جا وارد شود یا ارتفاعات 
آن را مناسب محاسبه کنندبه شکلى که، خانه به یک 
قلعه تبدیل شود. وقتى این خانه ها  و منازل مسکونى 
کنار هم قرار بگیرند یک ارگ و محل مسکونى بزرگ 
را داخل یک قلعه تشکیل مى دهند. ارگ هاى زیادى 
در گذشته شهرسازى داشتیم و در واقع ، مجتمع هاى 
مسکونى درون ارگ ها و قلعه ها شکل گرفته بودند. 
خانه ها در قالب روستا یا یک مجموعه مسکونى داخل 
ارگ رفتند و وظیفه ارگ پدافند غیرعامل شهرى بوده 

که از یک مجموعه حفاظت مى نموده است.

 قلعه ها و ارگ ها چه نقشى در پدافند غیرعامل 
داشته اند؟

مردم شهرها یا درون ارگ ها بودند یا یک ارگ کنار 
شهر درست مى کردند تا وقتى شهر تهدید مى شد 
مردم شهر را تخلیه و درون قلعه مى رفتند تا دشمن را 
از تهاجم منصرف کنند و سپس به زندگى عادى 

بازگردند.
بعضى ارگ ها مانند ارگ بم محل زندگى مردم بوده 
است و بعضى دیگر مانند ارگ کریم خان، حکومتى و 
محل حکومت بوده اند. نظام امپراتورى چین بیش از 
450 سال در یک مجموعه ارگ و کاخ هاى پدافند 
غیرعاملى پیچده و متعدد قرار داشته است. پدافند 
غیرعامل در آن جا از محل حکومت، سکونت و 

ارگ هاى حفاظتى را شامل مى شده است.
در گذشته شهرها همگى دروازه، برج و قلعه 
داشتند. تهران 100 سال پیش دروازه قزوین، شمیران 
و ... داشته و همگى مجموعه اى بوده که شهر را در خود 

گرفته و جزو عناصر دفاعى شهرها بودند.

  این گفته که پدافند، دفاع در مقابل تهدید 
است به چه معناست؟

در پدافند غیرعامل معموال پدافند، دفاع در مقابل 
یک تهدید است. اگر عنصر تهدید را به صورت نمادین 
شمشیر فرض کنیم، عنصر دفاعى آن سپر است. یعنى 
سپر در مقابل شمشیر مقاومت مى کند، مى توان سپر 
را نماد پدافند و عنصر دفاعى قرار داد که رابطه و هر 
چقدر شمشیر رشد و تقویت مى شده سپر هم رشد و 
تقویت مى شده است. خاصیت سپر مى بایست کنترل 
ضربه شمشیر باشد، اگر ضربه شمشیر سپرى عبور و 

به طرف مقابل آسیب زا بود به درد نمى خورد. طبیعتا 
باید دفاع یک اندازه از تهاجم قوى تر باشد که بتواند 
جواب تهاجم را بدهد. بنا بر این رابطه بین شمشیر و 
سپر که رابطه بین تهدید و پدافند است از ابتداى 

زندگى بشر تا حاال بوده است.

 چه تهدیداتى امروز در دنیاى کنونى وجود 
دارد؟

عنصرى به نام تهدید 2 نوع را شامل مى شود؛ تهدید 
طبیعى مانند زلزله، سیل و ... است یا این که تهدید 
انسان ساخت مثل جنگ، امنیت است که بشر در آن 
دخالت دارد. تهدیدات طبیعى چون منشا آن طبیعت 
با  گذشته  طوفآن هاى  یعنى  است،  ثابت  است 
طوفآن هاى اکنون تغییر نکرده اند، ممکن است برخى 
عوامل انسان ساز روى این ها اثر بگذارد اما کلیات آن 
یکى است. ولى در تهدیدات انسان ساخت، دانش و 
تکنولوژى سالح ها را متفاوت مى کند، بنا بر این 
تهدیدات  ولى  هستند  ثابت  طبیعى  تهدیدات 

غیرطبیعى متحرك و پویا هستند.

 در مقابل تهدیدات جدید و نوین سازمان 
پدافند غیرعامل چه برنامه هایى در نظر دارد؟

در مقابل تکنولوژى و تغییرات جدید باید تهدید را 
شناخت و مطابق با تهدیدات جدید دفاع را در آن 
سازماندهى و دنبال نمود. بنا بر این در پدافند غیرعامل 
یک موضوع ثابت نیست که یک الگوى ثابت از 100 
سال پیش باشد و هم چنان از همان یک الگو استفاده 

کند.
راجع به جنگ ها مى توان چارچوب کلى داد که 
براى نمونه 8 سال دفاع مقدس و جنگ هاى اخیر و 
آینده با هم تفاوت هاى ماهیتى دارند،جنس آن ها با هم 
تفاوت دارد و ممکن است همه الزمات دفاع مقدس در 
جنگ هاى بعدى بدرد نخواهد خورد.  بنا بر این، باید 
رویکردمان را متناسب با تهدید تغییر دهیم. مفهوم 
متغییر تهدیدات در پدافند غیرعامل که باید به 
روزرسانى، تغییر و اصالح شوند و به پیش برویم.20 
سال پیش تهدیدى سایبرى نبود اما امروزه تهدیدى 
سایبرى داریم پس باید بتوانیم در مقابل این تهدیدات 
جدید پاسخ دهیم.الزم است گرایش هاى پدافند 
غیرعامل تغییر بدهیم چون تهدید ماهیت؛ موضع، 
عرصه و تکنولوژى فعال در آن تهدید تغییر کرده است 
چرا که اقدامات پدافندى معمول نسبت به این تهدید 
جدید نمى تواند پاسخ گو باشد. امروزه اگر بخواهیم با 
تهدید بیولوژیک مقابله کنیم اقدامات دفاعى گذشته 
براى تهدیدات امروز پاسخ گو نیست و باید راه حل 

جدید پیدا کرد.

 سازمان پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات 
چه وظایفى دارد؟

پدافند غیرعامل به عنوان یک نهاد حاکمیتى وظیفه 
دارد که این تهدیدات را رصد کند، راه حل پیدا کند، به 
طور منظم بعد از رصد تجزیه و تحلیل نماید و اگر 
تغییرى در تهدیدات به وجود آمد آن تهدیدات را احصا 

و کشف نماید و به دنبال راه حل هاى مقابله برود.

 چه حوزه هاى تخصصى در سازمان پدافند 
غیرعامل با چه رویکردى تا کنون تشکیل شده 

است؟
بر اساس تجزیه و تحلیلى که در 2 سال گذشته انجام 
داده ایم در واقع به این نتیجه رسیدیم که تهدیدات در 
حال تغییر هستند و گرایشات و موضوعات آن نیز تغییر 
نموده و الزم است سازمان پدافند غیرعامل هم 
گرایش هایش تغییر نماید.  بنا بر این، تغییرات را دسته 
بندى نمودیم و به 8 رویکرد مقابله رسیدیم. در واقع 
تهدیدات را با یک رویکرد پدافند تخصصى در مقابل 
تهدیدات تقسیم نمودیم و براى هر تهدیدى راه حل 
مجزاى خودش ارائه مى کنیم. پدافند سایبرى در مقابل 
تهدیدات سایبرى ، پدافند زیستى در مقابل تهدیدات 
زیستى و بیولوژیک، پدافند پرتویى در مقابل تهدیدات 
هسته اى و پرتویى، پدافند شیمیایى در مقابل تهدیدات 
شیمیایى که از گذشته تا کنون بوده و امروز هم یک 
کشور پیشرفته شیمیایى هستیم. پدافند کالبدى -که 
یک گرایش فنى و مهندسى از پدافند هست- براى 
پاسخ به تهدید زیرساخت ها، پدافند اقتصادى یا همان 
اقتصاد مقاومتى براى پاسخ گویى به تهدیدات اقتصادى 
-که مقام معظم رهبرى فرمودند جنگ اقتصادى. در 
جنگ هاى اخیر گرایش زیادى نسبت به مردم وجود 
دارد. از گذشته هم دفاع غیرنظامى داشته ایم و در نظام 
جدید تغییراتى که در حوزه گرایش مردم به جنگ ها 
انجام شده است. پدافند مردم محور که ترکیبى از دفاع 
غیر نظامى  و رویکردهاى جدید دشمن است در این 
حوزه جمع بندى شده و مباحث عمومى  و آمادگى 
پدافند غیرعامل به صورت تخصصى تشکیل شده 
است. در واقع ما با مطالعه در این حوزه به یک گرایش 
هشت گانه از حوزه پدافند غیرعامل به عنوان پدافند 

تخصصى رسیدیم.

 مهمترین خطرى که خانواده ها و عامه مردم 
غیرعامل  پدافند  نگاه  از  مى کند  تهدید  را 

چیست؟
به نظر مى رسد اگر کل خطرات را مورد توجه قرار 
دهیم، یک رشته خطرات نظامى است. اگر کشور 
درگیر یک جنگ نظامى شود خطر جدى که ممکن 
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است خانواده ها را در بر گیرد، جنگ نظامى 
مخرب است .

هر چند با توجه به تولید قدرت در حوزه 
نظامى  و انباشت آن توانسته ایم بازدارندگى 
مناسبى براى کشور ایجاد نماییم که بنا بر 
اظهار نظر مقام معظم رهبرى تهدیدات 
نظامى  علیه کشور به آخرین ریسک هاى 
دشمن منتهى شده است.  بیشترین تهدید 
براى خانواده ها خطر جنگ نرم است که با 
هدف مفهوم تغییر اندیشه، باور، ذهنیت، 
سبک زندگى و نوع تفکر و هنجارها شکل 
مى گیرد و از راه ابزار ویژه خود که ابزار فرهنگى 
هست دنبال مى شود. ین تغییر و تهدید به 
دنبال آن است که دشمن باور و ذهنیت جوامع 
مخاطب خود را -که در واقع عمدتا کشورهاى 
مسلمان هستند تغییر دهند و چارچوبى از 
سبک زندگى مدل و روش زندگى به آن ها ارائه 
کند که این مدل در برگیرنده فرهنگ  اسالمى  
عنوان  به  خانواده  نهاد  با  مبارزه  نباشد. 
اصلى ترین محور است که دشمنان در جنگ 
نرم به آن رسیده اند و با فیلم، ماهواره و 
ابزارهاى مانند این ها قداست خانواده را که 
نظام اسالمى  وجود دارد را مخدوش کنند.
خانواده در دین اسالم به عنوان نخستین واحد 
اجتماعى بنا گذاشته شده که بسیار محترم 
هست و دشمن نهاد خانواده را جزو تهدیدات 
خود قرار داده و در برابر فروپاشى و بر هم زدن 
خانواده فیلم هاى زیاد و ابزارهاى متعددى 
درست مى کنند که نتیجه آن افزایش آمار 
طالق، فساد، فحشا، بى بند و بارى، ارتباطات 
ناهمگون غیرشرعى و از این دست را تولید 
مى کند که مى توان به عنوان تهدید  به آن نگاه 

نمود.

 چه برنامه هاى براى آموزش خانواده 
و آگاهى آن ها نسبت به این تهدیدات 

دارید؟
اغلب در حوزه تهدیدات فرهنگى وارد 
نمى شویم چون بیش تر، تهدیدات زیرساختى 
را در اولویت قرار داده ایم و در تقسیم کار، حوزه 
فرهنگ را به دستگاه فرهنگى کشور واگذار 
نموده ایم. اما تعامالت واگذارى ماموریت ها و 
موضوعات را با نهادهاى فرهنگى وجود دارد 
ولى ورود اجرایى در اقدامات فرهنگ نداریم.

 چه توقع و انتظارى از جامعه و مردم 
در بحث پدافند غیرعامل دارید؟

اگر پدافند غیرعامل را به عنوان محصول 

نهایى آن را براى مردم با بازدارندگى، صلح، 
امنیت و حفظ کردن جان مردم در مقابل 
هرگونه حادثه و خطر تلقى کنیم مى تواند 
هدف بسیار ارزشمندى براى مردم باشد. به 
نظر در زندگى مردم هیچ هدفى جز این چند 
جمله که ارزش نداشته باشند.امروزه امنیت 
داریم ولى آن را حس نمى کنیم. مى گویند 
امنیت جزو مواردى است که تعریف اش را در 
زمان نبودش مى توان بیان نمود. چون امنیت 
داریم کسى متوجه امنیت نمى شود اما اگر 
امنیت را نداشتیم نبودش را مى توانستیم آن 
را حس کنیم. براى امنیتى که در شهرها و 
کشور نسبت به دیگر کشورهاى منطقه مانند 
سوریه، عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان 
وجود دارد و خواهان حفظ آن هستیم باید به 
پدافند غیرعامل بیاندیشیم. حفظ امنیت و 
پایدار کردن آن یعنى ایجاد آمادگى که هم 
در نیروهاى مسلح و هم در آحاد مردم باید 
شکل بگیرد تا بتواند ضامن تقویت بازدارندگى 

شود.

 مردمى که واجد عنصر پایدارى و 
مقاومت هستند تا چه میزان مى تواند 
در برابر تهدیدات به کشور کمک کنند؟
بعضى از اخالق ها  و رویه هاى فرهنگى 
وجود دارد که مى توانند جزو ذات فرهنگى 
خانواده قرار گیرد و عنصر مقاومت افزا براى 
کشور باشد. مردم یمن روحیه سلحشورى، 
نترسیدن و عقب نشینى نکردن دارند. به 
عنوان یک روش و تکنیک پایشان را به 
خودشان مى بندند و مفهوم آن این است که 
تا نقطه آخر مى جنگیم و فرار نمى کنیم چون 
پایمان را بسته ایم. این یک عنصر تاریخى و 
اجتماعى است که از گذشته در مردم بوده 
است.این که مردم کشور ترسو نیستند تا با 
یک تهدید فرار کنند یک عنصر فرهنگى 
پدافند غیرعامل است و اگر کسى بخواهد این 
عنصر را از بین ببرد مقاومت مردم را از بین 
برده است. ما چنین عنصرى به عنوان عنصر 

کربال در جامعه خود داریم.

چه  عاشورایى  فرهنگ  و  عنصر   
تاثیرى مى تواند در ایجاد انگیزه مقاومت 

در مردم داشته باشد؟
عنصر کربال و قیام امام حسین(ع) نیروى 
محرکه کشور و نظام ما است و همواره در 
دوران پیروزى انقالب و دفاع مقدس و هم 
اکنون حفظ این فرهنگ، نبروى محرکه و نگاه 

مقاومت افزاى  عنصر  عنوان  به  مى تواند 
جمهورى اسالمى در مقابل هر تهدیدى باشد.
محرم و عاشورا در درون خود یک صف بندى 
ذاتى بین اسالم و کفر و بین امام حسین( ع) 
و یزید و شمر ایجاد کرده است. یکى از 
قابلیت هایى که فرهنگ عاشورایى مى دهد 
این است که بتوانیم صف بندى مان را در برابر 
دشمن حفظ کنیم تا نتوانیم خودى و دشمن 
را از هم بازشناسیم یا دشمن در لباس خودى 
ایفاى نقش کند.بنا بر این، فرهنگ عاشورا به 
عنوان فرهنگ مقاومت زا به کشور کمک 
مى کند و چنان چه هر کسى ایران را تهدید 
نماید یا در لباس تهدیدگر خود را نشان دهد 
از منظر مردم جزو سپاهیان یزید است.  به 
لحاظ تاریخى سپاه یزید و شمر سپاه مخالف 
امام حسین(ع) و سپاه مقابل انقالب اسالمى 
 هستند و حتى اگر کسى چهره  تغییر  دهد 
ولى صف همان صف است. مثال اوباما یا 
نتانیاهو هر چه کنند جایگاه شان در ذهن 
مردم همان جایگاه است و این نگاه در فرهنگ 
مقاومت بسیار مى تواند کمک کند. ایرانى ها با 
عاشورا زندگى مى کنند، با عاشورا هم ادامه 
مى دهند و از این فرهنگ عاشورایى نیز 
مى توانیم براى پدافند غیرعامل حداکثر 

بهره مندى داشته باشیم.

 بحث پیاده روى اربعین در پیش است 
چه توصیه پدافند غیرعاملى به زائرین 

این سفر زیارتى دارید؟
پیاده روى اربعین در کشور عراق انجام 
مى شود، طبیعتا مسئولیت عمومى  آن با 
دولت عراق است ولى مى توانیم در 2 قالب به 
آن ها کمک کنیم، یکى در قالب هاى مردمى و 
تشکل هایى مانند هیات ها و نهادهاى خیریه 
که از ایران به عراق مى روند و نقش ایجاد 
مى نمایند و دوم ایجاد تعامل بین دولت ها 
مى تواند کمک کند. اربعین جمعیتى حدود 
12 و گاه تا 20 میلیون زائر داریم که پیاده 
مى روند. زیرساخت هاى بهداشتى عراق آماده 
نیست و باعث مى شود تعامل جمعیت با 
یکدیگر منجر به انتقال بیمارى شود و ممکن 
است بعضى از بیمارى ها به ما هم منتقل 
مى شود. تالش مى کنیم با ستاد اربعین یک 
پایش عمومى  برقرار کنیم که هنگام بازگشت 
اگر کسانى دچار بیمارى خطرناك مانند تب 
و خون ریزى شده باشند، شناسایى شوند و از 
مردم جدا شده و در نظام تخصصى درمان قرار 

بگیرند. 
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   در بحث فرهنگ سازى موضوع پدافند 
غیرعامل چه برنامه هایى دارید؟

سازمان پدافند غیرعامل یک دستگاه حاکمیتى 
است نه فرهنگى و دستگاه هاى فرهنگى باید روى 
موضوعات سازمان کار کنند و در این زمینه هم تالش 
نموده ایم ولى طبیعتا کسى که از صدا و سیما در حوزه 
فرهنگى توقع دارد از ما ندارد. مسئوالن در سازمان 
پدافند غیرعامل تالش مى کنند با تعامل با دستگاه هاى 
فرهنگى، موضوعات اساسى مورد انتظار مقام معظم 
رهبرى را نیز به دستگاه هاى فرهنگى ارائه دهند و به 
عنوان موضوعات فرهنگى آن ها را فرهنگ سازى کنند.
بنا بر این به اندازه ى شناساندن پدافند غیرعامل را 
به مخاطبان تالش هاى فرهنگى منایبى انجام شده اما 
کفایت نمى کند. براى نمونه اگر موضوع پدافند 
غیرعامل را در  10 سال گذشته با فرهنگ ترافیک 
مقایسه نمایید هر چند پدافند غیرعامل بسیار بیش از 
پیش شناخته شده اما به اندازه فرهنگ ترافیک نیست 
و هنوز براى معرفى و شناخت آن ظرفیت وجود دارد.

وشبکه هاى  اینترنت  از  استفاده  شیوع   
اجتماعى در خانواده ها یک تهدید است یا 

فرصت؟
خانواده ها باید فرهنگ استفاده درست از شبکه هاى 
اجتماعى و اینترنتى که از ابزارهاى نوین هستند در 
خانه تنظیم نمایند و هر خانواده اى باید بتواند در درون 
خود به نحوى اداره نماید که از این ابزار به نفعش 
استفاده نماید نه نابودى خانواده اش. اعضاى خانواده 
در گذشته شب ها دور هم جمع مى شدند و قرآن 
مى خواندند اما امروزه همه داخل شبکه هاى اجتماعى 
هستند. این در صورتى است که با فرهنگ سازى 
صحیح در استفاده از آن مى توانند در همان شبکه هاى 
اجتماعى قرآن بخوانند. پس صرف وجود شبکه هاى 
اجتماعى مانع قرآن خواندن نمى شود، بلکه مى توان 
در همان شبکه اجتماعى به صورت خانوادگى با 

ساخت یک گروه خانوادگى سر یک ساعت 
مشخص همه همزمان ختم قرآن داشته 

باشند و اخالق و سبک اسالمى  را در استفاده 
از یک تکنولوژى جدید را رعایت نمود. 
این  براى  چارچوب  یک  مى توان 

موضوع تنظیم نمود و براى این که 
استفاده صحیح در خانواده از اینترنت 

صورت گیرد باید پدرخانواده یک رشته قوانین 
را لحاظ نماید و خانواده خودش را از آسیب هاى این 

شبکه هاى اجتماعى محافظ نماید. براى مثال زمانى 
باید اعالم خاموشى بزند و خانواده را از اینترنت جدا 
کند تا نظم خواب و زندگى به هم نریزد چرا که گرایش 

فرزندان و اعضاى خانواده ممکن است حد و مرز 
نشناسد. بنا بر این، پدر خانواده باید براى آن حد و مرز 

تعیین کند تا تحت تاثیر منفى قرار نگیرند. 

 انتظار و توقع از خانواده، پدر، مادر، فرزند،پدر 
برزگ و مادربزرگ از نگاه پدافند غیرعامل را 

تعریف کنید؟
پدر و مادر و فرزند در خانواده نقش متفاوتى دارند، 
چون موضوع در پدافند غیرعامل تهدیدشناسى و 

مقابله با تهدید و پایدارى محور است.

پدرخانواده
 پدر را فرمانده خانواده است، یک فرمانده که 
خانواده اش را در شرایط بحرانى؛ هدایت، اداره و کنترل 

نماید و بتواند در برابر هر نوع حادثه آماده باشد. 

  مادر خانواده
مادر خانواده نقش اداره داخلى خانواده را برعهده 
دارد، به شکلى که هم بتواند از همسر حمایت نماید، 
حفاظت و حمایت از فرزندان در شرایط خاص و یک 
امدادگر براى جامعه باشد. ضمن این که نقش بنیادى 
و مبنایى را در یک خانواده دارد و باید این نقش را هم 

در چارچوب خانه ایفا نماید که مى تواند 

به یک نوع و در اجتماع به نوعى دیگر تعریف شود. که 
مادر نقش بسیار کلیدى،اساسى و مهم دارد.

  فرزندان خانواده
فرزندان هم در واقع بازوهاى این پدر و مادر هستند 
که مى توانند بر اساس سن نقش آفرینى نمایند. اگر 
سن شان جوانى است نیروى قوى، جوان، امدادگر، 
پاالیش گر و خوب هستند که مى توانند امدادگرى 
باشند که به خانواده و اعضاى آن کمک کنند و اگر در 

سنین کوچک هستند باید از آن ها حفاظت شود.

   نقش خانواده در حادثه
براى نمونه اگر در یک خانواده حادثه اى اتفاق 
بیافتد، یک خانواده اى که دو دختر و پسر، پدر و مادر 
و یک پدر بزرگ و مادر بزرگ دارد.  اگر نقش ها را تعریف 
کنیم، طبیعتا پدر مى شود فرمانده، مادر مدیرداخلى، 
فرزندان چه دختر و چه پسر بازوهاى امدادى و کمکى 
و حمایتى از پدر بزرگ و مادر بزرگ که در واقع نقش ها 

در آن کامال تعریف شده است.

OCTOBER 2016  VOL 01 2323

خانواده ها باید فرهنگ استفاده درست از شبکه هاى 
اجتماعى و اینترنتى که از ابزارهاى نوین هستند در 
خانه تنظیم نمایند و هر خانواده اى باید بتواند در درون 
خود به نحوى اداره نماید که از این ابزار به نفعش 
استفاده نماید نه نابودى خانواده اش. اعضاى خانواده 
در گذشته شب ها دور هم جمع مى شدند و قرآن 
مى خواندند اما امروزه همه داخل شبکه هاى اجتماعى 
هستند. این در صورتى است که با فرهنگ سازى 
صحیح در استفاده از آن مى توانند در همان شبکه هاى 
اجتماعى قرآن بخوانند. پس صرف وجود شبکه هاى 
اجتماعى مانع قرآن خواندن نمى شود، بلکه مى توان 
در همان شبکه اجتماعى به صورت خانوادگى با 

ساخت یک گروه خانوادگى سر یک ساعت 
مشخص همه همزمان ختم قرآن داشته 

باشند و اخالق و سبک اسالمى  را در استفاده 

موضوع تنظیم نمود و براى این که 
استفاده صحیح در خانواده از اینترنت 

صورت گیرد باید پدرخانواده یک رشته قوانین 
را لحاظ نماید و خانواده خودش را از آسیب هاى این 

شبکه هاى اجتماعى محافظ نماید. براى مثال زمانى 
باید اعالم خاموشى بزند و خانواده را از اینترنت جدا 
کند تا نظم خواب و زندگى به هم نریزد چرا که گرایش 
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   نوش آبادى
سخنگو و دبیر کمیته پدافند غیرعامل 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

پدافند غیرعامل فرهنگی؛ تقویت هویت ملی و دینی

پدافند غیرعامل، دفاعى غیرنظامى است که بدون 
کاربرد جنگ افزارهاى نظامى مى توان از وارد شدن 
خسارات مالى به تجهیزات و تأسیسات حیاتى و 
انسانى  تلفات  و  و غیرنظامى  نظامى  حساس 
جلوگیرى کرد و یا میزان این خسارات و تلفات را به 

حداقل رساند. 
در و اقع پدافند غیرعامل به معناى کاهش آسیب  پذیرى هنگام بحران است که بدون 
استفاده از اقدامات نظامى و بهره گیرى از فعالیت هاى غیرنظامى، فنى و مدیریتى صورت مى 
پذیرد. اقداماتى مانند: سازه هاى امن در مراکز حیاتى، مکان یابى مناسب براى استقرار مراکز 
مهم سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، استتار و اختفا و جابجایى، فریب و ... تا دشمن را از دست یابى 
به اهداف خود مأیوس و ناکام بسازد. اساسا تمام نهادها، نیروها، سازمان ها، صنایع و حتى مردم 
مى توانند در پدافند غیرعامل نقش موثرى ایفا کنند در حالى که در پدافند عامل سیستم هاى 
ضدهوایى و هواپیماهاى رهگیرى و نیروهاى مسلح مسئولیت را به عهده دارند. بنا بر این، 
پدافند غیرعامل، دفع خنثى سازى  و کاهش تأثیرات اقدامات آفندى دشمن وممانعت از 
دست یابى به اهداف خودى محسوب مى شود. پدافند غیرعامل فرهنگى باید از تمام امکانات 
فرهنگ و مؤلفه هاى متنوع فرهنگى مانند ادبیات، هنر، فیلم، سینما، مد و لباس، اخالقیات و 
اعتقادات و باورها بهره گیرد.از آنجا که فرهنگ را مجموعه اى از دانستنى ها، اعتقادات، عادات، 
سنت ها، باورها، اخالقیات و معاشرت هاى یک جامعه تعریف مى کنند بر همین اساس نقش 
پدافند غیرعامل در معرفى فرهنگ اسالمى ایرانى و ارائه سبک زندگى به منظور تقویت هویت 
ملى و دینى مردم حائز اهمیت است.به هر حال در راستاى مصون سازى کشور از تهدیدات 
فرهنگى، تمام نهادها و دستگاه هاى ذیربط باید بسیج شوند و نقش مردم در اقدامات خودجوش 
نیز در این رابطه اهمیت زیادى دارد.پدافند غیرعامل باید پایدارى ملى به وجود بیاورد و این 
پایدارى در گروى شناخت واقع بینانه از تهدیدات دشمن و به کارگیرى ابزار و تجهیزات مناسب 
و در خور به منظور مقابله با این تهدیدات است.آسیب پذیرى هاى فرهنگى به مراتب سخت تر 
و عمیق تر از آسیب هاى اقتصادى و نظامى است بنا بر این، تالش دشمن در این حوزه بیشتر 
از سایر حوزه ها است و به همین میزان برنامه ریزى و سیاست گزارى در حوزه فرهنگ از 
حساسیت باالترى برخوردار است.تهاجم فرهنگى و جنگ نرم دشمن، نیازمند شناخت جامع 
از اهداف و برنامه هاى دشمن و به کارگیرى تمام ابزارها و امکانات براى دفع، خنثى سازى یا 
کاهش آسیب پذیرى در حوزه فرهنگ است. تقویت باورها، توسعه فرهنگ اسالمى ایرانى و 

توجه به هویت ملى دینى در این ارتباط باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  بر اساس تکالیف و اهداف قانون تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى موارد 
زیر در چشم انداز اقدام قرار دارند:

1- رشد فضائل اخالقى بر اساس ایمان و تقوى
2-   استقالل فرهنگى و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب

3-  اعتالى آگاهى هاى عمومى در زمینه هاى مختلف و شکوفایى استعدادها 
و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه

4- رواج فرهنگ و هنر اسالمى
5- آگاهى جهانیان نسبت به مبانى و مظاهر و اهداف انقالب اسالمى

6-گسترش مناسبات فرهنگى با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان 
و  مستضعفان جهان

7- فراهم آمدن زمینه هاى وحدت میان مسلمانان

   بر همین اساس راهبردهاى محتوایى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به شکل 
زیر تعریف مى شوند:

 1- تعمیق و نشر ارزش هاى انقالب اسالمى برپایه مکتب فکرى و سیاسى 
امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمى 

2. ترویج و اقامه احکام الهى، نشر و تقویت اخالق اسالمى و فضائل انسانى 
برپایه دین  مدارى و فرهنگ دینى 

3. نقد مکاتب الحادى و انحرافى در عرصه هاى فرهنگى، هنرى، اجتماعى و 
مبارزه جدى با خرافات و موهومات 

4. تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیدارى 
اسالمى 

5. تبیین و تاکید بر مولفه هاى هویت ایرانى-  اسالمى برپایه میراث تاریخ 
تمدنى، مشاهیر و مفاخر ایرانى و اسالمى 

6. تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباورى ملى، امیدوارى و نشاط فردى و 
اجتماعى 

7. تولى و تبرى، تعمیق روحیه دشمن شناسى، ترویج فرهنگ ظلم ستیزى 
و استکبارستیزى 

8. تبیین و ارائه الگوهاى مطلوب حیات طیبه فردى -  اجتماعى برپایه معارف 
و آموزه هاى قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (سالم  ا... علیهم) 

9. توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده محورى در حیات فرهنگى 
جامعه و ممانعت از گسست نسل ها 

10.ترویج روحیه سلحشورى، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت طلبى و 
ذلت ناپذیرى 

11.مبارزه با فساد و تبعیض و اصالح فرهنگ نظام مدیریتى برپایه 
عدالت خواهى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منکر 

12.افزایش و ارتقاى آگاهى هاى عمومى و فرهنگ عمومى براساس تمدن 
فرهنگ ایرانى -  اسالمى و اهتمام جدى به زبان فارسى 

13.بازشناسى و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانى در مناطق 
مختلف کشور ایران اسالمى 

14.ترویج و اشاعه روحیه کار و خالقیت در راستاى فرهنگ مطلوب تالش و 
برپایى 
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    قرارگاه پدافند پرتوي با چه هدف و رویکردى 
ایجاد شده است؟ 

قرارگاه پدافند پرتویى کشور به جهت مقابله با تهدیدات 
و حوادث که در بخش تاسیسات هسته اى کشور ممکن 
است، بوجود آید، تشکیل شده است . الحمدهللا امروز نیروگاه 
بوشهر ساخته شده است، چرخه سوخت داریم، راکتور تهران 
و دیگر تاسیسات در حال فعالیت در زمینه تولید انرژى هسته 
اى صلح آمیز هستند و مزایایى از قبیل تولید انرژى الکتریکى 
و استفاده در صنعت پزشکى و کشاورزى را براى کشور به 
همراه دارند. این تأسیسات که ممکن است همانند دیگر 
تاسیسات بر اثر برخى حوادث و رخدادهاى طبیعى و یا 
غیرطبیعى دچار مشکل شوند و پیامدهایى براى جامعه 
داشته باشند و آسیب هاى جدى را براى سالمت مردم بوجود 
آورند که قرارگاه پدافند پرتوي متولى آن است تا در صورت 
بروز چنین حوادثى از قبل پیش بینى و کنترل کند و 
پیامدهایش را به نحوى مدیریت کند تا کم ترین آسیب به 

مردم برسد.  وظایف این قرارگاه در حوزه پرتوى و حوادثى 
که ممکن است براى جامعه پیش بیاید تعریف شده است و 
در کنار قرارگاه هایى همچون شیمیایى و زیستى به فعالیت 
مى پردازد و عموما حوزه سالمت مردم وظیفه مشخص این 
قرارگاه است. کنترل حوادثى که پیامدهاى آن به داخل 
مراکز هسته اى محدود مى شود با سازمان انرژى اتمى است 
و قرارگاه پدافند پرتوى کنترل حوادثى را که پیامدهاى آن ها 
به بیرون از مراکز گسترش مى یابد و مردم را تهدید مى کند 
بر عهده دارد و این وظیفه را با همکارى کلیه ى دستگاه هاى 

دولتى و نیز نیروهاى مسلح انجام مى دهد.

    این قرارگاه براى سال 95 چه برنامه هایى را 
عملیاتى خواهد کرد؟

در کنترل و هدایت حوادثى که ممکن است رخ دهد 
انتظامى،  نیروى  جمله  از  مختلفى  دستگاه هاى 
بیمارستان ها، هالل احمر، اورژانس ها، سیستم حمل و نقل، 

آتش نشانى، شهردارى ها، وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه ها 
باید وارد شوند و در کنترل حوادث کمک کنند که از جمله 
برنامه هاى سازمان ایجاد هماهنگى میان این دستگاه هاست 
و یکى از اساسى ترین برنامه ها و وظایفى که براى سازمان 
تعریف کرده ایم آن است که در یک حادثه احتمالى این 
دستگاه ها را به طور مناسبى هماهنگ کند تا هر یک بتوانند 
وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند. طبیعتا در صحنه 
عملیات اضطراب و آشفتگى زیاد است و باید بتوانیم با 
آموزش هاى مختلف به مسئوالن دستگاه ها و مردم این 
پیامدها را به خوبى کنترل کنیم و اجازه ندهیم یک حادثه 
فنى بواسطه اضطراب، آشفتگى، عجله و بى برنامگى 
گسترش یابد.  نیاز است تا پیش از حادثه، آموزش ها و 
برنامه ریزى  صورت گیرد و به دلیل این که حوزه عمل 
تخصصى است و برخى از آثار این حوادث که انتشار 
تابش هاى هسته اى است عموما با حواس پنجگانه قابل 
درك نیست، ضرورت دارد دستگاه ها و تجهیزات خاصى را 

قرارگاه پدافند پرتوي در سال 90 و با هدف مقابله با تهدیدات طبیعى و انسان ساز که ممکن است در مراکز هسته اى یا هر نقطه دیگر از کشور رخ دهند، ایجاد 
شده است. براى آشنایى با فعالیت هاى این قرارگاه و برنامه هاى آن گفتگویى با دکتر مسعود عبداله زاده جانشین قرارگاه پرتوى سازمان پدافند غیرعامل، رئیس 

پیشین دانشکده و پژوهشکده ى علوم پایه دانشگاه امام حسین(ع) و عضو هیات علمى این دانشگاه داشتیم که مى خوانید:

جانشین قرارگاه پدافند پرتوى سازمان پدافند غیرعامل

آگاه سازی مسئوالن و مردم مهم ترین هدف قرارگاه پرتوی 
برگزارى 5 رزمایش مقابله با حوادث پرتوى در کشور
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براى شناسایى و مقابله با این حوادث استفاده کنیم. به عبارت دیگر، 
تجهیز هم یکى از کارهایى است که باید در فعالیت هاى پدافندى دیده 

شود.
برنامه اى را براى سال 95 پیش بینى کرده ایم که در تمام بخش ها 
اعم از: آموزش، فرهنگ سازى، توجیه مردم و مسئوالن و تجهیز و 
کارهاى تحقیقاتى که پشتوانه برنامه ها خواهد بود، داراى طرح هایى 
متنوع است. بخش عمده این برنامه ها، رزمایش هایى است که باید اجرا 
شود تا بعد از آموزش ها و توجیه ها، دستگاه هاى مختلف در  میدان عمل 

با یکدیگر تمرین کنند.
امسال براى 3 استان هسته اى کشور برنامه رزمایش پیش بینى شده 
است که به خواست خدا رزمایش نخست، مهرماه سال جارى در کاشان 
برگزار شد و در حال برنامه ریزى براى اجراى دیگر رزمایش ها تا پایان 

سال جارى هستیم. 

    برنامه هاى آموزشى به ویژه براى مردم به چه صورت اجرایى 
مى شود؟

باید در آموزش ها مسئوالن را ابتدا آموزش مى دادیم که در همین 
راستا 2 سطح تخصصى آموزش را تعریف کردیم که در سطح اول با 
مبانى، تعاریف و کلیات حوزه پرتوى و بحران هاى پرتوى آشنا مى شوند 
و در سطح دوم نحوه عملکرد مسئوالن هر دستگاه و تیم هاى عملیاتى 
در رزمایش ها و حوادث واقعى آموزش داده مى شوند تا بتوانند وارد عمل 
شوند. مسئوالن هم براى آن که بتوانند در صحنه هاى بحرانى 
تصمیم گیرنده باشند و از انجام اقدامات و تصمیم هاى بیهوده پرهیز 
کنند، آموزش هایى در زمینه و حوزه تصمیم گیرى در سطح عالى سپرى 
کردند. این آموزش ها براى مسئوالن استان هاى هسته اى در برخى 

بخش ها، اجرایى شده است.
نگاه به نسبت مجهول و ناشناخته اى از حوزه پرتوى و انرژى هسته اى 
و حوادث ناشى از آن میان مردم وجود دارد که موجب نگرانى هایى شده 
است. نخستین اقدامى که در این راستا باید انجام دهیم کاهش نگرانى 
و دغدغه اصلى مردم است. پس آموزش هاى مردم عموما در همین 

راستا مى باشد.
بنا داریم مردم را از ماهیت تابش هاى هسته اى و حوادثى که ممکن 
است پیش آید، پیامد هاى زیست محیطى، پیامدهاى ممکن براى 
انسان، آشنا کنیم و در مرحله بعد نیز راه هاى مقابله با آن ها توضیح دهیم. 
این که به چه صورت مى توان آسیب هاى این حوادث را هم براى خود 

افراد و هم اموالشان به حداقل برسانند.
به نظر مى رسد این آموزش ها کمک مى کنند تا ترس مردم کم تر 
شود و نیز هنگام بروز حادثه مردم به کمک سازمان پدافند غیرعامل 
بیایند تا بتوان حوادث را کنترل کنیم. این آموزش ها هم شامل مباحث 
پرتوى است و هم شامل مباحث روحى و روانى تا نگرانى زیادى ایجاد 
نکند براى این که اگر حادثه اى به وقوع بپیوند، کشور این آمادگى را 

داشته باشد تا آسیب هاى آن را به حداقل برساند.

     مسیرهاى آموزش  به مردم را معرفى بفرمائید؟
مسیرهاى بستر این آموزش ها در مجموعه هاى مردمى از جمله 
دانشگاه ها، نمازهاى جمعه و جماعت، آموزشگاه ها، نخبگان و غیره و 
هرجایى که احساس شود جمعى از مردم حضور دارند، مى توانند 
تاثیرگذار باشند و مخاطب آموزش ها قرار گیرند. به نظر مى رسد در این 
زمینه کارهاى بسیارى باید صورت گیرد و در برخى استان ها اقدامات، 
مناسب پیش رفته و در برخى دیگر نیازمند همت و تالش بیشترى 

است.

  آیا آموزش ها عمومى است؟
این آموزش ها عموما باید براى کل کشور صورت گیرد اما فعال اولویت 
با استان هایى است که فعالیت هاى هسته اى در آن ها صورت مى گیرد. 
برنامه هایى نیز تدارك دیده شده است تا در سطح ملى از صداو سیما 

پخش شود و مردم آشنا شوند.

  رزمایش کاشان چگونه اجرا شد؟
رزمایش براى ایجاد آمادگى در بین مردم و مسئوالن هر منطقه اجرا 
مى شود و هدف اصلى این بود آشنا کردن مردم و مسئوالن کاشان با 
این گونه حوادث تا اگر حادثه اى در مرکز غنى سازى شهید احمدى 
روشن رخ داد آمادگى مقابله با آن را داشته باشند، بتوانند کنترل کنند 
و آسیب ها و پیامدهاى آن را کاهش دهند. اهداف دیگرى از قبیل ایجاد 
مدیریت واحد در زمان بحران، تمرین براى کارگروه ها و ارزیابى از نحوه 
استفاده از تجهیزات و بهره بردارى از آموزش ها، بررسى پوشش خبرى 
حادثه و میزان تعامل با مردم و اثرات اطالع رسانى و نیز ارزیابى آمادگى 
بیمارستان هاى منطقه شامل 3 شهر قم، کاشان و اصفهان براى ارائه 
خدمات مد نظر بوده است. ارزیابى از عملکرد نیروى انتظامى براى 
کنترل محیط و منطقه آلوده از دیگر اهداف این رزمایش بوده است و 

براى نمونه در مدت رزمایش 80 کیلومتر از جاده اصلى کاشان به 
اصفهان به مدت 9 ساعت بسته شد تا این رویداد نیز مورد ارزیابى و 
کنترل قرار گیرد. دستگاه هاى مختلفى در این رزمایش مورد ارزیابى 
قرار گرفتند و درصد خوبى از آموزش هاى ارائه شده مورد بهره بردارى 
قرار گرفت، نقایصى نیز وجود داشت که امیدواریم در آموزش ها و 

اقدامات بعدى بر طرف شود.

     رزمایش هاى بعدى در چه استان هایى برگزار خواهد شد؟
رزمایش بعدى در صورتى که شرایط آن فراهم باشد در استان هاى 

تهران و بوشهر در سال جارى برگزار خواهد شد.
  قرارگاه پدافند پرتوى براى هفته پدافند غیرعامل چه 

برنامه هایى خواهد داشت؟
بیشتر به دنبال آن هستیم تا آموزش ها، اطالع رسانى و فرهنگ سازى 
عمومى را براى همراه کردن جامعه با اقداماتى که در راستاى کنترل 
حوادث پرتوى رخ مى دهد، در دستور کار قرار دهیم و بتوانیم نتیجه 
مناسبى در این راستا بگیریم. بر همین اساس برگزارى همایش، تولید 
فیلم هاى مستند، جزوات و نشریات مرتبط و برگزارى نشست هاى 

تخصصى را در دستور کار داریم.

  آیا پژوهش ملى درباره میزان آگاهى مردم از آثار حوادث 
پرتوى صورت گرفته است؟ و چه مدت زمانى را براى اتمام 

آگاه سازى و آشنایى مردم پیش بینى کرده اید؟
باتوجه به این که در این زمینه هنوز در سطح ملى وارد نشده ایم، 
نظرسنجى هاى ملى نداشته ایم اما در استان هاى هدف مانند کاشان، 
قبل و بعد از برگزارى رزمایش ها، ارزیابى ها صورت مى گیرد تا 
مشخص شود اطالع رسانى ها و کارهاى صورت گرفته چه آثارى 
داشته و مردم چه میزان موضوع را پذیرفته و همراهى کرده اند.  هر 
سال برنامه هایى براى پیشرفت در این حوزه وجود دارد و تقسیم بندى 
وظایف انجام شده تا در خصوص حوادث با استفاده از امکانات و 
ظرفیت هاى کشور امکان پاسخ گویى فراهم شود. برنامه هاى 3 ساله، 
5 ساله و 10 ساله تعریف شده که در هر قسمت نیز بخش عمده کار 
به آگاه سازى و اطالع رسانى به مردم اختصاص دارد و هم اکنون در 
بازه زمانى 3 ساله برنامه ها قرار داریم که به نظر مى رسد با رزمایش هاى 
سال گذشته تهران و امسال در کاشان و 2 رزمایش دیگر، توانسته ایم 

هرساله به بخشى از این هدف دست یابیم. 
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1 -  چشم انداز 20 ساله جمهوري اسالمی ایران در افق 
1404

2 -  سیاست هاي کلی نظام در تدوین برنامه هاي 5 ساله 
پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران

3 - سیاست هاي کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل ابالغی 
مقام معظم رهبري

4 - سیاست هاي کلی نظام در حوزه خودکفایی دفاعی و 
امنیتی

5 - مواد 198، 199، 201، 231 و 215 قانون برنامه 5 ساله 
پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران

6 -    سیاست هاي کلی نظام در امنیت فضاي تبادل اطالعات 
را یا پدافند (پدافند سایبري)

7 -  سیاست هاي کلی نظام در  خودکفایی   صنعت
8 -   بند 15 ماده یک سند ملی آمایش سرزمینی

مشخص شده و بر همان اساس، کمیته پدافند غیرعامل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال 1386 با هدف 
سیاست گزاري، فرهنگ سازي و آموزش عمومی، ایجاد 
آمادگی و افزایش مقاومت ملی، شناسایی و پایش تهدیدات، 
طبقه بندي و سطح بندي مراکز ثقل، تنظیم راهبرد هاي 
کالن فرهنگی پدافند غیرعامل، کاهش آسیب پذیري 
زیرساخت هاي حیاتی، حساس و مهم، برنامه ریزي و نظارت 

بر اجراي طرح هاي پدافند غیرعامل تشکیل گردید.

   شرح وظایف کمیته پدافند غیر عامل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

1 - تهیه و تدوین برنامه هاي سالیانه و 5 ساله پدافند غیر 
عامل دستگاه 

2 - آموزش و فرهنگ سازي پدافند غیرعامل در سطوح 
مختلف دستگاه

3 - شناسایی و طبقه بندي زیرساخت هاي دستگاه و 
به روزرسانی آن ها با توجه به پویا بودن تهدیدات

4 - تهیه برآورد تهدیدات تخصصی دستگاه در حوزه هاي 
مختلف و به روز رسانی آن ها

-5 تهیه برآورد رزمایش هاي تخصصی دستگاه و پیگیري 
اجراي آن با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور

-6 تهیه آسیب پذیري حوزه هاي مختلف دستگاه و طراحی 
اقدامات پدافند غیرعامل براي کاهش آن ها

7 - حفظ و مراقبت از اطالعات و طرح هاي طبقه بندي 
پدافند غیرعامل دستگاه

8 - نظارت بر اجراي طرح هاي پدافند غیرعامل
9 - پیگیري و دریافت گزارش هاي مرحله اي مشاورین 

طرح هاي پدافند غیرعامل دستگاه
10 - برقراري جلسات و ارائه گزارش پیشرفت پروژه هاي 
طراحی هاي پدافند غیرعامل و ارسال گزارش به سازمان 

پدافند غیرعامل
11 - برآورد اعتبارات مورد نیاز طرح هاي پدافند غیرعامل و 

ارائه به مراجع ذیربط براي پیش بینی در بودجه سنواتی 
-12 بررسی مقدماتی طرح هاي پدافند غیرعامل دستگاه و 

ارائه به سازمان پدافند غیرعامل
13 - ارائه گزارش عملکرد سالیانه به سازمان پدافند 

غیرعامل
گزارش عملکرد کمیته پدافند غیرعامل وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

   تولید و چاپ 8 عنوان کتاب با موضوع پدافند 
غیرعامل از جمله:

1 -حکومت زمامداري اسالمی از دیدگاه قرآن درموضوع 
دفاع غیرعامل

2 -نقش پدافند غیرعامل در امنیت و اقتدار ملی
 3 -ارتباط مسائل اجتماعی و فرهنگی در پدافند غیرعامل

 4 -عملیات جنگ روانی در پدافند غیرعامل
5 -جنگ نرم تبیین مفهومی، دیدگاه هاي قرآن، پیشینه 

تاریخی و تاکتیک ها و نقش رسانه درآن
-6کلیات و مفاهیم جنگ روانی

 -7اطالع رسانی در شرایط بحران ناشی از جنگ با تاکید بر 
رسانه

8 - پدافند غیرعامل با رویکرد فرهنگی (ویژه دوره عمومی 
کارکنان دستگاه هاي فرهنگی) 

حفظ و توسعه بنیه دفاعی، استحکام داخلی و قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات به عنوان یک نیاز دائمی و همیشگی براي حفظ و توسعه اقتدار ملی است و کمیته پدافند 
غیرعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ماموریت دارد به منظور تحقق رسالت قانونى و تدابیر و فرامین مقام معظم رهبري در زمینه پدافند غیرعامل در سطح دستگاه اقداماتی 
را به عمل آورد که از جمله مهم ترین آنها عبارتند است از: آشناسازي مردم با اهداف، اصول، مبانی و سیاست هاي دفاع غیرعامل، شیوه هاي حفظ ثبات وآرامش فردي و اجتماعی، 
آشنائی با شیوه هاي جنگ روانی و تهاجم فرهنگی دشمنان، شناخت و معرفی منافع ملی کشور، گونه شناسی تهدیدات، گسترش و توسعه فرهنگ آمادگی دفاع همگانی در 
مقابل هرگونه تهدید براي حفظ پایداري ملی و استمرار جریان اطالع رسانی در شرایط بحران. اهداف و تکالیف قانونى این وزارت خانه در اسناد و سیاست هاى کلى از جمله اسناد 

باال دستی زیر:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

گزارش عملكرد كميته پدافند غيرعامل
به مناسبت فرارسیدن ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی
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گزارش عملکرد

   تولید وچاپ 6 عنوان کتاب با عنوان پدافند غیرعامل، 
باید ها ونبایدها: 

1 -ازجنگ سایبرى تا پدافند غیرعامل 
  2 - پدافند غیرعامل، نخبگان و اتاق هاي ایده پرداز جنگ نرم    

3 -سیاست گزاري جامع در قبال شبکه هاي اینترنتی 
4 -بستر اینترنت و چالش هاي امنیتی، سیاسی و ...

5 -پدافند غیرعامل و تکنولوژى هاى ارتباطى 
6 -رسالت خبرنگاران در حوزه پدافند غیرعامل کشور

  تولید و چاپ بروشورهاي فرهنگ سازي و اطالع رسانی 
در زمینه پدافند غیرعامل

1 -اهمیت پدافند غیرعامل در کالم مقام معظم رهبري 
2 - آشنایی با پدافند غیر عامل 

3 -بررسی نقش تبلیغات در پدافند غیر عامل 
4 -بررسی و تاثیر فرقه هاي ضاله و عرفان هاي نوظهور (انواع 

شیوه هاي پدافند غیر عامل در جهان امروز )
 -5 نقش پدافند غیرعامل در بیداري اسالمی وحفظ انقالب هاي 

اخیر

   تولید 2 عنوان فیلم نامه سینمائی با عنوان «میراث امید» 
و «دیوار سفید »

- تهیه و تولید 6 مورد کلیپ ویدئویی با موضوع
1 -فرهنگ سازي اصول ومبانی پدافند غیرعامل

 2 -تهدیدشناسی جنگ نرم
 3 -استمرار جریان اطالع رسانی در شرایط بحران 

4 -کارکرد فرهنگ در پایداري ملی
 5 -آشنایی با شیوه ها وابزارهاي جنگ رسانه اي

 6 -تهدیدات سایبري
- برگزاري دوره آموزش خبرنگاري در شرایط بحران ناشى از جنگ 

در دانشکده علمى کاربردى خبر 
- حمایت از  10 عنوان نشریه 

- برپایی نمایشگاه دستاوردهاي کمیته پدافند غیرعامل با مشارکت 
انجمن علمی پدافند غیرعامل در ساختمان مرکزي وزارتخانه 

- نشست خبري مشترك رئیس کمیته پدافند غیر عامل وزارت 
متبوع و سردار دکتر جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل

- برگزاري مسابقه کتاب خوانی هفته پدافند غیرعامل 
- ابالغ بخشنامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعمل هاي سازمان پدافند 

غیرعامل به معاونت ها، سازمان هاي تابعه و مراکز ستادي
- معرفی افراد دارایشرایط جهت شرکت در آزمون گرایش هاي 

مختلف کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل 
- ارسال محصوالت فرهنگی هفته پدافند غیرعامل به معاونت ها، 

سازمان هاي تابعه و مراکز ستادي
- قدردانی از فعالیت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در کنفرانس 

ملی پدافند غیرعامل

  گزارش عملکرد معاونت ها،سازمان هاي تابعه و مراکز 
ستادي

معاونت توسعه مدیریت و منابع
- بازدید و به روزرسانى سیستم اعالم حریق در کلیه ساختمان هاى 

تابعه ستاد مرکزى
- برگزاري دوره آموزش ضمن خدمت پدافند غیرعامل به مدت 12 
ساعت براي مدیران ستادي و کارکنان از سوي دفتر نوسازي و تحول 

اداري
– تعمیر و نگهدارى هفتگى، ماهانه و سالیانه 19 باب ساختمان 

مرکزى و ادارات تابعه در قالب عقد قرارداد با شرکت هاى ذیصالح
- برقرارى شیفت هاى شبانه روزى فنى برق، موتورخانه و تأسیسات 

در ساختمان مرکزى 
- معرفی مبحث 21 مقررات ملی ساختمان براي مهندسان شاغل 
در دفتر طرح هاي عمرانی و رعایت آن در ساخت مجتمع هاي 

فرهنگی و هنري 
معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی

- تعامل با مدیران مسؤل روزنامه هاي کثیراالنتشار و خبرگزاري ها 
به منظور اطالع رسانی مناسب و تبلیغات رسانه اي مؤثر درباره پدافند 

غیرعامل 
خبرگزاري جمهوري اسالمی

- اطالع رسانی اخبار و رویدادهاي ملی و استانی پدافند غیرعامل 

  معاونت امور فرهنگی
- تشکیل کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل 

- ایجاد ظرفیت هاي تبلیغی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و 
نمایشگاه هاي کتاب استانی

- شناسایی و پایش ناشران فعال در حوزه پدافند غیرعامل و شناسایی 
170 عنوان کتاب 

- حمایت از چاپ و خرید کتب پدافند غیرعامل 
-پیشنهاد و اعالم آمادگی معاونت جهت برگزاري جشنواره کتاب 

سال پدافند غیرعامل در صورت مشارکت سازمان هاي مرتبط

   سازمان امور سینمایی 
- پخش نماهنگ هاي هفته پدافند غیرعامل در سینماهاي کشور از 

سوي سازمان امور سینمایی
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی

- اطالع رسانی اخبار، رویدادها و فراخوان هاي پدافند غیرعامل از 
طریق پورتال اصلی وزارتخانه 

- انجام تبلیغات محیطی اعم از نصب بنر و پوستر به مناسبت هفته 
پدافند غیرعامل 

-ارسال پیامک هاي مرتبط با هقته پدافند غیرعامل براي مدیران و 
مسؤالن فرهنگی کشور

   مرکز مقاومت بسیج
- برگزاري دوره هاي آموزش تکمیلی آشنایی با مباحث پدافند 
غیرعامل و شاخص هاي جنگ نرم در حوزه هاي سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی و راههاي مقابله با آسیب هاي احتمالی با حضور فرماندهان 
پایگاه هاي بسیج ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در مشهد 

مقدس
- برگزاري اردوي آموزشی یک روزه پدافند غیرعامل با حضور 
نیروهاي فعال بسیجی عضو گردان عاشورا در جوار حرم مطهر امام 

زاده داود تهران 
مرکز حراست

- افزایش دوربین هاي مدار بسته به تعداد 50 دستگاه در ساختمان 

مرکزي، ساختمان فجر و کانون هاي مساجد
- احیاي مجدد سیستم اعالم حریق در ساختمان مرکزي

- پلمپ سرورها براي جلوگیري از دخل و تصرف سخت افزارها براي 
حراست هاي تابعه و استانی

- بازرسی از وضعیت حفاظت فناوري اطالعات ادارات کل استانی، 
معاونت ها و سازمان هاي تابعه

- تهیه و توزیع 19 شماره از نشریه حفاظت IT در سطح وزارت خانه 
و ادارات کل استانی براي توجیه حفاظتی در حوزه فناوري اطالعات

- به رو  رسانی و شناسایی آسیب ها و تهدیدات در کلیه حوزه ها

   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
- تدوین و اجراي طرح هاي حفاظتی جهت اماکن سازمان در داخل 

و خارج کشور
- اجراي دوره هاي آموزشی جهت کارکنان و مأمورین اعزامی به 

خارج از کشور
- مقابله با تبلیغات منفی استکبار جهانی در عرصه بین الملل در 
زمینه هاي اسالم هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی از طریق اجراي 

برنامه در خارج از کشور
- دعوت از نخبگان و فرهیختگان کشورهاي خارجی جهت حضور 

در ایران و آشنایی با پیشرفت هاي ایران امروز
- برگزاري اردوهاي ایران شناسی و گسترش زبان فارسی براي 

دانشجویان خارجی
- برگزاري اردوهاي راهیان نور بین الملل جهت ترویج ارزش هاي 

دوران دفاع مقدس براي میهمانان خارجی
- چاپ و انتشار کتاب هاي مفاهیم و اصول انقالب اسالمی به 21 زبان 

بین المللی

 ستاد عالی کانون هاي فرهنگی هنري مساجد
- ارتقاي سطح دانش و آگاهی مدیران و کارکنان ستادي و استانی 

ستاد با شرکت در دوره هاي تخصصی پدافند غیرعامل
از طریق  پدافند غیرعامل در حوزه فرهنگ  -گفتمان سازي 

خبرگزاري شبستان
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بروجردى با اشاره به پیشرفت طرح تولید تلفن ویژه 
مســئوالن گفت: اقدامات الزم در این زمینه در کمیته 
پدافند غیرعامل انجام شــده و طراحى و ساخت آن در 

دست انجام است.
به گزارش پایــداران، عالالدیــن بروجردى رئیس 
کمیســیون امنیت ملى مجلس افزود: کاربرد تلفن هاى 
هوشمند براى افراد عادى وسیله ارتباطى مناسبى است 
اما به دلیل خطرات جدى بر ضد مسئوالن، دنبال تولید 

تلفن ملى ایمن هستیم. 
بروجردى در حاشیه بازدید از ساختمان پلیس فتا گفت: 
کمیته پدافند غیرعامل کاربرد تلفن هاى هوشمند موجود 
را به علت توانائى دشمن در کسب اطالعات از مسئوالن و 
ایجاد تهدیدات امنیتى علیه ارگان ها و افراد براى مسئوالن 

ممنوع کرده است.
وى با اشاره پیشرفت قابل توجه تولید این گوشى ها 
تاکید کرد: اقدامات الزم در این زمینه در کمیته پدافند 
غیرعامل انجام شــده و رده هایى حائز اســتفاده اعالم 

مى شود.
بروجردى، خواستار رعایت نکات امنیتى مصونیت زا 
از سوى مســئوالن و خانواده ها و نیز آموزش مصونیت و 
رعایت امنیت توسط رســانه ملى براى باال بردن آستانه 

حساسیت مردم شد.
وى با اشــاره به اقدامات منافقین در به کارگیرى از 
تلفن هاى هوشمند گفت: سازمان هاى اطالعاتى خارجى 
و منافقان با تماس هاى انحرافى به دنبال کسب اطالع و 
تخلیه تلفنى هستند و مسئوالن امنیتى کشور همواره نیز 

از روش هاى مصون سازى آگاهى دارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس شوراى اسالمى 
در مورد فیلتر تلگرام یا دیگر شبکه هاى اجتماعى مجازى 
گفت: مانند هر کشور توسعه یافته از اقدام متناسب در 
راستاى ایجاد مصونیت و حفظ منافع ملى استقبال مى شود 
اما کشورهاى سازنده این فناورى با وجود برخوردارى از 

چنین امکاناتى در کاربرد این ابزارها بسیار مراقبت دارند.
بروجردى هم چنین درباره اقدامات خصمانه عربستان و 
فعالیت گروه هاى تکفیرى از جمله داعش گفت: داعشى ها 
گروه هاى متعددى از ســوریه یا عراق فرستاده اند اما با 
اشراف اطالعاتى خوب حرکت آنها از مبدا نیز تحت کنترل 

قرار دارد.
هم چنین، عربســتان از تمام ظرفیت خود در ابعاد 
سیاسى، بین المللى، اقتصادى و امنیتى استفاده مى کند و 
اخیرا نیز به پشتیبانى و تحریک حزب دموکرات نیز پس از 
سال ها سکون اقدام کرده است، هر چند همه فعالیت هاى 

آن ها نیز تحت اشراف اطالعاتى است.

رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس
تولید تلفن ویژه مسئوالن

 با حمایت سازمان پدافند غیر عامل 

سردار سالمى در مجمع فرماندهان سپاه

جنگ واقعِى دشمنان 
تالش براى تغییر هویت اسالمى جوانان مبتنى بر هرج و مرج است

جانشین فرمانده کل ســپاه با اشاره به 
جریان سازى دشمنان انقالب گفت: دشمنان 
تالش مى کنند هویت اســالمى جوانان را با 
هویت غربى مبتنى بر هرج و مرج و پریشانى 
تغییر دهند و این یک جنگ واقعى اســت. 
جنگى که داراى برنامه، راهبرد و فرماندهى 

است. 
به گزارش پایداران، سردار حسین سالمى 
جانشین فرمانده کل سپاه در بیست و دومین 
مجمع سراسرى فرماندهان و مسئوالن سپاه 
پاسداران اظهار داشت: دشمنان در نفوذ خود 
تالش مى کنند عقالنیت معنوى و انقالبى را 

به عقالنیت محاسباتى و مادى تبدیل کنند تا جریان سازش در ایران برقرار شود. در بعد فرهنگى 
آن ها در پى محو فرهنگ اسالم تحت عنوان جهانى شدن هستند و مى خواهند ارزش هاى خود را 

جایگزین ارزشهاى اسالمى کنند. 
سالمى تاکید کرد: آن ها به دنبال تغییر سبک زندگى، تغییر روحیه جهادى اسالمى و انقالبى ما 
هستند و این رویکرد ما را مجبور به پیروزى مى کند و مجبوریم که استخوان هاى دشمنان را بشکنیم. 
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به پیروزى هاى جهان اسالم در دنیاى امروز گفت: حقیقت 
بزرگى در عالم ظهور کرده و آن حاکمیت اسالم است و اکنون اسالم به عنوان قدرت بزرگى ظهور 
کرده است که یکى از اضالع اصلى هندسه قدرت در جهان به شمار مى رود. دشمن در حال عقب 
نشینى در جهان اسالم است چرا که منطق آنان شکست خورده و اســالم بر پایه کرامت انسانى 

صفحات تاریک روح و جان بشر را روشن کرده است. 
اسالم پرچمدار بیدارى انسانى در سراسر جهان است که تمرکز و توان دشمن را به هم ریخته است 
و انقالب اسالمى هم به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل شده و استکبار دریافته است که پیام انقالب 

فراگیر شده و جغرافیا نمى شناسد. 
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: استکبار آرزوهاى خویش را بر باد رفته مى بیند و در این روند 
شکست خورده واکنش استکبار از ابتداى پیروزى انقالب اسالمى تاکنون جنگ بوده است جنگى 

وسیع و منحصر به فرد. 
سالمى ادامه داد: ما در معرض یک نبرد بزرگ قرار گرفتیم، با آن رشد یافتیم و در مسیر آن بودیم. 
این جنگ همه جانبه است و استکبار با همه وجود تالش داشته تا ضربه بزند اما موفق نبوده و ما به 

تجربیات بزرگى دست یافته ایم. 
سالمى تاکید کرد: این جنگ تمام عیار است، دشمن تالش دارد با جنگ خود به تضعیف ملت ها، 
دولت ها و کشور ها بر جهان اسالم سلطه پیدا کند و با ورود به قلب اسالم سلطه خود را بر آن تحکیم 

کند و بر آن حاکم شود.
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رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوربا معاون دبیر کل 
سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده 
کمک هاى اضطرارى دیدار و گفتگو کرد.سردار جاللى 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل در دیدار با استفان 
اوبراین،معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور 
بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک هاى اضطرارى و 
هیات همراه به جمهورى اسالمى، با اشاره به موضوع 
بشردوستانه و حفظ و حراست از جان انسان ها در برابر 
انواع حوادث ،گفت: ما در ایران دو سازمان داریم؛ یکى 
سازمان مدیریت بحران و دیگرى سازمان پدافند غیر 
عامل، سازمان مدیریت بحران بر مدیریت حوادث با منشاء 
طبیعى متمرکز شده است و سازمان پدافند غیرعامل بر 
تهدیدات و حوادث انسان ساخت متمرکز است، در 
تهدیدات انسان ساخت دو دسته تهدیدات کلى داریم، 
دسته اول تهدیدات صنعتى مثل نشت زیرساخت هاى 
صنعتى و دسته دوم موارد مربوط به درگیرى ها و جنگ 
است.وى مسئولیت دیگر سازمان را هماهنگ کننده 
استفاده از نیروهاى مسلح در کمک به دولت در حوادث 
طبیعى براى امداد رسانى مردم اعالم و اظهار داشت؛ ما 
طرح ریزى هایى انجام مى دهیم که از ابزار نظامى مثل 
بالگرد و هواپیما و حتى نیروهاى نظامى براى شرایط و 
حادثه بسیار حاد جهت کمک به مردم استفاده کنیم و 
هماهنگى ها را در این زمینه با بخش هاى غیرنظامى انجام 
مى دهیم.جاللى مأموریت اصلى سازمان را رویکرد غیر 
عامل عنوان داشت و گفت: این بدین معنى است که بدون 
استفاده از هیچ نوع سالح و تجهیزات نظامى بلکه با 
آمادگى، تحرك و جابجایى بتوانیم جان انسان ها را در برابر 
حوادث نجات دهیم،در واقع موضوع محورى و اساسى 
سازمان پدافند غیرعامل حفاظت ،صیانت و حمایت از 
ادامه  در  است.وى  تهدید  نوع  هر  برابر  در  مردم 
گفت:همچنین سعى مى کنیم در ساخت و ساز کشور 

سیاست ها و مالحظاتى تنظیم کنیم تا زیر ساخت ها 
بتوانند کارکرد دوگانه اى داشته باشند براى ایجاد فضاى 
امن در شرایط بروز جنگ و حوادث ،مانند استفاده از مترو 
ها به عنوان کارکرد دوگانه یا پارکینگ هاى مجتمع هاى 
مسکونى، این دسته از رویکردها را به عنوان رویکرد هاى 
مهندسى و زیرساختى دنبال مى کنیم.رئیس سازمان 
پدافند غیر عامل کشور رویکرد دیگر سازمان را شناسایى 
مراکز پر خطر و درون شهر ها و مراکزجمعیت نام برد 
وگفت:در این زمینه طراحى هایى انجام مى دهیم تا 
دربرنامه هاى توسعه این مراکز به بیرون شهر ها منتقل 
شود و احتمال خطر آن براى مردم به حداقل برسد.دکتر 
جاللى حوزه بعدى فعالیت هاى سازمان را حوادث نشت 
هسته اى عنوان داشت و گفت: براى مثال اگر احتمال 
نشت صنعتى وجود داشته باشد باید مردم را سازماندهى 
کرده،تابلوهاى آلودگى سنج نصب کنیم، هشدارهاى الزم 
را به مردم داده و آموزش هاى مورد نیاز انجام گیرد. تا کنون 
ما در 4 استان بوشهر، اصفهان، مرکزى و تهران تمرین 
هایى در این زمینه انجام داده ایم، مهرماه تمرینى در شهر 
کاشان برگزار خواهیم کرد که در آن تمام ظرفیت هاى 
شهرى کاشان را در این زمینه آموزش خواهیم داد.

سردارجاللى اشاره اى هم به دوران دفاع مقدس داشت و 
گفت:، ما تجربه خوبى از دوران دفاع مقدس داریم زمانى 
که توسط صدام مورد تهاجم واقع شدیم و بخش هایى از 
کشور ما اشغال شد ، جمعیتى نزدیک به یک و نیم تا دو 
میلیون نفر تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. در این دوران 
مجبور بودیم که اسکان اضطرارى مردم را در شهرهاى 
جدید انجام دهیم و آنها را به مدت 8 سال اداره کنیم، 
خوشبختانه پس از پایان جنگ توانستیم شهرها را 
بازسازى کرده و مردم را به خانه هاى شان بر گردانیم،در 
واقع ما یک عملیات هشت ساله ى انتقال و ادراه جمعیت 
2 میلیون نفرى را در طول جنگ تجربه کردیم.وى 

گفت:زمانى که جنگ افغانستان و عراق دراطراف کشور 
به وجود آمد ، تبعات مهاجرت جمعیت انسانى بى دفاع و 
غیرنظامى به اندازه زیادى بر ما تحمیل شد،در حوزه 
افغانستان پذیراى جمعیتى نزدیک به دو میلیون نفر 
مهاجر هستیم که به خاطر نا امنى هاى جنگ به داخل 
کشور ایران مهاجرت کردند و حقوق شهروندى از جمله 
آموزش را براى این افراد ایجاد کرده ایم،در جنگ عراق 
هم همین اتفاق افتاد و بخش زیادى از مردم عراق به داخل 
مرزهاى ما آمدند و از آنها حمایت و حفاظت کردیم ، حتى 
در داخل عراق نیز کمک هایى در این زمینه انجام داده ایم.

جاللى ضمن استقبال از اینکه در سازمان ملل با یک نگاه 
غیر سیاسى و صرفاً براى کمک به حفظ جان انسان ها در 
برابر حوادث فعالیت مى کنند گفت: آمادگى داریم تا 
بتوانیم اقدامات دوجانبه اى هم در زمینه ى انتقال تجارب 
و هم در زمینه ى آموزش داشته باشیم تا بتوانیم کمک 
هایى در این زمینه ارائه کنیم.وى در رابطه با همکارى هاى 
بخش نظامى در حوادث نیز گفت:حوادث را به سطوح 
ملى، منطقه اى، انسانى و شهرستانى دسته بندى کرده 
ایم ، اگر احساس کنیم که حادثه در مقیاس ملى اتفاق 
افتاده است با اعالم وزارت کشور، استانداران و سازمان 
مدیریت بحران نیروهاى نظامى مى توانند وارد عمل شده 
وبه مردم کمک کنند به عنوان مثال حادثه زلزله بم .  
دکترجاللى در رابطه با زمینه هاى همکارى با سازمان ملل 
گفت:، اگر دوستان آمادگى داشته باشند مى توانند لیستى 
از کمک ها و اقدامات اجرایى را که مى توان انجام داد تهیه 
کنند و ما هم لیستى تهیه مى کنیم و بر اساس آن مى 
توانیم یک کار مشترك تنظیم کرده و یک برنامه ى دو 
جانبه آماده نماییم.رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
گفت:نقش سازمان پدافند غیرعامل یک نقش اجرایى 
نیست بلکه نقش هماهنگ کنندگى و حاکمیتى دارد که 

بین بخش هاى نظامى و غیرنظامى انجام میدهد.
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حوادث نجات دهیم،در واقع موضوع محورى و اساسى 
سازمان پدافند غیرعامل حفاظت ،صیانت و حمایت از 
ادامه  در  است.وى  تهدید  نوع  هر  برابر  در  مردم 
گفت:همچنین سعى مى کنیم در ساخت و ساز کشور 

خوشبختانه پس از پایان جنگ توانستیم شهرها را 
بازسازى کرده و مردم را به خانه هاى شان بر گردانیم،در 
واقع ما یک عملیات هشت ساله ى انتقال و ادراه جمعیت 
2 میلیون نفرى را در طول جنگ تجربه کردیم.وى 

جانبه آماده نماییم.رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
گفت:نقش سازمان پدافند غیرعامل یک نقش اجرایى 
نیست بلکه نقش هماهنگ کنندگى و حاکمیتى دارد که 

بین بخش هاى نظامى و غیرنظامى انجام میدهد.

در دیدارسردار جاللى با استفان اوبراین عنوان شد

همکاری سازمان پدافند غیر عامل 
با سازمان ملل متحد 

بین الملل
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دبیرعلمى انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه

ارتش سایبرى حوزه علمیه  
تشکیل شود 

مقام هاى آمریکایى اعــالم کردند یک فرد 
دستگیر شده در آژانس امنیت ملى این کشور، 
مظنون به ســرقت اســناد کد گذارى شده و 
محرمانه ى نفوذ به ســامانه هاى رایانه اى ایران، 

چین و روسیه بوده است.
به گزارش پایداران، در پى بازداشــت یک 
پیمانکار آژانس امنیت ملى آمریکا به اتهام سرقت 
اطالعات امنیتى توسط پلیس فدرال آمریکا اینک 
از تالش آژانس امنیت ملى این کشور براى رخنه 
به سامانه هاى رایانه  اى ایران،روسیه، کره شمالى و 
چین پرده برداشته شده است. روزنامه بوستون 
گالب نوشته اســت ماهیت اطالعات به سرقت 
رفته این اسناد با ماجراى اسنودن متفاوت است 

و اف بى آى در حال بررســى اتهام مظنون براى 
سرقت و افشاى اطالعات با طبقه بندى محرمانه 
و به شدت کدگذارى شده اســت. بنا بر همین 
گزارش، تائید اتهام سرقت «وضعیت شرم آورى» 
را براى بار دوم در 3 سال گذشته ایجاد خواهد کرد 
که در آن یک کارمند آژانس امنیت ملى آمریکا 
موفق به سرقت اطالعات سرى شده است. ادوارد 
اســنودن پیمانکار این نهاد امنیتى نیز در سال 
2013 به گنجینه اى گسترده  از اسناد طبقه بندى 
شده دست یافته بود که بعدها آن ها  را در اختیار 
روزنامه نگاران قرار داد و برنامه هاى نظارتى آژانس 
امنیت ملى آمریکا در داخل و خارج از کشــور 

افشا کرد. 

پدافند غیرعامل در سوئیس
سوئیس داراى سابقه طوالنى بى طرفى در مناسبات جهانى است به طورى که این کشور از سال 1815 تا 
کنون وارد هیچ جنگى نشده است. مردم سوئیس در 1959 میالدي به اضافه شدن بند دفاع  غیرعامل به 
قانون اساسی دولت مرکزي رأي مثبت دادند. کشور سوئیس سمبل و نماد توجه به پدافند غیرعامل محسوب 
مى شود و این کشور در حالیکه هیچ گونه تهدیدى ندارد و کشورى بى طرف در اروپا شناخته مى شود اما 
آینده نگرى مى کند و پدافند غیرعامل قوى در آن کشور وجود دارد. سوئیس هیچگونه منابع طبیعى ندارد 
اما یکى از باالترین میزان درآمد سرانه در جهان را دارد و اقتصادش بر پایه صنعت، کشاورزى، توریسم، 
بانک دارى و بیمه است. برنامه پدافند غیرعامل سوئیس از اوایل دهه 1960 با جدیت هر چه تمام تر آغاز 
شد. سازمان  CDO سوئیس که یک سازمان غیرنظامی و غیردولتی است برنامه ریزي هاي مرتبط با پدافند 
غیرعامل را انجام می دهد. این سازمان 8 جلد کتاب به عنوان ضوابط و اصول پدافند غیرعامل تدوین کرده 
است.برنامه ریزان دفاع غیرنظامی و دفاع غیرعامل سوئیس اعتقاد دارند که جنگ براي حیات یک ملت 
تنها محدود به جبهه نظامی نمی باشد. هدف هر دولتی در یک منازعه تمام عیار حفظ حیات خود شامل 
ادامه حیات اقتصادي، مالی، منابع معنوي و کل جمعیت غیرنظامی اش می باشد.  بسیارى از تاسیسات و 
ساختمان هاى این کشور 2 منظوره احداث و عالوه بر کاربردهاى متفاوت در شرایط عادى در شرایط بحران 
نیز به پناهگاه تبدیل مى شوند. مردم و شرکت هاى ملى و خصوصى در صورت رعایت استانداردهاى دفاع 
غیرعامل از دولت ها کمک هاى مالى دریافت مى نمایند و ساخت پناهگاه در مدارس، دانشگاه ها و مراکز 
مشابه الزامى است. اداره فدرال سوئیس براى حفاظت از غیر نظامیان به عنوان تشکیالت زیر مجموعه 
وزارت دفاع، حفاظت غیر نظامى و ورزش مسئول ارائه خدمات در حوزه دفاع غیر نظامى در سوئیس است. 
مرکز عملیات اضطرار ملى و همچنین البراتوار اسپایز که وظیفه پژوهش و حفاظت در مقابل سالح هاى کشتار 
جمعى را بر عهده دارد، تحت نظر این تشکیالت فعالیت مى کنند.سوئیس در زمان جنگ، شبکه گسترده اى 
از پناهگاه هاى هسته اى براى غیرنظامیان ایجاد کرد که تونل سوننبرگ یکى از آن ها است. کتاب روش هاى 
زنده ماندن در جنگ هسته اى به عنوان مرجع مطالعات دفاع غیرنظامى هسته اى تاکید مى کند که سوئیس 
بهترین سیستم دفاع غیرنظامى در جهان را دارد که یک نمونه آن، ایجاد پناهگاه هاى مقاوم در برابر انفجار 

براى بیش از 85 درصد از شهروندان این کشور است.

حجت االسالم مرتضوى هشترودى از عملکرد شوراى عالى فضاى 
مجازى انتقاد کرد و گفت: متأسفانه از زمان تأسیس شوراى عالى فضاى 
مجازى تاکنون، برنامه عملیاتى و اجرایى قابل لمســى از این شورا 
مشاهده نشده است. حجت االسالم سید محمود مرتضوى هشترودى 
، با بیان این که رهبر معظم انقالب آینده نگر است و خود نیز مى تواند 
آینده سازى کند، گفت: رهبر معظم انقالب چندین سال است در زمینه 
اهمیت فضاى مجازى سخنرانى هاى فراوانى کرده و فرمایشاتى نیز 
داشته اند اما متأسفانه مسؤوالن حکومتى و دولتى اهمیتى براى آن 
قائل نشــده اند.دبیرعلمى انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم 
اضافه کرد: فضاى مجازى امروزه به حقیقت تبدیل شده است زیرا به 
قدرى گسترش پیدا کرده و داراى اهمیت شده که از مجاز خارج و به 
حقیقت رسیده است و تمام نوجوانان و جوانان حتى افراد مسن زمان 
طوالنى را در فضاى مجازى حضور دارند؛ امروزه فضاى مجازى به مکان 
و زمان خاصى نیاز ندارد و در هرمکانى در دسترس است.وى با اشاره به 
سخنان رهبر معظم انقالب مبنى بر ضرورت آشنایى روحانیت با فضاى 
مجازى خاطرنشان کرد: برخى از طالب فعالیت هاى فراوانى در فضاى 
مجازى دارند اما حضور آنها با توجه به هجمه هایى که در فضاى مجازى 
وجود دارد بسیار ضعیف است بنابر این ضرورى است هر طلبه با توجه به 
تخصص خود در فضاى مجازى حضور داشته باشد.مدیر مرکز مطالعات 
و تحقیقات اسالمى سروش حکمت رضوى اظهار داشت: فضاى مجازى 
همانند زعفران است زیرا همان گونه که استفاده مناسب از زعفران 
داراى خاصیت فراوانى است اما استفاده بیش از حد آن، نارسایى قلبى 
ایجاد مى کند فضاى مجازى نیز داراى فایده و ضررهاى فراوانى است؛ 
مدیریت موضوعات مطرح شده در فضاى مجازى و افزایش سواد رسانه 
اى و سطح علمى طالب ضرورى است تا بتوان از این فضا براى تبلیغ دین 
استفاده کرد.وى با بیان این که وظیفه حوزه علمیه قم تولید علم است 
نه ایجاد زیرساخت هاى فضاى مجازى، گفت: برطرف کردن نیازهاى 
فنى و مهندسى فضاى مجازى بر عهده نهادهاى دیگر است و ایجاد 
شوراى فضاى مجازى از ســوى رهبر معظم انقالب نیز جهت برطرف 
کردن نیازهاى فنى است.استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: همان گونه که 
معمار و نجار مسجد و منبر را مى سازند سپس حوزه علمیه مسؤولیت 
برگزارى نماز و مجالس علمى را برعهده مى گیرد ایجاد زیرساخت ها 
و شبکه هاى مجازى وظیفه حوزه علمیه نیست اما حوزه علمیه وظیفه 
دارد نیازهاى علمى فضاى مجازى را برطرف سازد و تبلیغ را منحصر در 
مساجد و مدارس نکند.وى در زمینه وظیفه حوزه علمیه براى آشنایى 
طالب با فضاى مجازى گفت: وظیفه حوزه علمیه آموزش و پژوهش است 
اما ضرورى است در زمان هایى که وظیفه اصلى حوزه علمیه در حاشیه 
قرار نگیرد دوره هاى آموزشى مربوط به فضاى مجازى را براى طالب 
برگزار کند.حجت االسالم مرتضوى هشترودى ادامه داد: براى مقابله 
با تهاجم دشمن شناخت ابزار مورد استفاده دشمن و به کارگیرى ابزار 
مناسب ضرورى است؛ این که خداوند در قرآن کریم مى گوید تمام قوا 
و اسب هاى ورزیده را براى مقابله با دشمن آماده سازید فقط مربوط به 
جنگ سخت نیست و امروزه فضاى مجازى نیز میدان جنگ محسوب 
مى شود بنابر این ایجاد لشکر سایبرى از سوى حوزه علمیه یک ضرورت 
است البته یک طلبه در صورتى در فضاى مجازى موفق است که پیش از 
هر چیزى آشنایى کامل نسبت به دین پیدا کند زیرا در غیر این صورت 
فضاى مجازى برروى آنها تأثیر خواهد گذاشت.وى در پایان خاطرنشان 
کرد: براى مقابله با تهاجم دشمن و تحول در فضاى مجازى همکارى تمام 
نهادها الزم است؛ دانشگاه ها باید زیر ساخت هاى فضاى مجازى را ایجاد 
و حوزه علمیه نیازهاى علمى را برطرف سازد البته حوزه علمیه در زمینه 
ایجاد برخى شبکه هاى اجتماعى و ماهواره اى تالش هایى داشته است 
اما نیازاست از آنها حمایت صورت گیرد؛ شوراى عالى فضاى مجازى نیز 
باید از حالت تشریفاتى خارج شود زیرا متأسفانه از زمان تأسیس این 
شورا تاکنون برنامه عملیاتى و اجرایى قابل لمس مشاهده نشده است.

سارق طرح هاى حمله سایبرى به ایران بازداشت شد 

 پدافندغیرعامل
در سایر کشورها



اخبار OCTOBER 2016  VOL 01  NO 01 

  ماهنامه   پایداران        آبان  95     محرم 1438   پیش شمــاره اول

34

 VOL 01  NO 01 

برداشت اثرانگشت و تصویر بردارى
 از قرنیه چشم ،توسط گوشى همراه 

منع مسئوالن دولتى حامل اطالعات محرمانه 
از جا به جائى تلفن همراه 

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: مســئوالنى 
برخوردار از اطالعات محرمانه خیلى باال مجاز نیستند تلفن 

همراه  خود را هر جا با خود ببرند.
به گزارش پایداران، سردار محمدرضا جاللى با اشاره به 
قابلیت ها و تهدیدهاى تلفن هاى همراه هوشمند، تاکید کرد: 
تلفن هاى همراه امکان برداشت اثر انگشت کاربر را دارند و 
دوربین هایشان نیز از قرنیه چشم افراد تصویر مى گیرند و 
بنا بر این به 2 عنصر اساسى براى شناسایى افراد دسترسى 

دارند.
جاللى با اشاره به ضبط رمزهاى عبور حوزه هاى مالى و 
شخصى به وسیله تلفن همراه گفت: شنود صوتى مکالمات 
در این گوشى ها امکان پذیر است و براى استفاده از برخى 
اپلیکیشــن ها و برنامه ها از کاربــر مى خواهند که اجازه 
دسترسى به فهرست شماره هاى تلفن  داشته باشند و بر همین 
اساس عالوه بر دسترسى به آن اطالعات به گالرى عکس هاى 
خصوصى نیز دسترسى پیدا مى کنند. براى نمونه روس ها با 
استفاده از قابلیت مکان یابى تلفن هاى همراه رهبران افراط 

گرایان چچنى را شناسایى و کشتند.
جاللى با اشاره به دسترسى تلفن هاى همراه به مجموع 
اطالعات شخصى افراد، افزود: هنگام استفاده از گوشى هاى 
همراه براى انجام کارهــاى ادارى این اطالعات هم زمان در 
دسترس کنترل کنندگان قرار مى گیرد و چون سرورها در 
ایران نیست اطالعات مورد نظر در اختیار کشورهاى سازنده 

گوشى ها قرار مى گیرد.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: کمیته  دائمى 
7  نفره  متشکل از مقامات با بهره گیرى از نظرات مسئوالن 
اجرایِى اطالعاتى و انتظامى، دستورالعمل استفاده مسئوالن 
از تلفن هوشمند را به تصویب کرد که با امضاى رئیس ستاد 
کل نیروهاى مسلح  به تمام دستگاه ها ابالغ شده است. مطابق 
این دستورالعمل مسئوالنى که از اطالعات محرمانه خیلى باال 
برخوردارند، مجاز نیستند تلفن همراه خود را هر جائى ببرند. 
جاللى تأکید کرد: با توجه به حساسیت هیأت دولت نسبت 
به موضوع، قرار است این دستورالعمل مورد بررسى قرار گیرد 

و در صورت لزوم اصالح شود. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ، با اشاره به دستورالعمل صادره از سوى این سازمان در ارتباط 
با استفاده از گوشى هاى تلفن هوشمند توسط مسئوالن اعالم کرد : این گوشى ها امکان برداشت 
اثرانگشت کاربر را دارند و از قرنیه چشم افراد تصویر مى گیرند و بنابراین به دو عنصر اساسى براى 
شناسایى افراد دسترسى دارند. به گزارش پایدارى ملى، سردار جاللى در مصاحبه با برنامه « بدون خط 
خوردگى» رادیو گفت و گو با اشاره به قابلیت ها و تهدیدهاى گوشى هاى هوشمند، اظهار کرد: این گوشى 
ها امکان برداشت اثرانگشت کاربر را دارند و از دیگر سو با دوربین هایشان از قرنیه چشم افراد تصویر 
مى گیرند و در همین راستا به دو عنصر اساسى براى شناسایى افراد دسترسى دارند.وى با بیان اینکه 
پسورهاى مورد استفاده در حوزه هاى مالى و شخصى به وسیله تلفن همراه در صورت استفاده ضبط 
مى شود به شنود صوتى این مکالمات این گوشى ها اشاره کرد و افزود: در این گوشى ها براى استفاده از 
برخى اپلیکیشن ها و برنامه ها از شما مى خواهد که اجازه دهید به دفترچه تلفن تان دسترسى داشته  
باشد و در همین چارچوب آن ها عالوه بر اینکه به این اطالعات دسترسى دارند به گالرى عکس هاى 
خصوصى شما نیز دسترسى دارند.وى به قابلیت این گوشى ها براى  مکان یابى  اشاره کرد و گفت: مثال 
رهبران چچنى توسط روسها به وسیله قابلیت مکان یابى تلفن همراه شان شناسایى و سپس کشته 
شدند.جاللى با بیان اینکه این گوشى ها عالوه بر دسترسى به  مجموع اطالعات شخصى افراد در برخى 
ازمواقع در صورت استفاده از آن جهت انجام کارهاى ادارى به این نوع اطالعات نیز دسترسى خواهند 
داشت، ادامه داد:  از دیگر سو معموال سرورهاى این نوع گوشــیها درکشور نیست و این اطالعات 
دراختیار کشورهایى قرار مى گیرد که این گوشى ها را ساخته اند.وى با اشاره به اینکه در سازمان 
پدافند غیرعامل کمیته اى دائمى هفت نفره با حضور تعدادى از مقامات تشکیل شده است، افزود: در 
دبیرخانه این کمیته طرحى در ارتباط با دستورعمل استفاده مسئوالن از تلفن هوشمند تهیه شد و 
در همین چارچوب از نظرات مسئوالن مختلف در عرصه هاى اجرایى اطالعاتى، انتظامى و .. استفاده 
شد و در ادامه جهت بررسى به کمیته دائمى تشکیل شده در سازمان پدافند غیرعامل جهت بررسى و 
تصویب ارسال شد.وى با بیان اینکه این دستورالعمل با امضاى رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح  به تمام 
دستگاه ها ابالغ شده است ادامه داد:  مسئوالنى که از اطالعات محرمانه خیلى باال برخوردار هستند 
مجاز نیستند که تلفن همراهشان را همه جا با خود ببرند .جاللى خاطر نشان کرد: هیأت دولت نیز 
نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده است و قرار شده که دستور العمل تهیه شده درجلسه 

هیأت دولت نیز مورد بررسى قرار بگیرد تا اگر الزم باشد نکاتى به آن اضافه شود

ملى
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نکوداشِت برنامه  محور هفته پدافند غیرعامل

مصون سازی و پایداری کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل

معاون فرهنگى و اطالع رسانى سازمان 
پدافند غیرعامل گفت: بزرگداشت هفته پدافند 
غیرعامل سال 95 از 2 تا 8 آبان است و سعى بر 
رعایت محورهاى کلى بوده است. به گزارش 
ستاد  افزود:  محبى  محسن  دکتر  پایداران، 
همه  در  غیرعامل  پدافند  هفته  نکوداشت 
دستگاه ها پیش بینى شده و اقدامات مورد نظر را 
دنبال کرده اند. هم چنین، براى روزهاى هفته 
شعارهاى متناسب انتخاب و برنامه هاى مختلفى 
با توجه به آن شعار پیش بینى شده است. معاون 
فرهنگى و اطالع رسانى سازمان پدافند غیرعامل 
تاکید کرد: هر سال یک شعار اصلى براى هفته 
پدافند انتخاب مى شود که امسال «مصون سازى 
و پایدارى کشور با اقدام و عمل به پدافند 
غیرعامل» هست و شعارهاى بعدى زیر مجموعه 
همین شعار تعریف مى شوند. سعى بر این بوده 
است در حوزه هاى تولید و پخِش محصوالت 
پدافند  دستاوردهاى  تبلیغ  اطالع رسانى، 
غیرعامل، در همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها 
و مسابقات و رزمایش ها امور به پیش برود. 
دستگاه ها نیز ضمن اجراى برنامه هاى خود، 
گزارش عملکرد را هم براى سازمان پدافند 
غیرعامل ارسال مى کنند. وى گفت: برنامه هاى 
امسال سازمان در هفته پدافند به صورت محورى 

پیش بینى شده است و سردار جاللى ریاست 
سازمان در 27 مهرماه نشست خبرى داشتند. 
تجدید میثاق با شهدا روز اول آبان ماه قبل از 
شروع هفته پدافند غیر عامل خواهد بود، یکشنبه 
2 آبان نخستین روز هفته پدافند جشنواره علمى 
حضرت سلمان فارسى در دانشگاه امام حسین 
(ع) و هم چنین مانور تست مولدهاى اضطرارى 
برق عصر   همان روز برگزار مى شود. دوم دوشنبه 
3 آبان، همایش ملى کشور اى سى تى با رونمایى 
و کنفراس خبرى در وزارت ارتباطات انجام 
خواهد شد. رزمایش ملى سیگنال رسانى زمینى 
بر بستر فیبر نورى در تهران و 31 استان کشور 
همراه با کنفرانس خبرى در صدا و سیما پیش 

بینى شده است. همایش ملى روز سه شنبه 4 آبان 
از ساعت 8 تا 15 در مرکز همایش هاى بین المللى 
صدا و سیما برگزار خواهد شد. عصر همین روز 
رزمایش ان دى سى آر در ایستگاه قیطریه تهران 
را شاهد هستیم. چهارشنبه 5 آبان ماه همایش 
پدافند زیست محیطى را با حضور مسئوالن 
وزارتخانه هاى بهداشت، جهاد و سازمان محیط 
زیست در سازمان پدافند غیرعامل خواهیم بود. 
عصر این روز مانور قطع گاز ترکمنستان در تهران 
انجام خواهد شد. پنجشنبه 6 آبان ماه دیدار با علما 
و مراجع عظام تقلید در قم و رزمایش پدافند 
غیرعامل بسیج کارگرى در یکى از شرکت هاى 
بزرگ تهران هست. جمعه 7 آبان ماه قبل از 

خطبه هاى نماز جمعه تهران سردار جاللى 
سخنرانى خواهند کرد. شنبه 8 آبان ماه در آخرین 
روز هفته پدافند غیرعامل، رزمایش و صبحگاه 
مشترك دانش آموزى در یکى از مدارس بزرگ 
تهران همراه با رونمایى از سند پدافند غیرعامل 
وزارت آموزش و پرورش و 4 جلد کتاب در حوزه 
پدافند غیرعامل با حضور وزیر آموزش پرورش و 
سردار جاللى ریاست سازمان پدافند غیرعامل 
برگزار خواهد شد. ساعت 10 صبح   همان روز، 
همایش پدافند غیرعامل در حوزه فرهنگ و هنر 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى و ریاست 
محترم سازمان در محل آن وزارت خانه برپا 
مى شود. عصر این روز همایش پدافند جامع 
(عامل و غیر عامل) نیز در یکى از مراکز سپاه انجام 
خواهد شد. بر همین اساس، بعضى از برنامه ها به 
لحاظ ترافیک کارى در هفته پدافند احتماال تا 
بعد از هفته نیز ادامه داشته باشد. بنا بر این شاید 
پس از پایان هفته پدافند غیرعامل تا 12 - 13 
آبان ماه نیز برخى برنامه ها مانند افتتاح مرکز 
آموزش در یزد وجود داشته باشند. مانور سایبرى 
برق-  حوزه  در  سایبرى  موضوع  با  برق 
دیسپاچینگ نیز احتماال در روز 10 آبان ماه و به 
احتمال زیاد رزمایش پدافند سایبرى برق در یکى 

از استان ها برگزار خواهند شد.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
اعتقادات و باورهاى قلبى ایرانى ها درباره غذاى نذرى 
که مطالعات علمى نیز تاثیــرات آن ها را تائید کرده 
است، مى تواند مردم را از بسیارى تهدیدات بهداشتى 
مصون کند. به گزارش پایداران، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور تاکید کرد: 
عرضه کنندگان 

نذورات باید دقت کنند، بهداشت تهیه و عرضه نذورات 
رعایت شود و از آن جا که مردم به شفا بودن این غذا 
معتقد هستند با افزایش بهداشت فردى این اعتقاد 
عمیق ترمى شود. بنا بر همین گزارش، سردار غالمرضا 
جاللى در آئین بزرگداشت روز دامپزشکى در زمینه 
تهدیدات بیولوژیکى گفت: باید مبادى ورودى هوائى 
و زمینى را هنگام ورود مســافران خارجى به شکلى 
مدیریت نمود که مســافران ناقل، بیمارى ها را وارد 
ایران نکنند، هر چند هنــوز چنین کنترلى در ایران 
انجام نمى شود. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
افزود: باید بیمارى هاى جدید دســتکارى شده را به 
طور مستقل در کشور تشخیص داد، چرا که به علت 
انجام بخشى از تشــخیص ها در خارج از کشور، این 

امر مى تواند تالش ها را براى تشخیص درست دچار 
مشکل کند. وى تصریح کرد: هم چنین در تولید واکسن 
مى توان مسائل اجرایى را به بخش خصوصى سپرد اما 
در کلیات، حاکمیت حتما باید نظارت داشته باشد که 
در صورت انجام، این سازمان مى تواند به عوامل دیگرى 
مانند تهدیدات نوین بپردازد.  سردار جاللى با تاکید بر 
اهمیت اطالع رسانى در حوزه پدافند غیرعامل به مردم، 
گفت: نباید به بهانه نگران کردن مردم، اطالعات الزم 
را از مردم دریغ کرد بلکه باید کامال شفاف با مردم رو 
در رو شد و تهدیدات غیرعامل را مشخص کرد.  رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: براى نمونه تولید 
واکسن ها در موسســه رازى و خودکفایى در برخى 

بخش ها به عنوان یک نهاد حاکمیتى امرى مهم است.

تهدیدات سالمت غذاهای نذری در محرم 

غیرعامل کشور تاکید کرد: 
عرضه کنندگان 
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ایجاد مرکز مطالعات پدافند غیرعامل 
در دانشگاه شهید چمران اهواز 

استاندار سمنان با تاکید بر تالش دشمنان براى حمله 
سایبرى به پایگاه هاى علمى و اطالعاتى کشور گفت: این 
استان به لحاظ پیشرفت هاى فناورى و زیر ساخت هاى 

شبکه هاى مجازى رتبه دوم را در کشور دارد.
به گزارش پایداران، محمدرضا خباز در نشســت 
شوراى پدافند غیرعامل استان سمنان افزود: به دلیل 
سرعت بسیار باال در حمالت دشــمنان باید پدافند 

غیرعامل در کشور توجه ویژه اى شود.
خباز تاکید کــرد: ایجاد فضــاى بازدارندگى در 
زیرســاخت هاى دفاعى کشور و ایمن ســازى آن از 

برنامه هاى راهبردى پدافند غیرعامل است.
وى اظهار داشت: ارتقاى فرهنگ عمومى با اجراى 
آموزش ها، اقدامات فرهنگى و رزمایش ارتقاى آمادگى و 
پایدارى در برابر تهدیدات نظامى دشمن باید روزافزون 
پیوسته باشــد. اداره مردم براى مقابله  و  
با بحران تهدید نظامى باید با بسیج امکانات و منابع 
عمومى، دولتى و مردمى در دستور کار سازمان پدافند 

غیرعامل قرار گیرد.
خبار با اشاره به تغییر مســیر دشمنان از برخورد 
نظامى به رویاروئى در شــبکه هاى مجازى و سست 
کردن اعتقادات مذهبى تصریح کرد: استکبار جهانى، 
روح و جسم ملت ایران را هدف قرار داده و آحاد ملت 
و مسئوالن باید در برابر این تهدیدات هوشیار باشند. 
هم چنین، ضربه به امنیت غذایى و ابتال به بیمارى ها از 

دیگر اهداف دشمنان است.
استاندار سمنان خواستار آموزش همه دستگاه هاى 

اجرایى در برابر تهدیدات خارجى شد.

تفاهم نامه همکارى علمى و پژوهشى و ایجاد مرکز مطالعات پدافند غیرعامل در دانشگاه شهید 
چمران اهواز با حضور دکتر ابراهیم حاجى دولو معاون پژوهشى و فناورى این دانشگاه و محمد حّرى 
مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى خوزستان منعقد شد. به گزارش پایدارى ملى، در ابتداى این 
نشست که امروز چهارشنبه، 24 شهریورماه در معاونت پژوهشى و فناورى دانشگاه شهید چمران 
اهواز برگزار شد، دکتر ابراهیم حاجى دولو معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه افزایش مراکز علمى و 
تحقیقاتى تقاضامحور را از برنامه هاى مهم دانشگاه در سال جارى عنوان و اظهار کرد: درصدد هستیم 
که با ایجاد این مراکز به برنامه هاى تحقیقاتى اعضاى هیأت علمى جهت داده و در راستاى رفع نیازهاى 
جامعه گام برداریم تا از پراکنده کارى جلوگیرى شود.وى افزود: دستیابى به این هدف به زمان نیاز 
دارد و نیاز است که بین بدنه ى اجرایى و مراکز علمى استان ارتباطى منسجم برقرار شود؛ نهادهاى 
پژوهشى و علمى مى توانند به اجراى هرچه بهتر امور تخصصى و فنى در استان کمک کنند.معاون 
پژوهشى و فناورى دانشگاه شهید چمران اهواز تأکید کرد: امسال با برنامه ریزى هاى انجام شده 
تالش خواهیم کرد که چهار مرکز پدافند غیرعامل، مرکز مطالعات زنان، مرکز مطالعات شهرى و 
مرکز تحقیقات پمپ هاى درون و سر چاهى به مراکز علمى این دانشگاه افزوده شود.همچنین در 
این نشست، محمد حّرى مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى خوزستان، اظهار کرد: در هر حوزه 
تخصصى باید به تناسب همان حوزه پژوهش هاى علمى انجام شــود که در کشور ما در زمینه ى 
پدافند غیرعامل به دلیل نو بودن هنوز دانش تخصصى مرتبط تولید نشده است.وى افزود: البته در 
دانشگاه هاى نظامى کشور، در این باره تحقیقاتى انجام شده اما در دیگر دانشگاه ها کمتر به مسأله 
پدافند غیرعامل توجه شده است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبرى بر مسأله پدافند غیرعامل و 
تأکید برنامه هاى چهارم، پنجم و ششم توسعه بر رعایت الزامات پدافندى، باید به سوى مصون سازى 
کشور پیش رفت.مدیرکل پدافند غیرعامل اســتاندارى خوزستان با بیان این که در مسأله نفت، 
پتروشیمى، حوزه هاى زیست محیطى و ... نیاز به دانش تخصصى در حوزه پدافند غیرعامل وجود 
دارد و نمى توان با یک روش براى این حوزه ها در بخش پدافند غیرعامل برنامه ریزى داشت، گفت: 
استاندارى خوزستان آمادگى الزم جهت همکارى براى راه اندازى مرکز مطالعات پدافند غیرعامل 
در دانشگاه شهید چمران اهواز را دارد. برگزارى دوره هاى آموزشى پدافند غیرعامل براى اعضاى 
هیأت علمى دانشگاه، شناسایى اولویت هاى پژوهشى حوزه پدافند غیرعامل و اعالم به دانشکده ها، 
بررسى شرایط استقرار مرکز مطالعات پدافند غیرعامل در کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد دانشگاه، 
معرفى مرکز مطالعات پدافند غیرعامل دانشگاه به سازمان ها و ارگان هاى استان، پیگیرى براى اخذ 
مجوز از وزارت علوم براى راه اندازى این دفتر، برگزار کارگاه هاى آموزشى براى دانشجویان و ... از 

مصوبات این نشست هستند.

استاندار سمنان:

پدافند غیرعامل ایمن ساز جامعه 
در برابر دشمنان 

چمران اهواز با حضور دکتر ابراهیم حاجى دولو معاون پژوهشى و فناورى این دانشگاه و محمد حّرى 
مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى خوزستان منعقد شد. به گزارش پایدارى ملى، در ابتداى این 

نشست که امروز چهارشنبه، 
اهواز برگزار شد، دکتر ابراهیم حاجى دولو معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه افزایش مراکز علمى و 
تحقیقاتى تقاضامحور را از برنامه هاى مهم دانشگاه در سال جارى عنوان و اظهار کرد: درصدد هستیم 
که با ایجاد این مراکز به برنامه هاى تحقیقاتى اعضاى هیأت علمى جهت داده و در راستاى رفع نیازهاى 
جامعه گام برداریم تا از پراکنده کارى جلوگیرى شود.وى افزود: دستیابى به این هدف به زمان نیاز 
دارد و نیاز است که بین بدنه ى اجرایى و مراکز علمى استان ارتباطى منسجم برقرار شود؛ نهادهاى 
پژوهشى و علمى مى توانند به اجراى هرچه بهتر امور تخصصى و فنى در استان کمک کنند.معاون 
پژوهشى و فناورى دانشگاه شهید چمران اهواز تأکید کرد: امسال با برنامه ریزى هاى انجام شده 

استان ها
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توانمند سازى مدیران و نیروهاى دست اندرکار بحران و ایمنى پتروشیمى طى ماههاى آینده سرعت مى یابد. به گزارش پایدارى ملى، جلسه اى با حضور مشاور سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، مدیران عامل، نمایندگان و اعضاى ارشد ستاد مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادى پترو شیمى ماهشهر در تاالر آفرینش برگزار شد. در این 
جلسه که چارچوب آن توانمند سازى مدیران و کارکنان کلیدى شرکتهاى پتروشیمى در خصوص مسائل ایمنى و پدافند غیرعامل بود، دکتر جدى، از سازمان پدافند 
غیرعامل به حضار جلسه آموزشهاى تخصصى ارائه داد.  مطابق تفاهم نامه اى که بین سازمان پدافند غیرعامل، سازمان منطقه ویژه و شرکت ره آوران فنون بسته شده 
است، از سال پیش فرایند توانمند سازى آغاز شده و قرار است در 2 حوزه تئورى و عملى در کارگاههاى مختلف صورت پذیرد. این تفاهم نامه بدنبال ایجاد فرهنگ ایمنى 
و مصونیت از هرگونه خطر در کلیه سطوح منابع انسانى شرکتهاى پتروشیمى است.  چندى پیش، طى حکمى، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادى پتروشیمى، 

فرمانده ارشد HSE ، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این منطقه شد.

تقویت توان مقابله با بحران در پتروشیمى با کمک سازمان پدافند غیرعامل 

خرید و نصب دستگاه بسته بندى آب اضطرارى
 در راستاى سیاستهاى پدافند غیر عامل در شهر همدان 

غیرعامل به حضار جلسه آموزشهاى تخصصى ارائه داد.  مطابق تفاهم نامه اى که بین سازمان پدافند غیرعامل، سازمان منطقه ویژه و شرکت ره آوران فنون بسته شده 
2است، از سال پیش فرایند توانمند سازى آغاز شده و قرار است در 2است، از سال پیش فرایند توانمند سازى آغاز شده و قرار است در 2 حوزه تئورى و عملى در کارگاههاى مختلف صورت پذیرد. این تفاهم نامه بدنبال ایجاد فرهنگ ایمنى 
و مصونیت از هرگونه خطر در کلیه سطوح منابع انسانى شرکتهاى پتروشیمى است.  چندى پیش، طى حکمى، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادى پتروشیمى، 

HSEفرمانده ارشد HSEفرمانده ارشد HSE ، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این منطقه شد.

دستگاه بســته بندى آب اضطرارى در راستاى 
سیاستهاى پدافند غیر عامل در شهر همدان نصب و 
استقرار یافت. به گزارش پایدارى ملى، نظر به اینکه 
تامین حداقل نیازهاى حیاتى مردم به آب شرب در 
هرشــرایطى باید برآورده شود ، مسئوالن سطوح 
راهبردى ، میانى و عملیاتى کشــور باید به نحوى 
برنامه ریزى و عمل نمایند که مصرف کنندگان آب 
در شرایط اضطرارى اعم از حمالت زیستى انسان 
ســاخت پدافند غیر عامل یا بحران هاى ناشى از 
حوادث و بالیاى طبیعى به غیر از تحمل مشکالت 
حادث شده ناشى از بروز رخداد ، با دغدغه تامین 
آب در حداقل هاى مورد نیاز تــداوم حیات خود 

مواجه نباشند.  روشن است که در وضعیت غیر 
عادى امکان دسترسى به احجام آب در حد 

مصارف شرایط عادى وجود ندارد. از سوى 
دیگراســتفاده از آب آلوده یا نامطمئن 

جهت شرب میتواند با بروز و توسعه بیماریها 
در جمعیت تحت تاثیر حوادث یا فجایع ، 
ابعاد نامطلوب رخدادها را در شرایط غیر 
عادى گسترده تر کند .  لذا در راستاى 

برنامه ها و تعهدات  پدافند غیر عامل شرکت آب 
و فاضالب استان همدان جهت افزایش پایدارى و 
امکان استمرار خدمات در طول مدت انجام اقدمات 
چرخه پدافند زیستى شامل محدود سازى و رفع 
آلودگى و بازیابى و حذف منابــع آلوده و بازیابى و 
بازتوانى و همچنین جهت تاب آورى در بحران هاى 
احتمالى ، جهت تامین حداقل نیازهاى اساســى 
مصرف آب انسانى بر اساس اســتاندارد سازمان 

بهداشت جهانى WHO جهت تامین آب 
حیاتى ( شرب و غذا ) با اعتبارى بالغ بر 

1530 ( یک میلیارد و پانصد 
و ســى میلیون ریال ) از 

محل پدافند غیر عامل دستگاه واحد سیار بسته 
بندى آب آشامیدنى  PLC5000P با ظرفیت 500 بسته 
در ساعت با قابلیت  بسته بندى از 1/5 لیتر الى 5 لیتر 
شــامل واحد هاى جانبى کمپرسور هواى فشرده  
 ، UV واحد ضد عفونى آب ، lit/min 500 به ظرفیــت
 kva20  ضد جلبک با پمپ مربوطه ، و ژنراتور PE مخزن
خریدارى و نصب و راه اندازى و به بهره بردارى رسید. 
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حسین اسماعیلى در نشست خبرى به مناسبت هفته  پدافند 
غیرعامل با بیان اینکه هفته نکوداشت پدافند غیرعامل از دوم تا 
هشتم آبان ماه برگزار مى شود اظهارداشت :: در دولت تدبیر و امید 
و با تاکیدات مقام معظم رهبرى به مبحث مغفول مانده پدافند 
غیرعامل توجه بیشترى شده است و در این هفنته نیز تالش مى 
کنیم با همکارى خبرنگاران و دستگاهها و نهادهاى مربوطه مردم 

را نسبت به مفاهیم پدافند غیرعامل بیشتر آگاه کنیم.
وى افزود: در شرایط امروز همه به اهمیت پدافند غیرعامل آگاه 
هستند و مهم ترین وظیفه و هدف ما در پدافند غیرعامل آمادگى 

کامل در برابر تهدیدها و کاهش آسیب پذیرى کشور است.
اسماعیلى خاطرنشان ساخت : هرچه در زمینه پدافند غیرعامل 
کار شود کم است و الزم است صدا و سیما و رسانه هاى مکتوب و 
مجازى نسبت به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در جامعه 

فرهنگ سازى کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان افزود :مصون سازى و پایدارى 
کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل“ به عنوان شعار امسال این 

هفته تعیین شده است.
وى با اشاره به نقش رسانه ها در حساس سازى اقشار مختلف 
جامعه نسبت به ابعاد مختلف پدافند غیرعامل تصریح کرد: کشور 
ایران اسالمى به چند دلیل منابع زیست محیطى،  موقعیت 
جغرافیایى و تبعیت از ارزش هاى انسانى و الهى انقالب اسالمى،  

در معرض تهدیدات مستمر دشمنان خود است.
اسماعیلى برگزارى 12 رزمایش در سطح دستگاههاى اجرایى 
استان ، برپایى دوره آموزشى تخصصى پدافند سایبرى براى 150 
نفر از رابطان را از جمله برنامه هاى هفته پدافند غیرعامل در این 

استان بیان کرد.
این مسئول خاطرنشان ساخت : برنامه هاى متنوعى در سطح 
شهرستانهاى استان براى فرهنگ سازى و نهادینه سازى موضوع 

پدافند غیر عامل صورت مى گیرد.
وى تصریح  کرد:همچنین 11 کارگروه براى انسجام و تقویت 
دستگاه هاى اجرایى مرتبط با پدافند غیرعامل با هدف تحقق برنامه 

هاى پدافند غیر عامل در استان تشکیل شده است.
اسماعیلى با بیان این که تاکنون آن طور که باید و شاید در حوزه 
پدافند غیر عامل اقدامى انجام نشده است، اظهار داشت : حساس 
سازى جامعه به ویژه مدیران اجرایى و نظارتى در مورد آسیب ها و 
خطرات احتمالى از سوى دشمنان، از جمله راهکارهاى عملیاتى 

در بحث پدافند غیر عامل محسوب مى شود.
اسماعیلى پدافند سایبرى را یکى از مهمترین حوزه هاى 
پدافند غیرعامل دانست و افزود: تمام اقشار جامعه باید بیش از پیش 

با تهدیدات سایبرى آشنا شوند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد از راه اندازى اولین مرکز کشورى آموزش و آمادگى نیروهاى عملیاتى در برابر مخابرات شیمیایى،  بیولوژیکى،  رادیواکتیو،  هسته اى و 
انفجارى، به صورت پایلوت در استان یزد خبر داد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد 

نخستین  مرکز آموزش نیروهای عملیاتی پدافند غیر عامل در یزد 

شهرستانهاى استان براى فرهنگ سازى و نهادینه سازى موضوع فرهنگ سازى کنند.

استان ها
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آئین معارفه فرمانده ارشد HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه 
ویژه اقتصادى پتروشیمى ماهشــهر با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل 

کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایداران، ســردار جاللى با اعطاى حکم فرماندهى امید 
شهیدى نیا گفت: در منطقه ماهشهر نزدیک به 50 مجتمع پتروشیمى و شیمیایى 
وجود دارد که در صورت هرگونه حادثه، الزم بود فردى از جنس صنعت، مدیریت 
و فرماندهى صحنه را براى هماهنگى هاى داخل منطقه و خارج از آن عهده دار 
شود که با تدبیر وزیر نفت و سازمان پدافند غیرعامل مقرر شد با فرماندهى آقاى 
شــهیدى نیا و توجه تحوالت منطقه، تهدیدها و آسیب ها، اقدام هاى الزم براى 

آماده سازى انجام شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در این راستا هم چنین، یکى از 
موضوع هاى محورى تعیین فرمانده و هماهنگ کننده براى مجموعه هایى است 

که داراى بیش از چند منطقه پتروشیمى است.
بنا بر همین گزارش، معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت صنایع پترو شیمى 
ایران، معاونان سازمان پدافند غیرعامل، مدیران ستادى پتروشیمى و مدیران 
شرکت هاى پتروشیمى در محل شرکت ملى صنایع پترو شیمى نیز در این آئین 

حضور داشتند.
سردار جاللى با اشاره به مانورهاى عسلویه و ماهشهر خاطرنشان کرد: مانورها 
نشــان داد فرماندهى کم رنگ بوده و نیازمند تقویت اســت بنا بر این با ایجاد 
فرماندهى امکان ارتباط با رده هاى باالتر اعم از اســتاندارى و نیروهاى مسلح 

فراهم شد.

جاللى تاکید کرد: مجتمع هاى پتروشیمى که فرآیندهاى تولید آن ها  وسیله 
سامانه هاى کنترل صنعتى اسکادا انجام مى شــود مى تواند مورد حمله و نفوذ 
سایبرى قرار گیرند و اگر برخالف دســتورهاى منظم پیش بینى شده در برنامه 
از طریق ویروس دستور هاى دیگر داده  شود، ممکن است براى مجموعه خطر 

ایجاد کند.
بنا به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در بازرسى  از برخى مجتمع هاى 
پتروشیمى، ویروس هاى غیرفعال، کشف و اقدام هاى دفاعى الزم نیز در این زمینه 

اتخاذ شد.
سردار جاللى افزود: بررسى هاى نشــان مى دهد برخى محصوالت صنعتى 
خریدارى شده خارجى در زمان نصب آلوده بودند و آلودگى صنعتى به صورت 

نهادینه شده در زیرساخت آن ها وجود داشته است.
وى با اشاره به یک اعتراف رســانه هاى آمریکایى در استفاده از حسگرهاى 
الکترونیکى درون برخى زیرساخت ها، گفت: گونه غیرفعال تهدیدات سایبرى در 
برخى واحدهاى پتروشیمى کشف شده است که در حال شناسایى، کنترل و انجام 

اقدام هاى الزم متناسب هستیم.
سردار جاللى درباره احتمال نقش حمله سایبرى در حوادث آتش سوزى اخیر 
صنعت پتروشیمى گفت: سازمان پدافند غیرعامل در جمع بندى از حوادث آتش 

سوزى مجتمع هاى پتروشیمى احتمال حمله سایبرى را منتفى دانست.
سردار جاللى گفت: سازمان پدافند غیرعامل بر این باور است که تهدیدها علیه 
کشور به طور مستمر وجود دارد و اگر ما حادثه اى نداشته باشیم و بتوانیم آنها را 
کنترل و مدیریت کنیم، نشان مى دهد که اقدامهاى پدافندى پاسخ گو بوده است.

معارفه فرمانده پدافند غیرعامل  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
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از جمله اهداف برگزارى رزمایش حضرت روح اله (ره)، 
هماهنگى بین سازمان هاى مسئول در کنترل حوادث پرتوى، 
بررسى عملکرد دستگاه هاى مختلف در وضعیت هاى مشابه 
حوادث واقعى، تمرین و ارزیابى میزان آمادگى کارگروه ها و تیم هاى 
عملیاتى و استفاده و بهره بردارى از تجهیزات تخصصى و امدادى 

و ارزیابى عملکرد آن ها بوده است. 
براى برگزارى رزمایش، آموزش هاى تخصصى شامل 
آموزش هاى مرتبط با توجیه طرح، آموزش هاى تخصصى 
کارگروه ها و تیم هاى عملیاتى در دو سطح و آموزش مسئوالن و 
آموزش نیروى هاى مسلح به افراد داده شده است. در این رزمایش 
از لباس هاى محافظ، ماسک و فیل تر، دزیمتر ها، آشکارساز ها و 
پایش هوایى سیستم هاى رفع آلودگى از نفرات و تجهیزات به عنوان 

تجهیزات تخصصى استفاده گردیده است. 
کارگروه اطالع رسانى و هدایت افکار عمومى با آموزش و توجیه 
مردم در خصوص رزمایش و پیامدهاى پرتوى مرکز غنى سازى 
شهید احمدى روشن، این رزمایش را از طریق دو فرکانس رادیویى 

و پخش گزارش هاى خبرى براى شبکه هاى یک، 2، 3 خبر و شما 
و انجام مصاحبه با مسئوالن و سخنگوى رزمایش اطالع رسانى 

کرده است. 
فرماندهى این رزمایش را فرماندار کاشان در محل فرماندارى 
ویژه کاشان به عهده داشت، همچنین مسئوالن کارگروه هاى 9 
گانه مرکز فرماندهى و واپایش نیز در محل فرماندارى حضور 
داشتند. از طرفى فرماندهى صحنه که در شعاع 8 کیلومترى مرکز 
حادثه قرار داشت به عهده معاون عملیات سپاه کاشان بود و تیم هاى 

عملیاتى کارگروه ها نیز حضور داشتند. 
همچنین ایستگاه هاى پایش و رفع آلودگى در دو نقطه در 
شعاع 8 کیلومترى مرکز حادثه و دو نقطه در شعاع 14 کیلومترى 

مرکز حادثه مستقر و اقدامات تعیین شده را اجرایى نمودند. 
در این رزمایش بیمارستان هاى شهید بهشتى کاشان، شهید 
بهشتى قم و فارابى اصفهان به مصدومین حادثه خدمات رسانى 
کرده و مصدومین بوسیله بالگرد و اورژانس به این بیمارستان ها 

منتقل شدند. 

با توجه به وسعت منطقه رزمایش، کارگروه امنیت عبور و مرور، 
کنترل اتوبان قم، کاشان و اصفهان و اعمال قوانین آمد و شد را 
تأمین نمود و 80 کیلومتر از این اتوبان را به مدت 10 ساعت مسدود 
کرد. این امر با فرض آلودگى پرتوى اتوبان و به منظور تسهیل در 

امر امداد رسانى صورت گرفت. 
هم چنین، کارگروه ارتباطات با استفاده از زیرساخت مخابراتى 
شهر کاشان و راه اندازى 50 کیلومتر فیبر نورى باعث گردید ارتباط 
بین تیم هاى عملیاتى، فرماندهى صحنه و فرماندهى قرارگاه 
تاکتیکى پدافند پرتوى کاشان به صورت صوتى و تصویرى به نحو 
مطلوبى صورت بگیرد و تصاویر بخش هاى مختلف رزمایش به 
فرماندهى قرارگاه تاکتیکى منتقل و مورد بهره بردارى قرار گیرد. 
تخلیه حدود 200 نفر از روستاهائیان اطراف از منازل خود و 
اسکان آن ها در محل هاى موقت پیش بینى شده، از دیگر 

فعالیت هاى کارگروه مردم یارى در این رزمایش بوده است. 
این رزمایش توسط 40 نفر از نخبگان علمى و عملیاتى مورد 

ارزیابى قرار گرفته است.

به گزارش قرارگاه پدافند پرتوى، رزمایش پرتوى حضرت روح اله (ره) در تاریخ 4  مهر آبان سال جارى در اطراف سایت شهید احمدى روشن در منطقه عمومى کاشان برگزار 
گردید. در این رزمایش که با مشارکت استان هاى تهران، اصفهان، قم و لرستان انجام گرفت 10 کارگروه عملیاتى به ریاست فرماندار ویژه کاشان فعالیت خود را جهت انجام 

کامل رزمایش آغاز کردند.

رزمایش پرتوی حضرت روح اله (ره)

استان ها
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مانور میدانى مبارزه با بیمارى لمپى اسکین گاوى توسط اداره کل دامپزشکى استان در شهرستان سلسله با حضور مدیر کل پدافند غیر 
عامل، فرماندار شهرستان سلسه و مدیر کل دامپزشکى استان در روستاى تیمور سورى برگزار شد.  به گزارش پایداران، سیف مدیرکل پدافند 
غیرعامل این شهر، برگزارى این مانورها را در راستاى آمادگى دستگاههاى اجرایى به منظور تامین امنیت غذایى جمعیت استان  دانست و با 
توجه به اهمیت این مقوله برگزارى منظم این گونه مانورها و تمرینات ستادى و عملیاتى  را وظایف کلیه کمیته هاى زیر بخش قرارگاه پدافند 
زیستى برشمرد.  مدیرکل دامپزشکى استان با بیان این که بیمارى لمپى اسکین قابل انتقال به انسان نیست، دلیل اهمیت مبارزه با این بیمارى 
را جلوگیرى از وارد شدن خسارت هاى اقتصادى به صنعت دام کشور تاکید کرد. نحوه واکسیناسیون و قرنطینه کردن دام هاى آلوده توسط 

کارشناسان دامپزشکى براى اهالى در مانور آموزش داده شد. 

قرارگاه پدافند زیستی در لرستان برگزار کرد

مانور مبارزه با بیماری لمپی اسکین گاوی

با اشاره به تهدیدات ناشى از گروه هاى 
داخلى و خارجى گفت: مهم ترین تهدید 
در دنیاى امروز مربوط به حوزه ســایبرى 
است چرا که دارایى هاى اساسى هر کشور 

در فضاى ســایبرى نگهدارى مى شود و 
بنا بر این مصون سازى آن از اهمیت ویژه 
برخوردار مى باشــد.  به گزارش پایداران، 
پیمان ســالجقه مدیــرکل دفتر پدافند 
غیرعامل استاندارى کرمان آبان 95 
تاکید کرد: اگر دشــمن هزینه اى را 
متحمل شود و از این اقدام نتیجه اى 
نگیــرد، آن را پدافنــد غیرعامل 
مى گویند. وى تهدید شناسى و مصون 
سازى را از اقدامات پدافند غیرعامل 
برشــمرد و افزود: مقام معظم رهبرى 
پدافنــد غیرعامــل را مانند مصون 
سازى بدن دانســته اند و پدافند باید 
در برابر تهدیــدات داخلى و 
خارجى مصون ســازى شود. 
مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل 
اســتاندارى کرمــان تصریح 
کرد: هم چنیــن، دارایى ها از لحاظ 

اهمیت به دارایى هاى فیزیکى، سایبرى، 
انســانى، ملى و معنوى تقسیم مى شوند 
و پدافند غیرعامــل مى آموزد که چگونه 
از این دارایى ها محافظت کنیم. بر همین 
اساس، تهدید دشمن راجع به دارایى ها و 
سرمایه هاى ماســت و براى مصون سازى 
آن ها باید برنامــه ریزى کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت داشــته باشیم. پدافند 
غیرعامل را ترکیبى از اقدامات کشورى و 
لشکرى که باید پیش بینى الزم در خصوص 
نیازهاى حیاتى در زمان بحران در نظر گرفته 
شود تا در زمان بحران دچار مشکل نشویم. 
سالجقه با اشاره به اینکه مصون بخشى 
به معنى در امان بودن از تهدیدات و مجهز 
بودن به تجهیزات است، تصریح کرد: باید در 
زیرساخت هاى احداث شده بازنگرى شده و 
در سایر زیرساخت هایى که اجرا نشده اند، 

پدافند غیرعامل لحاظ شود.

مهم ترین تهدید دنیای امروز، سایبری است
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 آشنایى با قراراگاه هاى  ماهنامه   پایداران        آبان  95     محرم 1438   پیش شمــاره اول
پدافند غیرعامل

حوزه فعالیت
* هدایت، راهبرى، نظارت و هماهنگى فرماندهى 
عملیاتى پدافند سایبرى از زیرساخت هاى سایبرى 
کشور متناسب با سطح اهمیت آن ها (مصون سازى 
و  مستحکم  سایبرى،  حیاتى  زیرساخت هاى 
پایدارسازى زیرساخت هاى حساس سایبرى و ایمن 
سازى و کاهش آسیب پذیرى زیرساخت هاى مهم 

سایبرى کشور) 
* رصد، پایش، تشخیص تهدیدات سایبرى و 

هشدار و تعیین وضعیت آن
* فرماندهى، هدایت و کنترل صحنه عملیات 
و  منطقه اى  ملى،  سطوح  در  سایبرى  پدافند 

دستگاهى
* تولید و ارتقاى آمادگى پدافند سایبرى در 
دستگاههاى اجرایى، بخش خصوصى و آحاد جامعه
* صیانت، پدافند، پایدارسازى و استحکام زیست 

بوم سایبرى و سرمایه هاى ملى سایبرى
کارگرى  به  و  تولید  از  اطمینان  * حصول 

سامانه هاى پایه و اساسى پدافند سایبرى 
اهم اقدامات 

* راهبرى و نظارت بر مصون سازى سرمایه هاى 
ملى سایبرى و فضاى سایبرى کشور مانند شبکه فیبر 
نورى، درگاه هاى ورود اطالعات به کشور، سامانه هاى 
کلیدى بکار رفته در زیرساخت هاى فضاى سایبر 

کشور
* تدوین الزامات و مالحظات پدافند سایبرى در 

پروژه هاى کالن کشور 
* تدوین اسناد هادى و تخصصى فنى پدافند 
سایبرى در حوزه فناورى هاى نوین براى احصاى 

تهدیدات و تدوین الزامات و 
* مالحظات پدافند سایبرى مانند رایانش ابرى، 
ابر داده ها، تجزیه و تحلیل اطالعات عظیم به منظور 

داده کاوى و... 
* صنعتى سازى و حمایت از تولید 5 سامانه پایه 

و اساسى پدافند سایبرى
* ساماندهى، سازماندهى، راهبرى و رتبه بندى 

آزمایشگاه هاى مرجع حوزه پدافند سایبرى
* راهبرى، طراحى، تولید و تحلیل سامانه 

تشخیص و طبقه بندى سالح سایبرى
* توسعه و تکمیل آزمایشگاه ها و مراکز ارزیابى 

محصوالت سایبرى مانند آزمایشگاه هاى فارنزیک، 
تجزیه و تحلیل بدافزار، سخت افزار، نرم افزار و... 

* پایش و رصد محیط داخلى به منظور کشف 
آسیب پذیرى هاى سایبرى

* طبقه بندى و سطح بندى زیرساخت هاى 
سایبرى

* طراحى و راهبرى تمرین و رزمایش هاى در 3 
سطح ملى، دستگاهى و استانى

* عملیاتى سازى 4 مرکز پدافند سایبرى در 
دستگاه هاى اجرایى و 2 مرکز پدافند سایبرى استانى 
* ایجاد شبکه سراسرى رصد و پایش، مراقبت و 
تشخیص و هشدار هوشمندانه و تحلیل مستمر و 
حوزه  در  بیگانه  کشورهاى  و  دشمن  منسجم 

الکترونیک کشور
* تهیه و تدوین نظام جامع حقوق و دیپلماسى 

دفاع سایبرى 
* رصد و پایش رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى از 
بعد راهبردى، عملیاتى، اجرایى و فنى (براندازانه، 

امنیتى، دفاعى) 
دست آورد ها

قرارگاه پدافند سایبرى با بهره گیرى از کلیه امکانات رایانه اى (سایبرى) و غیررایانه اى کشور به منظور ایجاد بازدارندگى، پیش گیرى، ممانعت از انجام، تشخیص 
به موقع، مقابله موثر و بازدارنده با هرگونه تهاجم رایانه اى به سرمایه هاى ملى توسط دشمنان رایانه اى، اعم از نیروى نظامى (ارتش رایانه اى) کشورهاى متخاصم 
و گروه هاى تحت حمایت پنهان دولت هاى متخاصم به نحوى که امکان رایاتَک (تهاجم سایبرى) را سلب نموده و پایدارى سامانه رایانه اى را در برابر تهدیدات 

دشمن تأمین مى نماید. 

قرارگاه پدافند سایبری کشور



OCTOBER 2016  VOL 01  NO 01 

43

فرهنگسازى   ماهنامه   پایداران        آبان  95     محرم 1438   پیش شمــاره اول

OCTOBER 2016  VOL 01  NO 01 43

تدوین 6 سند راهبردى در حوزه پدافند سایبرى 
1. سند راهبردى پدافند سایبرى کشور 

2. سند راهبردى پدافند الکترونیک در بخش کشورى 
3. سند برآورد تهدیدات سایبرى کشور
4. سند دکترین پدافند سایبرى کشور

5. سند سیاست هاى اطالع رسانى پدافند سایبرى 
6. سند معمارى ساختار، مأموریت ها و وظایف قرارگاه 

سایبرى کشور
7. سند آیین نامه اجرایى سیاست هاى کلى نظام در حوزه 

سامانه هاى نرم افزارى 
8. طراحى و تدوین و اجراى دوره هاى آموزشى عرضى و 
ضمن خدمت پدافند سایبرى در 5 سطح جهت دستگاههاى 

اجرایى کشور
9. اجراى دوره هاى کار شناسى ارشد و دکترى پدافند 

سایبرى (3 دوره کار شناسى ارشد، 2 دوره دکترى) 
10. حمایت از تولید محصوالت بومى و شرکت هاى فناور 
 PLC، ،حوزه سایبرى (تجهیزات حوزه صنعتى مانند اسکادا
امنیتى  RTU، سامانه مدیریت اطالعات و رخدادهاى 
(SIEM)، ضد بدافزار بومى، ماژول امنیتى سخت افزارى 

(HSM)، STM۱، STM۴، سوییچ هاى شبکه، مسیریاب، 
تجهیزات مخابراتى سیار، تجهیزات امنیتى رصد و پایش فضاى 
سایبرى،  رخدادهاى  به  پاسخ گویى  تجهیزات  سایبرى، 
تجهیزات امنیتى صنعتى مانند دیواره آتش صنعتى، یکسو 
کننده صنعتى، سامانه مدیریت اطالعات و رخدادهاى امنیتى 

صنعتى، ظرف عسل صنعتى (Honeypot ICS و...) 
11. هدایت و نظارت بر راه اندازى و تجهیز آزمایشگاه هاى 

مرجع و ارزیابى امنیتى- پدافندى
12. برگزارى نمایشگاه ساالنه صنعت بومى سایبرى با 
حضور بیش از 70 شرکت فناور و ارائه بیش از 140 محصول 
بومى به ویژه در حوزه امنیت و پدافند سایبرى و رونمایى از 12 

محصول بر تر این حوزه
13. تکمیل، توسعه و راه اندازى 10 آزمایشگاه مرجع و 

ارزیابى تخصصى حوزه پدافند سایبرى
1. تحلیل مخاطرات 

2. تحلیل شواهد دیجیتال (فارنزیک) 
3. ضد بدافزار

4. امنیت سیستم هاى کنترل صنعتى 
5. ارزیابى امنیتى نرم افزارى و سخت افزارى

14. راه اندازى مرکز امداد و نجات سامانه هاى کنترل 
صنعتى (CERT صنعتى) و غیر صنعتى بصورت مراکز ثابت 
و متحرك (دو سامانه متحرك براى پاسخ گویى سریع به 

حوادث رایانه اى تجهیز و تکمیل شده است) 
توصیه هاى عمومى به مسئوالن 

* حمایت از صنایع بومى داخلى و عدم وابستگى به 
محصوالت و خدمات خارجى در حوزه پدافند سایبرى کشور

* حرکت همسو و هماهنگ نهاد ها و دستگاه هاى کشور با 
محوریت راهبرد پدافند سایبرى 

* تمرکز بر سرمایه هاى ملى حیاتى و حساس سایبرى و 
متکى به سایبر 

* اولویت بر ایجاد سامانه ایزوله کامالً امن و مصون سایبرى 
براى زیرساخت هاى حیاتى

* تمرکز همه جانبه بر سامانه هاى پایه پدافند سایبرى 
جهت استفاده در زیرساخت هاى حیاتى و حساس

* کنترل و بازرسى از زیرساخت هاى حیاتى، حساس و مهم 
در دستگاه مربوط

* کشف مداوم و آسیب شناسى فضاى سایبرى
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 آشنایى با قراراگاه هاى  ماهنامه   پایداران        آبان  95     محرم 1438   پیش شمــاره اول
پدافند غیرعامل

قرارگاه عملیاتى حوادث یا تهدیدات را در سه 
سطح بندى مى کند. تهدید یا حادثه سطح اول در 
داخل خود دستگاه قابل مدیریت است. به عنوان مثال 
بررسى عملى و نوین سه عامل سالمت، ایمنى و محیط 
زیست در انجام کلیه پروژه هاى عمرانى، معدنى و نفت 
و گاز با استفاده از امکانات و انجام آموزش ها یا تمریناتى 
در داخل دستگاه ها قابل حل مى باشد. سطح دوم، 
سطح استانى مى باشد و در واقع مخاطراتى هستند که 
بایستى با پتانسیل ها و ظرفیت هاى استانى مدیریت 
شوند و در این سطح، استاندار به عنوان فرمانده قرارگاه 
استانى عمل مى کند. هم چنین، فرمانده سپاه به عنوان 
جانشین قرارگاه و نیز به عنوان فرمانده صحنه با 
استقبال از ظرفیت هاى لشکرى و کشور مستقر در آن 
محدوده یا آن استان، تهدید یا حادثه شیمایى، زیستى، 
پرتوى و یا سایبرى را مدیریت مى کند و قرارگاه 
تخصصى نیز نظارت و پشتییبانى را انجام مى دهد. اگر 
سطح حادثه یا تهدید باال تر بیاید و تبدیل به سطح 
ملى شود در حوزه هاى 4 گانه، قرارگاه هاى تخصصى 
آن را مدیریت مى کنند و با استفاده از ظرفیت هاى 
کشورى و لشکرى در واقع با همه امکانات سعى 

مى کنند که یک حادثه ملى را مدیریت کنند.  اگر 
حوادث ترکیبى باشد شیمایى و پرتوى، قرارگاه 
عملیاتى به عنوان قرارگاه اصلى وارد میدان مى شود. 
در واقع مجموعه این حادثه را مدیریت مى کند و 
مى تواند با استفاده از ظرفیتى که داخل استان حادثه 
دیده وجود دارد و استان هاى معین را همراه کند با 
استفاده از همه ظرفیت هاى موجود در کشور این 
تا  کند  مدیریت  را  ملى  تهدیدات  یا  حوادث 

آسیب پذیرى ها به حداقل برسد. 
با وجود این که قرارگاه هاى تخصصى و و قرارگاه 
عملیاتى تازه تأسیس هستند اما در این مدت کوتاه 
یک روند قابل قبول داشته اند، یعنى این آهنگ حرکت 

رشد و توسعه قرارگاه به خوبى پیشرفته است. 
با توجه به دلیل نیازهاى عملیاتى از نظر مى دانى 
باید این روند تسریع شود و از نظر نیروى انسانى، تأمین 
فضا، مکان و نیازهاى سخت افزارى و نرم افزارى 
بایستى سرعت بیشترى گیرد چرا که کشور به لحاظ 

طبیعى و فرآیندى با تهدیدات زیادى مواجه است. 
قرارگاه عملیاتى در حوزه اى باید به درستى 
تهدیدات را شناسایى و احصا کند. باید حتماً به گونه اى 

شد  محقق  هم  تهدیدى  اگر  که  کرد  عمل 
آسیب پذیرى ها به مراتب کاهش پیدا کند. مقام معظم 
رهبرى مى فرمایند دشمن اگر ضرب و زورى هم زد 
چیزى دستگیرش نشود و این رسالت پدافند غیرعامل 
است. باید قرارگاه هاى تخصصى را به مردم معرفى 
کنیم و بهترین فرصت براى معرفى قرارگاه ها و 
رزمایش ها امکان پذیر است چرا که مردم باید در جریان 
عملکرد باشند و اگر خواستند ارتباطى برقرار کنند، 
بتوانند و باعث قوت قلب مردم مى شود. برگزارى 
رزمایش هاى دستگاهى، محلى، استانى، ملى و معرفى 
پدافند غیرعامل در نشریات و صدا و سیما براى توجیه 
مردم به مخاطراتى که بخش هاى مختلف مى توانند به 
کاهش آسیب پذیرى ها در صورت وقوع حوادث کمک 
نماید.  مردم باید چرایى توجه به پدافند غیرعامل را 
بدانند و مهم ترین سوالى که مى تواند در مورد پدافند 
غیرعامل براى مردم دغدغه ایجاد کند این است که 
چرا بایستى پدافند غیرعامل را از زندگى شخصى خود 
و محیط کارى شروع کنیم و در واقع دستگاه هاى 
کشورى و زیرساخت هاى بزرگ، حیاطى، حساس و 

مهم کشور را درگیر این موضوع نماییم.

فعالیت هاى سازمان پدافند غیرعامل به 2 بخش تقسیم مى شود. بخش نخست: ستادى است که عمدتاً سیاست گزارى پدافند غیرعامل در سطح کشور مى باشد. 
در واقع باید ها و نبایدهاى پدافند غیرعامل، الزامات آن و مواردى که بایستى در حوزه هاى مختلف در کلیه زیرساخت هاى کشور به آن توجه شود در ستاد 

پدافندغیرعامل تبیین و به صورت سیاست برنامه اى ابالغ مى شود و همه دستگاه هاى کشور ملزم هستند که آن ها را در حوزه فعالیت ها خود رعایت نمایند. 
بخش دوم: عملیاتى است که متناسب با مأموریت هاى سازمان، یک قرارگاِه عملیاتى پیش بینى شده است که زیرمجموعه قرارگاه مرکزى خاتم االنبیاء در ستاد 
کل شکل گرفته است. از جمله مأموریت هایى که براى این قرارگاه پیش بینى شده تا بتوان آن ها را در شرایط بحرانى مدیریت کرد، موضوعات سایبرى، زیستى، 
شیمیایى و پرتوى است که براى هرکدام از آن ها یک قرارگاه تخصصى ایجاد شده است. به عبارت دیگر، یک قرارگاه عملیاتى اصلى و 4 قرارگاه تخصصى 
زیرمجموعه با ساختار مخصوص به خود تنظیم شده و براى تهدیداتى که ممکن است در سطح کشور چه بر اثر تهاجم دشمن و چه بر اثر وجود عوامل طبیعى یا 
بر اشکاالت دیگر رخ دهد برنامه ریزى مى کنند و براى مدیریت آن حادثه یا تهدید با استفاده از ظرفیت کل کشور مدیریت خود را اعمال مى کند. در واقع سازمان 

رزم قرارگاه عملیاتى کلیه ظرفیت نیروهاى مسلح بسیج و همچنین دستگاه ها را در سراسر کشور دارا مى باشد. 

قرارگاه   عملیاتی پدافند غیرعامل کشور
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معرفى کتاب  ماهنامه   پایداران        آبان  95     محرم 1438   پیش شمــاره اول

 حاصل تالش و همکارى دکتر غالمرضا جاللى، دکتر محسن فردرو و مهندس حسن پارسا هست که توسط قرارگاه پدافند سایبرى 
نویسندگان مقدمه را سازمان پدافند غیرعامل تهیه و توسط موسسه انتشارات نبوى در سال 1395 به چاپ رسیده است.  
به این نکته اختصاص داده اند که: با ظهور و رشد فناورى هاى نوین، فضاى سایبر یکى از ارکان اساسى اداره 
جوامع امروزى به شمار مى رود. عرضه بخش بزرگى از خدمات عمومى و سهولت و سرعت انجام کار و امکانات 
گسترده فضاى سایبرى و فناورى اطالعات آن را به مهم ترین عرصه براى فعالیت سرمایه هاى ملى تبدیل 
نموده است. آمریکا شیطان بزرگ و ایادى او بزرگ ترین بازیگر فعال در فضاى مجازى محسوب مى شوند 
که با طراحى و سرمایه گذارى و تولید دانش و فناورى هاى نوین بیشترین بهره بردارى از فضاى مجازى را 
کسب نموده و فضاى سایبر را به میدان برنامه ریزى راهبردى و هدایت مزیت هاى تاکتیکى در جهت 
دستیابى به اهداف سلطه طلبانه و به یکى از عرصه هاى تقابل میان کشور ها و قدرت هاى دنیا، تبدیل نمده 
است... کتاب حاضر مبتنى بر 3 فصل است، فصل نخست، مرورى بر اسناد هادى در حوزه پدافند سایبرى 
دارد و به معرفى اهداف و سیاست هاى این پدافند و جایگاه پدافند سایبرى در اساسنامه سازمان پدافند 
غیر عامل مى پردازد. فصل دوم با عنوان «ماهیت فضاى سایبرى» به بیان مفاهیم فضاى سایبرى، 
حمله ها، تهدیدات و آسیب ها و معرفى آن ها اشاره کرده و به بیان ابعاد تهدید در این حوزه پرداخته 
است. فصل سوم نیز عنوان «مفاهیم پدافند سایبرى» بر خود دارد که مفاهیم تهاجم سایبرى، 
جاسوسى سایبرى، حوادث سایبرى و سالح سایبرى را بررسى کرده و به ویژگى ها و راه هاى مقابله 

با آن ها اشاره دارد.

کتاب اصول و مبانى پدافند سایبرى

مبانى نظرى دفاع اقتصادى
جنگ و دفاع اقتصادى در ادبیات دانش اقتصاد و اقتصاد سیاسى داراى سابقه اى طوالنى است در حالیکه 
علیرغم تساوى عمر انقالب اسالمى ایران با جنگ اقتصادى دشمن و اتخاذ تدابیر مختلف در قالب دفاع 
اقتصادى، همچنان آشنایى دانشجویان و دانشکده هاى اقتصاد با ادبیات این حوزه ناچیز است. مسائل 
فراوانى در مورد چیستى، ابعاد و مراحل جنگ اقتصادى و راهکارهاى دفاع در مقابل آنها در قالب اقتصاد 
مقاومتى وجود دارد که باید مورد پژوهش هاى نظرى جدى قرار گیرد.   دکتر مهدى طغیانى و همکاران 
کتاب حاضر را در 7 فصل براى بررسى مبانى نظرى دفاع اقتصادى تدوین و تنظیم کرده اند که خواننده در 
مقدمه با 2 مبحث اقتصاد جنگ و دفاع اقتصادى آشنا مى شود و در فصل نخست نیز مباحثى چون چرایى، 
چگونگى و چیستى دفاع اقتصادى پرداخته شده اند.  این کتاب در 374 صفحه و به سفارش سازمان 
پدافند غیر عامل کشور ( قرارگاه پدافند اقتصادى ) در 1000 نسخه توسط انتشارات نیلوفران ابتداى 
سال 1395 منتشر شده است. فصل دوم به بررسى تاریخچه جنگ و دفاع اقتصادى در جهان مى پردازد 
و فصل سوم نیز به مباحث جنگ و دفاع اقتصادى در نظریه هاى دانش اقتصاد پرداخته است. نویسنده 
در فصل چهارم به جایگاه اقتصاد در پایدارى ملى اشاره کرده و مباحث اقتصاد پایدارى و مفهوم پایدارى 
را از منظر دانش اقتصاد مورد بررسى قرار مى دهد. فصل پنجم کتاب در باره قدرت اقتصادى و امنیت 
ملى است و گونه شناسى قدرت اقتصادى و رابطه آن با دفاع اقتصادى را تحلیل مى نماید. فصل ششم 
به مبحث تهدیدشناسى و پیامدهاى تهدیدات اقتصادى پرداخته و ابعاد تهدیدهاى اقتصادى را مورد 

بحث قرار مى دهد. فصل پایانى این کتاب نیز به منبع شناسى جنگ و دفاع اقتصادى مى پردازد.
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گزارش تصویرى






