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هر گاه به دشمن رسيدند، يا او به شما 
رسيد، لشكرگاه خويش را بر فراز بلندى ها، 
يا دامنه کوه ها، يا بين رودخانه ها قرار 
هجوم  مانع  و  پناهگاه شما  تا  دهيد، 
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امامخامنهاي)مدظلهالعالي(:

پدافند غيرعامل بايد علمي، به روز و همه جانبه عمل کند
حضرتآيتاهللخامنهايرهبرمعظمانقالباسالميدرديداررئيسومسئوالنسازمانپدافندغيرعاملکشوربااشارهبهاهميتروزافزونپدافند 

غيرعاملدرمقابلهباتهديدهاينوشوندهدشمنان،تأکيدکردند:درمقابلشيوههايپيچيدهتهاجمدشمنان،پدافندغيرعاملنيزبايدکاماًلهوشيارو
جديباشدوبهصورتعلمي،دقيق،بهروزوهمهجانبهعملوباهرگونهنفوذمقابلهکند.حضرتآيتاهللخامنهايتوجهمسئوالندرهمهبخشهابه
اهميتپدافندغيرعاملراالزمدانستندوافزودند:اگرمديرانکشوراهميتاينمسئلهرادرکنکنندوپدافندغيرعاملبهطورشايستهتوسعهپيدانکند،
کشوردرمعرضتهديدهايبعضًاغيرقابلجبرانقرارخواهدگرفت،بنابراينمسئوالنبخشهايمختلفکشورچهبخشهاينظاميوچهبخشهاي

غيرنظامي،بايدباپدافندغيرعاملهمکاريکاملوالزمانجامدهند.

 دیدار مسئوالن
 سازمان پدافند غیرعامل کشور 

با امام خامنه ای)مدظله العالی(



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

از سال1390، هرساله هشتم آبان ماه به عنوان سالروز تشکيل کميته دائمي پدافند غيرعامل 
گرامي داشته مي شود. در سال جاري نيز هفتمين دوره گرامي داشت هفته پدافند غيرعامل 
با همکاري و همياري دستگاه هاي اجرايي و مديران کل پدافند غيرعامل در سطوح استاني 
در سطح مطلوب و قابل قبولي برگزار گرديد، به طوري که براساس نتايج عملکردي واصله 
ازحوزه هاي مختلف ستادي، استاني و اجرايي هفتمين سال گراميداشت در مقام مقايسه با 
سال هاي گذشته نتايج و تاثيرات مهم و چشمگيرتري را در سطوح ملي، دستگاهي، استاني و 

اجرايي رقم زده است .
اساسا معرفي دستاوردهاي پدافند غيرعامل با گفتمان سازي عمومي و تخصصي و نهادينه سازي 
آن در سطح جامعه هوشمند ايراني، اسالمي مهمترين هدفي است که سازمان پدافند غيرعامل 
ايام  برگزاري  در  سازمان  اهداف  مهمترين  است.  داشته  مدنظر  گرامي داشت  ايام  در  کشور 

گرامي داشت پدافند غيرعامل را مي توان در محورهاي ذيل خالصه کرد:
زمينه سازي و ايجاد ساز وکارهاي مناسب در تحقق تدابير، فرامين و سياست هاي ابالغي مقام 

معظم رهبري )مدظله العالي( در خصوص پدافند غيرعامل.
تبيين نقش و جايگاه و کارکرد پدافند غيرعامل در سطح جامعه و معرفي ضرورت ها، کارکردها 

و فعاليت هاي آن. 
افزايش تحرک و انگيزه در دستگاه هاي اجرايي کشور مطابق با سياست ها، طرح ها و برنامه هاي 

پدافند غيرعامل.
نهادينه سازي پدافند غير عامل از طريق آموزش، ترويج و توسعه مفاهيم آن با بهره گيري از 

شيوه هاي نوين فرهنگي و هنري.
پدافند  حوزه  در  کشور  اجرايي  نهادهاي  و  سازمان ها  عملکرد  از  جامعه  آحاد  آگاه سازي 

غيرعامل.
زمينه سازي براي افزايش همکاري و مشارکت بيش از پيش مردم و مسئولين در تحقق اهداف 

پدافند غيرعامل.
جلب مشارکت فکري نخبگان، اساتيد و صاحب  نظران به ويژه جوانان در نوآوري، آينده پژوهي با 

اتکا به توان داخلي در پاسخ گويي به نيازهاي پدافند غيرعامل درحوزه هاي مختلف و مرتبط.

افزايش آمادگي دفاعي با انجام رزمايش هاي 
مختلف در سطوح ملي، دستگاهي، استاني و 

شهري در برابر انواع تهديدات نوين.
بر همين مبنا در گام اول ستاد گرامي داشت 
پدافند غيرعامل تشکل و سپس ساختار و 
سازمان، شرح وظايف ستاد گرامي داشت  تهيه 
و تدوين گشت. پس از آن دستورالعمل هاي 
اجرايي هفته پدافند غيرعامل تهيه و به کليه 
دستگاه هاي اجرايي کشوري و لشکري ابالغ 
شد. تهيه شعار هفته و همچنين شعار هر روز 
گرامي داشت پدافند غيرعامل از جمله ديگر 
اقدام مهم بود. همچنين جلسات توجيهي با 
حضور مسئولين پدافند غيرعامل دستگاه هاي 
اجرايي برگزار و راهبردها و سياست هاي سازمان 

ابالغ شد.
ارزيابي ميداني برنامه هاي استان ها با حضور 
مسئولين و معاونين سازمان در طول هفته 
پدافند غيرعامل و  تشويق نفرات برتر )اساتيد، 
نخبگان، مسئولين، دانش آموختگان و کارشناسان( 
عرصه هاي مختلف پدافند غيرعامل بر اساس 
ارزشيابي عملکرد توسط معاونت هاي سازمان 

از ديگر  اقدامات مهم بود.
لذا گرامي داشت هفته پدافند غيرعامل سال 97 
با شعار »پدافند غيرعامل، افزايش بازدارندگي در 
سايه حماسه حسيني« به طور مطلوبي برگزار 
گرديد که نقطه عطف آن ديدار با مقام عظماي 
واليت امام خامنه اي)مدظله العالي( بود.ايشان 
در اين ديدار نصايح و رهنمودهاي مهمي مطرح 
فرمودند که مطمئنا نقشه راه آينده سازمان 

پدافند غيرعامل کشور خواهد بود.
به زعم ما بيانات مقام معظم رهبري)مدظله العالي( 
در ديدار مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل 

 رسالت خطير 
پدافند غيرعامل در افق پيشرو
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کشور، حاوي راهبردهاي بسيار مهمي است 
که بايد به جد در دستور کار قرار گيرد. ايشان 
به طور کلي در سه وجه ايراد سخن کردند. 
ابتدا اهميت و ضرورت پدافند غيرعامل در 
مقطع کنوني را گوشزد کردند، در وهله دوم به 
مسئوالن کشوري اهميت و ضرورت عملياتي سازي 
مفاهيم و اصول پدافند غيرعامل را متذکر 
شدند و در وهله سوم نيز مسئوالن سازمان 
پدافند غيرعامل کشور را خطاب قرار دادند 
که مي بايست متناسب با اقتضائات روز عمل 
کنند و کشور را در برابر تهديدات نوظهور 

مصون سازي نمايند.
دفاع  اساسا  غيرعامل  پدافند  مفهوم  اگرچه 
مردمي است اما اين يک واقعيت است که تا 
زماني که مسئوالن امر درک و بينش درستي 
در خصوص مفاهيم پدافند غيرعامل نداشته 
باشند امکان مشارکت مردم در حوزه دفاع 
معاونت  لذا  آمد.  نخواهد  دست  به  مردمي 
توسعه فرهنگي و اطالع رساني سازمان پدافند 
غيرعامل کشور در افق پيش رو در کنار تالش 
براي ارتقاي آگاهي هاي عمومي، بر روي افزايش 
سواد، دانش و مهارت هاي پدافند غيرعاملي 

مديران کشور نيز تمرکز خواهد کرد. 
 از  سوي ديگر ارتقاي دانش و به روزرساني 
مهارت هاي مديران و کارکنان و همه اعضاي 
مجموعه پدافند غيرعامل کشور امر مهمي است 
که به عنوان مطالبه مقام معظم رهبري بايد در 
دستور کار قرار گيرد. خوشبختانه در سال هاي 
اخير سازمان پدافند غيرعامل کشور توانسته 

-  براساس نتايج عملکردي واصله 
از حوزه هاي مختلف ستادي، استاني 

و اجرايي هفتمين سال گراميداشت، 
در مقام مقايسه با سال هاي گذشته 

نتايج و تاثيرات مهم و چشمگيرتري 
را در سطوح ملي، دستگاهي، استاني 

و اجرايي رقم زده است 
-  معاونت توسعه فرهنگي و 

اطالع رساني سازمان پدافند 
غيرعامل کشور در افق پيشرو در 

کنار تالش براي ارتقاي آگاهي هاي 
عمومي، بر روي افزايش دانش و 

مهارت هاي پدافند غيرعاملي مديران 
کشور نيز تمرکز خواهد کرد

-  در شرايط کنوني کشور و با 
توجه به اينکه تهديدات دشمن از 

حالت سخت به حالت نرم مبدل شده 
است موضوع پدافند غيرعامل بايد 

جدي تر، علمي تر و گسترده تر از 
گذشته پيگيري شود

است در بسياري از حوزه هاي نوظهور تهديدات وارد ميدان شده و از منافع ملي کشور صيانت 
کند. حوزه هاي سايبري، پرتوي، زيستي و ... از اين دست ميادين هستند. با اين حال حوزه هاي 
ميان رشته اي نويني در حال تکوين هستند که حتي مجامع علمي کشور نيز در مواجه با آنها 
نوعي عقب افتادگي دارند. براي مثال حوزه هاي ميان رشته اي سايبر و بيوفناوري از آن جمله 
مياديني است که بسيار دانش محور است و عمال در مرزهاي دانش بشري رويدادهاي مربوط به 
آن رقم مي خورد. بنابراين اگر سازمان پدافند غيرعامل کشور بخواهد تهديدات متصور در اين 
زمينه را شناسايي، رصد و براي مقابله با آنها دستورالعملي تهيه نمايد چاره اي جز همکاري و 
همياري با مجامع علمي و تخصصي کشور نخواهد داشت. گو اينکه در سال هاي اخير همين 

ارتباط به تدريج در حال شکل گيري است.
لذا مي توان گفت در شرايط کنوني کشور و با توجه به اينکه تهديدات دشمن از حالت سخت 
به حالت نرم مبدل شده است موضوع پدافند غيرعامل بايد جدي تر، علمي تر و گسترده تر از 
گذشته پيگيري شود. دشمن طي  سا ل هاي اخير عمال از هرگونه اقدام نظامي عليه کشورمان 
مايوس شده است و اين يأس به دليل توان بازدارندگي جمهوري اسالمي به ويژه  در حوزه هايي 

همچون تسليحات موشکي است.
اما دشمن همان هدف شوم خود يعني براندازي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را از طرق 
ديگر پيگير است. کشور ما امروز در عمل درگير يک جنگ ترکيبي و چندبعدي است؛ جنگي 

اطالعاتي، امنيتي، سياسي، اقتصادي، رسانه اي، فرهنگي، علمي و ....
لذا راه ايستادگي و مقاومت در برابر اين هجمه سنگين نيز شناسايي دقيق تهديدات، آمادگي 
براي مواجه با آنها و افزايش توانمندي هاي داخلي کشور است. هرچند عده اي در داخل همچنان 
مدعي هستند که سازش با استکبار مي تواند حجم اين دشمني ها را بکاهد اما تجارب روشني 
همچون برجام در پيش روي ماست. تجربه تلخ اما پرعبرت مذاکرات طوالني مدت هسته اي و 
توافق نامه برجام نشان داد که مساله هسته اي اساسا دغدغه آمريکايي ها نيست چراکه اگر اين 
دغدغه وجود داشت بر اساس برجام رفع شده و ديگر جايي براي عناد وجود نداشت. اما آنها 
با خروج از توافق برجام نشان دادند که با موجوديت جمهوري اسالمي داراي مشکل هستند. 
البته اين چالش فقط براي جمهوري اسالمي نيست بلکه اساسا هر دولت و ملتي که بخواهد 
از منافع خود دفاع کند با فشار آمريکايي ها روبه رو خواهد شد. روي کار آمدن ترامپ به عنوان 
چهره بدون آرايش استکبار نشان داد که آمريکايي ها در راه دست يابي به منافع خودشان حتي 
حاضرند شراکت طوالني خود با اروپايي ها را برهم بزنند، روي قتل روزنامه نگاران ماله بکشند و 

با بي شرمي تمام از جنايات ديکتاتورهاي خاورميانه حمايت به عمل آورند. 
لذا مي توان ما در شرايط خاصي قرار داريم و بايد هوشيارتر از گذشته زير سايه تدابير مدبرانه 

رهبر معظم انقالب اسالمي، کشور را به ساحل امن آرامش و پيشرفت رهنمون سازيم. 
آنچه که در پيش رو داريد گزيده اي از برخي برنامه هايي شاخص برگزار شده در هفته پدافند 
غيرعامل سال 97 است که مهمترين راهبردها و ديدگاه هاي سازمان پدافند غيرعامل کشور در 
البه الي آن مطرح شده است. اميدواريم به سهم خود بتوانيم در راستاي وظيفه مهم و خطيري 

که مقام معظم رهبري )مدظله العالي( بر دوش ما نهاده است گام موثري برداريم. انشاءاهلل  
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حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي ظهر يكشنبه )1397/08/06( در ديدار رئيس و مسئوالن سازمان پدافند 
غيرعامل کشور با اشاره به اهميت روزافزون پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدهاي نوشونده دشمنان، تأکيد کردند: در مقابل 
شيوه هاي پيچيده تهاجم دشمنان، پدافند غيرعامل نيز بايد کاماًل هوشيار و جدي باشد و به صورت علمي، دقيق، به روز و همه جانبه 

عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي توجه مسئوالن در همه بخش ها به اهميت پدافند غيرعامل را الزم دانستند و افزودند: اگر مديران کشور 
اهميت اين مسئله را درک نكنند و پدافند غيرعامل به طور شايسته توسعه پيدا نكند، کشور در معرض تهديدهاي بعضاً غيرقابل 
جبران قرار خواهد گرفت، بنابراين مسئوالن بخش هاي مختلف کشور چه بخش هاي نظامي و چه بخش هاي غيرنظامي، بايد با 

پدافند غيرعامل همكاري کامل و الزم را انجام دهند.
محورهاي مهم بيانات مقام معظم رهبري)مدظله العالي( در ديدار مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل کشور به شرح ذيل است:

-مساله پدافند غيرعامل مساله بسيار مهمي است و هرروزي که مي گذرد بر اهميت پدافند غيرعامل افزوده مي شود، يعني 
شيوه هاي تهاجم دشمنان به نحوي است که پدافند در مقابل آنها در قالب پدافند غيرعامل کامال پيچيده و مهم و علمي و 

همه جانبه است.
-اين را در درجه اول مديران کشور بايد درک و احساس کنند. اگر چنانچه مديران ارشد کشور اهميت پدافند غيرعامل را درک 
نكنند و پدافند غيرعامل آنچنان که بايد و شايد در کشور توسعه پيدا نكند و اعمال نشود، ما در معرض تهديدهايي قرار مي گيريم 

که بعضي از آنها قابل جبران نيست.
-اگر بناست اين بي توجهي )به پدافند غيرعامل( ادامه پيدا کند قطعا ضربه خواهيم خورد. اين يک طرف قضيه است، طرف ديگر 
قضيه شما )مسئولين پدافند غيرعامل( هستيد؛ شما بايد کار را با جديت و اقتضائاتش دنبال کنيد. يكي از اين اقتضائات اين است 
که کار را کامال علمي، دقيق و همه جانبه ببينيد و صالحيت هاي الزم را براي آن کسب کنيد. دوستان مسئولين پدافند غيرعامل را 
معرفي کردند؛ اگر فرض کنيم که شما نتوانيد پدافند غيرعامل را انجام بدهيد و دشمن بتواند آنجا با شيوه هاي جديد مثل فضاي 

مجازي و امثال اينها نفوذ کند شما ببينيد چه اتفاقي مي افتد و همه بخش هاي ديگر هم همين جور.
-بنابراين من اصرار دارم که هم سردار جاللي و هم بقيه همكاراني که با ايشان همكاري مي کنند کار را با جديت کامل دنبال 

کنند.
-اصرار دارم که مسئولين همه بخش هاي مختلف کشور چه بخش هاي نظامي و چه بخش هاي غيرنظامي همكاري کامل و الزم را 

با پدافند غيرعامل بكنند.
ان شاءاهلل موفق باشيد.

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس و مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل:

پدافند غیرعامل در مقابل تهاجم دشمنان 
علمي، جدي و همه جانبه باشد



سردار غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در نشست 
خبري که عصر يکشنبه )۶آبان( براي تشريح برنامه هاي اين سازمان 
به مناسبت هفته پدافند غيرعامل برگزار شد، اظهارداشت: در روزهاي 
پاياني پانزدهمين سال و آغاز شانزدهمين سال تاسيس سازمان پدافند 
غيرعامل کشور به فرمان مقام معظم رهبري هستيم. مأموريت هاي 
سازمان پدافند غيرعامل شامل ديده باني، تشخيص و هشدار نسبت به 
تهديدات در جهت کاهش آسيب پذيري زيرساخت هاي کشور در برابر 
تهديدات و همچنين مصون سازي و ايجاد آمادگي هاي ملي در برابر 
تهديدات است. وي ادامه داد: هدف سازمان پدافند غيرعامل کشور 
ايجاد بازدارندگي در مقابل تهديدات است. سازمان پدافند غيرعامل 
يک سازمان حاکميتي، براي ايجاد هماهنگي بين بخش هاي دولتي، 
برابر  تاب آوري در  الگوي  بتواند  تا  خصوصي و نظامي کشور است 

تهديدات را احصا و اجرا کند.
تهديد نظامي جدي براي کشور وجود ندارد

وي ادامه داد: در ايام سالگرد تاسيس سازمان پدافند غيرعامل کشور 
تالش مي کنيم گزارشي از عملکرد سازمان را ارائه دهيم و از سوي 
ديگر به بهانه اين ايام مردم را با پدافند غيرعامل بيشتر آشنا کنيم.  
بخشي از مأموريت سازمان پدافند غيرعامل با کمک بخش هاي نظامي 
ايجاد مصونيت براي زيرساخت هاي شهري و مردمي است. امروز براي 
کشور تهديد نظامي جدي وجود ندارد، مقام معظم رهبري نيز فرمودند 
جنگ نخواهد شد و گزينه جنگ به انتهاي ليست تهديدات عليه ايران 
منتقل شده است و اين مهم به دليل طرح ريزي استراتژيک منسجم 

دفاعي با استفاده از تجارب دفاع مقدس است و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با توجه 
به رسالتي که دارد تمام تجهيزات و امکانات مورد نياز کشور را توليد مي کند و اتکاي کشور به 
سالح هاي داخلي است . سردار جاللي ايجاد ايمني و بازدارندگي را بخشي از حوزه پدافند غيرعامل 
کشور دانست و گفت: بخش هاي نظامي مانند ساخت شهرک هاي موشکي و مقرهاي مستحکم 
که در سخت ترين شرايط تحريم ساخته شد و بعضي از آنها از روي ناچاري و براي ترميم قدرت 
بازدارندگي کشور نمايش داده شد تا دشمنان دچار خطاي محاسباتي مانند صدام حسين نشوند 

به معناي آمادگي و عمق بخشي راهبردي و بازدارندگي است.
شاهد طيف وسيعي از تهديدات غيرنظامي عليه کشور هستيم

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با بيان اينکه امروزه شاهد طيف وسيعي از تهديدات غيرنظامي 
و ترکيبي عليه کشور هستيم، اظهار داشت: اولين تهديدات  در اين حوزه جنگ اقتصادي است، 
امروز وزارت  خزانه داري آمريکا از مفاهيمي استفاده مي کند که در نيروهاي مسلح مورد استفاده 
قرار مي گيرند. نکته دوم استراتژي تجميع همه فشارها براي تحميل اراده بر ماست که در آن 
استفاده از شبکه هاي بين المللي پولي، ارزي، اطالعاتي و ديپلماتيک مدنظر است تا بتواند فشار را 
بر کشور تحميل کند. اما در حوزه سوم با تلفيق تهديدات در فناوري ها روبرو هستيم که در ذات 

آنها اشراف اطالعاتي، نفي حاکميت، کنترل و مديريت و وابسته سازي نهادينه شده است.
عمليات رواني از مهمترين تهديدات دشمن در جنگ ترکيبي  

سردار جاللي عمليات رواني با استفاده از ابزار رسانه را يکي از مهمترين تهديدات دشمن در جنگ 
ترکيبي برشمرد و خاطرنشان کرد: در اين حوزه اليه دوم تهديدات، تهديد شناختي و از جنس 
محتواست تا روي ذهن مخاطب اثر بگذارد. اليه سوم هم تهديدات اقتصادي است که بستر ساير 
تهديدات است. امروز 70 درصد عمليات شناختي دشمن برحوزه اقتصادي متمرکز شده تا مخاطب 
را به اهداف مورد نظر هدايت کند. انتهاي اين طيف تهديدات نيز اقدامات امنيتي، آشوب و براندازي 
است. وي افزود: شبکه هاي اجتماعي و رسانه همه اين تهديدات را با هم ربط مي دهد. ما در جهان 
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سردار جاللي در نشست خربي مطرح کرد

عقب نشیني محرز آمریكا در قبال ایران    
پرهزي از آفت سياسي کاري در مواجه با تهديدات



رشد روزافزون فناوري و تجهيزات در جهان هستيم اما  فناوري ها در کنار مزايا و کارکردهايي که 
دارند مي توانند تهديد هايي را نيز به همراه داشته باشد که ما بايد به اين تهديدات توجه کنيم. 

امروز شاهد بهره مندي دشمن از جنگ هيبريدي يا ترکيبي عليه کشورمان هستيم .
موافقت رهبر معظم انقالب با عضويت پدافند غيرعامل در شوراي عالي فضاي مجازي  
سردار جاللي در ادامه به اقدامات سازمان پدافند غيرعامل براي مقابله با تهديدات دشمن اشاره 
کرد و گفت: در ابتدا الزم است در کشور ما درک درست، دقيق و علمي از تهديدات شکل بگيرد 
و نگاه سياسي به تهديدات نداشته باشيم و پس از آن همه ما اصولگرا و اصالح طلب و با نگاه 
سياسي مختلف مي بايست به صورت منسجم و هم افزا مولفه هاي قدرت ملي را تحت زعامت رهبر 

انقالب به صورت يک چهره واحد در مقابل دشمن ارائه دهيم. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل ادامه داد: طرحي را به مجلس ارائه کرديم که طي آن سازمان 
پدافند غيرعامل در 5 شوراي عالي کشور عضو شود که براساس آن و با تصويب مجلس و شوراي 
نگهبان سازمان پدافند غيرعامل به عضويت شوراي عالي شهرسازي، ايمني زيستي، ترافيک و علم 
و فناوري درآمد و عضويت ما در شوراي عالي فضاي مجازي منوط به اذن رهبر انقالب دانسته 

شد که اخيرا ايشان با عضويت سازمان در اين شورا هم موافقت کردند.
وي در ادامه با اشاره به ديدار اعضاي سازمان پدافند غيرعامل کشور با مقام معظم رهبري گفت: 
ايشان در اين ديدار پدافند غيرعامل را يکي از مهمترين موضوعات کشور دانستند و فرمودند؛ 
بخش هاي نظامي و غير نظامي به موضوع پدافند غيرعامل کمک کنند و چون تهديدات علمي 

است بايد پدافند غيرعامل علمي در کشور شکل بگيرد .
سردار جاللي با اشاره به دستاوردهاي اخير سازمان پدافند غيرعامل اظهار داشت: با همکاري 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو و بخش سايبري قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا، سازمان پدافند غيرعامل 
کشور و شرکت هاي دانش بنيان توانستيم اولين مرکز ديسپچينگ يا رزرو ملي انتقال گاز در کشور 
را در اصفهان به صورت آزمايشي بهره برداري کنيم. همچنين 5 نوع دستگاه بومي براي حفاظت 

از مراکز هسته اي ، برق و پتروشيمي نيز طراحي و توليد کرديم.
رونمايي چند محصول استراتژيک پدافند سايبري ملي   

وي افزود: امسال پنجمين نمايشگاه محصوالت استراتژيک پدافند سايبري برپا مي شود و در 
آن بيش از ۶0 محصول پدافند سايبري بومي کشور را که با همکاري شرکت هاي دانش بنيان و 
معاونت علمي رياست جمهوري توليد شده ارائه خواهيم داد. امسال توانسته ايم بيش از يک سوم 

سامانه هاي مورد نياز را به صورت بومي براي پدافند غيرعامل توليد کنيم.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل با اشاره به رزمايش هاي پدافند غيرعامل گفت: رزمايش کنترل 
سيگنال رساني صداوسيما با فرض قطع سيگنال ماهواره اي اجرا مي شود تا توان زيرساخت هاي 

زميني براي سيگنال رساني در شرايط بحران را ارزيابي کنيم.
سردار جاللي با اشاره به تدوين طرحي از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس براي ساماندهي شبکه هاي 
اجتماعي افزود: در اين طرح پيشنهاد شده تا هيئتي براي نظارت بر شبکه هاي اجتماعي کشور 
تشکيل شود که سازمان پدافند غيرعامل کشور نيز عضو آن است اما اصل ارائه اين پيشنهاد متعلق 
به ما نبوده است. مسئله اي که بايد به آن توجه کرد اين است که براي دفاع از زيرساخت هاي کشور 

در برابر تهديدات دشمن نيازمند مشارکت در مرزباني سايبري کشور هستيم.
وي با اشاره به ماموريت هاي مختلف سازمان پدافند غيرعامل گفت: وظيفه سازمان پدافند غيرعامل 

کشور حفاظت، ديدباني، رصد تهديدات و حفاظت از اقتصاد کشور است.

شكست راهبرد آمريكا براي ايجاد تابستان داغ در ايران  
سردار جاللي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به تهديدات 
اين مي گفتند  از  آمريکايي ها پيش  عليه کشور گفت:  آمريکايي ها 
ايران تابستان داغي را خواهد داشت اما اکنون در آبان ماه هستيم. 
پس راهبرد آنها در تابستان شکست خورد و نکته بعد اينکه آنها در 
تابستان به دنبال براندازي بودند اما امروز فقط از اعمال فشار براي 
است.  عقب نشيني  نوع  يک  اين  که  مي کنند  رفتار صحبت  تغيير 
اصل محور فعاليت آمريکايي ها مبتني بر عمليات رواني است. جان 
کري در مذاکرات خود با مجلس سناي آمريکا در خصوص برجام 
مي گفت اگر فشار بيش از حد بياوريم نتيجه عکس مي دهد، امروز 
نيز اگر سوئيفت بدون دالر در جهان راه اندازي شود قطعا استفاده از 
ظرفيت دالر براي آنها آسيب پذير خواهد بود اما ما طبيعتا اقدامات 
مقابله اي و مصون سازي را براي ارتقاي آمادگي ها در مقابل تهديدات 
انجام مي دهيم. رئيس سازمان پدافند غيرعامل با اشاره به تحوالت 
پيش آمده در شبکه هاي اجتماعي و حاکميت گريزي اين رسانه ها گفت: 
اين شبکه ها ديگر يک پيام رسان صرف نيستند و در آنها مبادالت بانکي 
و حتي اشتغال هم ايجاد شده است. در جمهوري اسالمي هيچ وقت 
نمي پذيريم که براي نظام پولي و اشتغال ما در جايي تصميم گيري 
شود که سازوکار آن در داخل کشور نيست و ما نقض حاکميت ملي 
را نمي پذيريم. شوراي عالي فضاي مجازي و سازمان پدافند غيرعامل 
در اين حوزه نگاه واحدي دارند که بايد حاکميت ملي در شبکه هاي 

اجتماعي شکل بگيرد.
سردار جاللي در پايان خاطرنشان کرد: در حوزه جنگ سايبري قرارگاه 
پدافند سايبري فعاليت مي کند و اگر جنگي در اين حوزه صورت 
بگيرد مسئوليت راهبري دستگاه هاي اجرايي با اين دستگاه است و 
مرکز دفاعي و فرماندهي و کنترلي براي اين موضوع ايجاد شده است. 
توليد محصوالت بومي و مصون سازي زيرساخت ها از جمله اقدامات 

در اين حوزه است.
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-  در ابتدا الزم است در کشور ما درک 
درست، دقيق و علمي از تهديدات شکل 

بگيرد و نگاه سياسي به تهديدات نداشته 
باشيم و پس از آن همه ما اصولگرا و 
اصالح طلب و با نگاه سياسي مختلف 

مي بايست به صورت منسجم و هم افزا 
مولفه هاي قدرت ملي را تحت زعامت 

رهبر انقالب به صورت يک چهره واحد 
در مقابل دشمن ارائه دهيم
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سازمان  رئيس  غيرعامل، سردار جاللي  پدافند  هفته  مناسبت  به 
پدافند غيرعامل کشور در سفر به قم با مراجع تقليد، آيات عظام 
مکارم شيرازي و نوري همداني و همچنين آيت اهلل سعيدي توليت 

حرم حضرت فاطمه معصومه )س( ديدار و گفت وگو کرد.
به  بايد  غيرعامل  پدافند  نوري همداني: حرف هاي  آيت اهلل 

گوش مردم برسد
آيت اهلل حسين نوري همداني در ديدار با سردار جاللي رئيس سازمان 
پدافند غيرعامل، با اشاره به تاکيد فراوان قرآن کريم بر آمادگي مسلمانان 
در برابر دشمنان اظهار کرد: در سه بخش قرآن اين مساله مورد تاکيد 

قرار گرفته که بايد مقابل تهديدهاي دشمن آمادگي داشت.
وي با اشاره به انواع آمادگي در برابر دشمن گفت: ابتدا از نظر تجهيزات 
بايد در مقابل تهديدات دشمن آماده بود؛ در دنياي کنوني از تمام 

جهات تهديد وجود دارد و بايد از نظر تجهيزاتي آماده بود.
اين مرجع تقليد بر ضرورت آمادگي مهارتي در برابر دشمن تاکيد 
کرد و افزود: يکي ديگر از انواع آمادگي، آمادگي اطالعاتي است؛ 
دشمن از راه هاي مختلفي براي القاء مقاصد خود وارد مي شود و ما 
هم بايد اطالعات از تمام برنامه هاي دشمن داشته و براي مقابله با 

آن آماده باشيم.
اعتقاد  و  معنويت  افزود:  و  خواند  مهم  نيز  را  فکري  آمادگي  وي 
وسيله اي است که در طول تاريخ تکيه گاه مسلمانان همواره همين 

بوده است.
آيت اهلل نوري همداني گفت: خداوند هر پيغمبري را که برانگيخت 

در يک دستش ابزار تبليغ و در يک دستش ابزار جهاد بود. امام عصر)عج( نيز با قدرت شمشير 
ظهور خواهد کرد و اين فرهنگ اسالم است که بايد در جامعه پايه گذاري شود.

وي با تاکيد بر اينکه اسالم هميشه غالب است گفت: اين غلبه به شرطي است که از تمام جهات 
خود را آماده نگه داريم و هوشياري نسبت به نقشه هاي دشمنان داشته باشيم.

اين مرجع تقليد بيان کرد: اسالم دين جهاد، فرهنگ و پدافند و هوشياري در برابر دشمنان است 
و بايد در نظام ما هم به اين مسائل توجه جدي شود.

وي با تاکيد بر اينکه صدا و سيما بايد با مسووالن پدافند غيرعامل هماهنگ باشد گفت: چرا 
حرف هايي که شما داريد منتشر نمي شود در حالي که مردم بايد آگاه شوند.

سردار غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور نيز در ديدار با آيت  اهلل نوري همداني 
که در دفتر اين مرجع تقليد برگزار شد با اشاره به ديدار مسئوالن پدافند غيرعامل کشور با مقام 
معظم رهبري و تاکيد ايشان بر اهميت موضوع پدافند غيرعامل اظهار داشت: تهديدات در دهه 
اخير تغيير کرده و با ابزاري که مردم از آن استفاده مي کنند تلفيق شده است، پس بايد با علم 

و فناوري به مقابله با تهديدات رفت.
وي با تأکيد بر اينکه مقابله با اين تهديدات بايد هوشمندانه و فناورانه شکل بگيرد، افزود: بايد 
رويکرد علمي در اين نوع تهديدات مدنظر قرار گيرد، برنامه پيشرفت کشور و فناوري هايي که 

وارد مي شود بخشي منشأ خير بوده و بخشي نيز تهديد براي کشور هستند.
سردار جاللي با اشاره به مزاياي فناوري گفت: بايد مراقب باشيم که اين فناوري ها تهديد براي 
کشور نباشند، براي نمونه، ضمن اينکه در رابطه با موضوع شهر هوشمند و خانه هوشمند از 

هوشمندي به نحو بهتري مي توان استفاده کرد مي توانند تهديدي براي کشور باشند.
از  استفاده  در  نگاهي هوشمندانه  داشتن  بر  تأکيد  با  غيرعامل کشور  پدافند  رئيس سازمان 
فناوري هاي روز تصريح کرد: استفاده از فرصت هاي فناورانه و مراقبت از تهديدات کشور دو 
مؤلفه اي هستند که بايد مدنظر قرار گيرد. اين تهديدات به شدت متغير هستند، بايد هم رويکرد 

در ديدار سردار جاللي با مراجع عظام تقليد در قم عنوان شد

تدوین معماري جدید حاکمیت اسالمي 
در فضاي فناوري محور
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- آيت اهلل نوري همداني: اسالم دين جهاد، 
فرهنگ پدافند و هوشياري در برابر 
دشمنان است و بايد در نظام ما هم به اين 
مسائل توجه جدي شود

- آيت اهلل مکارم  شيرازي: هيچ يک از 
توطئه هاي دشمنان با اتحاد و روحيه 
قوي ما به نتيجه اي نمي رسد

- آيت اهلل سعيدي: رهبري انقالب تاکيد 
دارند که مديران بايد اهميت پدافند 
غيرعامل را درک کنند؛ در واقع با اين نگاه 
رهبري، بايد رويکرد پدافند غيرعاملي در 
بين مسووالن و درون نظام شکل بگيرد

- سردار جاللي:   از سويي تن دادن به 
فّناوري، خطر تغيير نرم ماهيت جمهوري 
اسالمي را دارد و از سويي ديگر، نمي توان 
جلوي بسط فّناوري و جبر تاريخي 
ايستاد، بر اين اساس بايد چارچوبي ارائه 
شود که توضيح دهد چگونه مي توان 
علي رغم حفظ فّناوري، چارچوب هاي نظام 
اسالمي را نيز بر آن منطبق کرد

علمي براي تهديدات و هم دقت هوشمندانه در اين رابطه داشته باشيم چرا که اين حوزه به 
فضاي سايبري به شدت وابسته است طبيعتاً تأثيراتي که اين فناوري بر روي تهديدات مي گذارد 

بسيار مهم بوده و بايد مدنظر قرار گيرد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور عنوان کرد: توسعه فناوري درست شدن يک دولت درون 
يک دولت ديگر است و دولتي که شکل مي گيرد فرمان بر نيست، همچنين به دليل جبر تاريخي 
بايد از اين فناوري ها استفاده کنيم و رويکردي جز استفاده نداريم، بنابراين بايد چارچوبي که 

شکل گرفته را با رعايت مؤلفه هايي مدنظر قرار دهيم.
آيت اهلل مكارم شيرازي: آمريكايي ها بر اساس اوهام برنامه ريزي مي کنند

آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي در ديدار سردار جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور، با 
بيان اينکه شکي نيست که دشمن از همه راه هاي مايوس شده است جز راه تحريم، اظهار کرد: 
دشمن باقي راه ها را بن بست مي بيند و متمرکز بر تحريم ها شده است و تابه حال هم نتوانسته به 
مقصود خود برسد که علت اين مساله اين است که دشمن سه ضعف مهم دارد، يکي اين است 

که گرفتار اوهام و مسائلي هستند که منافقين به آنها ديکته مي کنند.
وي با تاکيد بر اينکه سخنان رئيس جمهور آمريکا نشان دهنده برنامه ريزي دشمن براساس اوهام 
است افزود: کسي که بر اساس اوهام برنامه ريزي کند نتيجه منفي خواهد گرفت؛ دومين نقطه 
ضعف آمريکايي ها اين است که سرمايه آنها دروغ است و هميشه بر روي دروغ تکيه مي کنند و 

درباره ملت و کشور ما دروغ مي گويند.
اين مرجع تقليد سومين نقطه ضعف دشمن را هزينه باالي تحريم ها براي دشمن دانست و 
افزود: دنيا تصور مي کند که ديکتاتوري باالي سر آنها ايستاده و به همين خاطر کم کم مقابل 
خواسته هاي آمريکايي ها مي ايستند؛ اگر نفت ما را نخرند قطعا به مشکل خواهند خورد و قيمت 

نفت باال رفته و هزينه بيشتري بر اروپايي ها و آمريکايي ها تحميل خواهد شد.
آيت اهلل مکارم شيرازي تصريح کرد: اينکه آمريکايي ها مي گويند پاي مذاکره بياييد اول مي خواهند 
قدرت موشکي ما را گرفته و ما را مجبور کنند با اسرائيل کنار بياييم و حقوق بشر مد نظر خودشان 
را به رسميت بشناسيم؛ اگر بخواهيم با آنها مذاکره کنيم يعني راهي که تاکنون آمده ايم اشتباه 

بوده و به همين خاطر راهي جز مقاومت برابر دشمنان نداريم.
وي با اذعان به اينکه هيچ يک از توطئه هاي دشمنان با اتحاد و روحيه قوي به نتيجه اي نمي رسد 
گفت: اگر غير از اين راه نرويم دشمن به دنبال اين است که قدرت موشکي، سپاه و جبهه مقاومت 

را از بين ببرد.
اين مرجع تقليد با تاکيد بر اينکه بلوف هاي دشمنان به جايي نخواهد رسيد گفت: امريکا  حالت 
قيم مآبي براي دنيا گرفته و به همين خاطر به مشکل خورده است. ملت ما بداند که پايان شب 

سيه سپيد است و مشکالت به پايان خواهد رسيد.
سردار غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور نيز در ديدار با آيت اهلل مکارم 
شيرازي، اظهار داشت: سازمان پدافند غيرعامل کشور سال ۸۲ به فرمان مقام معظم رهبري 
تشکيل شد  و وظيفه آن مقابله با تهديدات دشمن و ايجاد مالحظات و الزامات براي استحکام 

زيرساخت هاي کشور است.
وي با اشاره به ديدار با مقام معظم رهبري گفت: مقام معظم رهبري در اين ديدار بر اهميت 
سازمان پدافند غيرعامل تاکيد کردند و فرمودند اگر مسئوالن و دولت به پدافند توجهي نکنند 

امکان تهديد دشمن عليه کشور وجود دارد.
سردار جاللي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي مقابله با برنامه ريزي دشمن تاکيد کرد: 
دشمن قصد دارد با ابزار رسانه و شبکه هاي اجتماعي و بهره گيري از فضاي سايبر بر ذهن مردم 

اثر بگذارد و آن ها را عليه نظام تحريک کند.
وي ادامه داد: دشمن از ابتداي سال تحريم ها را مدنظر قرار داده بود و تصور مي کند با فراخوان 
مي تواند به مقابله با انقالب اسالمي بپردازد، آمريکا مدعي شد که با تحريم هاي شديد تابستان 
داغ ايجاد مي کند اما به لطف خدا و مديريت مقام معظم رهبري و برنامه هاي دولت و همراهي 
مردم توانستيم فشارها را کنترل و از تابستان به سالمت عبور کنيم. دشمنان مدعي بوند تکليف 

انقالب  را در تابستان مشخص مي کند اما به لطف خدا اتفاقي نيفتاد.
سردار جاللي گفت: کمبودها و مشکالتي در کشور وجود دارد که دولت بايد براي رفع نيازهاي 
مردم اهتمام ويژه اي داشته باشد، مردم همواره به آرمان هاي انقالب اسالمي عالقه مند و پايبند 

هستند.
وي در پايان خاطر نشان کرد: دشمن با تغيير موضع مدعي شده  که براي پاييز برنامه دارد و قصد 
دارد تحريم هاي جديدي عليه ايران اسالمي اعمال کند، نيمه اول سال به خوبي با توطئه هاي 

دشمن مقابله کرديم و تالش مي کنيم با لطف خدا و مديريت مقام 
معظم رهبري نيمه دوم سال را هم عبور کنيم.

آيت اهلل سعيدي: پدافند غيرعامل راهبردي براي حفظ نظام است
آيت اهلل سيدمحمد سعيدي توليت آستان مقدس حضرت معصومه)س( 
در ديدار با سردار جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل، با بيان اينکه 
اربعيني که دشمن براي بي اثر کردن آن تالش زيادي کرده بود با 
تدبير خداوند به جرياني مذهبي سياسي عظيم در دنيا تبديل شد، 
با اشاره به اهميت پدافند غيرعامل اظهار کرد: رهبري تاکيد دارند 
که مديران بايد اهميت پدافند غيرعامل را درک کنند؛ در واقع با 
اين نگاه رهبري بايد رويکرد پدافند غيرعاملي در بين مسووالن و 

درون نظام شکل بگيرد.
وي با بيان اينکه مديران و مسئوالن نخبگان کشور هستند گفت: 
کسي که اهميت پدافند غيرعامل را درک نکند موفق نخواهد بود 
از  يکي  به همين خاطر  نخواهد داشت  کار  اين  براي  انگيزه اي  و 
ضروريات هوشيار کردن مديران و مسووالن دارد؛ پدافند غيرعامل 
قدمتي به اندازه عمر بشر دارد و نمونه هاي تاريخي آن به وضوح 

قابل مشاهده است.
آيت اهلل سعيدي با تاکيد بر اينکه اگر مسؤوالن توجيه شوند همکاري 
کامل و الزم را طبق تاکيد رهبري خواهند داشت افزود: پدافند غيرعامل 
راهبردي براي حفظ نظام است و براساس تاکيد علما اين کار از اوجب 
واجبات است. وي با اشاره به تاکيدات آيات و روايات بر انجام کامل 
و محکم کارها تصريح کرد: نمي شود با برخي شل کاري ها به اهداف 
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بلند رسيد؛ در اين زمينه توقعي از مسؤوالن و توقعي نيز از مردم 
وجود دارد. توليت آستان مقدس حضرت معصومه)س( با تاکيد بر 
اينکه ملت ما سالح هايي بهتر از جنگ و ابزار نظامي براي مقابله با 
دشمن دارد، گفت: همانطور که رهبري گفتند ما هيچ وقت آغازگر 
جنگ نبوده ايم چراکه قدرتي فراتر از همه قدرت ها داريم که همان 
قدرت الهي است. البته عمل به دستورات الهي و اطمينان و ايمان 

به خدا در به کارگيري اين قدرت اهميت ويژه اي دارد.
وي با بيان اينکه جنگ دوطرفه است و آسيب هايي نيز به همراه دارد 
خاطرنشان کرد: البته اين دليل نمي شود که ما چون دژي  محکم مقابل 

دشمن نايستيم و براي مقابله با آسيب ها سرمايه گذاري نکنيم.
آيت اهلل سعيدي با اشاره به آياتي از قرآن کريم در خصوص نحوه و 
راهکارهاي مقابله با دشمنان تصريح کرد: نبايد فکر کنيم که هزينه 
کردن براي پدافند غيرعامل بيهوده است؛ ما بايد نسبت به حوادث 
غيرمترقبه و تهديدات دشمن به همکاري پيشگيري هاي الزم را 

انجام دهيم.
سردار غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور نيز در 
ديدار با آيت اهلل سعيدي توليت آستان مقدس حضرت معصومه )س( 
با اشاره به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در ديدار اخير با کارکنان 
سازمان پدافند غيرعامل کشور، اظهار داشت: مسئله اي که محضر 
رهبري معظم انقالب مطرح شد و ايشان نيز بر آن تأکيد فرمودند 
توجه به اين نکته بود که تهديدات خارجي به لحاظ ماهيتي تغيير 
پيدا کرده  و با حوزه هاي فناورانه ترکيب  شده اند. وي افزود: به طورکلي 
فناوري و فضاي سايبري به طور خاص، در دو بعد امنيتي و ارزشي 

براي ما تهديدي جدي به حساب مي آيد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به مزاياي نسبي فّناوري 
در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رسانه اي، گفت: 
فناوري و فضاي سايبري در کنار مزايايي که دارد نه  تنها ساختارهاي 
فرهنگي، سياسي و اجتماعي را عوض کرده، بلکه حوزه هاي حکومتي 
و نظامي جوامع انساني را تغيير داده که الزم است ساختارهاي بومي 
خودمان را بر آن منطبق کنيم. وي با بيان اينکه معماري جديد جهان 
بر اساس اثرپذيري از فضاي سايبري، در حال شکل گيري است، ادامه 
داد: حضور فراگير شبکه هاي اجتماعي در نهادهاي مختلف اجتماعي، 
به علت ماهيت »دولت گريز« که دارند و اينکه امکان کنترل دولت 
بر آن ها دشوار است ما را با خطر استحاله در جامعه جهاني و تغيير 

ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي مان روبه رو مي کند.
رييس سازمان پدافند غيرعامل افزود: استفاده هوشمندانه و حفظ 
مباني نظام اسالمي شرط بهره مندي از فناوري هاي نوين است و 
بايد در برابر توطئه ها و تهديدات هوشيار باشيم و از انقالب اسالمي 

به خوبي دفاع کنيم.
سردار جاللي با تأکيد بر اين که معماري جديد جمهوري اسالمي 
گفت:  شود،  بازآرايي  اسالمي  نظام  اصيل  تفکرات  مبناي  بر  بايد 
آرايش تکنولوژي بايد به گونه اي باشد که بتواند فّناوري را در خدمت 
ارزش هايمان بگيريد. از سويي تن دادن به فّناوري، خطر تغيير نرم 
ماهيت جمهوري اسالمي را دارد و از سويي ديگر، نمي توان جلوي 
بسط فّناوري و جبر تاريخي ايستاد. بر اين اساس بايد چارچوبي 
ارائه شود که توضيح دهد چگونه مي توان عليرغم حفظ فّناوري، 

چارچوب هاي نظام اسالمي را نيز بر آن منطبق کرد.
وي با بيان اينکه پدافند غيرعامل بر هويت دفع تهديدات استوار 
است، گفت: بايد رويکرد سنتي  در مواجهه با تهديدات را کنار بگذارد. 
بايد توجه داشت نوع تهديدات عوض شده است و در اين امر، همه 
دستگاه ها و سازمان ها بايد اطالعات و مهارت خود را به روز کنند و 

دولت نيز بايد همکاري هاي الزم را انجام دهد.



سردار غالمرضا جاللي رييس سازمان پدافند غير عامل کشور در سخناني پيش از 
خطبه هاي نماز جمعه تهران با گراميداشت ياد شهداي دانش آموز، اظهار داشت: 
در چنين روزي و هم در دفاع مقدس در دفاع از کيان کشور و اسالم و انقالب، 
دانش آموزان زيادي به شهادت رسيدند که در اين باره مي توان شهيد محمد حسين 

فهميده را مثال زد که امام راحل وي را رهبر جامعه مي دانستند.
سردار جاللي با اشاره به صدور فرمان تشکيل سازمان پدافند غيرعامل 

از سوي مقام معظم رهبري در ۸ آبان ۱۳۸۲، تصريح کرد: امسال 
اين ايام با وقايع جدي همچون اربعين حسيني و همچنين ۱۳ 

آبان روز مبارزه با استکبار جهاني مقارن شده است.
وي بيان کرد: اينکه امروز به عنوان روز مبارزه با استکبار 
جهاني با محوريت آمريکا متمرکز و تعيين شده است، به 
اين دليل است که آمريکا به عنوان مظهر تروريسم است و 
همواره و هرجايي که تروريست وجود دارد، اسم آمريکايي ها 

مطرح مي شود.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل با اشاره به مثلث آمريکا، رژيم 

صهيونيستي و عربستان سعودي که خلق کننده و پشتيباني کننده 
مظهر  آمريکا  شد:  يادآور  هستند،  تروريسم  تسليحاتي  و  مالي 

تروريسم است و در همه جاي دنيا بخشي از سياست هاي خود را با 
تعريف و خلق تروريست ايجاد مي کنند و در جامعه اسالمي و در منطقه بين عراق 
و سوريه، داعش و تکفيري ها را خلق کردند و همواره از آنان حمايت هاي سياسي، 

تبليغاتي و مالي کرده اند.
وي افزود: در واقع امروز آمريکا به عنوان پشتيبان اصلي و همچنين سياست گذار و 

بهره بردار اصلي تروريسم است و سياست هاي خود را در اين راستا تعيين مي کند.

سردار جاللي متذکر شد: بوش پسر تعريفي از تروريست 
مطرح کرد مبني بر اينکه هر کس با ماست و عليه ماست، 
تروريست است و با نگاهي از اين تعريف مي توان دريافت که 
آمريکايي ها خودشان را شاخص تروريست معرفي مي کنند و 
رابطه تروريسم و آمريکا، دوستي و دشمني با آمريکا تعريف 

و دنبال شده است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل بيان کرد: ما امروز مي بينيم 
که آمريکايي ها از داعش حمايت مي کنند و هر جايي که 
داعش گير مي کند، تسليحات براي آنان مي فرستند و نيروهاي 
داعشي با بالگردهاي آمريکايي جابجا مي شوند و حتي در 
عمليات نهايي که در سوريه انجام مي شود، آمريکايي ها 

هستند که از تروريست ها حمايت مي کنند.
سردار جاللي با اشاره به اينکه عربستان همواره تروريست پرور 
و توليد و پشتيباني کننده تروريست بوده است، ادامه داد: 
همچنين رژيم صهيونيستي در حوزه تروريسم فعاليت هاي 
زيادي کرده است و ما ترور دانشمندان هسته اي 
خود را فراموش نکرده ايم. بنابراين روز ۱۳ 
آبان، روز مبارزه با اين سه مثلث شوم 

است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل بيان 
کرد: امروز و در آستانه چهلمين سالگرد 
انقالب اسالمي با مبارزه اي آشکار از 
سوي آمريکايي ها روبه رو شده ايم و 
آنان با به کارگيري همه ظرفيت هاي 
خود تالش مي کنند تا مرحله اي جديد 
از مبارزه و صف آرايي جديدي را عليه ما 

ساماندهي کنند.
وي افزود: زماني که مقام معظم رهبري، آهنگ 
مبارزه و استراتژي دفاعي را در برابر اين تهديد ترسيم و 
دنبال مي کنند، يک تکليفي را براي ما ايجاد مي کند تا 

بتوانيم در اين استراتژي ايفاي نقش کنيم.
سردار جاللي با اشاره به اينکه امروز تهديدات عليه ايران، 
تهديدات ترکيبي است، گفت: اين تهديدات ترکيبي از عمليات 

تبيين موضوعات پدافند غريعامل در مناز جمعه تهران
دستورالعمل مقابله با 
جنگ هیبریدي آمریكا 

 مثلث 
آمریكا، رژیم صهیونیستي 

و عربستان سعودي خلق کننده 
و پشتیباني کننده مالي و تسلیحاتي 

تروریسم هستند 
 ملت ما، قدر والیت فقیه را به عنوان 
ستون خیمه و منسجم کننده ملت و کشور 

در برابر دشمن به خوبي مي شناسند 
و باید نگاهشان به سرانگشتان مقام 

معظم رهبري باشد که کدام 
سمت را براي حرکت ما 

نشان مي دهند
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رواني براي به کارگيري رسانه عليه ما و همچنين ترکيبي از 
عمليات شناختي براي اثرگذاري در افکار عمومي در راستاي 

استراتژي جنگ اقتصادي و تحريک بازار ما است.
جنگ  حوزه  داد:  ادامه  غيرعامل  پدافند  سازمان  رئيس 
و  بانکي  و  کاالها  حوزه  در  تحريم ها  اعمال  و  اقتصادي 
همچنين حوزه امنيت به عنوان ارزشمندترين سرمايه و 
دارايي توليدشده توسط جمهوري اسالمي در منطقه، محور 

اين تهديد ترکيبي را شامل مي شود.
وي با بيان اينکه در اين تهديد، مردم بستر اصلي هستند، 

افزود: رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي براي اين مسئله به 
شدت به کارگرفته مي شوند.

سردار جاللي با اشاره به اينکه رهبر معظم انقالب، چارچوب 
کلي دفاع در برابر اين تهديدات را ترسيم فرموده اند، تصريح 
ما  و  نمي شود  که جنگ  فرمودند  جايي  در  ايشان  کرد: 

مذاکره نمي کنيم و براين اساس، استراتژي اول مبني بر بستن راه مذاکره را براي 
ما ترسيم کردند.

اين استراتژي،  يادآور شد: نکته و مولفه بعدي  رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
حمايت از دولت قانوني و منتخب مردم است و بايد محور اداره مردم، دستگاه ها 
و تأمين نيازهاي جامعه باشد و در اين صحنه جنگ اقتصادي به عنوان يکي از 
برابر رويکردهاي سياسي مبني بر حذف  محورهاي اساسي تلقي مي شود و در 
دولت يا ايجاد ساز وکارهايي در کنار دولت مطرح مي شد، مقام معظم رهبري بر 

اين نکته تأکيد کردند.
وي اظهارداشت: بر اين اساس رويکرد اساسي، حمايت همراه با انتقاد و اصالح در 

رويکرد مربوط به دولت است و بايد به اين مسئله توجه ويژه شود.
سردار جاللي با اشاره به اينکه عناصر اصلي اين راهبرد مقاومتي حاکميت، دولت 
و مردم هستند، گفت: در واقع با راهبرد تاب آوري ملي مي توان سه عنصر مذکور 

را به هم اتصال داد و از تهديدها عبور کرد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل تأکيد کرد: در بعد حاکميت ملي بايد تکيه بر وحدت 
ملي براي همه عناصر اصلي اين راهبرد مدنظر قرار گيرد و بايد همگي تحت هدايت 

رهبر معظم انقالب که پرچمدار انقالب هستند، شکل گيرد.
وي افزود: ما امروز در ميانه هاي اجراي اين راهبرد هستيم که اين راهبرد ناشي از 
تفکر اسالم ناب و برگرفته از تفکر امام راحل و قاعده نفي سبيل است که تسلط 

بيگانگان را بر ملت و کشور نمي پسندد.
سردار جاللي با اشاره به اينکه بعد ديگر اين راهبرد دولت است که مسئوليت هاي 
اجرايي جدي در اين حوزه دارد، اظهار داشت: مقام معظم رهبري در يکي از فرمايشات 
خود مي فرمايند که مردم بايد از دولت تصوير يک دولت مقتدر و توانا در دفاع در 

برابر دشمن و مستحکم در برابر تهديدات آنان را شکل دهند.
وي ادامه داد: ما امروز در حال عبور از تحريم هاي ظالمانه غربي ها عليه خودمان 
هستيم و در عمل اين مسئله بايد از سوي مردم حس شود که دولت در اين زمينه 
بايد تقويت شود و بايد اين تصوير را به مردم ارائه دهد و نقش خود را در اين 

راهبرد به خوبي ايفا کند.
سردار جاللي با اشاره به اينکه بخش ديگر اين راهبرد، مردم هستند، گفت: مردم 
بايد شرايط امروز کشور را درک کنند و تهديدات و تحريم ها را به خوبي درک کنند. 

همانطور که همواره در شرايط حساس، بصيرت انقالبي خود را نشان مي دهند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل تصريح کرد: ملت بايد به خوبي دشمن را بشناسد 
و بصيرت انقالبي داشته باشد و زماني که امريکايي ها صراحتاً و با چراغ روشن 
وسط مي آيند و عليه ما شمشير مي کشند و منافقان نيز در اين راستا ايفاي نقش 
مي کنند، جبهه دشمن شفاف و صريح مشخص است و ما نبايد به هر دليلي به 
گرايش هاي سياسي و جناحي بپردازيم و به زاويه اي غير از اين مسئله توجه داشته 
باشيم و همه جريان هاي داخلي بايد موضع گيري خود را به دشمن به صورت صريح 

و شفاف مشخص کنند.
وي با تأکيد بر اينکه مردم هم دشمن را خوب شناخته اند، اظهار داشت: مردم ما 
امروز قدر امنيت ايجاد شده در کشور را مي دانند و به اطرافشان نگاه مي کنند و 
مي بينند که در کشورهاي همسايه تا چه حد مشکالت امنيتي وجود دارد و ما داراي 
کشوري امن و مستحکم هستيم که اين امنيت ثمره خون شهداست و مردم بايد 
قدر آن را بدانند. چرا که سوريه سازي از بقيه کشورها يکي از راهبردهاي دشمن 

است که پيگيري مي شود.
سردار جاللي خاطرنشان کرد: ملت ما، قدر واليت فقيه را به عنوان ستون اين 
خيمه و منسجم کننده ملت و کشور در برابر دشمن به خوبي مي شناسند و بايد 
نگاهشان به سرانگشتان مقام معظم رهبري باشد که کدام سمت را براي حرکت 

ما نشان مي دهند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينکه انسجام بين دولت، رهبري و ملت در 
اين رويکرد بسيار حائز اهميت است، تأکيد کرد: اتکاء به درون هم يکي از اصول 
اساسي در اين باره است و همچنين يکي از اصول اساسي پدافند غيرعامل هم اين 

نکته است که بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.
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محمد اسكندري- دانشجوي دکتري علوم سياسي و روابط بين الملل  

يکي از واقعيت هاي مرتبط با جنگ تغيير و تحول الگوهاي آن است. بسياري از 
نظريه پردازان حوزه راهبرد نظامي معتقدند که جنگ نيز مانند ساير پديده هاي 
انساني همگام با تکامل فناوري، مؤلفه هاي جامعه شناختي و حتي پارادايم هاي 
علوم تجربي و شناختي و... در روندي تکاملي قرار دارد و در اين دوره زماني 
نيز بخشي از فرآيند تکاملي - تغييري خود را طي ميکند. در حالي که تا يک 
دهه اخير تعريف جنگ همچنان سنتي ابزارمحور و حرکت محور بوده است 

اخير مفاهيمي نوظهور از جنگ به ادبيات راه يافته است.
 اصطالح جنگ هيبريدي يا جنگ ترکيبي شايد از اوايل قرن جديد ميالدي 
شکل گرفته اما در محافل سياسي نظامي و رسانه اي بعد از جدايي کريمه از 
روسيه در سال ۲014 برجسته تر و فراگيرتر شد. غربي ها بر اين باورند که روسيه 
چون توان مقابله نظامي سنتي با ناتو را نداشته و شانس کمي براي پيروزي دارد 
به جنگ هيبريدي متوسل شده که نمونه آن ارتقا توانمندي هاي سايبري اين 
کشور است. آنها همچنين معتقدند حضور روسيه در جنگ هايي مانند سوريه 

نيز براي تمرين چنين جنگي است.
بر اين اساس واژه جنگ هيبريدي را بيش از پيش به رويکردهاي روسيه پيوند 
مي دهند. به هر حال طي سال هاي اخير اين اصطالح از يک وضعيت نسبتا 
گمنام از درون تئوري هاي نظامي بيرون کشيده شد و به يک مفهوم عام براي 
توصيف چالش هاي امنيتي و دفاعي چند وجهي تبديل شد. اين مفهوم عالوه بر 
آنکه مفهومي معتبر براي تشريح جريان کلي چالش هاي امنيتي فعلي و آينده 
است يک روش ارزشمند براي شناخت وضعيت فکري دشمنان و تحليل آنها از 
اين شيوه جنگ است. با اين وجود به نظر برخي صاحبنظران جنگ هيبريدي 
هنوز در دوران برزخ مفهومي به سر مي برد و در آن تمايز بين صلح درگيري و 
جنگ چندان مشخص نيست و در واقع مرزهاي سنتي جنگ و صلح را مخدوش 
کرده و حالت هاي آشوب و پيچيده را رقم زده است. به هر حال جنگ هيبريدي 
معنايي متفاوت از جنگ آنگونه که کارل فون کالوزويتس بيان کرده است 
ارائه مي دهد. جنگ هيبريدي، که گاهي از آن با عنوان عمليات هاي پيچيده، 
جنگ هاي کوچک و يا جنگ هاي نامنظم نيز ياد مي شود، بيانگِر به کارگيري 
ترکيبِي قابليت هاي نيروهاي متعارف 

به شيوه هاي پيچيده و هماهنگ شده است. اين نوع نبرد در حوزه نظامي، شامل 
عواملي است که از تاکتيک ها و آرايش هاي نظامي و چريکي گرفته، تا حمالت 
بر خالف جنگ هاي  بر مي گيرد. جنگ هاي هيبريدي  در  را  غيره  و  نظامي 
نامتقارن و چريکي، به لحاظ عملياتي رهبري شده، و در ميدان نبرد هماهنگ 
مي گردد؛ بنابراين، اينگونه نبردها مستلزم داشتن يک فرماندهي متمرکز و 
ساختاِر کنترل روند نبرد است. جنگ هاي ترکيبي تنها به ميدان نبرد محدود 
نيست، در يک تعريف جامع تر که در کنفرانس امنيتي مونيخ ۲015 ارائه شده، 
نبرد هيبريدي شامل ترکيبي از ابزارهاي مختلف متعارف و غيرمتعارف است. 
اين ابزارها از ديپلماسي تا جنگ نظامي را در هشت قسمت ديپلماسي، جنگ 
اطالعاتي و پروپاگاندا، حمايت از نابساماني ها و شورش هاي محلي، نيروهاي 
نامنظم و چريکي، نيروهاي ويژه، نيروهاي کالسيک نظامي، جنگ اقتصادي و 

حمله هاي سايبري شامل مي شود. 
بايد اشاره کرد که با توجه به مشخصات و مختصات جنگ هاي هيبريدي برخي 
جنگ هاي گذشته از جمله ترکيب ارتش ويتنام شمالي با نيروهاي نامنظم 
اسپانيا عليه  با چريک هاي کشور  انگلستان  ارتش منظم  ترکيب  ويت کنگ، 
ناپلئون، ترکيب نيروهاي نظامي منظم و نامنظم دولتي با نيروهاي نامنظم 
بومي و غير بومي در هشت سال دفاع مقدس ايران را مي توان جزو جنگ هاي 
هيبريدي دسته بندي کرد و اخيرا نيز ترکيب جنگ هاي نيابتي نامنظم، جنگ 
نامتقارن، جنگ بدون مرز، جنگ دورايستا و جنگ سياسي در سوريه نمونه اي 
جنگ هيبريدي است. ميزان موفقيت اين روش از جنگ در محيط معاصر 
امنيتي به حدي است که کنشگران دولتي قدرتمند نظام بين الملل از يکسو 
تهديد آن را بسيار جدي تلقي نموده و در پي يافتن راهي براي مقابله با آن 

برآمده اند و از سوي ديگر آن را به عنوان روشي کاربردي و 
مؤثر در تأمين اهداف خود يافته و آن را به صورت 

آشکار يا پنهان در دکترين دفاعي و راهبرد 
نظامي خود به کار گرفته اند.

حساسيت موقعيت ايران در هر سه حوزه 
ژئوپلتيکي، ژئواکونوميکي و ژئوکالچري 
ايران  بين الملل،  سياست  عرصه  در 
را در کانون تحوالت امنيتي منطقه 
قرار داده و لبه تيز تهديدات جنگ 
ايران  بالقوه  صورت  به  را  هيبريدي 

متوجه ايران مي کند.

يادداشت تخصیص
آنچه بايد درباره جنگ هاي تركيبی بدانيم

 اصطالح جنگ 
هيبريدي يا جنگ تركيبي شايد 

از اوايل قرن جديد ميالدي شكل گرفته 
اما در محافل سياسي نظامي و رسانه اي بعد از 

جدايي كريمه از روسيه در سال 2014 برجسته تر و 
فراگيرتر شد

 در يک تعريف جامع تر كه در كنفرانس امنيتي مونيخ 
2015 ارائه شده، نبرد هيبريدي شامل تركيبي از ابزارهاي 

مختلف متعارف و غيرمتعارف است. اين ابزارها از 
ديپلماسي تا جنگ نظامي را در هشت قسمت ديپلماسي، 

جنگ اطالعاتي و پروپاگاندا، حمايت از نابساماني ها 
و شورش هاي محلي، نيروهاي نامنظم و چريكي، 

نيروهاي ويژه، نيروهاي كالسيک نظامي، 
جنگ اقتصادي و حمله هاي سايبري 

شامل مي شود



هفتمين همايش ملي پدافند غيرعامل صبح دوشنبه ۱۴ آبان با حضور امير سرلشکر 
»سيدعطااهلل صالحي« جانشين رئيس ستاد کل نيرو هاي مسلح، سردار »غالمرضا جاللي« 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور، »عبدالرضا رحماني« فضلي وزير کشور، »محمود 
علوي« وزير اطالعات و جمعي از مديران پدافند غيرعامل کشور در مرکز همايش هاي 

بين المللي صداوسيما برگزار شد.
سردار جاللي: بايد ابزار دشمن در جنگ اقتصادي را شناسايي کنيم

اين همايش،  پدافند غيرعامل کشور در  سردار دکتر غالمرضا جاللي رئيس سازمان 
اظهارداشت: پدافند غيرعامل امري ضروري و بسيار مهم است که همواره رهبر معظم 
انقالب برآن تاکيد دارند. وي در ادامه سيستم تشخيص تهديدات در حوزه هاي مختلف 
را از اصول اصلي پدافند غيرعامل دانست و گفت: بايد با ايجاد آزمايشگاه هاي تخصصي 
در حوزه هاي زيستي آسيب پذيري در اين حوزه را کاهش دهيم. سردار جاللي در بخش 
ديگري از سخنان خود به جنگ اقتصادي دشمنان عليه 
ايران اشاره و تصريح کرد: ما بايد استراتژي و ابزار دشمن 
را در جنگ اقتصادي بشناسيم. اگر اين شناخت وجود 
داشته باشد، مجلس دچار اشتباه محاسباتي در الحاق 
به يک سيستم جمع آوري اطالعات اقتصادي نمي شود. 
در حوزه تهديدشناسي دانشگاه هاي ما بايد به صورت 

جدي وارد عمل شوند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل ادامه داد: آمريکايي ها 
امروز از هر ابزاري مانند ارز و پول در جنگ اقتصادي بهره 
مي گيرند؛ پس ما هم بايد اين مهم را درک و به اقتصاد 
دفاعي بپردازيم. رويکردهاي ما هم در حوزه هاي مختلف 
بايد متناسب با آن حوزه باشد و با اصول دفاعي نظامي 
نمي توان در عرصه هايي مانند اقتصاد عمل کرد. وي با 
اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اخير با 
مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل کشور، خاطرنشان کرد: 
رهبري فرمودند اگر به اصول پدافند غيرعامل توجه نشود 

شايد آسيب هاي جبران ناپذيري را دريافت کنيم.
سردار جاللي ادامه داد: توجه به اصول پدافند غيرعامل 
در زيرساخت هاي حياتي کشور بسيار مهم است و نبايد 
زير ساخت هايي توليد شود که اصول پدافند در آن 
وجود ندارد. کاهش آسيب پذيري و ايجاد ساز و کار 
تداوم کارکرد زيرساخت ها يکي از مهمترين موضوعات 

کشور است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به تاريخ 
دشمني آمريکا با ايران اظهار داشت: آمريکايي ها بعد از انقالب اسالمي جايگاه  خود را در 
ايران از دست دادند و به همين دليل به دنبال بازگشت به ايران هستند و تالش دارند 
ما را مجبور به عقب نشيني و پذيرش مذاکره کنند اما رهبري فرمودند که جنگ نخواهد 
شد و مذاکره هم نمي کنيم، اين نشان مي دهد که رهبر معظم انقالب استراتژي مقاومت 

را انتخاب کرده اند و رويکرد همه دستگاه ها بايد مقاومت باشد.
وي ادامه داد: دشمن با ايجاد فشار اقتصادي و افزايش تحريم به دنبال ايجاد نااميدي 
و نارضايتي مردم است و وظيفه ما برطرف کردن مشکالت مردم و تامين نياز آنهاست. 
سردار جاللي در پايان کاهش وابستگي متقابل زير ساخت هاي کشور را براي مقابله با 
تهديدات دشمن مهم دانست و گفت: در بسياري از مواقع وجود يک ژنراتور مي تواند از 
تبديل يک آسيب به بحران جلوگيري کند. هر دستگاهي بايد طرح و استراتژي براي 
مقابله با تهديدات و طرح ويژه براي ادامه کارکردها داشته باشد. از سوي ديگر بايد با 
تقسيم نقش و برگزاري رزمايش هاي متعدد آمادگي الزم براي مقابله با تهديدات دشمن 

را در سازمان ها و مردم ايجاد کنيم.
سرلشکر صالحي: رعايت اصول پدافند غيرعامل موجب ارتقاي قدرت بازدارندگي 

کشور مي شود
سرلشکر عطااهلل صالحي، جانشين رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح نيز در هفتمين 

همايش ملي پدافند غيرعامل طي سخناني اظهار داشت: پدافند هوايي براي همه درک 
شده است اما پدافند غيرعامل براي همه جاري و ساري نشده است.

سرلشکر صالحي با اشاره به تاريخچه پدافند غيرعامل در ساير کشورها گفت: مردم روسيه 
در جنگ جهاني دوم با اجراي اصول پدافند غيرعامل پيروزي هاي بسياري به دست آوردند، 
در دوران جديد هم مردم لبنان و حزب اهلل در جنگ با رژيم صهيونيستي با استفاده 
از پدافند غيرعامل و بهره گيري از پدافند عامل با رژيم صهيونيستي مقابله کردند. اين 

اقدام در جنگ 22 روزه غزه هم شکل گرفت. 
وي ادامه داد: اگر تا وقتي  که زمان داريم تمهيدات خود را در حوزه پدافند غيرعامل 

افزايش دهيم در واقع بر قدرت و توان بازدارندگي کشورمان افزوده ايم.
سرلشکر صالحي تصريح کرد: پدافند غيرعامل به ما مي گويد که بايد براي شرايط هاي 
پرخطر، تهاجم دشمنان فکر کنيم و برنامه داشته باشيم تا کمترين تلفات و خسارات 
را داشته باشيم. بايد زيرساخت هاي کشور را ايمن سازيم و براي شرايط بحراني آماده 

کنيم.
وزير اطالعات: ضلع مدني سازمان پدافند غيرعامل بايد پررنگ تر شود

حجت االسالم والمسلمين سيدمحمود علوي نيز در مراسم هفتمين همايش ملي پدافند 
غيرعامل که با حضور مقامات عالي رتبه کشوري و لشکري در مرکز همايش هاي بين 
برابر دسيسه هاي  در  غيرعامل  پدافند  اينکه  بيان  با  برگزار شد،  و سيما  المللي صدا 
دشمن از اولويت خاصي برخوردار است، اظهار داشت: پدافند غيرعامل يک مسئله ساده 
و پيش پا افتاده نيست بلکه کامال علمي و دقيق است. وي ادامه داد: شيوه هاي پدافند 
غيرعامل در بخش هاي نظامي، امنيتي، اطالعاتي، صنعتي، اقتصادي، فرهنگي، رسانه اي 
و بازرگاني متفاوت از يکديگر هستند و در هر بخش بايد پدافند غيرعامل متناسب با 

همان بخش طرح ريزي شود.
 وزير اطالعات با بيان اينکه از نظر فرهنگ قرآن انسان در معرض تهديدات گوناگوني قرار 
دارد، گفت: در برابر اين تهديدات، انسان گاه بايد پدافند عامل و گاهي پدافند غيرعامل را 
به کار بندد و زماني هم آفند را به کار گيرد که شيوه برخورد با دشمن را خودش مشخص 
مي کند، گاه دشمن کارش تهاجم نظامي است که پاسخ مشخص است و گاهي هم از 

نرم افزارهاي تهديد آميز استفاده مي کند و به دنبال حمله مستقيم نظامي نيست. 
وزير اطالعات با تاکيد بر اينکه يکي از ضرورت هاي پدافند غير عامل خودشناسي واقع 

بينانه است، گفت: با اين کار مي توانيم خود را در برابر دشمن تجهيز کنيم. 
علوي با اشاره به اهميت پدافند غيرعامل گفت: پدافند غيرعامل توجه به زير ساخت ها 
است. هيچ  حوزه اي در کشور نيست که نيازمند پدافند غير عامل نباشد و اين سازمان 
بايد طراحي و الزم در اين زمينه را داشته باشد و بايد ضلع مدني اين سازمان پررنگ تر 

شود و هر چه اين جنبه پررنگ تر شود تاثيرگذاري آن بيشتر مي شود. 
وزير کشور: رعايت اصول پدافند غيرعامل براي کاهش آسيب پذيري ضروري است

 عبدالرضا رحماني فضلي نيز در هفتمين همايش ملي پدافند غيرعامل اظهار داشت: آن 
توانايي که بتواند تاب آوري ما را در مقابل تهديدات و آسيب ها باال ببرد، پدافند غيرعامل 
است؛ تهديدي که امروز با آن روبرو هستيم، تالش براي نشان دادن تصويري خشن از 
اسالم است و عوامل اصلي انتشار اين تصوير گروه هاي تروريستي مانند داعش هستند. 
رحماني فضلي با اشاره به ناآرامي هاي گذشته در کشور اظهار داشت: اين نوع حرکات 
اجتماعي بسيار مهم است و نبايد به سادگي از کنار آن گذشت. از سوي ديگر ضدانقالب 
به دنبال استفاده از ناآرامي ها در جهت اهداف خود است و تحليل نادرستي از آن دارند. 
توجه به مسائل اجتماعي و مشکالت مردم و تالش براي کاهش مشکالت اقتصادي به 
نوعي توجه به پدافند غيرعامل است. وي با اشاره به اجراي اصول پدافند غيرعامل در 
ديگر کشورها گفت: اگر به ساير کشورها توجه کنيم، مي بينيم که به چه ميزان اصول 
پدافند غيرعامل را رعايت مي کنند در حالي که هيچ تهديدي متوجه آنها نيست.    وزير 
کشور افزود: ما اگر مي خواهيم در پدافند غيرعامل، خود را در يک صف بزرگ ببينيم، بايد 
ابتدا خودمان را در برابر اين هجمه فرهنگي و ضدفرهنگي غربي تعريف کنيم. بزرگترين 
تهديد ما تهديد در حوزه اعتقادي و فرهنگي است ما بايد مردم را مصون کنيم و به آنان 
اعتماد داشته باشيم.  وي اظهار داشت: مردم هم »موضوع« پدافند غيرعامل هستند 
زيرا براي تامين امنيت آنان تالش مي کنيم و هم »عامل« آن هستند زيرا به کمک آنان 

مي توانيم به نتيجه برسيم. 

در هفتمين همايش میل  پدافند غريعامل عنوان شد
 راهبردهاي پدافند غيرعامل

در ميانه جنگ اقتصادي
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جاللي  دکتر  سردار  غيرعامل  پدافند  ملي  همايش  هفتمين  حاشيه  در 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور از کارگردان و عوامل فيلم يتيم خانه 

ايران تقدير کرد.
يتيم خانه ايران فيلمي به کارگرداني و نويسندگي ابوالقاسم طالبي و تهيه کنندگي 
محمدرضا تخت کشيان محصول سال ۱۳9۳ است. داستان اين فيلم در 
سال ۱۲95 تا ۱۳00 مي گذرد که در زمان احمدشاه قاجار، بر اثر قحطي 
ناشي از خيانت انگليس ها، 9 ميليون از مردم ايران جان باختند. در آن 

زمان جمعيت ايران ۱۸ ميليون بود.
انگليس به عنوان يکي از استعمارگران قرن بيستم، در جنگ جهاني اول، با 
وجود اعالم بي طرفي ايران، وارد ايران مي شود. به دنبال اشغالگري انگليس، 
قحطي بسيار بزرگي ايران را در بر گرفت. به طوري که از اين اتفاق به عنوان 

يکي از بزرگ ترين هولوکاست هاي تاريخ ياد مي شود.
سردار دکتر غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور نيز 
در هفتمين همايش ملي پدافند غيرعامل پيش از تقدير از عوامل فيلم 
سينمايي يتيم خانه ايران در رابطه با اين فيلم گفت: در فيلم يتيم خانه 
ايران به مسائل مختلفي از جنس پدافند عامل و پدافند غير عامل پرداخته 
و  فيلمسازي دشمن شناس  ابوالقاسم طالبي  آقاي  است.  بررسي شده  و 
پژوهشگري در حوزه تحليل شناسي هستند و نگاه عميق و بدون تعصبي 

نسبت به دشمن دارند.
جاللي افزود: ايشان تهديدات دشمن را به خوبي مي شناسند و مي توانند به 
خوبي به مردم بشناسانند. آقاي طالبي اصالت ايراني و اسالمي خود را حفظ 
کردند و مانند بعضي ها براي دريافت اسکار ادا در نمي آورند و طوري رفتار 
نمي کنند که ديگران خوششان بيايد. ايشان يک سردار انقالبي و فرهنگي 

هستند که به آن افتخار مي کنند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: ايشان با ذهن پژوهشگري 

که در سينما دارند آثاري توليد مي کنند که در آن ها دقت بااليي صورت 
گرفته و رويکرد انقالبي دارند. همچنين آقاي طالبي شخصيتي مستقل، 
مدافع ارزش هاي انقالب دارند. ايشان آثار مهمي در کارنامه خود مانند فيلم 
قالده هاي طال را دارند که سياسي ترين فيلم کشور بود و ماهيت فتنه ۸۸ 

را با دقت و بدون تعصب نشان مي داد.
جاللي ادامه داد: آخرين اثر ايشان يعني يتيم خانه ايران هم مربوط مي شود 
به يک ظلم بزرگ تاريخي که بر ملت ما روا داشته شده است. دقيقا صد 
سال پيش حدود سال ۱۲۸۶ يا ۱۲97 کشور ما دچار يک قحطي بزرگ و 
اپيدمي بيماري وبا شد که با حکمراني و بي کفايتي پادشاهان بي کفايت و با 
ضعف مديريت آن ها يک کمبود شديد غذايي در کشور ايجاد شد و اين در 
شرايطي بود که کشور ما تحت تأثير جنگ جهاني در اشغال بيگانگان بود. 
کشور ما در جنگ جهاني نسبت به همه کشورهاي دنيا بيشترين تلفات را 
داشت و حدود 50 درصد جمعيت کشور جان خود را از دست دادند. يعني 
از جمعيت ۱۸ ميليوني 9 ميليون نفر کشته شدند که البته اين آمار بين 9 
الي ۱0 ميليون متغير است. لذا يادآوري اين حادثه بزرگ و دردناک تاريخي 

و همچنين بازگويي و موشکافي آن امري الزم و درس آموز است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور تاکيد کرد: ريشه تفکر استعماري 
انگليس در اين حادثه بزرگ به تصوير کشيده شده است و اين موضوع 
واقعا جاي سوال دارد که چرا در دوره پهلوي اين حادثه از تاريخ حذف شد 
و تاريخش در کتب درسي هيچ يک از ما به اين موضوع اشاره نشده است. 
اين موضوع بايد به طور دقيق بررسي شود که چرا اين حادثه بزرگ تاريخي 
تا االن پنهان شده  بود و ساخت فيلم با ارزشي مثل يتيم خانه ايران به خاطر 
بيان مظلوميت مردم ما قطعا جاي تقدير و تشکر دارد و به همين دليل 

سازمان پدافند غيرعامل تصميم گرفت از عوامل اين فيلم تقدير کند.
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در حاشيه هفتمين همايش ملي پدافند غريعامل صورت گرفت
تقدیر از هنرمندان یک فیلم ضداستعماري



بانکداري نيز بانکداري الکترونيکي را به ارمغان آورده 
است و آن را جايگزين بانکداري شعبه اي و سنتي کرده 
است. بانکداري امروزه يک صنعت شکوفا است که بر 
نوآوري هاي تکنولوژيکي تمرکز دارد. سيستم بانکي 
هر کشوري نيازمند کارآمدي و نظم و انضباط مالي 
است؛ زيرا چرخ ساير بخش ها را به حرکت در مي آورد. 
بانکداري الکترونيکي را مي توان استفاده و نمايش 
تکنولوژي هاي گوناگون و متفاوت خدمات و گسترش 
ماشين هاي خودپرداز و ارائه مستقيم صورت حساب 
پرداخت اتوماتيک و انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري 
خانگي تعريف کرد. بانکداري الکترونيک يک ابزار 
ضروري براي بقاست و موجب تغيير بنيادي صنعت 

بانکداري در کل جهان شمرده مي شود. 
امروزه با کليک کردن بر روي موس، خدمات بانکي 
در کمترين زمان به مشتريان ارائه مي شود. همچنين 
مشتريان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف براي 
رفع نياز هاي مالي خود هستند؛ به نحوي که بانکداري 
الکترونيک به يک سالح راهبردي براي بانک ها تبديل 

شده است. 
در واقع بانکداري الکترونيک به معناي يکپارچه سازي 
بهينه کليه فعاليت هاي يک بانک از طريق به کارگيري 
تکنولوژي نوين اطالعات، مبتني بر فرايند بانکي منطبق 
بر ساختار سازماني بانک ها است که امکان ارائه کليه 
خدمات مورد نياز مشتريان را فراهم مي سازد. انقالب 

قاسم گلخندان
و  مي شود  محسوب  کشور  يک  اقتصادي  نظام  مدار  و  محور  بانکداري  صنعت 
بيشترين تاثير را در پويايي ساير بخش هاي اقتصادي دارد. همپاي اين اهميت، 
بانک ها به دليل ماهيت کاري و پيچيدگي فعاليت هاي خود همواره با خطرات 
و ريسک هاي متعددي روبه رو هستند. در سال هاي اخير، هم زمان با تخصيص 
حجم عظيم منابع مالي از طريق بانک هاي مختلف دنيا، شاهد بحران ها، زيان ها و 
حتي ورشکستگي هاي متعدد بانک ها بوده ايم. بانک هاي موفق به داليل مختلفي 
از قبيل خطر يا هزينه هاي ناشي از نوسان هاي نرخ بهره، تورم، ارز و يا بازپرداخت 

نشدن تسهيالت پرداختي، با بحران هاي متعددي روبرو شده اند.
 افزون بر همه اينها نظام بانکي کشور ما امروزه با تحريم هاي ظالمانه و همه جانبه 
مواجه شده و دشمن در صدد زمين گير کردن ستون فقرات اقتصادي کشور است 
و از تمامي حربه هاي خود براي اين کار نيز استفاده مي کند بنابراين توجه به 
مخاطرات پيش روي صنعت بانکداري و نگاه پدافند غيرعامل به اين قضيه در 

شرايط فعلي بسيار مهم است. 
براي فهم دقيق اين موضوع ابتدا بايد تهديدات حوزه بانکداري را به خوبي شناسايي 
کنيم. برخي مخاطرات در اين زمينه مخاطرات طبيعي هستند مانند زلزله و 
آتش سوزي و يا سرقت هاي مسلحانه از بانک ها و خودپردازها و خودروهاي حمل 
پول و حوادثي از اين دست، که البته سيستم بانکداري بايد مالحظات ايمني و 
امنيتي را در مواجهه با اين مسائل داشته باشد اما نوع دوم و مهمتر ريسک ها، 
تهديدات عامدانه که بيشتر به حوزه سايبر مربوط مي شود. همانطور که مي دانيم 
دنياي الکترونيک امروزه تمامي حوزه ها را در نورديده است و در صنعت بانکداري 

نيز پارادايم بانکداري الکترونيک را رقم زده است.
 فناوري امروزه تمامي ابعاد و زمينه هاي زندگي بشر را متحول کرده و در حوزه 
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»صيانت پايدار« بررسي مي کند
پدافند غیرعامل و صنعت بانكداري



فناوري اطالعات و ارتباطات اگرچه به تحولي بنيادين 
ارائه شده  کيفيت خدمات  و  بانکداري  در صنعت 
ايجاد کرده است اما بانک ها را در معرض تهديدات 
تحت  امروزه  که  تهديداتي  است.  داده  قرار  بالقوه 
عنوان اعمال مجرمانه يا تبهکاري سايبري در حوزه 
بانکداري قلمداد مي شوند. امروزه حمالت سايبري 
سنخ ديگري از مجاري ضربه زني به امنيت کشورها 
مي باشد. اينک اين امکان وجود دارد که تروريست ها 
با حمله به شبکه هاي الکترونيکي و کامپيوتري که 
با ديگر زيربناهاي اساسي يک کشور از جمله مالي 
و بانکي اختالالت وخسارات گسترده اي به بار آورند. 
واقعيت اين است که از زمان ورشکستگي بانک ليمان 
برادرز در ۱0 سال پيش که منجر به بحران مالي 
مقررات،  کنندگان  تنظيم  قانونگذران،  ۲00۸ شد 
مديران ريسک و بانکدران در سراسر جهان بر تقويت 
توانايي بانک ها براي مقاومت در برابر شوک هاي مالي 

تمرکز کرده اند. 
اما به نظر مي رسد بحران بعدي اساسا از نوع شوک هاي 
مالي نباشد بلکه يک حمله سايبري خواهد بود که 
سيستمهاي پرداخت در سراسر جهان را مختل مي 
کند. تبهکاران سايبري هميشه به دنبال راه هاي براي 
نفوذ به سيستم مالي کشورها هستند در حال حاضر 
نظام مالي کشورها در معرض آسيب هاي گسترده 
قرار دارد. حمالت سايبري به بانک ها مي تواند اعتماد 
به سيستم بانکي را خدشه دار کند و در فعاليت هاي 

اقتصادي اخالل ايجاد کند. 
جرائم سايبري به تنهايي هزينه يک تريليون دالري را 
بر دوش سيستم بانکي جهاني قرار مي دهد که بسيار 
بيشتر از ۳00 ميليارد دالر خسارات و آسيب هاي 
ناشي از بالياي طبيعي به کل کشورهاي جهان در 
سال ۲0۱7 مي باشد. در حقيقت حمالت سايبري 
بزرگترين تهديدي هستند که دنياي کسب و کار 
شبکه  به  حمله  يک  هستند.  مواجه  آن  با  امروزه 
پردازش کامپيوتري يا يک شبکه ارتباطي مي تواند 
50 تا ۱۲0 ميليارد دالر خسارت به بار آورد که بيش 

از طوفان سندي يا کاترينا است. 
تاکنون حمالت سايبري پرشماري به شبکه بانکي 
کشورها صورت گرفته است. همانطور که اشاره شد 

بيشترين تهديدهاي سايبري مربوط به حوزه مالي 
است که نيازمند توجه جدي است. 
در مکزيک ساالنه بانک ها ۳9 ميليون 

دالر از طريق تقلب آنالين خسارت 
مي بينند. بانک هاي ژاپن ساالنه 
۱00 ميليون دالر بدين طريق 
مقابله  و  مي دهند  دست  از 
با هک در سال ۲0۱۳ براي 
بانک هاي آمريکا ۲00 ميليون 
دالر هزينه در بر داشته است. 

حمله سايبري 5 فوريه ۲0۱۶ 
که  بنگالدش  مرکزي  بانک  به 

منجر به سرقت ۱00 ميليون دالر 

شد يکي از بزرگترين سرقت هاي بانکي در تاريخ محسوب مي شود. با اين وجود 
اين سرقت تنها قطره اي در مقابل دريا محسوب مي شود چراکه بانک ها تنها در 
سال ۲0۱5 تقريبا ۳00 مرتبه بيشتر از صنايع ديگر مورد سرقت قرار گرفتند. هر 
روزه بانک هاي بيشتري مورد حمله سايبري قرار مي گيرند و مردم عادي از اکثر 

اين سرقت ها بي خبر هستند. 
همچنين احتمال مي رود که تعداد سرقت هاي بانکي که هيچگاه گزارشي از آنها منتشر 
نشده، خيلي بيشتر از سرقت هايي باشد که ما از آن مطلع هستيم. ميکو هيپونن 
مدير ارشد تحقيقات شرکت امنيت سايبري F-Secure مي گويد: »بيشتر بانک ها 
زماني که مورد سرقت قرار مي گيرند، حتي متوجه نمي شوند.« او در صحبت هاي 

خود به ضعف هاي امنيتي سيستم سويفت )SWIFT( اشاره داشت.
 تمامي تراکنش هاي بانکي از جمله واريز، برداشت و انتقال وجه همگي از طريق اين 
سيستم محاظت  شده انجام مي گيرند. اين سيستم در اصل به منظور ايجاد امنيت 
براي معامالت بانک هاي سراسر دنيا طراحي شده است. در طول روز حدود ۲5 

ميليون تراکنش در بين بيش از ۱۱ هزار بانک در سيستم سويفت انجام مي گيرد 
اما واقعيت آن است که به لحاظ امنيت چندان مستحکم نيست. 

حمالت سايبري به بانک ها عالوه بر خسارات عيني به لحاظ آثار و تبعات نيز بسيار 
وحشتناک هستند اين خسارات شامل از بين رفتن و خدشه دار شدن اعتبار يک 
بانک، از دست دادن داده ها و اطالعات مهم، سلب اعتماد مشتريان و سرمايه گذاران 
و مسائلي از اين دست مي باشد. در اين زمينه شبکه بانکي کشور ما که اينک در 
کانون توجه دشمنان قرار دارد بايد بسيار هوشيارتر از هميشه و به روش 

پيشگيرانه با اين تهديدات مقابله کند. 
اين تهديدات صد البته مي توانند در قالب و در پوشش نهادهايي 
مانند سوئيفت و يا کارگروه ويژه اقدام مالي)FATF( که 
از قضا اين روزها عضويت در آنها و دسترسي يا عدم 
دسترسي به آنها از مباحث سياسي و اجتماعي کشور 
است، خطرناکتر باشد چرا که تجارب نشان داده است 
اين نهادها اصوال مطيع اوامر قدرت هاي بزرگ هستند و 
سر بزنگاه ها از خالي کردن شانه از زير بار مسئوليت هاي 
اخالقي و بين المللي خود ابايي ندارند و به بهانه هاي 
مختلف مي توانند اطالعات اقتصادي يک کشور را در 

معرض تهديدات سايبري قرار دهند.
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 شبكه بانكي کشور 
ما که اینک در کانون توجه دشمنان 

قرار دارد باید بسیار هوشیارتر از همیشه و به 
روش پیشگیرانه با تهدیدات مقابله کند. این تهدیدات 

صد البته مي توانند در قالب و در پوشش نهادهایي مانند 
سوئیفت و یا کارگروه ویژه اقدام مالي)FATF( که از قضا این 
روزها عضویت در آنها و دسترسي یا عدم دسترسي به آنها از 

مباحث سیاسي و اجتماعي کشور است، خطرناکتر باشد چرا که 
تجارب نشان داده است این نهادها اصوال مطیع اوامر قدرت هاي 

بزرگ هستند و سر بزنگاه ها از خالي کردن شانه از زیر بار 
مسئولیت هاي اخالقي و بین المللي خود ابایي ندارند و 

به بهانه هاي مختلف مي توانند اطالعات اقتصادي 
یک کشور را در معرض تهدیدات 

سایبري قرار دهند



 
گفت وگو از فاطمه مهرداديان

» تاب آوري اقتصادي« يکي از رويکردهاي موثر کشورها 
در مقابل شوک هاي خارجي نظير تحريم است که پيش 
از اين نيز در کشورهايي نظير هندوستان، روسيه و 
پاکستان و کره شمالي تا حدودي تجربه شده است، 
بررسي عملکردي کشورهايي که تجربه تحريم خارجي 
دارند نشان مي دهد کشورها عموما با چرخش هاي 
پولي  پيمان هاي  و  تجارت  ديپلماسي،  در  خالقانه 
چندجانبه توانسته اند به سپري دفاعي براي  حمايت 
از اقتصادکشورشان دست يابند تا موج تحريم ها را تا 

آنجا که ممکن است بي اثر کنند.
از روز ۱۳ آبان ماه موج جديدي از تحريم هاي آمريکا 
عليه ايران تصويب شد که البته با تجربه چندماهه 
گذشته »تاب آوري اقتصادي« و رونق بخشيدن به کسب 
و کار عمومي بايد با همبازي شدن بخش خصوصي از 

براي مقابله با تحريم ها يک زره دفاعي ساخت.
بيژن عبدي ، اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه 
»صيانت پايدار« معتقد است: بحران هاي اقتصادي بزرگ 
همواره رويکردهاي خالقانه متعددي به همراه دارند 
چنانکه بحران اقتصادي سال ۲00۸ تجارب مختلفي 
به جا گذاشت. در آن سال ها با تبخير نقدينگي و 
تحت تاثير قرارگرفتن اوراق بهادار مربوط به امالک 
باعث افزايش قيمت مسکن شد و به علت اينکه منابع 
مالي سرمايه کافي براي بانک ها و موسسات بيمه اي 
وجود نداشت، در آن سال ها در اياالت متحده قانون 
و  شد  تصويب  آمريکا  مجدد  سرمايه گذاري  بهبود 
کارشناسان داليل بحران مالي را شناسايي و آنها را 

اولويت بندي کردند.
وي مي افزايد: در جريان اولويت بندي پروژه هاي مالي 
با توجه به محدوديت منابع بانکي آن دسته از پروژه ها 
که مستقيم منجر به توليد و بهبود کسب و کار بود با 
رصد بانک مرکزي احيا و بازسازي شد لذا سرمايه گذاري 

مجدد به سمت توليد مولد اختصاص يافت. 
اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي کند: مهمترين داليل 
بحران ۲00۸ را کارشناسان عدم موفقيت مقررات و 

نظارت هاي مالي تشخيص دادند، اين در حاليست که پيش از شروع تحريم و طي ۱۲ 
سال گذشته لزوم اصالح نظام بانکي، مالياتي و نظارت بر عملکرد موسسات، مديران بانکي 

و حذف رانتي در کشور ما شناسايي و لزوم برخورد قطعي با آن تصريح شده است.
عبدي خاطرنشان مي کند: نگاهي به کشورهاي درگير بحران آن سال ها نشان مي دهد 
تغيير سياست هاي مالي و پولي و همچنين سرمايه گذاري هاي فعاالنه دولت ها براي 
خريد بدهي بانک ها و موسسات خصوصي مشکل دار و همچنين طرح هاي دولت فدرال 
آمريکا براي حل بحران مسکن توانست بزرگترين بحران مالي دنيا را رفع کند، به عبارتي 
دولت آمريکا و دولت هاي اروپايي با شناسايي مناطق بحران و بکارگيري راهکارهاي 
خالقانه به » تاب آوري اقتصادي » دست يافتند که توانست ضمن پشت سرگذاشتن 

بحران براي سرعت توسعه اين کشورها نيز بکار گرفته شود.
اين کارشناس اقتصادي با توصيف مهمترين بخش هاي اقتصادي ايران مي گويد: نقش 
پررنگ نفت در اقتصاد ايران شايد پررنگ ترين شوک تحميلي به اقتصاد ايران محسوب 
شود که بايد با چرخش ايران به سمت ساير کشورها نظير چين و هندوستان مورد 
بررسي قرار گيرد؛ هرچند راهکارهايي مثل بورس نفت و استفاده از ظرفيت بخش 

خصوصي در صورت سالم سازي بورس و عدم نفوذ رانت ها بتواند راهگشا باشد.
اين استاد دانشگاه معتقد است: پس از تحريم هاي نفتي مهمترين کانال اثرگذاري بر 
اقتصاد ايران را بايد در بخش ارزي جستجو کرد، کاهش درآمدهاي ارزي دولت از 
يک سو مي تواند زمينه ساز شوک هاي اقتصادي باشد و از سوي ديگر کاهش دسترسي 
کشورمان به ارزهاي ناشي از صادرات در شرايط تحريم شوک ارزي را به بخش اصلي 

اقتصاد کشورمان منتقل خواهد کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که راهکار مقابله با شوک ارزي چيست، مي گويد: به نظر 
مي رسد در شرايط کنوني »ارز شناور« به عنوان بهترين راهکار بتواند از تشکيل بازارهاي 
چندگانه جلوگيري کند، هرچند بخشي از نوسانات ارزي را بايد در مديريت کالن بانک 

مرکزي جستجو کرد.
عبدي مي افزايد: هندوستان در دهه 90 پس از تحريم هاي هسته اي چرخش تجاري را 
در دستور کار قرار داد و به سمت آسياي ميانه و چين متمايل شد، همچنين روسيه نيز 
23در ۲0۱0 و در مواجه با تحريم هاي آمريکا شرکاري تجاري خود را تغيير داد، بررسي ها  شور22
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گفت وگوي بيژن عبدي اقتصاددان با »صيانت پايدار«  

بررسي نحوه مواجه کشورهاي دنیا 
با تحریم هاي اقتصادي

راهکارهاي ارتقاي تا ب آوري اقتصاد ايران

 هندوستان 
در دهه 90 پس از 

تحریم هاي هسته اي چرخش 
تجاري را در دستور کار قرار 

داد و به سمت آسیاي میانه و چین 
متمایل شد، همچنین روسیه نیز در 

2010 و در مواجه با تحریم هاي 
آمریكا شرکاري تجاري 

خود را تغییر داد



به مناسبت هفته پدافند غريعامل صورت گرفت
 برگزاري همایش

نقش بسیج در اقتصاد مقاومتي

همايش نقش بسيج در اقتصاد مقاومتي با حضور سردار دکتر غالمرضا جاللي 
رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار 
شد.جاللي در اين همايش اظهارداشت: ما درگير يک جنگ تمام عيار اقتصادي 

هستيم.
سردار جاللي با بيان اينکه اگر ضعيف باشيم دشمن به ما حمله مي کند، افزود: 
برخي به نشان دادن شهرهاي موشکي خورده مي گيرند و مي گويند اين اقدام 
درستي نبود اما بايد به آنها گفت نشان دادن شهرهاي موشکي براي نشان دادن 

توان دفاعي کشور است تا آنها دچار اشتباه محاسباتي نشود.
وي افزود: امروز در يک جنگ اقتصادي هستيم که با دفاع مقدس متفاوت 
است، در جنگ اقتصادي دشمن مشخص نيست و در اين جنگ اين مطلب که 

آمريکا دشمن است هنوز مورد اجماع همه نيست.
وي ادامه داد: در دفاع مقدس همه مردم و مسئوالت يک دل و يک صدا بودن 
اما در جنگ اقتصادي امروز، رفتاري از برخي مي بينيم که با دوران دفاع مقدس 
قابل مقايسه نيست، امروز برخي با خريد ارزهاي خارجي به بي ارزش کردن پول 

ملي کمک مي کنند. جنگ اقتصادي يک جنگ تمام عيار است، اما ابزار مورد 
استفاده در آن توپ و تانک نيست.

رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور با بيان اين که هنوز برخي جنگ اقتصادي 
را باور نکرده اند اظهارداشت: در هر جنگي بايد ابزار و الزامات مقابله در آن را 
شناخت و با تقسيم کار و مديريت واحد براي مقابله با تهديدات دشمن آماده 
بود. تحريم هر کااليي با توليد ملي و خود کفايي برطرف مي شود و توطئه هاي 

دشمنان انقالب شکست مي خورد.
سردار جاللي سيستم کنترل را در جنگ اقتصادي بسيار مهم دانست و گفت: 
در جنگ اقتصادي مردم بستر و هدف جنگ هستند به همين دليل براي مقابله 

با تهديدات بايد براي افراد جامعه نقش تعيين کرد.

نشان مي دهد کشورها واکنش هاي مختلفي در قبال تحريم 
دارند و سطوح وفاداري آنها به تحريم ها متفاوت است، لذا به 
نظر مي رسد توسعه تجارت با کشورهايي نظير چين، ترکيه، 
هندوستان و روسيه بتواند چشم انداز مناسبي از تعامل تجاري 

براي ايران را رقم بزند.
وي معتقد است: قرار دادن مشوق ها مثل تخفيفاتي در قيمت 
. نحوه برگشت پول مي تواند انگيزه ساير کشورها را براي ادامه 
همکاري با ايران ترغيب کند، به ويژه آنکه برخي از اين کشورها 
از قدرت چانه زني قابل توجهي براي دريافت معافيت هاي مالياتي 

از آمريکا برخوردار هستند.
اين اقتصاددان همچنين تصريح مي کند: استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي مهمترين رکن افزايش تاب آوري اقتصادي 
است، اجراي اصل 44 قانون اساسي به معناي تام کلمه و 
همچنين تالش دولت براي بهبود فضاي کسب و کار مهمترين 

اقدام دولت خواهد بود.
 اين استاد دانشگاه تاکيد مي کند: بعد دوم تحريم ايران نظام 
مالي و مشخصا نظام بانکي است، اما روند نظام مالي ايران در 
دوره پسا برجام نشان داد پيش از آنکه تحريم هاي بين المللي 
متوجه ايران باشد نظام بانکي  ايران نيازمند اصالحات ساختاري 
است که بايد در دستور کار قرار گيرد به گونه اي که بانک هاي 
در  سرمايه گذاري  به  داللي  و  بيزنس  سيستم  بجاي  ايران 

توليد بازگردند.
به گفته اين کارشناس اقتصادي استفاده از پيمان هاي دوجانبه 
پولي مي تواند با کشورهايي نظير روسيه، پاکستان، کره جنوبي، 
تايوان، امارات، ترکيه و ... که هم اکنون بيشترين مراودات 

اقتصادي با ايران را دارند راهگشا باشد.
 وي مي گويد: اتخاذ سياست هايي که بتواند موتور توليد را 
در داخل کشور داغ نگه دارد ضروري است بنابراين، توجه 
به توليد کاالهايي که کمترين وابستگي به واردات داشته و 
جمعيت شاغل قابل توجهي را در خود گنجانده اند بايد در 
دستور کار قرار گيرد، شايد بتوان گفت صنايعي نظير توليد 
توليدات داخلي، صنايع غذايي و  پايه  با  مصالح ساختماني 
صنعت مبلمان از مهمترين آنهاست که بايد دولت سياست 

فعالي را در مقابل آنها اتخاذ کند.
مهمترين  از  قاچاق  با  مبارزه  مي کند:  تاکيد  همچنين  وي 
رويکردهايي است که مي تواند از تضعيف توليد داخلي جلوگيري 
کند و زمينه خروج ارز از کشور را متوقف نمايد، لذا مبارزه با 
قاچاق کاال و رانت خواري براي افزايش تاب آوري اقتصادي رکن 
اساسي است ، نظارت بر مرزها و همچنين کنترل شبکه هاي 
اجتماعي که مهمترين بستر فروش قاچاق کاال به شمار مي روند 
از ديگر راه حل هاي ايران براي مبارزه با شرايط تحريم است.
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»استقالل صنعتي« کليدواژه اي بود که رهبر انقالب اسالمي در ديدار روز ۱۲ 
آبان ماه آن را به عنوان يکي از حوزه هايي که هم اکنون جمهوري اسالمي ايران 
در کنار استقالل سياسي در راه آن قدم برداشته است نام بردند. ايشان در 
تبيين حرکت رو جلوي نظام اسالمي در طول 40 سال اخير فرمودند »بنده 
مّدعي ام که در طول اين چهل سال مرتّباً جلو رفتيم، مرتّباً پيشرفت کرديم، 
بروشني  را  اين  اسالمي،  قوي شديم؛ حرکت چهل ساله ي جمهوري  مرتّباً 
اثبات مي کند. ما يک حرکت جّدِي استقالِل صنعتي و استقالل سياسي را در 
کشورمان شاهديم.«. ايشان يک بار ديگر و در سال ۱۳۸9 در بازديد از يکي 
از کارخانه هاي خودروسازي »استقالل صنعتي« را يک الزام براي پيشرفت 
دانستند و تاکيد کردند که »ما بايد بتوانيم در همه ي زمينه هاي صنعتي بر 
پاي خودمان بايستيم؛ به فکر خودمان تکيه کنيم؛ توانائيهاي خودمان را به 
کار بگيريم.«. دکتر ابراهيم سوزنچي عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد و 
مديريت دانشگاه صنعتي شريف در يادداشتي به تشريح اجمالي گام هاي 

الزم براي تحقق استقالل صنعتي پرداخته است.
پيروزي انقالب اسالمي براي کشور استقالل سياسي را به ارمغان آورد اما 
هنوز در حوزه اقتصادي در زمينه هايي وابسته هستيم که يک ريشه ي آن 
مشکل تاريخي اقتصاد ما يعني نفتي بودن و دولتي بودن است. ما طي اين 
سال ها متأسفانه وابسته به فروش و درآمد نفت بوديم و با همين ابزار، دنيا 
مي توانست نفت ما را تحريم کند و به ما آسيب بزند. اما ريشه ي ديگر، عدم 
فهم مناسب درباره ي صنعتي شدن و رسيدن به اين مقصود بوده است که واژه 

»استقالل صنعتي« مي تواند راهگشاي مشکل دوم باشد.

متناظر با حوزه ي سياست که با پيروزي انقالب اسالمي در آن مستقل شديم، 
در حوزه ي اقتصاد هم مفهومي به عنوان اقتصاد مقاومتي به وجود آمد که 
با پيگيري سياست هاي آن، ميزان وابستگي ما در اقتصاد کاهش مي يابد و 
اقتصادمان در برابر تکانه هاي خارجي مقاوم  مي شود. اما در ديدار چندي پيش 
رهبري شاهد شنيدن واژه اي دقيق تر به نام استقالل صنعتي هستيم. استقالل 
صنعتي روي ديگر بحثي است که ايشان سال گذشته تحت عنوان »مونتاژ تا 

نوآوري« مطرح کردند. )بيانات در ديدار سال 9۶ با نخبگان)
به نظر مي رسد ترکيب »استقالل صنعتي« با »مونتاژ تا نوآوري« مي تواند به 
عنوان يک سياست باالدستي در رتبه  اي باالتر حتي از مفهوم خودکفايي از 
حيث اهميت قرار بگيرد. چراکه در فضاي خودکفايي، کانون تمرکز صرفا بر 
روي توليد است و از ابتداي انقالب تا به حال شاهد اين هستيم در بخش هايي 
مانند گندم چندين بار به حد خودکفايي رسيديم اما دوباره در سال هاي بعد به 
سطحي پايين تر از خودکفايي رسيده ايم. ايراد اصلي مدل هاي خودکفايي اجرا 
شده در کشور عدم دستيابي به استقالل اقتصادي در توليد است در حاليکه 
به منظور استقالل صنعتي عالوه بر رسيدن به توليد، دستيابي به سطحي از 
دانش و تکنولوژي نياز است که کانون توان مديريتي و فناورانه را در داخل 

قرار دهد و کشور را از سيطره و مديريت دانش خارجي رها سازد.
به عنوان مثال اگر يک صنعت نساجي داشته باشيم و ميزان ارز زيادي را 
صرف واردات ماشين  هاي نساجي کنيم و شروع به توليد بنماييم، پس از 
مدتي با فرسوده و مستهلک شدن ماشين آالت صنعت نساجي، ديگر محصول 
شورنمي تواند رقابت کند و صنعت از حرکت باز مي  ايستد. اگر دولت تصميم به 
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چيز از جمله گاز، مسکن و حتي خدمات دندان پزشکي 
را مي توان با ارزهاي مجازي دريافت کرد، عالوه بر هلند 
کانادا، استراليا و انگلستان نيز بيت کوين را به عنوان يک 

سرويس مالي و معتبر در دنيا اعالم کردند. 
 با وجود آنکه هيچ برنامه رسمي در ايران براي استفاده 
از ارزهاي ديجيتال طراحي نشده اما وزارت خزانه داري 
آمريکا در اين آخرين تحريم هاي خود استفاده از ارزهاي 
ديجيتال را براي ايراني ها راهي براي دور زدن تحريم 
با  معامله  در  را  از صرافي هاي خود  تعدادي  و  شمرده 

ايراني ها محدود کرده است.
 دکتر محمدجواد نوراحمدي عضو هيئت علمي دانشکده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي معتقد است تحريم هاي 
جديد آمريکا عليه کشورمان نشان دهنده اطالع آمريکا از 

ظرفيت هاي قانوني به کارگيري از بيت کوين است.
 وي مي افزايد: آمريکا با اعمال تحريم هاي جديدي عليه 
ايرانياني که عالقه مند به سرمايه گذاري در بيت کوين هستند 
اقدام به مسدود سازي آي پي هاي ايراني در صرافي هاي خود 

گفت وگوي »صيانت پايدار« با استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي

میانبرهایي براي 
دور زدن تحریم ها

ظرفيت ارز هاي مجازي براي کسب و کارهاي کوچک
گفت وگو از زهرا خسروي

ايراني ها در شش ماه نخست سال جاري ۱۶ ميليون دالر بيت کوين خريد و فروش کردند. 
اين را سايتي به نام Localbitcoins که در واقع يک استارتاپ خريد و فروش ارزهاي 

ديجيتال به شمار مي رود اعالم کرده  است.
 از سوي ديگر بررسي ها نشان مي دهد طي سال گذشته ۲.5 ميليارد دالر براي ارزهاي 
ديجيتال توسط ايراني ها سرمايه گذاري شده است که نشان دهنده عالقه مندي فعاالن 

اقتصادي به استفاده از ارزهاي ديجيتال است.
هرچند در ارديبهشت ماه سال جاري بانک مرکزي با ابالغيه اي استفاده از ارزهاي ديجيتال 
را ممنوع اعالم کرد، اما هيچ گونه محدوديتي به شکل عملي در استفاده از اين ارزها صورت 

نگرفته و حتي سايت هاي جديدي نيز براي استفاده از بيت کوين به وجود آمده است.
 از سوي ديگر گزارش ها نشان مي دهد که کشورهاي توسعه يافته استفاده از ارزهاي 
ديجيتال به ويژه بيت کوين را قانوني شمرده و از ظرفيت آن استفاده مي کنند، امريکا 
ميزبان بيش ترين تعداد کاربران ارز رمزپايه و باالترين حجم معامالت بيت کوين در دنيا 
است، عالوه بر آمريکا کشورهاي ديگري نظير فنالند، هلند و سوئد نيز با قانوني خواندن 
ارز ديجيتال آن را مقدمه حذف پول کاغذي عنوان کردند، از ديگر کشورهاي توسعه يافته 
که استفاده از ارزهاي ديجيتال در آن قانوني اعالم شده هلند است که گفته مي شود همه 

چگونه به »استقالل صنعتي« برسیم؟



ادامه حيات اين صنعت داشته باشد بايد همين فرآيند را با هزينه بااليي 
صرف به روز کردن و واردات ماشين  هاي نساجي جديد توسط خارجي ها 
بنمايد و در نهايت برخورد طرف مقابل با شما در هاله اي از ابهام قرار دارد! 
در اين فرآيند شما علي رغم پاسخگويي به نياز داخل در داخل، باز هم 
وابسته ايد که اين خالف استقالل صنعتي و تجربه ي ساليان سال تجربه ي 

صنعتي کشور است.
لذا يک شاخصه مهم استقالل صنعتي در قدرت تصميم گيري است که يک 
کشور بتواند تصميم بگيرد که از چه کسي چه چيزي بگيرد و از چه کسي 
نگيرد. در اين مدل قاعدتاً مساله اين نيست که ما توليدکننده تماِم دانش 
باشيم، برخالف مدل خودکفايي که به دنبال تمام توليد در داخل بوديم، 
بلکه مسأله اين است که دانش هاي کليدي را در اختيار داشته باشيم که 
باعث بشود به ما قدرت تعيين کنندگي بدهد. مثال آمريکايي همين موضوع 
شرکت اپل است که تصميم مي گيرد چه کسي براي او توليد کند و چه 

کسي توليد نکند؛ چرا که دانش و نوآوري براي اوست.
گام هاي اصلي براي دستيابي به استقالل صنعتي 

شايد در يک شماي کلي بتوان گام هاي زير را برشمرد:
۱- تغيير ذهن و گفتمان سازي:

نگرش ناصحيحي که از گذشته دور در مورد توليد و صنعت در کشور ايجاد 
شده بود بايد تغيير کند. اين نگرش چه در ذهنيت مديران و چه در ديد 
بوده  کرده  ايجاد  فعاليت هاي صنعتي  از  نادرست  الگوي  يک  صنعتگران 
است. خوشبختانه اکنون وزارت صنايع به اين برداشت ناصحيح پي برده و 
برنامه هايي براي آموزش و اين تغيير نگرش در دست دارد. اما گفتمان بايد 
به صورت جدي تر چه در سطح رسانه ملي و عامه و چه در سطح تخصصي 

جريان پيدا کند.

۲-  استخراج اولويت ها و تعيين سياست ها و تدوين برنامه:
پس از تغيير نگرش، رئوس کلي برنامه ي رسيدن به استقالل صنعتي و نوآوري 
بايد استخراج شود. اصل ماجرا اين است که به منظور اين تغيير، نيازمند 
سياست هاي جديدي هستيم و اين سياست ها بايد مشخص کنند که در چه 

حوزه ايي توان رسيدن به نوآوري وجود دارد و الزامات آن کدام است.
۳- اجراي قدرتمندانه و بدون اغماض برنامه ها:

در نهايت، حتي تدوين سياست هاي بسيار خوب بدون توجه به اجرا ناکارآمد 
خواهد بود. در اجرا نبايد مسامحه کرد و بايد طبق سياست ها جلو رفت. 
اين معناست که  به  بلکه  يادگيري در حين اجرا نيست،  نافي  اين  البته 
رفاقت و رانت بازي در اجرا نبايد وجود داشته باشد تا بتوانيم به مقصود 

اصلي دست پيدا کنيم.
الزامات اجراي دقيق برنامه ي دستيابي به استقالل صنعتي

اجراي برنامه الزاماتي دارد که قاعدتاً پس از تعيين برنامه مشخص مي شود. 
از آنجا که برخي از رئوس آن مشخص شده است، مي توان برخي الزامات 

را در اينجا مطرح کرد:
-اتکا به توان داخلي و درون زا بودن
-توجه به روندهاي آينده ي جهاني

-انتخاب صحيح حوزه هايي که امکان استقالل صنعتي دارد
-باز کردن فضا براي کارآفرينان و محدود کردن آن براي دالالن و تجار

-استفاده حداکثري از دانش و فناوري دنيا
-توجه به حداکثر ظرفيت هاي بومي کشور

-مدنظر داشتن رويکرد صادرات محور به عنوان اساس برنامه
-استفاده از ديپلماسي مناسب براي گسترش صنايع اولويت دار

شور-ايجاد گفتمان و عزم ملي به منظور رسيدن به اين افق
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کرده است که نشان دهنده آگاهي اين کشور از ظرفيت 
ارزهاي ديجيتال براي عبور از تحريم هاست و مي توان 
گفت که ايراني ها به جاي صرافي هاي بزرگ براي استفاده 
از بيت کوين مي توانند به سراغ صرافي هاي کوچکتري بروند 

که بدون هويت شناسي اقدام به معامله مي کنند.
ارزهاي ديجيتال  نوراحمدي تصريح مي کند: هرچند   
مي شوند  تلقي  کوچک  تجارت هاي  براي  ظرفيت  يک 
اما نمي توان از آنها به عنوان يک استراتژي بلندمدت در 
دور زدن تحريم ها استفاده کرد، به عبارتي که هرچند 
نمي توان اين ارزها را براي دور زدن تحريم تجارت هاي 
بزرگ مثل نفت استفاده کرد اما از اين ظرفيت ها براي 
نقل و انتقال پول با حجم هاي کوچک مي توان بهره هاي 

فراوان گرفت.
نوراحمدي معتقد است: يکي از اصلي ترين مشکالتي که 
باعث مي شود نتوان در ايران از ارزهاي ديجيتال استفاده 
کرد و مشکل قانوني بودن تحويل ارز و پس از صادرات 
است، بر اساس قانون پيمان سپاري ارزي است که از چند 
ماه پيش براي تمام بازرگانان کشورمان اجباري شده است، 
تجار بايد رقم صادراتي خود را به صورت حواله در اختيار 
واردکنندگان قرار دهد که اگر اين عمليات نقل و انتقال با 
ارزهاي ديجيتال صورت گيرد عمال قانون پيمان سپاري 

غير قابل اجرا خواهد بود.
دليل  به  همچنين  مي کند:  تاکيد  دانشگاه  استاد  اين 
غيرقانوني اعالم شدن ارزهاي ديجيتال عالقه مندان و 
فعاالن اقتصادي که مي خواهند آن را در داخل کشور 
تبديل به ريال کنند به همين بهانه ارزش کمتري براي 

ارزهاي ديجيتال پرداخت مي کنند.

 به گفته نوراحمدي نپذيرفتن ارزهاي ديجيتال در اسناد گمرکي و هنگام ترخيص نيز 
يکي از موانعي است که باعث مي شود، نتوان از ارزهاي ديجيتال استفاده کرده و در 

عمليات هاي بازرگاني ايران کمتر از آن استفاده کرد.
 اين کارشناس اقتصادي همچنين مي گويد: استفاده از ظرفيت ارزهاي ديجيتال نيازمند 
بررسي هاي همه جانبه بيشتري است اما به نظر مي رسد کشورهايي که درگير تحريم ها 
هستند نظير روسيه نيز استفاده از ظرفيت هاي ارزهاي ديجيتال را براي خود به عنوان 

پايگاهي براي کم کردن بار مشکالت ناشي از  تحريم در دستور کار قرار داده اند.
وي تاکيد مي کند: علت سکوت بسياري از کشورها در قبال بالک چين و ظرفيت ارزهاي 
ديجيتال نامشخص خواندن مبدا و چگونگي ارزش آن است که بايد کارشناسان اقتصادي 

درباره آن به جمع بندي برسند.
وي تاکيد مي کند بيت کوين و ساير ارزهاي ديجيتال هرچند نمي توانند بستري براي دور 
زدن تحريم باشند اما مسير هاي فرعي قابل تاملي هستند که دولت مي تواند با تامالتي 

در بخش هاي مختلف از آنها استفاده کند.



مولفه ها، قدرت ها و ابزارهاي بين المللي، اطالعاتي، مالي و پولي براي فشار به اقتصاد کشور 
استفاده مي کند.

جاللي تهديدات سايبري را يکي ديگر از تهديدات غير نظامي دشمن بيان کرد و گفت: در 
اين حوزه با طيفي از تهديدات مواجه هستيم که بستر آن فضاي سايبري، فناوري اطالعات 
و شبکه هاي اجتماعي است که ضرورت يک دفاع جامع با هماهنگي تمام بخش ها در اين 
حوزه احساس مي شود. رييس سازمان پدافند غير عامل کشور با  اشاره به بيانات مقام معظم 
رهبري مبني بر عدم وقوع جنگ و انجام مذاکرات با آمريکا در اين شرايط، تصريح کرد: مقام 
معظم رهبري با توجه به اينکه مباحثي درباره کنارگذاشتن دولت و يا ايجاد سازوکاري در 
کنار دولت مطرح بود، از دولت مشروع و قانوني کشور که پشتوانه راي مردم را دارد حمايت 
کردند و از همه خواستند در اين شرايط با يک مقاومت ملي در برابر تهديدها قرار بگيريم. وي 
با اشاره به اينکه درحال حاضر سه فرآيند بزرگ در حال شکل گيري است، افزود: اينترنت اشيا 

يکي از اين فرآيندها است که سرمايه هاي کشور را از ماهيت فيزيکي به سايبري يا سايبري، 
فيزيکي تغيير مي دهد و به لحاظ شناخت نوع دارايي و مديريت و تهديدها و فرصت ها دچار 

تحول اساسي و جدي مي شود.
جاللي توسعه شبکه هاي اجتماعي را يکي ديگر از اين فرايندها عنوان کرد و گفت: در شبکه هاي 
اجتماعي تمرکز مجموعه اي از نيازهاي مردم در حوزه فرهنگي، اطالعاتي، اقتصادي، اجتماعي، 
امنيتي، اشتغال، بانکي و ارزي وجود دارد و با توجه به اينکه در اين فرآيند نظام کنترلي 
و مقررات نويسي در درون سيستم و ذات آن وجود دارد، قابليت کنترل گريزي از دولت ها 
و حاکميت ها يا کاهش اثرگذاري دولت ها رادر اين فرآيندها شاهد هستيم و اين موضوع 

شبکه » راديو ترانک ملي« همزمان با هفته پدافند 
غيرعامل و با هدف ارائه خدمات ارتباطي در شرايط 
وزارت  قندي  شهيد  هاي  همايش  سالن  در  بحران 

ارتباطات و فناوري اطالعات به بهره برداري رسيد.
مازندران،  استان هاي  ارتباط   برقراري  با  شبکه  اين 
کرمان، خوزستان و دو نقطه از کالن شهر تهران تست 

و راه اندازي شد.
شبکه »رايو ترانک« با فراهم کردن ارتباط صوتي و تصويري 
بستر مناسبي براي مديريت ارتباطات در شرايط بحران 
است که با سرمايه گذاري ۱7 ميليارد تومان با مصوبه 
هيات دولت و شوراي عالي امنيت ملي به بهره برداري 
رسيد و قرار است اين شبکه خدمات ارتباطي را براي 

۲0 هزار مدير بحران در تهران فراهم کند.
بر اساس اين گزارش، هم اکنون شبکه »راديو ترانک 
ملي« در تهران راه اندازي شده و به زودي ارتباط ساير 

استان ها نيز با اين شبکه برقرار مي شود.
مراسم رونمايي از اين پروژه ملي با حضور محمد جواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات و سردار جاللي رييس 

سازمان پدافند غيرعامل برگزار شد.
سردار جاللي: موظفيم از سرمايه هاي سايبري 

کشور صيانت کنيم
سردار غالمرضا جاللي رييس سازمان پدافند غيرعامل 
کشور در همايش پدافند غيرعامل وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات با اشاره به اينکه ما اکنون شاهد دور 
جديد تهديدها هستيم، گفت: با تقويت بخش دفاعي 
و نظامي کشور و ايجاد بازدارندگي مناسب در اين 
حوزه، دشمن رويکردهاي خود را به سمت تهديدات 

غيرنظامي جديد و پيچيده تر تغيير داده است.
وي جنگ اقتصادي را يکي از رويکردهاي د شمن 
اقتصادي  جنگ  افزود:  و  کرد  عنوان  حوزه  اين  در 
امروز پيچيده تر از گذشته شده است و دشمن از همه 

با حضور آذري جهرمي و سردار جاللي صورت گرفت
راه اندازي شبكه مدیریت 
 ارتباطات بحران
»رادیو ترانک ملي«
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ساختارهاي مديريتي، دفاعي، اقتصادي و پولي و مالي را تحت تاثير خود قرار داده است.
وي به هوشمندي به عنوان فرآيند ديگري در اين حوزه اشاره کرد که در حال وقوع است 
و در ادامه افزود: هوشمندي در ترکيب قابليت هاي فناوري اطالعات و قابليت هاي فيزيکي 

توانايي دارند که در اين فرآيند به حداکثر بهره برداري  برسند.
رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور با تاکيد به اينکه کشور ما با شيب تندي به سمت 
هوشمند سازي و تبديل دارايي ها حرکت مي کند، گفت: ارتباط اجزاي سيستم، سيستمي شدن 
دارايي هاي فيزيکي، برنامه ريزي منطقي و کنترل از راه دور از مزيت هاي اين هوشمند سازي 

است که از فناوري اطالعات به قابليت هاي فيزيکي اضافه مي شود.
وي درباره تهديدات اين حوزه نيز افزود: امکان دسترسي از بيرون توسط دشمنان وجود دارد 

و امکان کنترل از راه دور يکي از همين تهديدها است.
جاللي با اشاره به اينکه ما هم اکنون در مقابل سيلي از هوشمند سازي قرارداريم، گفت: به طور 
مثال در خانه هوشمند و يا شهر هوشمند، نوع مديريت شهري، شهروندان و زيرساخت هاي 
شهري تحت تاثير قرار مي گيرند و نياز به تعريف رگوالتوري در اين حوزه داريم و درغير اين 
صورت بعد از هوشمند سازي در زيرساخت هاي شهري با ويژگي هاي کنترل گريزي که دارد 
مشکالتي ايجاد مي شود. وي با اشاره به اينکه اين چالش ها، چالش هاي جهاني است، افزود: 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در اين حوزه وظايف سنگيني دارد و تمام زيرساخت 
هاي اين خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات را بايد فراهم کند به همين دليل نقش متفاوتي 
در اين حوزه بر عهده اين وزارتخانه است. رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور با تاکيد به 
اينکه ميزان وابستگي زيرساخت هاي کشور به فضاي سايبري بايد در حد قابل قبول باشد، 
گفت: در حال حاضر 95 درصد اسکناس به صورت سايبري و 5 درصد به صورت فيزيکي 
در کشور وجود دارد که اين موضوع نشان مي دهد بايد بتوانيم در فضاي سايبري از اين 
دارايي ها حفاظت کنيم. وي با اشاره به اينکه بايد در حوزه حفاظت سه اليه ايمني، امنيت و 
دفاع با هم هماهنگ باشند، افزود: امنيت و دفاع در حوزه سايبري به دليل اينکه با امورات 

زندگي مردم وابسته است بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.
جاللي به برگزاري رزمايش هايي در حوزه سايبري با همکاري وزارت ارتباطات و مراکز ديگر 
اين حوزه در دو ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اين رزمايش ها نتايج خوبي داشته و با رفع 

نواقص در آينده نيز ادامه مي يابد.
وزير ارتباطات :دشمنان شرور فهميدند که مرزهاي سايبري ما بي دفاع نيست 

محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در همايش بزرگداشت هفته پدافند 
غيرعامل، يکي از دستاوردهاي مهم وزارت ارتباطات را تکميل شبکه سيگنال رساني زميني 
صداوسيما اعالم کرد و گفت: صداوسيما همواره در معرض تحريم يا تهديد به تحريم قرار 
داشته و در مقاطعي به دليل وابستگي پخش برنامه ها به شبکه هاي ماهواره اي بخش زيادي 
از شهروندان به خصوص مردم مناطق محروم نمي توانستند از پوشش صداوسيما استفاده کنند. 
وي افزود: همچنين در رخدادهاي مختلفي چون پخش مسابقات فوتبال، صداوسيما به دليل 
قانون حفاظت از حق پخش خريداري شده امکان پخش ماهواره اي آنها را نداشت و مناطقي 
از کشور محروم از دريافت اين برنامه ها بودند که پروژه سيگنال رساني زميني به صداوسيما با 
همکاري شرکت ارتباطات زيرساخت ظرف يکسال گذشته تکميل شد و در ايام برگزاري جام 
جهاني نيز زير بار رفت و امروز آماده خدمات رساني است. وي با اشاره به حوادث غيرمترقبه 
سال گذشته چون زلزله هاي کرمان و کرمانشاه و همچنين قطعي برق در اهواز، اظهار کرد: 
در اين رخدادها ارتباطات به عنوان ضرورت اصلي مديريت بحران دچار اختالل شده بود 
که براي رفع آنها چند اقدام اساسي انجام شد که نخست رسيدگي به مشکالت اپراتورها و 
برخي از سايت هاي اصلي تلفن همراه بود. آذري جهرمي با بيان اينکه طي يک سال گذشته 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و اپراتورها اقدام به رده بندي سايت ها از نظر 
باطري هاي نگهداري و تامين منبع تغذيه کردند، توضيح داد: در اتفاق هاي گذشته باطري 
برخي از سايت ها به دليل عدم نگهداري مناسب، امکان پايداري در طول 4۸ ساعت را نداشتند 
و در زمان وقوع زلزله ها به دليل قطع برق شاهد قطع ارتباطات بوديم که در بازنگري هايي 
که انجام شد ضمن شناختن مشکالت و رفع آنها، رده بندي نيز از اين بابت صورت گرفت. 
عضو کابينه دولت به راه اندازي شبکه خاص ارتباطي در مواقع بحران اشاره کرد و ادامه داد: 
از طريق اين شبکه که به بهره برداري رسيد امکان ارسال پيامک، صوت و مکالمه تصويري  

براي امدادرساني در مواقع بحران در سراسر کشور ايجاد شده است.
آذري جهرمي در ادامه به رونمايي و بهره برداري از »ضد بدافزار پادوويش« در سال گذشته 
و در هفته پدافند غيرعامل اشاره کرد و توضيح داد: با حمايت و الزامي که در بکارگيري 
ضدبدافزار پادوويش در دستگاه هاي دولتي وجود دارد با استفاده از دانش بومي امروز اليه 
دفاعي در برابر حمالت دشمنان محکم تر شده است و گزارشات آن از حفاظت در برابر 

حمالت به بخش هاي مختلف امنيت چون مرکز ماهر 
ارسال مي شود.

وي با اشاره به سند تبيين الزامات شبکه ملي اطالعات 
شدن  روشن  در  مجازي  فضاي  ملي  مرکز  سند  و 
تکليف دستگاه ها و نهادهاي دولتي براي حفظ امنيت، 
اظهار کرد: بر همين اساس ماموريت ها تقسيم شده تا 
نيروهاي مسلح مسوول دفاع سايبري، وزارت اطالعات 
مسوول حفاظت از مراکز حساس، وزارت ارتباطات 
پليس  و  دولتي  دستگاه هاي  امنيت  حفظ  مسوول 
فتا نيز مسوول حفظ امنيت کسب و کارها و بخش 
خصوصي با مسووليت هماهنگي در مرکز ملي فضاي 

مجازي شده اند.
عضو کابينه دولت دوازدهم شئونات زندگي مردم را 
مرتبط با فضاي مجازي دانست و تصريح کرد: امروز 
در دنيا با يکسري شرور مواجه هستيم که براي از 
انداختن زندگي مردم از هيچ اقدام ضدانساني  کار 
دريغ نمي کنند و به اقداماتشان در گذشته نيز افتخار 
تهديد  را  ما  ايران  مي گويند  مقابل  در  و  مي کنند 

سايبري کرده است.
مدتي  از  سايبري  دفاع  تيم هاي  اينکه  بيان  با  وي 
قبل اين تحرکات و اقدامات  را براي نفوذ به شبکه 
زيرساخت ارتباطي کشور رصد کرده بودند، افزود: آنها 
نفوذ را انجام داده بودند تا در روز مبادا عمليات خود 
را شروع کنند که متخصصان ما با مشاهده تحرکات 
و احساس آماده شدن آنها براي تحرک نهايي، اقدام 
به مقابله و جلوگيري کردند که مستندات آنها نيز 
جمع آوري شده و براي پيگيري حقوقي در مجامع 
بين المللي ارسال مي شود.وزير ارتباطات اقدام اخير 
آنها را وقاحت آميز دانست چراکه حمالت با آدرس 
خاطرنشان  و  بود  گرفته  آنها صورت  مستقيم   IP
کرد: آنها بايد بدانند که مرزهاي سايبري ما بي دفاع 
و بي صاحب نيست و مدافعين و جوانان خوبي در 
کشور داريم که توانمندي و دانش قابل توجهي براي 
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حميد انصاري
هنگامي که صحبت از مرز به ميان مي آيد معموال مفهوم فيزيكي آن به 
ذهن متبادر مي شود در اين تصور مرز يعني حدود و ثغور حاکميت کشور، 
مهمترين عامل تشخيص و جدايي کشور از کشورهاي همسايه، عامل مهم 
به وجودآورنده وحدت سياسي يا طبيعي و انساني در کشور، بزرگترين 
عامل موثر در امنيت و استقالل کشور و حافظ موجوديت نظام، عامل 
موثر در روابط سياسي و اقتصادي کشور با کشورهاي همسايه و باالخره 

آخرين حد قلمرو کشور.
 مرز مفهومي  است که به صورت تعيين خطوط جداکننده قلمرو دو کشور 
مي باشد و خطوط مرزي، خطوطي اعتباري و قراردادي هستند که به منظور 
تعيين يک واحد سياسي، بر روي زمين مشخص مي شوند. اين خطوط ضمن 
تعيين حدود قلمرو حكومت، تعيين کننده اختيارات دولت آن حكومت 
نيز هستند. بايد اضافه کرد مرز يک خط نيست، بلكه يک سطح است. 
سطحي عمودي که از طريق فضا، خاک و زيرزمين کشورهاي همسايه 
را از يكديگر جدا مي کند. اين سطح در روي زمين به صورت يک خط 
به نظر مي رسد همين طور وقتي از امنيت مرزها صحبت ميشود به معني 
وجود ثبات در مرزها و نفوذناپذيري مرزها از جهت ورود کاالي قاچاق، 
آسايش و ايمني مرزنشينان و فقدان تهديد در مرزهاست. بديهي است 
امنيت مرزها پشتوانه اي محكم براي امنيت انساني با ابعاد متنوعش در 
داخل کشور است و هرگونه ناامني در مرز قادر است در سيستم هاي 
اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و نظامي داخل کشور اخالل ايجاد 
نمايد و در مقابل امنيت مطلوب قادر است در حد خود در امنيت مرزي و 
داخلي کشور سهم بسيار برجسته اي را به خود اختصاص دهد.  در مجموع 
مي توان گفت مرزها به صورت ديوارهايي هستند که زندگي، هويت، خانه، 
کشور، حكومت و منافع ملي شما را از ديگران جدا مي کنند و به شما 
و آنها اعتبار و هويت مي دهند اما امروزه عالوه بر مرزهاي فيزيكي و 

جغرافيايي ما با گونه ديگري از مرز سروکار داريم که همان اهميت و چه 
بسا بيشتر را داراست و آن مرز قلمرو سايبري و حراست از آن است اما 
حراست و مرزباني اين مرز چندان آسان نمي باشد و در مواجهه با حمالت 
مهاجمان شكننده تر است. چندين ويژگي قاعده بازي را به نفع مهاجم و 

حمله کننده سايبري نغيير مي دهد.
 اوال فضاي سايبر هيچ مرزي ندارد به اين معني که حمله مي تواند از 
هرکجايي صورت بگيرد هزينه و پاسپورت ورود به قلمرو فضاي مجازي 
فقط يک کامپيوتر و اتصال به اينترنت است. اين فضا شبيه يک شهري 
است که هرکسي مي تواند به آن وارد شود و در آن مي تواند هر اقدامي 
 را انجام دهد و با هر سرعتي حرکت کند تصور اينكه چگونه مي خواهيد 
از اين فضاي بي مرز و محدوديت دفاع کنيد دشوار است حتي زماني که 
به اينترنت متصل نباشيد نيز خطر هجوم بدافزارها از طريق دستگاه هاي 
ذخيره سازي قابل حمل وجود دارد. افراد با اهداف خرابكارانه مي توانند 
هويت الكترونيكي خود را جعل کنند و يا از افراد ديگر سرقت هويت 

کنند. 
دوم اينكه فضاي سايبر مدام در حال تغيير است. سايت ها روزانه اضافه 
مي شوند و اين به اين معناست که خلق يک هويت جديد بسيار آسانتر 
از دنياي فيزيكي واقعي است و با اين هجوم هويت ها امكان شناسايي و 

مقابله با حمالت آنها روز به روز سخت تر مي شود.  
اجزا فضاي سايبري دائما در حال ايجاد، تخريب، باز سازي،  حرکت و 
جابجايي، به دست آوردن، از دست دادن،  در معرض ديد قرار گرفتن، 
پنهان شدن اتصال و از هم گسستن هستند. اين تغييرات متناقض و متنوع 
با سرعت نور و در حد ضربه زدن به يک کليد و يا يک حرکت ماوس 
اتفاق مي افتد. به خاطر اين ويژگي ها تهديدات و شكنندگي در دنياي 
سايبر از اساس با دنياي معمولي متفاوت است. فايروال ها و سيستم هاي 
پيشگيري تنها تعدادي از اين حمالت را مي توانند مهار و خنثي کنند. 
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»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

مرزباني فضاي بدون  مرز

استفاده بي رويه از هاردديسک ها و حافظه هاي سيار نيز عرصه را براي 
هجوم آماده کرده است. با توجه به تمامي  اين واقعيت ها امروزه کشور ها  
و حاکميت آنها نمي توانند اجازه دهند که آثار مضر و مخرب يک فعاليت 
آنالين در دنياي سايبر به کشور و شهروندانش صدمه بزند. همانگونه 
که يک حاکميت نمي تواند اجازه دهد که موشک ها و بمب ها ازنقطه 
ديگري سرزمين آنها را مورد هدف قرار دهد. امروزه فيلترها از سوي 
حكومت ها، دولتها و گروه ها به عنوان مرزهايي براي جلوگيري از ورود 
اطالعات ناخواسته و خروج اطالعات محرمانه  و مهم عمل مي کنند. 
در حقيقت فيلترها همان مرزها در دنياي واقعي هستند اگرچه فضاي 
سايبر ماهيتا براي گردش آزاد اطالعات شكل گرفته و محدوديت در 
آن معنا ندارد اما بخاطر مسائل ذکر شده تقريبا تمامي  کشورها به طرق 

مختلف محدوديت ها و فيلترهايي را بر آن بار مي کنند.
 اما همانطور که مي دانيم به ازاي هر نرم افزار فيلتر کننده يک فيلتر شكن 
از  هم حضور دارد و شرکت هاي بزرگ فناوري اطالعات و ارتباطات 
طريق فروش اين ابزارها سودهاي هنگفت را به جيب مي زنند. به هر 
حال شكاف ها و درزهاي فضاي ديجيتال همواره مجال را براي هجوم 
سايبري مهيا مي کند حمله سايبري يک واقعيت است و دادن يک پاسخ 
درخور به يک حمله سايبري نيازمند اينست که ما بدانيم اين حمله 
دقيقا چه زماني و از کجا اتفاق افتاده است و اين موضوع در فضاي 

سايبر چندان آسان نيست.
 فعاليت هاي مخرب در فضاي مجازي بسيار زياد است اما هر فعاليت 
مخربي لزوما يک حمله سايبري نيست. به عنوان مثال فعاليت هاي 
بدافزاري طراحي شده براي کسب اطالعات شخصي يا مالي و يا تالش 
براي کسب اطالعات اختصاصي از بنگاه هاي خصوصي و يا هک ساده 
يک سيستم کامپيوتري در دسته حمالت سايبري قرار نمي گيرند بلكه 
در نهايت به عنوان تالش هاي جاسوسي قلمداد مي شوند با اين حال 

اين فعاليت ها مي توانند راه را براي فعاليت هاي مخرب تر هموار کنند. 
مثال يک کرم سايبري را در درون آن سيستم جاگذاري کنند تا در 
موقع الزم آن را فعال سازند و بنابراين حمله واقعي مي تواند روزها، 
هفته ها و ماه ها بعد از اين بهره برداري اوليه رخ دهد. مسايل سياسي، 
مقابل  راه دفاع در  بر سر  مانعي  بعضي مواقع  بورکراتيک  و  حقوقي 
حمالت سايبري است چرا که برخي فعاليت ها و سرک کشيدن به برخي 
اطالعات جرم محسوب مي شود و نهاد مسئول امنيت سايبري به لحاظ 
محدوديت قانوني اجازه دسترسي به برخي اطالعات را ندارد. بنابراين 
يک انسجام و هماهنگي فوق العاده بين دستگاه ها براي خنثي سازي 

يک حمله سايبري مورد نياز است. 
به هر حال گسترش بيكران اينترنت گوياي اين واقعيت است که ويرانگري و 
آسيب رساني مي تواند در يک لحظه سراسر جهان را فرابگيرد. سوء استفاده 
از فناوري هاي رايانه اي و اينترنتي و قابليت هاي فضاي سايبر مي تواند 
امنيت ملي، آسايش عمومي  و موجوديت يک جامعه را به مخاطره بياندازد. 
شواهد نشان مي دهد که تهديدات در اين فضا روز به روز پيچيده تر و 
ترسناک تر مي شوند و بنابراين سرعت و دقت پاسخگويي و عكس العمل 
به آنها نيز بايد به موازات آن باالتر رفته و پيشرفت کند. در کشور ما که 
امروزه در کارزاري سياسي اقتصادي حضور دارد و دشمن براي زمين گير 
کردن ما از هيچ فضايي و مرزي و راه نفوذي فروگذار نمي کند پرداختن 
به موضوع امنيت و حفاظت سايبري بسيار پراهميت است. در چنين 
اوضاعي مرزبان سايبري قبل از هر چيز بايد قلمرو نگهباني خود را به 
خوبي بشناسد و با زبان حاکم بر آن گفتگو کند. قلمرو مورد نظر اينجا 
شامل تمام داده ها و اطالعات سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي 
کشور و پردازنده هاي آنها و مراکز کنترل آنها مي باشد. شايد بتوان گفت 
براي قوام بخشيدن به مرزباني سايبري نيازمند تربيت سرباز سايبري و 

فراتر از آن تجهيز و تدارک ارتش سايبري هستيم.

-  فضاي سايبر هيچ مرزي ندارد به اين معني که حمله مي تواند از هرکجايي صورت بگيرد، 
هزينه و پاسپورت ورود به قلمرو فضاي مجازي فقط يک کامپيوتر و اتصال به اينترنت است

-  سوء استفاده از فناوري هاي رايانه اي و اينترنتي و قابليت هاي فضاي سايبر مي تواند امنيت 
ملي، آسايش عمومي  و موجوديت يک جامعه را به مخاطره بياندازد
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 مرتضي احمدي
يکي از اساسي ترين راهکارهاي جلوگيري از نفوذ دشمن 
در حوزه سايبري، توليد بومي در اين عرصه است. اساسا 
صنعت پدافند سايبري يکي از پيچيده ترين و دانش بنيان ترين 
صنايع به حساب مي آيد و معدود کشورهايي هستند که 
در اين زمينه توانايي توليد بومي دارند. جالب توجه است 
که بدانيم اغلب شرکت هاي بزرگ عرصه امنيت و پدافند 
سايبري آمريکايي و يا اسرائيلي هستند. بر اين مبنا براي 
بررسي وضعيت توليدات بومي سايبري کشورمان گفت وگويي 
را با مهندس محسن اعظمي معاون صنعت و بومي سازي 
قرارگاه پدافند سايبري کشور انجام داديم که ماحصل آن 

در ذيل از مدنظرتان مي گذرد.
به عنوان سوال نخست؛ اساسا نسبت پدافند سايبري 

و توليد بومي چيست؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا به تعريف و مفهوم پدافند 
سايبري اشاره مي کنيم . پدافند غيرعامل عبارت است از 
مجموعه اقدامات غيرمسلحانه اي که موجب افزايش بازدارندگي، 
کاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي 
پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات 

و اقدامات نظامي دشمن مي گردد.
بر اساس اين تعريف،  پدافند سايبري به اين معناست که 
در زماني که تهديد بر روي زيرساخت هاي سايبري کشور 
وجود ندارد و يا از شدت کمتري برخوردار است اقداماتي از 
قبيل مطالعه، بررسي، تحقيق، پژوهش، توليد محصول امن، 
تدوين الزامات و مالحظات صورت پذيرد که در زمان بروز 
تهديدات سايبري در حداقل زمان ممکن بتوانيم با انجام 
عکس العملي منطقي نسبت به ارائه خدمات و سرويس هاي 

مطمئن و ايمن اقدام کنيم.
حاال بايد توجه کنيم که از موارد فوق کدام يک از اقدامات 
بيشترين تاثيرگذاري را در مقابله با تهديدات دشمن خواهد 
داشت. با يک بررسي اجمالي متوجه خواهيم شد که هر 
اقدامي که صورت پذيرد امکان کاهش آسيب پذيري را به 
همراه خواهد داشت اما يکي از مهمترين اقدامات جايگزيني 
محصوالت داخلي امن با محصوالت خارجي ناامن است چراکه 
آسيب پذيري هاي عمدي تعبيه شده در سامانه ها از يک سو 
و از سوي ديگر فرمان پذيري سامانه ها از راه دور توسط افراد 
غيرخودي امکان اختالل، بهره برداري و يا قطع خدمات را 

در زمان هاي مدنظر براي دشمن فراهم مي آورد.
لذا مناسب ترين و مهمترين راه مقابله با تهديدات فضاي 
سايبري کشور مهاجرت به سمت زيست بوم امن سايبري 
است و اگر اين سوال پيش آيد که آيا با استفاده از تجهيزات 
غيربومي)خارجي( امکان تامين امنيت زير ساخت ها وجود 

خواهد داشت؟ قطعا پاسخ خير خواهد بود. 
از  استفاده  نيازمند  امن  زيرساخت  يک  به  دستيابي  لذا 

تجهيزات بومي و امن است و از اينرو بر اساس تعريف ارائه شده براي ايجاد امنيت با رويکرد پدافند 
سايبري، استفاده از توليدات بومي اجتناب ناپذير خواهد بود؛ به عبارتي ارتباط و نسبت مستقيم بين 

توليد بومي تجهيزات فضاي سايبري با پدافند سايبري وجود دارد. 
کشور ما در زمينه بومي سازي نرم افزاري و سخت افزاري مرتبط با موضوعات امنيت و پدافند 

سايبري در چه وضعيتي قرار دارد؟
در حوزه توليد نرم افزار، کشور در وضعيت بسيار خوبي است. چنانچه نيازمندي هاي يک طرح يا پروژه 
به خوبي تعريف شود و به اصطالح فاز شناخت مسأله که به عنوان يک مرحله بسيار مهم تلقي شده، 

به درستي انجام شود توليد هر نرم افزاري در کشور به صورت امن امکان پذير است.
در زمينه سخت افزار نيز اقدامات خوبي صورت گرفته اما هنوز راه طوالني در پيش است. در حوزه 
امن سازي تحت عنوان Hardening توسط شرکت هاي داخلي، مراکز علمي و دانشگاهي، افراد حقيقي 

متخصص انجام مي شود که بخش قابل توجه اي از امنيت مورد نظر را تامين خواهد کرد. 
اساسا ساز و کار قرار گاه پدافند سايبري براي ارزيابي محصوالت بومي در حوزه فناوري 

سايبري چيست؟
با توجه به خالء موجود در موضوع ارزيابي سامانه ها با رويکرد پدافندي، در سال 93 قرارگاه پدافند 
سايبري کشور با تشکل يک کارگروه متشکل از نمايندگان تعدادي از آزمايشگاه هاي امنيتي، اعضاي 
هيئت علمي، تعدادي از متخصصين حوزه امنيت در شرکت ها، موفق به استخراج شاخص هاي ارزيابي 
پدافندي براي تعدادي از محصوالت پرکاربرد و نيز شاخص رتبه بندي آزمايشگاه ها بر اساس ظرفيت 

نيروي انساني و تجهيزات مورد استفاده گرديد.
در ابالغ فرآيند ارزيابي به آزمايشگاه ها، الزامات 1540۸ به عنوان الزامات امنيتي و تعدادي شاخص 
متناسب با سطح تهديد به عنوان شاخص هاي پايداري، کيفي و عملکردي در نظر گرفته شده است. 
از سوي ديگر با يک بررسي دقيق ما بين آزمايشگاه هاي شناخته شده تعداد 5 آزمايشگاه به عنوان 
آزمايشگاه مرجع انتخاب که دو آزمايشگاه در حوزه ارزيابي تجهيزات صنعتي و سه آزمايشگاه در 
حوزه تجهيزات غيرصنعتي )فناوري اطالعات و ارتباطات(فعاليت خود را آغاز نمودند. بديهي است 
براي انتخاب اين آزمايشگاه ها شاخص هايي نياز بود که توسط همين کارگروه استخراج و تدوين شد 
که در حال حاضر تيمي تخصصي در حال ارزيابي و رتبه بندي آزمايشگاه هايي هستند که تمايل دارند 
بعنوان مرجع ارزيابي قرارگاه پدافند سايبري کشور ايفاي نقش نمايند؛ نکته اي که در باره ارزيابي 
سامانه ها مغفول افتاد سطوح ارزيابي سامانه ها بود. سطوح تضمين امنيت در 7 سطح تحت عنوان 

گفت وگیو »صيانت پايدار« با معاون صنعت و بویم سایز قرارگاه پدافند سايربی کشور
 به دنبال دستيابي

به زيست بوم امن سايبري هستيم
امنيت زيرساخت های کشور بدون »توليد بویم سايربی« تامين یمن شود
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 ISO( قابل بحث و بررسي است که اين سطوح توسط سازمان جهاني استاندارد EAL7 تا EAL۱
IEC( تدوين و تعيين شده است. 

در سال گذشته و سال جاري چه ميزان محصول مورد ارزيابي قرار گرفته و بررسي مجموعه 
قرار گرفته است؟

عنايت داشته باشيد ارزيابي سامانه ها و شرکت ها به عنوان يکي از برنامه هاي اصلي قرارگاه پدافند 
سايبري در دستور کار است و لذا قرارگاه هيچ گاه به دنبال آمار سازي نبوده و نخواهد بود اما در طي 
۳ سال گذشته کليه درخواست هايي که به قرارگاه ارائه شده است براي ارزيابي ارسال و در صورت 

اتمام ارزيابي و ارائه گزارش توسط مراکز ارزيابي طبيعتا گواهينامه صادر و واگذار شده است.
 مهمترين برنامه هاي قرارگاه در سال جاري براي حمايت از شرکت هاي فعال ايراني در 

حوزه پدافند سايبري چيست؟
تاکيد مي کنم بيان سال جاري شايد صحيح نباشد چون قرارگاه پدافند سايبري کشور به عنوان 
يک اصل به دنبال مهاجرت کامل به سمت زيست بوم امن سايبري است و هيچ وقت نگاه مقطعي و 
موقتي نداشته است. از اين رو از جمله حمايت هايي که قرارگاه پدافند سايبري تاکنون داشته است 

عبارتند از:
 ۱- حمايت مالي از توليد سامانه هاي پايه و اساسي در طول يک دهه گذشته.

 ۲- برگزاري نمايشگاه هاي دائمي ساالنه که در اين نمايشگاه ها توليدکنندگان عزيز اقدام به معرفي 
توامندي شرکت خود به متوليان امر در زيرساخت هاي کشور مي نمايند

 ۳- برگزاري دوره هاي تخصصي به منظور آگاهي رساني و فرهنگ سازي 
4- ممانعت در استفاده از سامانه هاي غير بومي در فرآيند برگزاري مناقصات 

5-حضور در جلسات و کارگروه هاي تخصصي به منظور توجيه الزامات و مالحظات پدافندي در 
تامين نياز زيرساخت ها 

شما افق پيش روي صنعت بومي پدافند سايبري طي يک دهه آتي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟  
چنانچه آحاد مردم يک کشور به خصوص مديران و کارشناسان دولتي که بخش عمده اي از نيازمندي 
زيرساخت هاي کشور در اختيار آنها  است، به اين مطلب اعتقاد داشته باشند که صنعت بومي داراي 
دو ويژگي منحصر به فرد است و اين دو ويژگي دستاوردهاي مهمي براي کشور رقم مي زند قطعا 

چشم انداز جامعي براي کشور ترسيم خواهد شد. 

اين ويژگي ها عبارتند از: ۱- تامين امنيت ۲- اشتغال زايي 
محسوب  کشور  براي  اساسي  رکن  دو  بنده  نظر  از  که 

مي شوند. 
اين ويژگي ها خود به دو عامل اصلي بستگي دارد. عامل 
اول خواستن و حمايت کردن است که عمدتا مربوط به 
دستگاه هاي دولتي، نيمه دولتي و اجرايي کشور است و بايد 
مصرانه داراي مزيت رقابتي باشد. بديهي است  اين اعالم 
نياز ارتباط مستقيم با زمان و صبر و تحمل دارد اما در بازه 

زماني محدود، خواستن پشتوانه توليد ملي خواهد بود. 
در خصوص عامل دوم که توانستن است، متخصصين کشور 
در طي 4 دهه گذشته ثابت کرده اند که اگر نيازي به خوبي 
تعريف و اعالم وصول گردد دستيابي به آن امکان پذير خواهد 
بود. در دوره حمايت از کاالي داخلي و با توجه به عزم جزم 
توليدکنندگان اين عرصه؛ با يک نگرش بلندمدت قطعا افق 

روشني پيش رو خواهد بود.
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-  اگر اين سوال پيش آيد که  آيا 
با استفاده از تجهيزات غير بومي 

)خارجي( امکان تامين امنيت 
زير ساخت ها وجود خواهد داشت؟ 

قطعا پاسخ خير خواهد بود

-   چنانچه نيازمندي هاي يک 
طرح يا پروژه به خوبي تعريف 
شود و به اصطالح فاز شناخت 
مسأله که به عنوان يک مرحله 

بسيار مهم تلقي شده، به درستي 
انجام شود توليد هر نرم افزاري 

در کشور به صورت امن 
امکان پذير است

-  قرارگاه پدافند سايبري کشور 
به عنوان يک اصل به دنبال 

مهاجرت کامل به سمت زيست بوم 
امن سايبري  است



- در حال حاضر يکي از 
مهم ترين چالش ها در حوزه 
سايبري، افزايش پهناي باند 
اينترنت بدون توجه به قالب 

محتوايي آن است، اين يک 
آسيب جدي است، شناسايي اين 

آسيب برعهده سازمان پدافند 
غيرعامل است اما برطرف کردن 

آن، مشارکت مي خواهد
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گفت وگوي »صيانت پايدار« با مناينده آشوريان در مجلس

 سازمان پدافند غیرعامل از تمامي جامعه
 در برابر تهدیدات صیانت مي کند

عملکرد سازمان پدافند غريعامل در حوزه سايربي درخشان است

يوناتن بت کليا  نماينده مسيحيان آشوري و کلداني 
در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرنگار 
ماهنامه »صيانت پايدار« با دفاع از عملکرد اين 
سازمان، اظهارداشت: يکي از مهم ترين حوزه هايي 
که پدافند غيرعامل به درستي ورود کرده، حوزه 
سايبري است. با توجه به اهميت اين موضوع و 
پيامدهاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
بايد کاري سيستماتيک  امنيتي آن،  و حتي 
شکل مي گرفت. اقدامات و برنامه هاي سازمان 
نشان مي دهد در اين حوزه ورود و برنامه هاي 

مدوني دارد.
وي با اشاره به آغاز فعاليت اين سازمان از سال 
۸۲، گفت: اهميت موضوع موجب شده که به 
طور مرتب برنامه هاي اين سازمان را رصد کنيم. 

در واقع اين موضوع هم بخشي از کار نظارتي 
مجلس است. با اين همه بسيار اميدوار بوديم 
اين ضرورت  متوجه  نيز  اجرايي  دستگاه هاي 
باشند اگر چه در عمل شاهد چنين هماهنگي 

و همکاري شايسته و بايسته اي نبوديم.
بت کليا افزود: ايران اسالمي متعق به يک گروه 
و يک قشر خاص نيست بلکه کشوري است 
که در آن مردم ساالري ديني برپاست و طبق 
تعاليم اسالمي، به همه اديان احترام مي گذارد 
و حقوق شهروندي همه را محترم مي شمارد. 
يکي از حقوق شهروندي حفظ امنيت شهروندان 

در ابعاد مختلف است. فعاليت هاي سازمان پدافند غيرعامل در جهت کاهش تهديدها در اين 
جامعه بنيان گذاشته شد.

نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: بازتاب بيروني برنامه هاي اين سازمان، 
نشان مي دهد که به درستي اولويت ها را تشخيص داده  و براي رفع تهديدها گام هايي اصولي 
برمي دارد اما، همان طور که پيشتر هم تأکيد کردم، اين کار بدون همکاري ديگر دستگاه هاي 
اجرايي کامل نمي شود. وي ادامه داد: شناسايي تهديدها، نخستين گام در جهت برطرف کردن 
آنها و محافظت از کيان کشور است. شناخت اين مقوله از سوي سازمان ياد شده به درستي انجام 
پذيرفته ولي چنانچه اهميت موضوع به درستي براي مسئولين اجرايي تبيين نشود، نمي توان 

اقدامات موثري انجام داد.
بت کليا از عملکرد سردار جاللي به عنوان رييس اين سازمان نيز به نيکي ياد کرد و افزود: ايشان 
هم با بنده هم عقيده هستند که اگر دستگاه ها مشارکت نداشته باشند، نمي توان با تهديدها به 
درستي مقابله کرد. وي افزود: در حال حاضر يکي از مهم ترين چالش ها در حوزه سايبر، افزايش 
پهناي باند اينترنت بدون توجه به قالب محتوايي آن است، اين يک آسيب جدي است. شناسايي 

اين آسيب بر عهده سازمان پدافند غيرعامل است اما برطرف کردن آن، مشارکت مي خواهد.
اين عضو کميسيون عمران مجلس به نقش قوه تقنيني کشور در اين راستا نيز اشاره کرد و گفت: 
ما در مجلس نيز مي توانيم همکاري موثري داشته باشيم. تا آن جا که مي دانم، کميته اي در 
کميسيون امنيت ملي با همين عنوان وجود دارد ولي نشست هاي مشترک پيش بيني شده، به 

طور مستمر برگزار نمي شود. 
وي افزود: چنانچه اين نشست ها به صورت دائمي برگزار شود، نمايندگان نيز به طور دقيق تري 
در جريان اطالعات و کارهاي انجام شده قرار مي گيرند و هر جا که الزم باشد، خالءهاي قانوني  
را برطرف مي کنند.   اين عضو کميسيون عمران مجلس خاطرنشان ساخت: همچنين با وجود 
کميته سايبري و فراکسيوني که به تازگي با نام فضاي مجازي اعالم موجوديت کرده، مي توان 

رشته هاي محکمي ميان اين سازمان و مجلس و نيز دستگاه هاي اجرايي به وجود آورد.
وي ادامه داد: بدون ترديد، هم انديشي در سطوح باالتر مي تواند به برنامه هاي اين سازمان براي 

مقابله با تهديدها کمک شايسته اي کند. 



»حسين قاسمي«، مدير کل امور نيروي انتظامي و توسعه نظم عمومي و دبير کميته پدافند غيرعامل وزارت کشور 
در گفتگويي به مناسبت هفته پدافند غيرعامل به تشريح اهميت پدافند غيرعامل، نقش وزارت کشور در اين خصوص 

و... پرداخت. مشروح اين مصاحبه بدين شرح است:
براي شروع بحث لطفا تعريفي از پدافند غيرعامل ارائه کنيد؟

اين مفهوم تعاريف مختلفي را تاکنون داشته ليکن از منظر قانوني و برابر آنچه که در اسناد باالدستي از جمله 
سياست هاي کلي نظام آمده به مجموعه اقداماتي که منجر به افزايش بازدارندگي،کاهش آسيب پذيري، تداوم 
فعاليت هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي مي شود، 
پدافند غيرعامل مي گويند.  به بيان ديگر مجموعه اقداماتي که در زمان صلح دولت ها انجام مي دهند تا کشورشان 
در مواجهه با تهديدات و تهاجم نظامي کمتر آسيب ببيند )مصون سازي دارائي ها(، خدمات استمرار داشته باشد و 

مهمتر از همه جان مردم حفظ شود، پدافند غيرعامل است.
مصون سازي دارائي هاي کشور به چه معنا است؟ اين مقوله چه آورده اي براي کشور به همراه دارد؟

به نکته خوبي اشاره کرديد. چه چيزهايي بايد مصون بمانند؟ در برابر چه تهديداتي ما نيازمند مصون سازي هستيم. 
قطعا تاييد مي کنيد که دنياي معاصر دنياي پيشرفت و ترقي است و اگر هر کشوري الزامات رسيدن به توسعه 
خود را شناسايي و پيگيري نکند محکوم به نابودي است. شما بهتر  مي دانيد که يکي از واقعيات تلخ و البته سخت 
جوامع بشري وقوع جنگ ها بوده است. جنگ هايي که در ابتدا با ساده ترين وسايل دفاعي آغاز شده ليکن اکنون با 

گذر زمان و توسعه فناوري هاي نوين سالح ها و اقالم دفاعي نيز متفاوت شده اند.
يکي از آثار و برکات پيروزي انقالب اسالمي پيشرفت هاي کالن در حوزه هاي زيرساختي، ارتباطي، اقتصادي، 
صنعتي، عمراني و ... مي باشد که منجر به شکل گيري صنايع و تاسيساتي شده که امروز از آن ها به عنوان دارائي ها 
ياد مي شود. در تهاجم نظامي دشمن ابتدا تالش مي کند تا اين دارائي ها را هدف قرار داده و سپس با فشار اهرم هاي 
مختلف تاب آوري مردم و نظام را تضعيف کند. با توجه به شرايط منطقه اي خاورميانه که هر روز آبستن حوادث و 
وقايع غيرقابل پيش بيني است و با عنايت به تجارب ارزشمندي که در طول هشت سال دفاع مقدس بدست آمده 
امروز ديگر نمي توانيم از کنار تهديدات نظامي عبور نماييم.  در بررسي شرايط توسعه يافتگي اصلي ترين و اولي ترين 
شرط وجود ثبات و امنيت و پايداري زيرساخت ها و کالبد کشور است. با توجه به اين معنا مجموعه اقدامات پدافند 

غيرعامل زمينه ساز پايدارترين و ارزانترين روش دفاع و مناسب ترين راهکار افزايش آستانه مقاومت ملي است.
همچنين پدافند غيرعامل مناسب ترين شيوه کاهش خطرات و آسيب پذيري ها و صلح آميزترين روش دفاع در مقابل 
تهاجم نظامي دشمنان است. اصوال مصون سازي کالبد کشور از طريق کاربست اصول پدافند غيرعامل تا حد زيادي 

دشمنان را از فکر و خيال تهاجم به کشور منصرف مي سازد.
نقش وزارت کشور در پدافند غيرعامل کشور چيست؟

وزارت کشور يکي از اصلي ترين ساختارهاي حاکميتي و داراي عام ترين وظايف سياسي و امنيتي در مجموعه دولت است. 
طبعا هيچ ماموريت اساسي و حاکميتي در کشور بدون کمک و زمينه سازي وزارت کشور امکان توفيق و پياده سازي 
نخواهد داشت. مسائل مربوط به اعمال حاکميت و راهبري سياست هاي دولت در جغرافياي استان، شهرستان، 

بخش و دهستان و اعمال هماهنگي و نظارت بر عملکرد 
دستگاه هاي اجرايي )که پدافند غيرعامل از اولويت هاي 
آنها است(، موضوع صيانت از سرمايه هاي مادي و معنوي 
استان ها در بخش هاي مختلف،  تضمين تداوم در ارايه 
خدمات اساسي به مردم در شرايط تهديد و بحراني، 
لزوم برنامه ريزي براي توسعه همه جانبه استان با رعايت 
الزامات پدافند، و .... از جمله عرصه هاي نقش آفريني 
وزارت کشور در اين موضوع است. ضمن اينکه وزير کشور 
در کميته دائمي پدافند غيرعامل به عنوان اصلي ترين  
ساختار مربوط به اين حوزه از اعضاي اصلي بوده و لذا 
در برنامه ريزي، سياست گذاري، نظارت، هدايت و راهبري 

اين مهم نقش اساسي ايفا مي  کند.
در کنار اين موضوع براي پيگيري هدفمند و منسجم 
وزارت کشور کميته  در مجموعه  سياست هاي کالن 
پدافند غيرعامل تشکيل که اعضاي آن با حکم وزير 
محترم کشور تعيين و منصوب شده و دبيرخانه آن 
در اداره کل امور انتظامي و توسعه نظم عمومي امور را 
دنبال مي کند. از سوي ديگر در استانداري هاي سراسر 
کشور نيز ساختار ادارات کل پدافند غيرعامل ديده شده 
تا اين موضوع در استان ها نيز ساختارمند دنبال گردد. لذا 
مشاهده مي نماييد از منظر ساختاري تنها وزارتخانه اي 
که در اين حوزه تا سطح استان ها و شهرستان ها  فعال 
بوده وزارت کشور است. قطعاً اين امر کمک شاياني به 

تحقق برنامه ها مي کند.
حوزه پدافند غيرعامل وزارت کشور در سال جاري 

چه اقداماتي انجام داده است؟
رئوس مهم ترين  اقدامات متعددي صورت گرفته که 

اقدامات به اين شرح است.
اعضاي کميته پدافند غيرعامل از سوي مقام عالي وزارت 
تعيين و احکام آنها صادر شد که در روزهاي آتي جلسات 

اين کميته آغاز مي شود.
هماهنگي، پيگيري و نظارت بر تهيه جامع پدافند غيرعامل 

استان ها.
برگزاري دو همايش سراسري مديران کل پدافند غيرعامل 
استان ها و بررسي مسايل و مشکالت اين ماموريت در 

استان ها.
پيگيري اجراي دوره هاي آموزش سراسري پدافند غيرعامل 
در کليه استان هاي کشور براي سطوح مختلف ) شرکت 

هاي مهندسي و ... (
پيگيري اجراي دوره آموزشي عمومي پدافند غيرعامل 
براي کارکنان ستاد وزارت کشور که نام نويسي آن انجام 

شده است.
کمک به اجراي چندين رزمايش در استان هاي هدف.

اخذ طبقه بندي ستاد وزارتخانه از سازمان پدافند غيرعامل 
و بهره گيري براي اجراي طرح ارتقاي سامانه اطفاي 

حريق وزارت کشور.
پيگيري استفاده از يک درصد اعتبارات تملک سرمايه اي 
در همه دستگاه هاي اجرايي کشور براي طرح هاي پدافند 

غيرعامل همان دستگاه.
ابالغ اسناد و ضوابط قانوني الزم به استان ها و پيگيري 

اجراي الزامات پدافند غيرعامل در استان ها.
ماموريت به استان ها و شرکت در همايش ها و جلسات 
داخل و خارج از وزارت کشور و ارائه مطالب و منويات 

بخش پدافند غيرعامل وزارت کشور.

گفت وگو با قاسمي دبري کميته پدافند غريعامل وزارت كشور

 عملكرد وزارت کشور
در حوزه پدافند غیرعامل
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سامان ولي نوري-دکتري برنامه ريزي شهري
کالنشهر تهران به عنوان پايتخت و بزرگترين گرانيگاه اقتصادي سياسي 
و جمعيتي کشور داراي ويژگي  هاي منحصر بفردي مي باشد و مسائل و 
مشکالت و ظرفيت ها و پتانسيل هاي آن ماهيتي متفاوت با ديگر شهر هاي 
با  بايد  نيز  بنابراين مديريت چنين شهري  دارد.  و کوچک کشور  بزرگ 
نگاهي متفاوت نگريسته شود. اساسا مديريت کالنشهر تهران بايد داراي 
بتواند درکي  تا  باشد  بزرگ  تهران  ميدان ديد و وسعت نظري هم اندازه 
و  سهم  شناخت  براي  باشد.  داشته  کالنشهر  اين  وضعيت  از  واقع بينانه 
اهميت تهران در سيستم سياسي اداري و اقتصادي کشور نياز به ذکر آمار 
نيست اما اشاره اي گذرا در اين زمينه جالب توجه است. جمعيت تهران از 
۱.5 ميليون نفر در سال ۱۳۳5 به بيش از ۸ ميليون نفر در سال ۱۳95 
رسيده است؛ يعني طي ۶0 سال بيش از 5 برابر شده است که کمتر شهري 
در جهان چنين رشدي را تجربه کرده است. همچنين مساحت اين شهر 
نيز از ۱00 کيلومترمربع در سال ۱۳۳5 به 7۳0 کيلومتر در شرايط فعلي 
رسيده است؛ يعني طي ۶0 سال شهر 7.5 برابر بزرگتر شده است. از لحاظ 
سياسي - اداري بيش از ۱۸درصد کل کارکنان دولت بيش از ۲5 درصد 
کارکنان بخش قضايي و قانون گذاري و مقامات عالي رتبه در تهران هستند. 
از لحاظ اجتماعي- فرهنگي، ۱۸درصد کل دانشجويان کشور و نزديک به 
50 درصد استادان دانشگاه در تهران شاغل هستند و بيش از ۱۸ درصد 
پزشکان متخصص کشور در تهران مشغول به کار مي باشند. بيش از 50 
درصد مطبوعات کشور در تهران منتشر مي شوند. از نظر اقتصادي نيز وضع 

به همين منوال است و ۲0 درصد کل GDP کشور مربوط به تهران است. 
۲۳ درصد مصرف برق و ۲۲ درصد مصرف بنزين کشور در تهران است و 
۱۸ درصد کل کارگاه  هاي صنعتي کشور و ۲۳ درصد شاغالن اين بخش 
مربوط به تهران )استان تهران( است. همه اين اعداد و ارقام حکايت از آن 
دارد که مديريت کالن شهر تهران نه يک موضوع محلي بلکه امري ملي 
است.به نظر مديريت شهري تهران با چندين و چند ابرچالش مواجه است 
که همه آن ها بايد به عنوان واقعيت هاي بنيادين اين کالنشهر شناخته 
شوند و تا زماني که اين چالش ها فهم نشوند نمي توان به پايداري شهري 
اميدوار بود. اولين چالش که از جغرافياي طبيعي اين شهر نشئت مي گيرد 
مخاطرات محيطي است که مهمترين اين مخاطرات هم زلزله است و نگاه 
و رويکرد پدافند غيرعامل در اين زمينه ضرورتي انکارناپذير است. منظور از 
دفاع غيرعامل شهري در واقع مجموعه تمهيدات، اقدامات و طرح هايي است 
که با اسـتفاده از ابزار، شرايط و حتي المقدور بدون نياز به نيروي انساني 
در شهر به صورت خـوداتکـا صـورت گيرد. چنين اقداماتي از يکسو توان 
دفاعي مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سـوي ديگر پيامد هاي 
بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسيب ديده شهري را با کمترين 
هزينه فراهم مي سازد. در حقيقت طرح هاي پدافند غيرعامل قبل از انجـام 
مراحـل تهاجم و در زمـان صلح تهيه و اجرا مي گردند. پهنه تهران بزرگ 
در کوهپايه کوه هاي البرز و استقرار بر روي اليه هاي آبرفتي، داراي توان 
لرز ه اي باال و با گسل   هاي فعال و متعدد است که از جمله آن ها گسل مشاء 
با طول حدود ۲00 کيلومتر، گسل شمال تهران با طول حدود 90 کيلومتر 
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»صيانت پايدار« گزارش مي دهد
ابرشهر تهران و پدافند غیرعامل

-  مديريت شهري تهران بايد چارچوبي کلي از اقدامات پدافند غيرعامل را در قبال اداره شهر تهران به 
کار گيرد به نحوي که انعطاف پذيري اين کالنشهر که حيات سياسي کشور بر آن استوار است باال 

رفته و در مقابل حوادث طبيعي و غير طبيعي عمدي و غير عمدي تاب آوري باالتري داشته باشد



و گسل ري با طول تقريبي ۲0 کيلومتر است. براساس داده  هاي موجود 
تاکنون حدود ۱000 زلزله کوچک و بزرگ در شعاع ۱00 کيلومتري مرکز 
تهران روي داده است که از جمله شديرترين آن ها در سال 9۸5 ميالدي 
در شمال تهران رخ داد. اهميت اين موضوع زماني دوچندان مي شود که 
با بافت کالبدي تهران و آسيب پذيري تهران نيز آشنا باشيم. بر اساس آمار 
حدود ۱7 هزار هکتار بافت فرسوده پايدار و ناپايدار در تهران وجود دارد 
معماري، وسعت  و  عالي شهرسازي  و طبق شاخص   هاي مصوب شوراي 
پهنه   هاي ناپايدار شهري در تهران ۱479۲ هکتار بوده که تنها ۳۲۶۸ هکتار 
آن به دليل هر سه شرط فرسودگي )ناپايداري، نفوذناپذيري و ريزدانگي( 
به عنوان بافت فرسوده مصوب شده و نيازمند مداخله هماهنگ و جدي 
است. اين زلزله همه روستا هاي طالقان را ويران نمود و شهرري تقريباً از 
بين رفت در طالقان تنها ۳0 نفر باقي ماندند و درحومه  هاي ري تقريباً 
۱50 روستا ويران شد. در سال ۱۸۳0 م. زلزله بزرگي در دماوند رخ داد که 
مناطق شميرانات و دماوند در شرق تهران به کلي ويران شد و در تهران 
حتي يک خانه از آسيب در امان نماند. اين موضوعي است که بايد مورد 
توجه مديران، تصميم سازان و سياستگذاران و حتي مردم تهران قرار گيرد، 
آگاهي از وضعيت لرزه خيزي تهران، پراکنش گسل ها و رفتار هاي ديناميکي 
و مکانيکي آن ها امري مطلوب است که البته زماني مفيد فايده است که 
رفتار ما را نيز در زمينه راهکار هاي ساخت و ساز و ابزار هاي پيشگيرانه تغيير 
داده و تحت تاثير قرار دهد. به عبارت ديگر زلزله يک پديده گريزناپذير 
و هميشه حاضر در پهنه تهران است و نمي توان آن را ناديده گرفت و يا 
نسبت به آن بي تفاوت بود بلکه بايد براي مديريت پيش از بحران، حين 
بحران و پس از بحران برنامه ريزي و اقدام کرد. عالوه بر زلزله مي توان به 
بحران هاي غير طبيعي مانند آتش سوزي اشاره کرد که سوختن ساختمان 
پالسکو نمونه اي از آن بود بنا بر  اظهاراتمسئوالن امر بيش از ۳ هزار ساختمان 
شبيه پالسکو در تهران وجود دارد که اين امر يک تغيير نگرش اساسي در 
مديريت و برنامه ريزي شهري را مي طلبد. ابرچالش ديگر تهران که بايد مورد 

توجه مديريت شهري تهران قرار گيرد وضعيت اقتصادي شهر تهران است. 
تهران بزرگ با انبوهي از مسائل اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند که خود 
باعث معضالت اجتماعي فرهنگي زيادي شده است. هيچ ترديدي نيست 
که اداره يک شهر با پايه اقتصادي قوي بسيار آسانتر است. گذار از مديريت 
شهري سنتي به عنواني نهادي صرفاً ارائه دهنده خدمات به نهادي نوآور و 
کارآفرين، پارادايم نويني است که توسط بسياري از حکومت هاي محلي در 
سراسر جهان دنبال مي شود و مديريت تهران نيز بايد همين راه را دنبال 
کند. ورود به کارآفريني و ايفاي نقش در صنعت نوآوري با توجه به ماهيت 
تغييرات اقتصادي اجتماعي جهان اکنون يک ضرورت و نياز واقعي است. 
کارآفريني شهري تنها راه مطمئن براي رفع نياز هاي جمعيت پرشمار و 
متراکم تهران است و شهرداري بايد به عنوان يک تسهيل گر و تسريع کننده 
از  و  توسعه دهند  را  نيروي کار  و  نوآوري ها حمايت کرده  و  از تحوالت 
آنجايي که نسبت به دولت ارتباط مستقيم تر و نزديکتري با مردم دارند 
فرهنگ کارآفريني را در اين کالنشهر ارتقا بخشند. تقويت بنيان اقتصادي 
شهر تهران بدون ترديد يکي از گام هاي دفاع غيرعامل شهري است چرا که 
بحران هاي اقتصادي زمينه ساز بحران هاي سياسي و امنيتي هستند.  دفاع 
غيرعامل در کالنشهر تهران بايد به عنوان يک راهبرد استراتژيک در دستور 
کار قرار گيرد. حوادث کم دامنه اي مانند زلزله  هاي خفيف، ريزش پالسکو 
و يا باران ها سيل آسا که آبگرفتگي معابر و ايستگاه هاي مترو  نمود آن 
بوده، نشان داده است که تهران به لحاظ اصول پدافند غيرعامل و مديريت 
بحران هنوز  راه درازي در پيش دارد. اگر به تهديدات طبيعي و غيرطبيعي 
اشاره شده، اقدامات خصمانه و خرابکارانه دشمنان ملت از ترور و تهديد 
سازمان يافته گرفته تا حمله نظامي  را نيز اضافه کنيم مديريت شهري تهران 
بايد چارچوبي کلي از اقدامات پدافند غيرعامل را در قبال اداره شهر تهران 
به کار گيرد به نحوي که انعطاف پذيري اين کالنشهر که حيات سياسي 
کشور بر آن استوار است باال رفته و در مقابل حوادث طبيعي و غير طبيعي 

عمدي و غير عمدي تاب آوري باالتري داشته باشد.
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رزمايش مقابله با تهديدات احتمالي با حضور سردار غالمرضا جاللي رئيس سازمان 
پدافند غيرعامل و ذوالفقاري معاون امنيتي وزارت کشور در وزارت کشور و به صورت 

ويدئو کنفرانس و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در اين جلسه با اشاره به سخنان اخير مقام معظم 
رهبري در ديدار مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: امروز تهديدات بسيار 
متنوع و گسترده شده است و رهبر معظم انقالب اسالمي نيز بر اهميت پدافند غيرعامل 

براي مقابله با تهديدات تاکيد داشتند.
رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: ما بايد کارکردهاي ضروري زيرساخت ها را 
حفظ و تداوم ببخشيم، زيرا  دشمنان مي خواهد با استفاده از تحريم و فشار اقتصادي 

در مسير ارائه خدمت رساني دولت به مردم خلل ايجاد کند.
وي وابستگي متقابل زير ساخت هاي کشور را يکي از موارد قابل توجه در پدافند غيرعامل 
دانست و گفت: بايد با ايجاد زيرساخت ها و شناخت دقيق تهديدات با آن مقابله کنيم.

سردار جاللي تحريم هاي سايبري را يکي از تهديدات موجود براي کشور دانست و اظهار 
داشت: شيوه خدمات سايبري کشور نبايد با تحريم و اخالل دچار مشکل شود. از سوي 
ديگر استا ن ها بايد طرح ويژه اي براي مقابله با تهديدات هوشمند دشمنان داشته باشند 

تا در موقع لزوم فرمان الزم را دريافت و به موقع عمل کنند.

برگزاري رزمايش مقابله با تهديدات احتمالي دشمن در وزارت کشور

تضمین خدمات رساني 
 زیرساخت ها 
در شرایط بحراني
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رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به اقدامات انجام 
شده از سوي سازمان پدافند غيرعامل کشور براي شهرهاي 
باالي ۲00 هزار نفر جمعيت گفت: براي شهرهاي با جمعيت باال 
طرح جامع استاني پيش بيني شده است که در آن بر آموزش و 
مصون سازي زيرساخت ها در برابر تهديدات انسان ساخت تاکيد 
ويژه اي شده است تا بتوانيم ظرفيت هاي مقابله با تهديدات 

دشمن را باال ببريم.
ذوالفقاري معاون امنيتي وزارت کشور و رئيس پدافند غيرعامل 
وزارت کشور نيز در اين جلسه گفت: موضوع پدافند غيرعامل 

براي همه ما يک امر ضروري است.
وي افزود: امروز تهديدات بسيار متنوع و گسترده شده است 
مديران  و  است  مهم  بسيار  غيرعامل  پدافند  به  توجه  پس 
به  بايد  فرمودند  انقالب  کشور همان طور که رهبري معظم 
با تهديدات دشمن توجه  موضوع پدافند غيرعامل و مقابله 

ويژه داشته باشند.
ذوالفقاري با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پدافندي و 
ايمن سازي زيرساخت ها گفت: با وجود انجام اقدامات بسيار در 
حوزه پدافندي با محوريت سازمان پدافند غيرعامل اما هنوز با 

سطح مورد توجه رهبر معظم انقالب فاصله داريم.
وي ادامه داد: اجراي اصول پدافند غيرعامل يکي از مسئوليت هاي 
استانداران است و آنها بايد زمان بيشتري براي ايمن سازي 

زير ساخت ها بگذارند. 
معاون امنيتي وزارت کشور گفت: اميدواريم با همکاري همه 
سازمان ها، کشور را در مقابل تهديدات گسترده دشمنان مصون 

کنيم.
بعد از سخنراني رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور و معاون 
استان هاي  با  ويدئوکنفرانس  از طريق  وزارت کشور  امنيتي 
مختلف کشور ارتباط برقرار شد و استانداران و مسئوالن پدافند 
غيرعامل استان ها گزارشي را از عملکردشان در حوزه پدافند 

غيرعامل ارائه دادند.



مهدي چمران  در گفت وگو با »صيانت پايدار« عنوان کرد 

تضعیف سرمایه اجتماعي هدف اصلي دشمن
پدافند مردم محور بايد به صحنه شهر بيايد

با بازدهي باال و طوالني مدت  مطرح است که نيازمند فرهنگ سازي  و توجيه دستگاه هاي 
اجرايي و سازمان هاي مردم نهاد است.

رييس سابق شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به عوامل تقويت سرمايه اجتماعي در 
کشور گفت: توجه به معيشت مردم، رفاه اجتماعي و ارزش هاي جامعه  مهمترين داليل 
تقويت سرمايه هاي اجتماعي است و بالعکس آن نارضايتي مي تواند اثرسوء در جامعه 

به جا بگذارد.
نايب رئيس جبهه مردمي نيروهاي انقالب تاکيد مي کند در حوزه مردم محور براي آنکه 
بتوانيم از توان و انرژي مردم براي  تقويت سرمايه اجتماعي استفاده کنيم بايد به آنها 
مسئوليت اجتماعي داده و اعتماد را به آنها بازگردانيم؛ سازمان هايي که فعاليت هاي 
اجتماعي مي کنند مهمترين نقش را در ايجاد سرمايه اجتماعي به عنوان 

زيربناي انسجام ملي و يکدستي و همدلي جامعه به عهده دارند.
چمران تصريح کرد: سازمان هاي مردم نهاد و وظيفه دارند تا قابليت هاي 
اجتماعي و خدمات فرهنگي را در شهر افزايش دادند به نوعي 
که رضايت عمومي را در پي داشته باشد و ما مي بينيم که در 
دائمي  به شکل  مترو  بخش  در  مثال  عنوان  به  حوزه شهري 
احساس نارضايتي از شلوغي مترو وجود دارد، اين مسئله بايد با 
مديريت زمان و فرهنگ سازي و همچنين افزايش تعداد واگن ها 

پاسخ داده شود.
چمران همچنين تاکيد کرد: ساماندهي دستفروشان به عنوان يکي 
از جلوه هاي فقر در جامعه بايد به گونه اي ساماندهي شود که شهروندان 

شاهد حضور دستفروشان  با کهولت سن يا  کودکان کار نباشند.
نايب رئيس جبهه مردمي نيروهاي انقالب خاطرنشان کرد: مردمي که در شرايط حساس 
وارد صحنه شده و به حمايت از انقالب و ارزش هاي خود مي پردازند حق دارند و شايسته 
است بهترين خدمات اجتماعي را دريافت کنند لذا قصور و کوتاهي مديران در ارائه 
خدمات اجتماعي مي تواند اثرات غيرقابل جبراني در جامعه بجا بگذارد چراکه مردم به 

دور از بازي هاي سياسي مي بينند و قضاوت مي کنند. 

گفت وگو از کبري آجربنديان

تهران در  اسالمي شهر  رئيس سابق شوراي  مهدي چمران 
گفت وگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با اشاره به اهميت 
پدافند غيرعامل مردم محور گفت: پدافند مردم محور مهم ترين 
پدافند غيرعامل براي مقابله با تهديدهاي دشمن و ايجاد امنيت 
در جامعه است، پدافند مردم محور نوعي دفاع براي مقابله با 
دشمن در نظر گرفته شده که نياز به هيچ گونه ابزار تسليحاتي 

نداشته و مهمترين اصل آن حضور مردم و يکدستي 
و اتحاد آنها در همه صحنه ها است.

دشمنان  اصلي  راهبرد  مي افزايد:  وي 
براي خارج کردن مردم از صحنه هاي 
اجتماعي، از طريق عمليات هاي رواني 
و با استفاده از ابزار رسانه است، به 
اين معنا که هدايت افکار عمومي به 
سمت نارضايتي و ترک صحنه هاي 

اجتماعي پيش رود.
نيروهاي  مردمي  جبهه  رئيس  نايب 

انقالب همچنين تاکيد کرد: حضور مردم 
در عرصه هاي سياسي - اجتماعي نظير ۲۲ 

بهمن، راهپيمايي روز قدس و حتي شرکت در 
آيين هاي مذهبي نظير مناسبت اربعين نشان دهنده يک دستي 
و همدلي ايرانيان  بوده و  بزرگترين  سرمايه  اجتماعي را براي 

کشور به وجود  مي آورد.
چمران همچنين تأکيد کرد: استفاده از  پدافند غيرعامل ماهيت 
پيشگيرانه داشته و حوزه مردم محور آن به عنوان عاملي دفاعي 

- پدافند مردم محور نوعي 
دفاع براي مقابله با دشمن است که 

نیاز به هیچ گونه ابزار تسلیحاتي نداشته و 
مهمترین اصل آن حضور مردم و یكدستي و 

اتحاد آنها در همه صحنه ها است
- راهبرد اصلي دشمنان براي خارج کردن مردم از 

صحنه هاي اجتماعي، از طریق عملیات هاي رواني و با 
استفاده از ابزار رسانه است

- توجه به معیشت مردم، رفاه اجتماعي و 
ارزش هاي جامعه  مهمترین دالیل تقویت 
سرمایه هاي اجتماعي است و بالعكس آن 

نارضایتي مي تواند اثرسوء در 
جامعه به جا بگذارد
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مهناز رضايي

جمهوري اسالمي ايران امروزه در يکي ديگر از پيچ هاي تاريخي زماني خود 
قرار دارد. دشمن  کينه توز تمام توان اقتصادي و سياسي خود را براي 

زمين گير کردن نظام به کار گرفته است.
تحريم اقتصادي امروز به عنوان دستمايه و ابزار به ظاهر کارآمد دشمن براي 
به زانو درآوردن مملکت به شکلي هرچه تمام تر به کار گرفته شده است. 
صحبت از مذاکره و مدارا و معاهده و تعامل و تفاهم با دشمن عهدشکن و 
بدطينت هم اتالف وقت است بنابراين بايد سراغ راه حل هاي بهينه و پايدار 
براي مواجهه با تحريم رفت. راه حل ها بدون شک در طول هم نيستند بلکه 
در عرض هم و در جوار همديگر مي توانند زهر تحريم را به طرز معجزه آسايي 
خنثي کنند. بدون ترديد يکي از اساسي ترين گا م ها تقويت اقتصاد دروني 
و باالبردن پارامترهاي اقتصادي بر طبق الگوي اقتصاد مقاومتي است اما 
راه حل مثمر ثمر ديگر تقويت اميد اجتماعي در درون آحاد جامعه است. 
ناگفته پيداست که تقويت اميد اجتماعي نه با حرف و شعار بلکه با اقدام 
از  و  آدميان  حيات  الزمه  اميدواري  و  اميد  مي شود.  تقويت  اميدآفرين 
شاخص هاي اصلي سرمايه اجتماعي است که موجب تالش و حرکت اعضاي 
جامعه براي رشد و تعالي مي شود. تقويت اميد و توسعه سرمايه اجتماعي در 
جامعه باعث مي شود کشوري با مردمان شاد، سالم، سرزنده و موفق داشته 
باشيم که انگيزه هاي فردي و جمعي و حس مسئوليت پذيري و تعهد مدني 
در آنها تقويت شده است. بايد گفت سرمايه اجتماعي در فضاي ارتباطي 
افراد  و جامعه شکل مي گيرد و وجوه گوناگون سازمان اجتماعي مانند 
اعتماد هنجارها و شبکه ها مي توانند با تسهيل اقدامات هماهنگ کارايي 
جامعه را بهبود بخشند. سرمايه اجتماعي پشتوانه محکمي  براي موفقيت 
يک سيستم يا سازمان و نوش داروي بسياري از دردهاي اجتماعي به شمار 
مي رود و چنانچه سازماني سرمايه اجتماعي خود را از دست بدهد مسير 
اضمحالل را طي خواهد کرد. از جمله مسائلي که مي تواند افول سرمايه 
اجتماعي را درپي  داشته باشد بي اعتنايي جامعه در فرايند تصميم گيري و 
برنامه ريزي و عدم شفافيت در نهادهاي تصميم گير است. وجود ابهامات و 
چالش هاي مالي و روشن نبودن سازوکارهاي تصميم گيري باعث رواج حس 
بي اعتمادي و در نهايت از کف رفتن سرمايه اجتماعي خواهد شد. در اين 
راستا اقدامات قضايي اخير در مقابله قاطع با اخاللگران اقتصادي و مالي را 
مي توان گامي در جهت احياي اعتماد اجتماعي و متعاقب آن اميد اجتماعي 
قلمداد کرد.  اميد اجتماعي به معناي خيال پردازي نبوده بلکه در کنار فهم 
دقيق چالش ها و مشکالت، توجه به ظرفيت هاي ناديده و کمتر ديده شده 
اجتماعي براي ترميم حل مسائل و ترميم اعتماد اجتماعي و تقويت سرمايه 
اجتماعي است. تالش براي تقويت اميد اجتماعي، به مشارکت، سرزندگي و 
پويايي اجتماعي مي انجامد. اميد و اميدواري اجتماعي را ميتوان به عنوان 
يکي از مؤلفههاي جدي سرمايه اجتماعي مورد توجه قرار داد که همبستگي 
قابل توجهي با مؤلفههاي ديگري چون اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتماعي 
دارد. اگرچه اميد فردي و اجتماعي مي توانند ارتباط وثيق با هم داشته باشند 
اما بايد يادآور شد که اميد اجتماعي متفاوت از اميد فردي است، هرچند 
آثار و عوارض به نسبت مشابهي دارند. اميد اجتماعي محصول اميد تک تک 
افراد نيست، بلکه محصول اميد افراد به مثابه يک جامعه و کليت هم بسته 
و منسجم است. اميد اجتماعي نسبت به اميد فردي امري است که اگر 
تخريب شود و آسيب ببيند ترميم آن مشکل تر است و زمان بيشتري را 
طلب مي کند.  يکي از سرچشمه هاي اميدواري و اميدوار زيستن در جامعه 
ما بدون ترديد مي تواند ناشي از دين باوري و اعتماد و اعتقاد به دين مبين 

اسالم در سطح فردي و اجتماعي باشد چراکه مسلمان واقعي هيچگاه به 
نااميدي مطلق نخواهد رسيد. قرآن، مهم ترين اثر و کارکرد اميد در زندگي 
بشر را آسان شدن سختي ها و تقويت روحيه انسان مي داند. به اين معنا که 
انسان براي هر عملي مي بايست انگيزه اي داشته باشد و هرچه کار سخت تر 
و دشوارتر باشد مي بايست اميد به بهره وري و بهره مندي نيز بيشتر باشد. 
عنصر اميد آفرين ديگر همانا جوهره انقالب اسالمي  است. تبيين گفتمان 
انقالب اسالمي  و مشکالت و معضالت بيشماري را که پشت سر گذاشته و 
پيچ هاي تندي را که به سالمت عبور کرده مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد. 
نسل جوان امروزه بايد با مسير طي شده انقالب اسالمي  به درستي آشنا 
شود و اگر اين فرايند را به خوبي فهم کند نه تنها نااميد نشده بلکه با شوق 

و سرزندگي به استقبال آينده خواهد رفت.
رويکر ديگر براي ارتقاي اميد فردي و به تبع آن اميد اجتماعي تالش 
شبانه روزي دولت و حاکميت براي ارتقاي وضعيت اقتصادي کشور است. 
بي شک اگر جامعه به صورت عيني مشاهد کند که مسئوالن از هيچ تالشي 
براي خروج از وضع فعلي فروگذار نمي کنند و براي حل مسائل شبانه روزي 
تالش مي کنند به آينده اميدوار شده و موج اعتماد آن به جامعه سرازير 
خواهد شد. در حقيقت تقويت اميد اجتماعي تاب آوري جامعه را بيشتر 
مي کند. تاب آوري اجتماعي يعني اينکه جامعه به قدري انعطاف پذير است 
که در اثر شوک هاي بيروني ممکن است داراي اعوجاج شود اما نمي شکند 

و توانايي بازيابي خود را خواهد داشت.
يکي ديگر از عناصر تاثيرگذار در تقويت اميد اجتماعي رسانه ها هستند. 
ما در عصر چيرگي رسانه ها بر تمامي  ابعاد زندگي بشر قرار داريم. امروزه 
رسانه ها، مهم ترين و مؤثرترين ابزار انتقال اطالعات و آگاهي ها در فرايند 
ارتباطات هستند. امروزه به مدد تکنولوژي جديد و رشد ابزارهاي انتقال 
اطالعات و مبادله افکار و عقايد، از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون، 
مرحله  وارد  ارتباطات،  جهان  و  خورده  هم  بر  سنتي  رسانه اي  ساختار 
جديدي از حيات خود شده است. رسانههاي ارتباط جمعي بر تقويت اميد 
و اميدواري به عنوان يکي از مؤلفههاي مؤثر در سرمايه اجتماعي نقش 
به سزايي دارند و تقويت سرمايه اجتماعي و به طور خاص اميد و اميدواري 
از طريق رسانهها با تکيه و تأکيد بر نظريه مسئوليت اجتماعي رسانهها، قابل 
تبيين است. رسانه ها امروزه هم مي توانند اميد آفريني کنند و هم جلوي 
امواج مايوس کننده پرشماري که از جانب دشمنان به سوي کشور ما گسيل 
مي شود بگيرند. مديريت افکار عمومي  و جلوگيري از رواج شايعه پراکني هاي 
بي اساس که بذر بي اعتمادي و نااميدي را در جامعه مي کارد و معموال در 
هنگامه تنگناهاي اقتصادي فضا براي آن مساعدتر است موضوعي است 
که هم توسط نهادهاي مسئول و هم توسط رسانه بايد به جديت دنبال 
شود. عمليات رواني که اين روزها عليه کشور به کار گرفته مي شود بدون 
شک براي تخريب سنگر اميدواري جامعه است. در حقيقت عمليات رواني 
يک فرايند برنامه ريزي شده براي انتقال يک پيام به مخاطب هدف جهت 
شکل دهي به نگرش، احساسات استدالل ها و رفتار او و نهايتا متقاعد کردن 
اوست. اين عمليات جنگ و صلح نمي شناسد و در همه حال مي تواند در 
جريان باشد و مخاطب آن مي تواند فرد گروه يا جامعه باشد حال با توجه 
به آنچه گفته شد بايد گفت يکي از نيازهاي امروز جامعه ما هم در بين 
مسئوالن و نهادهاي تصميم گير و هم در بين آحاد جامعه بايد به عنوان 
يک اصل و يک وظيفه شناخته شود تقويت اميد اجتماعي است. با اتکا 
به اميد و زيست اميدوارانه مي توان هم دشمنان را نااميد کرد و هم به 
افق هاي روشنتر انديشيد. اين کار همانطور که عنوان شد در فضاي کنش 

فرد و جامعه و در تعامل با حاکميت قابل حصول است.

»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

دفاع از سنگر» امید«
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»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

دفاع از سنگر» امید«
-  اقدامات قضایي اخیر در مقابله قاطع با اخاللگران اقتصادي و مالي را مي توان گامي در جهت احیاي اعتماد اجتماعي و 

متعاقب آن امید اجتماعي قلمداد کرد
-  عملیات رواني که این روزها علیه کشور به کار گرفته مي شود بدون شک براي تخریب سنگر امیدواري جامعه است



خطر جنگ هاي بيوتروريستي همچنان به قوت خود باقي است

تهدید تلخ »اگروتروریسم«

حسين جمشيديان- کارشناس محيط زيست
 در اواخر دهه ۱9۸0 يک مرحله جديد در تاريخ 
تروريسم ظاهر شد که خبر از جرم و خشونت بي قيد 
و شرط و مهار نشده مي داد. در ادامه در سال ۱995 
حمله به متروي توکيو با گاز سارين باعث شد که 
برنامه ريزي براي مقابله با سالح هاي بيولوژيک جدي تر 
در دستور کار کشورها قرار گيرد. حمله بيوتروريسمي 
سال ۲00۱ به اياالت متحده که منجر به مرگ 5 نفر 
شد نشان داد که خطر بيوتروريسم بسيار جدي است 
و نگراني از اين موضع که ممکن است تروريست ها 
بخش کشاوري و غذايي را هدف قرار دهند  روز به روز 
بيشتر شد. اگروتروريسم يا بيوتروريسم کشاورزي به 
عنوان استفاده مخرب از پاتوژن هاي گياهي و حيواني 
براي ايجاد بيماري هاي ويرانگر در بخش کشاورزي 
تعريف مي شود. در حال حاضر اين بحث در محافل 
علمي، سياسي و رسانه اي جهان رونق گرفته است. 
اگروتروريسم شاخه اي از بيوتروريسم است که در اين 
ترور از انواع ميکروب ها و مواد شيميايي براي نابودي 
محصوالت کشاورزي، آلوده سازي فراورده هاي دامي 
استفاده  آبزيان  و  شيالت  صنايع  آلودگي  لبني،  و 
مي گردد. از داليل برتري اگروتروريسم نسبت به ساير 
حمالت تروريستي اين است که در اين نوع حمله 

نيروي انساني زيادي الزم نيست و آزمايشگاه هاي تخصصي و پيشرفته براي توليد سالح 
الزم ندارد. حتي يک نفر مي تواند عامل آلودگي باشد. حمالت اگروتروريستي به سادگي 
و آرامي انجام مي شوند و لذا به سختي منشاء و عامل به وجود آورنده شناسايي مي گردد 
اينگونه حمالت هزينه توليد و استفاده کمتري دارند و به راحتي از طريق واردات و صادرات 

مواد غذايي و دام و طيور پخش مي شوند.
 يک گروه تروريستي براي ايجاد و توليد يک سالح زيستي لزوما نياز به آزمايشگاه پيشرفته 
ندارد بلکه برخي از عامل هاي اين بيماري ها مستقيما از طبيعت قابل دستيابي هستند. 
برخالف تسليحات ديگر مانند سالح هاي اتمي که به ميلياردها دالر سرمايه گذاري نياز دارند 
و عمال از دسترس گروهاي کوچک تبهکار خارج هستند براي توليد يک سالح زيستي و 
ايجاد يک زرادخانه بيولوژيک يک آزمايشگاه بسيار کوچک و يک مدرک مهندسي شيمي 
کفايت مي کند اما علي رغم اين هزينه پايين حمله، اگروترويسم داراي قدرت تخريبي و 
تلفات بسيار بااليي است که مي تواند ثبات سياسي- اقتصادي و اجتماعي يک کشور را به 
مخاطره بياندازد. اين کم هزينه بودن و باالبودن ضريب تاثير باعث شده است که کارشناسان 
پيش بيني کنند در آينده استفاده از اين سنخ تسليحات بسيار بيشتر خواهد شد. مشخصه 
ديگر اين سالح ها مشکل بودن تشخيص آنهاست به نحوي که به سختي مي توان يک 
بيماري طبيعي را از يک حمله تروريستي تشخيص داد. شواهد نشان مي دهد که بخش 
کشاورزي يکي از بخش هاي آسيب پذير اقتصادي به شمار مي رود که شيوع يک بيماري در 
آن مي تواند ميلياردها دالر خسارت به بار آورد. چنانچه در سال ۱997 شيوع يک بيماري 
مربوط به دهان و دندان حيوانات در تايوان بيش از 4 ميليارد دالر خسارت به بار آورد. عوامل 
بيماري زا مي توانند ويروس، باکتري، قارچ و ديگر عامل هاي زيستي باشند که مي توانند به 
سيستم ايمني حيوانات مزارع مواد غذايي، آب و ... نفوذ کنند و کيلومترها مسافت را طي 
مدت زمان کوتاهي طي کنند به نحوي که در کمتر از يک هفته مي توانند تمام پهنه يک 
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کشور را فرا بگيرند.
 بايد اشاره کرد که اگروتروريسم با اهداف مختلفي انجام مي گيرد اين اهداف مي تواند ايجاد 
تلفات انساني، ايجاد رعب و وحشت در مردم در شرايط عادي يا حين جنگ نظامي، وابسته 
کردن کشورها و در دست گرفتن بازار توليد محصوالت کشاورزي آنها، ايجاد نارضايتي در 
مردم و القاي ناتواني حکومت و به خصوص فروش واکسن ها و داروهاي توليد شده براي آن 
بيماري خاص باشد که مي تواند سودي کالن را عايد کمپاني هاي استعمارگر کند. در قرن 
بيستم چندين نمونه استفاده دولتي از اگروترويسم دولتي ديده مي شود. در جنگ جهاني 
اول آلمان ها براي از بين بردن قابليت هاي تدارکاتي متفقين به آلوده کردن اسب ها به يک 
بيماري مسري اقدام کردند. در جنگ جهاني دوم ژاپن تعدادي از سالح هاي بيولوژيک براي 
از بين محصوالت کشاورزي در چين آزمايش کرد. در سال ۱990 قطعنامه سازمان ملل 
و گزارش هاي مطبوعاتي ادعا کردند که دولت پرتغال از يک عامل شيميايي تروريستي در 
محصوالت سيب زميني در آنگوال و ناحيه تحت کنترل نيروهاي مردمي جنبش آزادي خواه 
استفاده کرده است. پيشتر نيز دولت شوروري عليه افغان ها از اين عاملها استفاده کرده 

است.
 تاريخچه حمالت بيوتروريسمي غير دولتي که توسط گروهاي مختلف با اهداف خاص به 
کار گرفته شده اند نيز مشابه همين است. در اين زمينه مي توان به آلوده کردن محصول 

انگور در شيلي اشاره کرد و يا در سال ۱970 اعضاي گروه کوکالکس کالن گاوهاي 
يک مزرعه آفريقايي آمريکايي را براي مجبور کردن ساکنان به خروج و 

رها کردن آن منطقه مسموم کردند و يا در دهه ۱990 يک شرکت 
خوراک دام براي از دور خارج کردن رقباي خود محصوالت رقيبان 

از  نمونه هايي  تنها  موارد  اين  آلوده مي کرد. ذکر  را مخفيانه 
تاريخچه اگروتروريسم است.

حمالت بيولوژيک در حوزه کشاورزي و مواد غذايي ممکن 
است با هدف از بين بردن زيرساخت ها براي توليد محصوالت 
کشاورزي و ايجاد وابستگي در کشورهاي مورد حمله انجام 
شود. با اين رويکرد ممکن است دشمن از طريق صادرات 
نهاده هاي آلوده مختلف کشاورزي، به صنايع توليدي از قبيل 

صنعت مرغداري، شيالت، دامپروري لطمات جبران ناپذيري 
وارد نمايد اين حمالت موجب کاهش توليد در کشور شده و 

وابستگي را به کشورهاي ديگر بيشتر مي کند. اگروتروريسم بدليل 
اينکه موجب آلوده شدن محصوالت کشاورزي و يا از بين رفتن آنها 

مي شود منجر به کاهش امنيت ملي ايجاد قحطي و کمبود غذا، ايجاد نارضايتي 
در مردم، تهديد سالمتي و بهداشت عمومي جامعه، افزايش گراني و تورم 

اقالم غذايي و موجب بروز بحران هاي سياسي - امنيتي مي شود.
 بنابراين بايد برنامه ها و تدابير ويژه اي که تحت عنوان پدافند 

زيستي قرار مي گيرند براي مقابله با آن وجود داشته باشد. 
در اين زمينه توجه به رعايت اصول پدافند غير عامل در 

زيرساخت هاي بهداشتي و درماني جهت پيشگيري از 
صدمات شامل تقويت سيستم هاي هشدار سريع، 
شبکه گردآوري اطالعات بيمارهاي دامي و انساني 
و کشاورزي، آموزش نيروها در تشخيص سريع، 
تهيه بانک هاي اطالعاتي فعال و به روز تجهيزات 
آزمايشي و ... الزم است. در حقيقت افزايش دانش 
و آگاهي جهت پاسخ دهي مقتضي به تهديدات 
کشاورزي و غذايي مي تواند گامي مهم در اين 
زمينه باشد.  به بيان ديگر در کشور ما که با 
تهديدات آشکار و پنهان دشمنان سازمان يافته 

مواجه است، در اين حوزه بايد به تدوين چارچوب 
امنيت زيستي مبادرت ورزيد چارچوبي که در درون 
آن وظايف هريک از بخش هاي مربوطه مشخص شده 

و گزارش هاي آن منظم منتشر شود.
اگرچه توليد سالح هاي بيولوژيک در بسياري از کشورها 
ممنوع است و ۱۶۶ کشور کنوانسيون منع سالح هاي 
زيستي در سال ۱97۲ را امضا کرده اند اما هنوز تعدادي 
کشورها در زمينه تحقيق و توسعه سالح هاي زيستي 
فعاليت دارند و پتانسيل جنگ بيولوژيک و بيوتروريسم 
را حفظ کرده اند. به همين دليل بسياري از کشورها 
امروزه برنامه هاي مدوني در اين زمينه داشته و بر 
صادرات و واردات محصوالت کشاورزي و دامي کنترل 

سختگيرانه دارند
در ارتباط با سابقه حمالت اگروتروريستي به کشور 
ما نيز بايد گفت، در چند سال اخير پديده کشند 
قرمز، خليج فارس و درياي عمان را درگير کرده که 
برخي صاحبنظران معتقدند نوعي حمله بيولوژيک 
رخ داده است زيرا جلبک عامل اين پديده 
منطقه  به  ورود  از  پس  بالفاصله 
تکثير شده و باعث بروز خساراتي 
به منابع آبزي ايران شد. در 
حوزه دامپزشکي نيز ورود 
برخي بيماري ها به کشور 
سبب بروز خسارات سنگين 
به حوزه دام شده است. 
نظر به اهميت اين موضوع 
سازمان هاي متولي کشاورزي 
در کشور و وزارتخانه هايي 
که در زمينه مقابله با حمالت 
بيولوژيک مسئوليت دارند بايد 
نگاه عميق تري به آن داشته و خود 
را مهياي مقابله با اگروتروريسم 

سازمان يافته کنند.
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- اگروتروریسم یا 
بیوتروریسم کشاورزي به عنوان استفاده 

مخرب از پاتوژن هاي گیاهي و حیواني براي 
ایجاد بیماري هاي ویرانگر در بخش کشاورزي 

تعریف مي شود

- برخالف تسلیحات دیگر مانند سالح هاي اتمي که به 
میلیاردها دالر سرمایه گذاري نیاز دارند و عمال از دسترس 
گروهاي کوچک تبهكار خارج هستند براي تولید یک سالح 

زیستي و ایجاد یک زرادخانه بیولوژیک یک آزمایشگاه 
بسیار کوچک و یک مدرک مهندسي شیمي کفایت مي کند

- حمالت بیولوژیک در حوزه کشاورزي و مواد غذایي 
ممكن است با هدف از بین بردن زیرساخت ها براي 

تولید محصوالت کشاورزي و ایجاد وابستگي 
 در کشورهاي مورد حمله 

انجام شود



نشست روساي کميته هاي پدافند غيرعامل دستگاه هاي 
اجرايي ملي در سالن همايش هاي رازي دانشگاه علوم 
پزشکي ايران با حضور سردار جاللي رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل کشور و دکتر قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي برگزار شد.
سردار جاللي:  بيش از 90 درصد نياز غذايي کشور 

در داخل تامين مي شود
سردار غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
کشور در اين نشست اظهارداشت: شرايط امروز کشور 
شرايط ويژه اي است، آمريکايي ها در تابستان به دنبال 
ايجاد تابستان داغ براي کشور ما بود اما در پاييز به اين 
نتيجه رسيدن که اطالعات آنها که از سوي منافقين بوده 
نادرست است بنابراين رويکرد خود را تغيير داده و به سمت 
فشار اقتصادي و افزايش تحريم ها براي تغيير رفتار رفته اند.
سردار جاللي به راهبردهاي مقابله با دشمن اشاره کرد و 
گفت: در حوزه پدافند غيرعامل رويکرد تاب آوري ملي است 
يعني بايد توان تحمل ملي را افزايش دهيم، از سوي ديگر 
بايد کارکرد زيرساخت ها را باال ببريم و زير ساخت ها تداوم 
کارکرد داشته باشد. تامين آب، برق، غذا ، بهداشت، شغل 
و ... مردم نقش اساسي را در تداوم کارکرد زيرساخت ها و 
محافظ از مردم دارد. البته در حوزه غذا توانسته ايم بيش 

از 90 درصد نياز کشور را تامين کنيم.    
وزير بهداشت: بايد مراقب جوسازي هاي کاذب در 

حوزه سالمت باشيم
روساي کميته هاي  نشست  در  قاضي زاده هاشمي 

با تهديدات مختلفي  پدافند غير عامل دستگاه هاي اجرايي ملي گفت: امروزه کشور ما 
روبرو شده است که محور اصلي آن مردم هستند. از جمله مي توان به تحريم و فشار 

اقتصادي اشاره کرد.
وي ادامه داد: پدافند غير عامل امري بسيار مهم و ضروري براي همه کشور است به همين 
دليل بايد به وسيله تجهيزات و رسانه ها اطالعات دقيق و آگاهي به موقعي را به مردم 

بدهيم.
وزير بهداشت در ادامه به تحريم ها و افزايش قيمت ارز و تاثير آن در حوزه بهداشت و درمان 
اشاره کرد و گفت: با وجود مشکالت فراوان خدمت رساني به مردم لحظه اي متوقف نشد.

وي با اشاره به جوسازي ها و اطالعات نادرست در حوزه سالمت گفت: برخي با اطالعات 
نادرست جو رواني و آرامش مردم را با مشکل روبرو مي کنند پس بايد با مديريت درست 

و آموزش مناسب از انتشار اخبار غلط و نگران کردن مردم جلوگيري کرد.
 وي با بيان اينکه پدافند غيرعامل هنوز مراحل اول خود را طي مي کند، گفت: متاسفانه 

هنوز نتوانسته ايم اصول پدافند غيرعامل را در زيرساخت هاي حياتي کشور پياده کنيم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانورید در همایش تخصیص 
پدافند غريعامل با رویکرد حمل و نقل دریایی عنوان کرد
طراحی سناریوهای مختلف 
برای تامین مایحتاج مردم

محمد راستاد در همايش تخصصي پدافند غير عامل با رويکرد حمل و نقل 
دريايي با اشاره به آغاز بخش دوم تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه ملت شريف 
ايران و اعمال محدويت براي ناوگان دريايي ايران، تصريح کرد: حوزه حمل و 
نقل دريايي کشور آمادگي کامل دارد که به مقابله با تحريم بپردازد و نيازها و 

مايحتاج ضروري مردم را تامين کند.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه جمهوري اسالمي ايران به واسطه 
جنگ تحميلي، تجربه شرايط سخت و بحراني را دارد، گفت: با توجه به تجربه 
بي بديل جنگ و تخريب جدي زيرساخت بندري کشور در بندر خرمشهر  و نبود 
آمادگي براي تامين سريع زيرساخت هاي جايگزين در آن مقطع، بايد سناريوهاي 
مختلف را طراحي کنيم تا بتوانيم به موقع و در حد نياز کشور پاسخگوي نيازها 
افزود: طرح هاي پدافند غيرعامل نمي تواند طرح هاي  و مايحتاج باشيم. وي 
ساکني باشد و بايد به روز شود؛ وابستگي ما در بندر تجاري بايد بررسي شود 
و زيرساخت هاي بندري را مناسب و مطابق با شرايط تقاضا آماده کنيم و در 

دوران بحران سناريوهاي جايگزين را طراحي کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه در بنادر به گزينه هاي عملياتي و قابل اتکا نياز داريم، گفت: 
اگر اسکله اي که قرار است فرآورده هاي نفتي کشور را تامين کند مي سازيم بايد 

روش هاي تهديد آن در طرح هاي پدافند غيرعامل توجه شود.
راستاد با تاکيد بر اينکه "بنادر زيرساخت خاص و حياتي کشور محسوب مي شوند 
"، خاطر نشان کرد: وابستگي در بنادر به انواع ترافيک با توجه به نيازي که کشور 
دارد، بايد زيرساخت هاي بندري را متناسب با شرايط تقاضا آماده کنيم و در 
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در نشست روساي کميته هاي پدافند غريعامل دستگاه هاي اجرايي ملي عنوان شد

همكاري پدافند غیرعامل و وزارت بهداشت 
براي مقابله با تهدیدات حوزه سالمت



رييس پدافند غيرعامل وزارت بهداشت: کميته پدافند سايبري در نظام سالمت تشكيل 
شده است

پيرحسين کوليوند، رييس پدافند غيرعامل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در نشست 
روساي کميته هاي پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرايي ملي با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت 
در حوزه پدافند غيرعامل کشور گفت: با امضاي تفاهم نامه همکاري با سازمان پدافند غيرعامل 
کشور به سمت کاهش آسيب ها در حوزه بهداشت و درمان رفته ايم. وي ادامه داد: در اين راستا 
را  پدافندي  اقدامات  ظرفيت ها  و  توانمندي ها  بررسي  و  آسيب ها  تهديدات،  دقيق  شناخت  با 
برنامه ريزي و در جهت مديريت تهديدات پيش رفتيم و با ايجاد گروه ها و تيم هاي واکنش سريع 
آماده مقابله با تهديدات هوشمند دشمنان هستيم. کوليوند در بخش ديگري از سخنان خود به 
اقدامات درماني وزارت بهداشت در حوزه پدافند غيرعامل اشاره کرد و گفت: چند منظوره کردن 
اورژانس بيمارستان ها و ساماندهي و مجهز کردن بيمارستان هاي سيار از جمله اقدامات ما در اين 
زمينه بوده است. وي افزود: در بحث بازتواني جسمي و روحي و رواني نيز اقدامات ويژه اي را انجام 
داديم و در زلزله کرمانشاه مشخص شد که واکنش سريع به باليا مانند سيل و زلزله به چه ميزان 
ضروري است. در حوزه غذا و دارو که يکي از بخش هاي مهم تهديدات دشمن است وزارت بهداشت 
به صورت جدي وارد عمل شده است. کوليوند تشکيل کميته پدافند سايبري در نظام سالمت را 
يکي ديگر از اقدامات وزارت بهداشت در حوزه پدافند غيرعامل دانست و گفت: وزارت بهداشت در 
حوزه پدافند غيرعامل بسيار جدي است و در همين راستا دانشجوياني در مقطع کارشناسي ارشد 
در حال آموزش هستند تا مباحث پدافند غيرعامل را به صورت علمي و جدي پيش ببريم و بتوانيم 
آموزش هاي الزم را براي افزايش علم و آگاهي باال ببريم. تجربه نشان داده هر جا که آماده بوديم 

آسيب ها کاهش يافته بنابراين هرچه روي آموزش و رزمايش برنامه ريزي کنيم کم است .
رييس پدافند غيرعامل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ساخت مواد اوليه غذايي و دارويي 
را رويکرد جديد وزارت بهداشت در کاهش وابستگي به خارج کشور دانست و گفت: در ساخت 

تجهيرات پزشکي بومي مانند مانيتورينگ اقدامات بسياري خوبي انجام شده است.
وي درباره اقدامات وزارت بهداشت در حوزه هاي تاب آوري در بخش سالمت گفت: افزايش توان 
تاب آوري آسيب ديدگان در باليا بسيار مهم است تا بتوان آسيب هاي روحي و رواني بعد از باليا 

مانند سيل و زلزله را کاهش داد البته بايد در اين خصوص هماهنگ عمل کنيم.
وي مقابله با نفوذ در بخش سايبر و سالمت را بسيار اساسي دانست و گفت: حوزه سالمت در خطر 

نفوذ و کنترل سايبري است پس بايد با بومي سازي و شناخت دقيق تهديدات با آن مقابله کرد.
کوليوند افزايش همکاري ها و تعامالت بين نظام سالمت، دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح را 
بسيار مهم دانست و افزود: رصد و پايش تهديدات و افزايش رزمايش هاي مشترک براي ارتقاي 

سطح آمادگي هاي پدافندي امري ضروري است.

مواقع بحران سناريوهاي جايگزين را به خوبي طراحي کرده باشيم.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه اين سازمان در ساير مقوالت 
ايمني مثل جست و جوي نجات دريايي و حفاظت از محيط زيست دريايي 
» طرح هاي اقتضايي « دارد ، افزود: الزم است در حوزه پدافند غيرعامل نيز 
طرح اقتضايي داشته باشيم و متناسب با اين طرح ، تجهيزات و تمرينات الزم 
را تدارک ببينيم. مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي افزود: گزارش هاي 
ارزيابي بنادر کشور همانطور که براي جستجو و نجات و آتش نشاني در بنادر 
داريم بايد براي پدافند غيرعامل هم داشته باشيم و متناسب با خروجي اين 

گزارش ها تکاليف مورد نياز براي بنادر را مشخص کنيم.
وي افزود: مثال بارز شرايط تهديد وضعيت حمل و نقل دريايي است که با 
آن مواجه هستيم و دشمن درصدد ايجاد محدوديت با اعمال تحريم هاي 
با ظرفيتي چون ۲۳0 ميليون تن  با خودباوري مي توانيم  ظالمانه است. 
ظرفيت بنادر تجاري کشور مشکالت را حل کنيم. با همين ظرفيت ها به 
خوبي از عهده تحريم ها برمي آييم و پاسخي دندان شکن به ژست بچه گانه 

استکبار خواهيم داد.
راستاد گفت: يکي از بزرگترين ناوگان تجاري دريايي دنيا را داريم و بخوبي 
از عهده تحريم ها برمي آييم و پاسخي به ژست بچگانه استکبار و شعار آمدن 
تحريم هايش خواهيم داد. مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: در 
حوزه پدافند غيرعامل و حرف هاي ضروري آمادگي کامل داريم اما اميدواريم 

هيچ وقت نيازمند استفاده از طرح هاي مذکور نباشيم.

رونمايي از پروژه مطالعاتي مديريت بحران در بنادر شهيد رجايي 
و امام )ره(

 پروژه مطالعات مديريت بحران در دو بندر مهم و استراتژيک امام خميني)ره( 
در استان خوزستان )به عنوان بندر هاب کاالهاي اساسي( و بندر شهيد 
رجايي در هرمزگان ) به عنوان بندر هاب کاالهاي کانتينري( از ارديبهشت 
سال 9۶ توسط اداره کل مديريت بحران ، پدافند غيرعامل و HSE کليد 
خورد و سرانجام در پايان مهرماه سال جاري با انجام اصالحات، طي مراسمي 

در سازمان بنادر معرفي شد.
بر اساس اين گزارش، اين مطالعات با اهداف »تهديد شناسي« ؛ »کاهش 
آسيب پذيري«  و » ارائه راهکار و روش ها« در دست تدوين قرار گرفت و 
با عملياتي شدن اين طرح دانشگاهي ، راه براي انجام مطالعات پدافند غير 

عامل و مديريت بحران در ساير بنادر تجاري کشور گشوده شده است.
  تهيه و تنظيم سند باال دستي و نقشه راه جهت بندر هدف با رويکرد پايداري 
ملي و مديريت بحران؛ تهديد شناسي بندر هدف با رويکرد احصا و آناليز 
تهديدات انسان ساز و مخاطرات طبيعي و غير طبيعي و کاهش آسيب پذيري 
و استمرار فعاليت بندر در مواجه با بحران ها ، از جمله اهداف اين مطالعات 
محسوب مي شود.  از ديگر اهداف اين پروژه دانشگاهي در حوزه پدافند غيرعامل 
بندري، مي توان به ارزيابي ريسک پذيري اجزا و المان هاي موجود در زنجيره 
عملکرد اصلي بندر و ارائه راهکار و روش هاي ارتقا و بهسازي اجزا و المان ها 

در فرايند اصلي عملکرد بندر و تعيين اولويت بندي آن اشاره کرد.
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-  سازمان حفظ نباتات در برابر طغیان بیماري ها، 
آفات و علف هاي هرز به ویژه آنها که براي کشور 
جدید هستند و نوظهور محسوب مي شود، چه عمدي 
باشد و چه غیرعمدي، اولین جبهه دفاعي را شكل 

مي دهد

-  سازمان حفظ نباتات سامانه اي دارد که مي تواند 
به راحتي وضعیت پراکنش آفات و بیماري ها را در 
سطح استان ها با توجه به نمونه هایي که وجود دارد، 
تشخیص دهد که کدام عامل در کجا طغیان کرده 

و وضعیت آن به چه شكل است
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رئيس گروه پدافند غيرعامل سازمان حفظ نباتات با بيان اينکه ورود 
آفات و عوامل بيماري زاي نباتي منجر به جلوگيري از خودکفايي در 
توليد محصوالت اساسي و استراتژيک و آسيب به جايگاه کشور در 
توليد و صادرات محصوالت کشاورزي مي شود، گفت: احتمال دارد اين 
آفات و بيماري ها عامدانه وارد کشور شده باشند که البته اين مساله 

هنوز کامال اثبات نشده است.
پايدار«  »صيانت  ماهنامه  خبرنگار  با  گفتگو  در  اسدي  اکرم  دکتر 
اظهارداشت: هر اقدام غيرمسلحانه اي که موجب کاهش آسيب پذيري 
نيروي انساني، ساختمان ها، تجهيزات، تاسيسات، اسناد و شريان هاي 
کشور در برابر عمليات هاي خصمانه و مخرب دشمن شود، پدافند 

غيرعامل ناميده مي شود. 
وي افزود: در پدافند غيرعامل ما دسته بندي هاي مختلفي داريم که 
يکي از آنها حوزه مربوط به پدافند زيستي است يعني استفاده عمدي 
از عوامل بيماري زاي عفوني و سمي مانند ويروس ها، باکتري ها، قارچ ها، 
انگل و سموم عليه انسان، حيوانات و محصوالت کشاورزي که در حوزه 

کشاورزي اين بحث با واژه اگروتروريسم مطرح مي شود. 
رئيس گروه پدافند غيرعامل سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: 
در حوزه کشاورزي که بحث پدافند زيستي مطرح مي شود هرگونه 
تهديد يا استفاده از عوامل بيولوژيکي، شيميايي و زيستي عليه تمام 
يا قسمتي از بخش کشاورزي و صنايع وابسته به آن با هدف ايجاد 
خسارت اقتصادي يا نارضايتي عمومي از نظام حاکم را اگروتروريسم 

مي گويند. 
اسدي با اشاره به اينکه سازمان حفظ نباتات يک سازمان حاکميتي 
است و در برابر ورود آفات و بيماري هاي نباتي واکنش سريع نشان 
مي دهد، اضافه کرد: وظيفه اين سازمان حفظ واحدهاي کشاورزي 
... در برابر حمله عوامل خسارت زا  مانند باغات، مزارع، گلخانه ها و 

مانند آفات، بيماري ها و علف هاي هرز است.
اين مقام مسئول گفت: از طرفي اين سازمان با اعمال ضوابط قرنطينه اي 
و موازين بهداشت گياهي در عرصه ملي و بين المللي، روي محصوالتي 
که وارد کشور مي شود اعمال نظر مي کند، تا عاري از هر نوع آفات و 

بيماري ها باشند.
اسدي ادامه داد: چرا  که ممکن است از طريق محصوالتي که وارد 
مي شود آفات و بيماري هاي قرنطينه اي به کشور بيايند و  ايجاد مشکل 
کنند ضمن اينکه  در برخي موارد نيز احتمال دارد اين آفات و بيماري 
عامدانه وارد کشور شده باشند که البته اين مساله هنوز کامال اثبات 

نشده است و به طور قطع نمي توان درباره آن صحبت کرد. 
وي اضافه کرد: سازمان حفظ نباتات در برابر طغيان بيماري ها، آفات 
و علف هاي هرز به ويژه آنها که براي کشور جديد هستند و نوظهور 

اولين جبهه  باشد و چه غيرعمدي،  محسوب مي شود، چه عمدي 
دفاعي را شکل مي دهد در اين شرايط ما به اينکه عامل بيماري زا به 

طور عمدي وارد کشور شده يا غير عمدي، کاري نداريم.  
اين مقام مسئول با اشاره به تاثيرات ورود عوامل خسارت زا به کشور، 
توليد محصوالت اساسي و  از خودکفايي در  اضافه کرد: جلوگيري 
استراتژيک و آسيب به جايگاه کشور در توليد و صادرات محصوالت 
کشاورزي از جمله تاثيرات ورود اين عوامل به کشور است و ورود اين 
عوامل به کشور چه عامدانه باشد و چه غيرعامدانه مي تواند چنين 

ضربه اي را به کشور ما وارد نمايد. 
وي ادامه داد: همچنين وقتي اين عوامل در کشور طغيان پيدا کنند 
مي توانند بازار مصرفي براي سموم و آفت کش هاي ديگر کشورها ايجاد 

کنند، در نتيجه رانت هايي در اين زمينه شکل مي گيرد. 
اسدي گفت: همچنين ورود اين عوامل سبب مي شود زيرساخت هاي 
کشاورزي، باغات و مزارع ما از بين برود، ما افزايش واردات خواهيم 
داشت، وابستگي اقتصادي ايجاد خواهد شد که همه اين عوامل  باعث 

اعمال فشارهاي سياسي نيز مي شود. 
وي درباره اينکه آيا مي توان گفت در بحث ورود آفاتي مانند جاروک 
جادوگر، مگس ميوه زيتون و مواردي از اين قبيل که خسارت چشمگيري 
به توليدات ما وارد کردند؛ موضوع اگروتروريسم مطرح بوده است؟،افزود: 
به صورت دقيق نمي توان اين بحث را مطرح کرد، ممکن است مسافري 
محموله اي يا کااليي را آورده  و آفت با آن وارد کشور شده باشد، 
احتمال هم دارد عامدانه بوده باشد، تشخيص آن ساده نيست آنچه 

مهم است مديريت اين آفات و تهديدها است.  
اين مقام مسئول با بيان اينکه عمدي بودن اين آفات  به عهده متخصصان 
است که تشخيص دهند بحث بيوتروريسم و اگرورتريسم مطرح است 
يا نه، گفت: به  هرحال ايجاد چنين عواملي در آزمايشگاه ها کار راحتي 
است، اما تشخيص اينکه مواردي که در رخ داده حتما در اين حوزه 
قرار داشته است، به عهده سيستم هاي امنيتي است و ما نمي توانيم 

به طور دقيق و صريح در اين زمينه اظهار نظر کنيم. 
اسدي افزود: سازمان حفظ نباتات براي جلوگيري از اين تهديدات 
اقدامات گسترده اي را انجام داده که از جمله آن استفاده از سامانه هاي 
رصد و پايش است همچنين سازمان سامانه اي دارد که مي تواند به 
راحتي وضعيت پراکنش آفات و بيماري ها را در سطح استان ها با توجه 
به نمونه هايي که وجود دارد، تشخيص دهد که کدام عامل در کجا 

طغيان کرده و وضعيت آن به چه شکل است.
وي گفت: همچنين قوانين و مقرراتي که در حوزه قرنطينه  ما وجود دارد 
با  سيستم هاي تشخيصي که در مرزها دارند سعي مي کنند روي کاالها 

نظارت دقيقي داشته باشند تا در اين حوزه  دچار مشکل نشويم.

گفت وگوي رئيس گروه پدافند غريعامل سازمان حفظ نباتات کشور با »صيانت پايدار«

تیغ آفات نباتي بر گلوي 
خودکفایي کشاورزي

 احتمال عامدانه بودن ورود آفات نباتي به کشور



صبحگاه مشترک سازمان بسيج دانش آموزي و رزمايش 
پدافند غيرعامل با موضوع پدافند شيميايي و با حضور 
معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غيرعامل کشور، معاون 
توسعه فرهنگي و اطالع رساني سازمان پدافند غيرعامل 
پرورش،  و  آموزش  کشور، رئيس مرکز حراست وزارت 
جانشين سپاه حضرت رسول)ص(، مديرکل آموزش و 
پرورش شهر تهران و جمعي از مسئوالن  در دبيرستان 

پسرانه استاد پورداوود منطقه 4 برگزار شد.
سردار محمدحسين آل اسحاق معاون هماهنگ کننده سازمان 
پدافند غيرعامل کشور  اظهارداشت: موضوع دفاع به ۲ دسته 
عامل و غيرعامل تقسيم مي شود و ما دفاع عامل را طي 

هشت سال با مقاومت مردم قهرمان تجربه کرديم.
و  نظامي  اقشار  از  بسياري  دفاع مقدس  در  وي گفت: 
از  با رشادت هايي که  دانش آموزان  از جمله  غيرنظامي 
خود نشان دادند اجازه ندادند وجبي از خاک کشور به 

دست دشمن بيفتد.
آل اسحاق با اشاره به دفاع غيرعامل اظهارداشت: در اين 
دفاع همه مردم، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مشارکت 

دارند و اقدامات الزم در حوزه مدرسه آغاز مي شود.
وي افزود: برق، آب، گاز و مخابرات باعث گرمي و انرژي 
مدرسه بايد در وضعيت پايدار قرار بگيرد اگر اين زيرساخت ها 

تداوم کافي نداشته باشد، مشکالتي را ايجاد خواهد کرد.
معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غيرعامل کشور خاطرنشان کرد: برخي 
تهديدات امروز عليه کشور ما،کار دست بشر و برخي طبيعي است و بايد به گونه اي 

در جامعه آمادگي ايجاد کنيم تا پايداري ما حفظ شود.
آل اسحاق اظهارداشت: آنچه در 40 سال اخير آموخته ايم بيشتر در حوزه علم بوده 
و قابل تقدير است اما آنچه امروز بايد به آن پرداخته شود آموزش دانش آموزان 

براي مقابله با تهديدات جامعه است.
مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران نيز در اين مراسم اظهارداشت: در نظام 
تعليم و تربيت عالوه بر علم آموزي مسائل اجتماعي نيز بايد آموخته شود که پدافند 

غيرعامل يکي از اين نيازهاي اجتماعي است.
افزود: جنگ ها هميشه کشور را تهديد کرده و کشور ما در  باقري  عباسعلي 
برهه هايي از زمان هم با جنگ و وقوع حوادث طبيعي مواجه و دچار خسارت هايي 

شده است.
وي افزود: نيرو هاي نظامي همواره آماده دفاع از کشور هستند اما در زمان بروز 
حوادث ناگوار همه مردم بايد آماده پايداري باشند تا در صورت بروز حوادث با 

خسارت کمتري مواجه شويم.
سيدعليرضا حسيني شهردار منطقه 4 تهران نيز در اين مراسم با اشاره به داشتن 
طرح جامعي براي مقابله با آسيب هاي احتمالي گفت: در قالب اين طرح بايد در 

زمان بحران ماموريت ها مشخص شود.
وي افزود: از 400 مدرسه منطقه چهار، اکثر مدارس استحکام کافي ندارند که 
با آموزش و پرورش فضاي ايمني براي  انتظار داريم با هماهنگي انجام شده 

دانش آموزان ايجاد شود.
اجراي مانور با موضوع پدافند غيرعامل و امدادرساني و اجراي برنامه هاي فرهنگي 

از ديگر بخش هاي اين برنامه بود.

ل اسحاق در رزمايش پدافند غريعامل دانش آمویز: سردار آ

مدارس بايدكانون آموزش 
پدافند غيرعامل باشند
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ماهنامه عمومي سازمان پدافند غيرعامل کشور
دوره جديد، شماره هشتم،آذر ماه1397

سردار جاللی هشدار داد

 برنامه دشمن
 برای ایجاد 
دوقطبی دروغین 
معیشت – امنیت
 آمریکایی ها با گسترش تحریم ها می خواهند
  این مسئله را ترویج دهند که اگر رفع تحریم می خواهید

 باید قدرت موشکی و همچنین نفوذ منطقه ای خود را 
محدود کنید!

در این شماره مي خوانید:
الزاماتپدافندرسانهای

محسنمحبي
داستانافولآمریکا

محمداسکندری
نجاتاقتصادازوابستگیبهنفت

دکترابراهیمرزاقی
پایشتهرانازمنظرپدافندغیرعامل

دکترمهدیزارع
پدافندغیرعاملدروزارتنیرو

مهندسمیثمجعفرزاده
۳۳و... ۴۶
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سردار جاللی هشدار داد

 برنامه دشمن
 برای ایجاد 
دوقطبی دروغین 
معیشت – امنیت
 آمریکایی ها با گسترش تحریم ها می خواهند
  این مسئله را ترویج دهند که اگر رفع تحریم می خواهید

 باید قدرت موشکی و همچنین نفوذ منطقه ای خود را 
محدود کنید!

در این شماره مي خوانید:
الزاماتپدافندرسانهای

محسنمحبي
داستانافولآمریکا

محمداسکندری
نجاتاقتصادازوابستگیبهنفت

دکترابراهیمرزاقی
پایشتهرانازمنظرپدافندغیرعامل

دکترمهدیزارع
پدافندغیرعاملدروزارتنیرو

مهندسمیثمجعفرزاده
و...

ماهنامه عمومي سازمان پدافند غيرعامل كشور
دوره جديد، شماره هفتم،آبان ماه1397

امام خامنه اي (مدظله العالي):

پدافند غيرعامل بايد علمي، به روز و همه جانبه عمل كند
حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس و مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به اهميت روزافزون پدافند  

غيرعامل در مقابله با تهديدهاي نوشونده دشمنان، تأكيد كردند: در مقابل شيوه هاي پيچيده تهاجم دشمنان، پدافند غيرعامل نيز بايد كامًال هوشيار و 
جدي باشد و به صورت علمي، دقيق، به روز و همه جانبه عمل و با هرگونه نفوذ مقابله كند.حضرت آيت اهللا خامنه اي توجه مسئوالن در همه بخش ها به 
اهميت پدافند غيرعامل را الزم دانستند و افزودند: اگر مديران كشور اهميت اين مسئله را درك نكنند و پدافند غيرعامل به طور شايسته توسعه پيدا نكند، 
كشور در معرض تهديدهاي بعضًا غيرقابل جبران قرار خواهد گرفت، بنابراين مسئوالن بخش هاي مختلف كشور چه بخش هاي نظامي و چه بخش هاي 

غيرنظامي، بايد با پدافند غيرعامل همكاري كامل و الزم انجام دهند. 

 ديدار مسئوالن
 سازمان پدافند غيرعامل كشور 

با امام خامنه اى(مدظله العالى)

 موافقت رهبر معظم انقالب با عضويت پدافند غيرعامل 
در شوراي عالي فضاي مجازي

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در نشست خبري:
طرحي را به مجلس ارائه كرديم تا طي آن سازمان پدافند غيرعامل كشور در 5 شوراي عالي كشور عضو شود 
كه براساس آن و با تصويب مجلس و شوراي نگهبان سازمان پدافند غيرعامل كشور به عضويت شوراي عالي 
شهرسازي، ايمني زيستي، ترافيك و علم و فناوري درآمد و عضويت ما در شوراي عالي فضاي مجازي منوط به 

اذن رهبر معظم انقالب دانسته شد كه اخيرا ايشان با عضويت سازمان در اين شورا هم موافقت كردند.


