
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
نجاتاقتصادازوابستگیبهنفت

دکترابراهیمرزاقی
پایشتهرانازمنظرپدافندغیرعامل

دکترمهدیزارع
پدافندغیرعاملدروزارتنیرو

مهندسمیثمجعفرزاده
و...





ُكم َوآَخریَن ِمن  ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمن ِرباِط الَخیِل تُرِهبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ َوَأِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ِ ُیَوفَّ ِإَلیُكم َوَأنُتم ال تُظَلموَن ُ َیعَلُمُهم  َوما تُنِفقوا ِمن َشيٍء في َسبیِل اللَّ دوِنِهم ال َتعَلموَنُهُم اللَّ

هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها ]دشمنان [، آماده سازید! و )همچنین( اسب های ورزیده 
)برای میدان نبرد(، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و )همچنین( گروه دیگری غیر 
از اینها را، كه شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد! و هر چه در راه خدا )و تقویت بنیه دفاعی اسالم( 

انفاق كنید، به طور كامل به شما بازگردانده می شود، و به شما ستم نخواهد شد.
سوره مباركه انفال آیه ۶۰



یادداشت تخصیص

مصاحبه

گزارش

مصاحبه

مصاحبه

مصاحبه

تيرت يک 

یادداشت سربری 6
مصاحبه 14

مدیران باید اهمیت »پدافند غیرعامل« را درک كنند
امامخامنهای)مدظلهالعالی(:

پدافندغیرعاملرادردرجهاولمدیرانکشوربایددرکواحساسکنند.اگرچنانچهمدیران
ارشدکشوراهمیتپدافندغیرعاملرادرکنکنندوپدافندغیرعاملآنچنانکهبایدوشاید
درکشورتوسعهپیدانکندواعمالنشود،مادرمعرضتهدیدهاییقرارمیگیریمکهبعضی

ازآنهاقابلجبراننیست.
بیاناتدردیدارمسئوالنسازمانپدافندغیرعاملکشور/آبان1396



یادداشت تخصیص 40

مصاحبه

گزارش

مصاحبه

مصاحبه

مصاحبه

فهرست

ماهنامه خبري تحلیلي سازمان پدافند غیرعامل کشور
دوره جديد، شماره هشتم، آذرماه 1397
مدير مسئول: سردار دکتر غالمرضا جاللي
سردبير: دکتر محسن محبي
دبير تحريريه و مجري پروژه: محمد اسکندري
 اعضاي هيئت تحريريه: دکتر حميدرضا حسيني دانا،
 دکتر سامان ولي نوري، ،دکتر یعقوب نعمتی،
  حسين جمشيدیان، محمدرضا متانت
مهناز رضایي، فاطمه صيدي و...
طراح و صفحه بندي: عليرضا تدریسي
عکاس: پوریا شاه منصوري
ترجمه و پژوهش: سمانه قلي زاده
ناظر پروژه: دکتر محمد حسين اسماعيلي
امور اداري و پشتيباني:  حسين عسکري
Sianatepaydar@gmail.com :ارتباط با ما
@ sianatepaydar

برنامه دشمن برای ایجاد دوقطبی دروغین معیشت – امنیت
سردار دكتر جاللی

الزامات پدافند رسانه ای
دكتر محبی

نجات اقتصاد از وابستگی به نفت
دكتر رزاقی

استراتژی در برابر جنگ اقتصادی 
دكتر جام ساز

چرا امنیت چابهار را نشانه رفته اند؟! 
 محمد علی زاده

پایش تهران از منظر پدافند غیرعامل
دكتر زارع

پدافند غیرعامل در وزارت نیرو
مهندس جعفرزاده

پدافند غیرعامل از نگاه بهارستان
كریمی قدوسی،نقوی حسینی، ذوالنوری

بیماری های وارداتی در كمین سالمت مردم
دكتر فاطمه ایزدپناه

تيرت يک 

یادداشت سربری 6
مصاحبه 141618202834

8

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
نجاتاقتصادازوابستگیبهنفت

دکترابراهیمرزاقی
پایشتهرانازمنظرپدافندغیرعامل

دکترمهدیزارع
پدافندغیرعاملدروزارتنیرو

مهندسمیثمجعفرزاده
و...



دکتر محسن محبی
معاون توسعه  فرهنگی و اطالع رسانی سازمان پدافند غيرعامل کشور

صنعت رسانه امروزه به یک ابزار قدرتمند برای جهت دهی به افکار عمومی در همه زمينه ها 
تبدیل شده است. رسانه قدرتمند می تواند اطالعات را برای اهداف خود دستکاری کند. 
استفاده ماهرانه از قدرت و تبليغات رسانه می تواند جهنم را به شکل بهشت برای مردم جلوه 
دهد. امروزه مردم اساساً از طریق رسانه هاست که جهان پيرامون خود را درک می کنند. به 
نوعی فعاليت رسانه ها در عرصه اطالع رساني و تبليغات آنها را به عامل و محور شکل دهي 
افکار عمومي در جوامع نوین مبدل کرده است. همچنين رسانه ها با توجه به به توانی که 
در جذب مخاطبان و سهيم شدن در فرآیند تکوین افکار عمومي دارند، نقش کانونی در 

چالش ها، بحران ها و منازعات سياسي، اجتماعي و بين المللي ایفا مي کنند.  
 در حقيقت رسانه ها، مؤثرترین و مهم ترین وسائل انتقال اطالعات و آگاهی ها در فرایند 
ارتباطات هستند. امروزه به یاری فناوری های نوین و رشد ابزارهای انتقال اطالعات و تبادل 
افکار و عقاید، از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون، ساختار رسانه ای سنتی به هم خورده و 
دنيای ارتباطات، وارد مرحله جدیدی از حيات خود شده است. می توان گفت رسانه ها، ابزار 
خيره کننده ای هستند که نماد ارتقای فناورآنه انسان به حساب می آیند و موجب انتقال 
جوامع، به سوی آینده شده اند. دنيس مک کویل درباره قدرت ذاتياي که رسانه ها دارند 
معتقد است: »رسانه ها مي توانند تغييرات پيش بيني شده یا تغييرات ناخواسته اي را موجب 
شوند، تغييرات محدودي ایجاد کنند، تغييرات را سهولت بخشند، وضع موجود را تقویت 

کنند یا از تغيير در وضع موجود جلوگيري نمایند.«
 همه این تغييرات در سطح افراد، نهادهاي جامعه و فرهنگ رخ مي دهد. اغلب مردم و 
کارشناسان پذیرفته اند که رسانه ها می توانند بر روی جامعه اثرگذار باشند اما اینکه ميزان 
این تاثير و تاثير به چه مقدار است، فرایند اثرگذاری چگونه است و باید در برابر این همه 
تاثير چه رویکردی داشت مورد بحث و بررسی است. تاثيرات رسانه ای به شيوه های مختلفی 
اشاره دارد که طی آن فرد یا جامعه ممکن است تحت تاثير رسانه های جمعی مانند اخبار، 
و  ویدیوئی  بازی های  وبسایت ها،  مجالت،  کتاب ها،  روزنامه ها،  رادیو،  تلویزیون،  فيلم ها، 

موسيقی قرار بگيرد.

از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه 
داشت که که بحران ها درتمامي گونه های 
محسوب  انسان ها  زندگي  از  بخشی  خود 
شده و روز به روز بر تنوع و تعدد آنها افزوده 
مي شود. یکي از عرصه هایي که رسانه های 
جمعي در آن نقش و اهميت بسيار زیاد 
داشته نقشي است که رسانه ها در بحران ها 

و مدیریت بحران ایفا مي کنند. 
رسانه ها با به کار گيري  شيوه هایی همچون 
روي هم انباشتگي، تاثيرات جزیي )نظریه کاشت(، 
تصویر سازي، جنبه هاي گوناگون واقعيت در 
اذهان )انگاره سازي(، تبدیل گفتمان هاي رسانه اي 
به حالت هاي قضاوت مدارانه )اسطوره سازي( و 
خلق معنا در توالي حوادث )وقایع رسانه اي( 
مي توانند به شکل جدي در توليد، انتشار، کنترل 

و پایان دادن به بحران ها تاثير بگذارند. 
رسانه از منظر پدافند غيرعامل و مدیریت 

الزامات پدافند رسانه ای
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بحران دارای کارکردهای متنوعی می باشند 
از جمله این کارکردها، کارکرد اطالع رسانی 
است. این اطالع رسانی باید برنامه ریزی شده 
دقيق و به هنگام، فعال و کامل باشد و نظارت 
دقيق و هوشمندانه ای بر خروجی اخبار و 

اطالعات رسانه ای وجود داشته باشد. 
از دیگر کارکردهای رسانه ها در زمينه مذکور 
کارکرد آموزشی است. آموزش در این خصوص 
شامل آموزش فرهنگ ساز که برای ایجاد فرهنگ 
و ظرفيت سازی در جامعه صورت می گيرد 
و آموزش پيشگيرانه که شامل آموزش های 
همگانی در برابر عوامل بحران ساز  و آموزش 
اثربخش می باشد. کارکرد دیگر رسانه ها کارکرد 
پایش و رصد محيطی است که شامل رصد 
تيزبينانه تحوالت، رصد مستمر افکار عمومی 
و رصد هوشمندانه بازیگران بحران ساز، یعنی 
نظارت دقيق و هوشمندانه رسانه های دشمن 
و دیگر بازیگران عرصه بحران سازی می باشد. 
یکی دیگر از کارکردهای مهم رسانه ها در 
حوزه پدافندی و در شرایط بحران ایجاد 

- به نظر می رسد مجموعه 
رسانه ای کشور این روزها 

نیاز به یک مرکز کنترل 
آموزش و فرماندهی دارد تا 
به جای ایفای نقش متفرق و 
کم دامنه به طور هماهنگ و 

منسجم موج های تعدی دشمن 
را پس زده و نقشه های آنها 

را نقش بر آب کند

همبستگی عمومی از طریق تقویت انسجام و ارتقای وحدت در جامعه می باشد. در همين 
راستا هدایت افکار عمومی برای ایجاد فضای آرام در جامعه و تنظيم بهداشت روانی جامعه 
توسط قدرت رسانه ای انجام می گيرد. امروزه رسانه ها به یک تجلی از جنگ و نبرد تبدیل 
شده اند. جنگ رسانه اي یکی از جنبه هاي برجسته جنگ نرم و جنگ هاي جدید بين المللی 
است که به طور عمده، هنگام درگيري هاي نظامی کاربرد بيشتري پيدا می کند، اما این به آن 
معنی نيست که در سایر مواقع، چنين جنگی در جریان نيست. جنگ رسانه اي تنها جنگی 
است که در شرایط صلح نيز به صورت غيررسمی ادامه می یابد و هر کشوري با حداکثر توان، 

براي پيشبرد اهداف سياسی خویش از رسانهها بهره ميگيرد. 
اگر در جنگ نظامی فرماندهان از جنس نيروهای نظامی هستند در جنگ رسانه ای فرماندهان 
را متخصصان امور رسانه و تبليغات و عملياتی روانی تشکيل می دهند و سربازان آن نيز اهالی 
و اصحاب رسانه همچون خبرنگاران، مفسران، نویسندگان، تصویربرداران، توليدکنندگان 
خبري و مطبوعاتی، کارگردانان، تهيه کنندگان و عکاسان و... تشکيل می دهند. در این جنگ 
نيز سالح و تجهيزات کامال متفاوت است و این قلم است که همه چيز را تعيين می کند. 

امروزه و در شرایطی که کشور ما از همه جوانب مورد هجوم دشمن قرار گرفته و تمامی 
ابزارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و رسانه ای دشمن عليه ملت ایران بسيج شده اند نقش 
رسانه ها و ایجاد پدافند رسانه ای بسيار حائز اهميت است که باید اذعان کرد که مجموعه 
رسانه ای کشور علی رغم تالش های زیاد هنوز در بسياری موارد کم توان و کم اثر نشان داده 
است. به نظر می رسد مجموعه رسانه ای کشور این روزها نياز به یک مرکز کنترل آموزش و 
فرماندهی دارد تا به جای ایفای نقش متفرق و کم دامنه به طور هماهنگ و منسجم موج های 

تعدی دشمن را پس زده و نقشه های آنها را نقش بر آب کند.
توان رسانه ای کشور به یک احيا و جان بخشی مجدد نياز دارد تا بتواند نقش پدافندی خود 
را به خوبی ایفا کند. اولين گام در این زمينه توانایی مدیریت افکار عمومی و جلوگيری از 
کم شدن اعتبار ابزارهای رسانه ای کشور است که به صورت شبانه روزی توسط پایگاه های 
رسانه ای دشمن مورد هجوم قرار می گيرند. در واقع یکی از بزرگترین و سهمگين ترین القائات 
دشمن در قالب جنگ رسانه ای جا انداختن این نکته است که مجموعه رسانه ای کشور اعم 
از دیداری، شنيداری، نوشتاری و ... در بيان واقعيت ها صراحت الزم را به خرج نمی دهند 
و زمانيکه که دشمن بتواند تلقی »عدم صداقت« را در مردم نهادینه کند آنگاه ضربه های 
سهمگين خود را بر پيکره سازمان رسانه ای کشور وارد کرده و سپس دیگر سنگرها را نيز 
فتح می کند. در چنين احوالی تشکيل یک سازوکار مدیریتی واحد و یک مجموعه ای که 
تمام نخبگان عرصه رسانه را در بر بگيرد و ارائه آموزش ها الزم و عمق بخشی به دانش و 
بينش رسانه ای می تواند بسيار کارآمد باشد و اعتماد به عنوان مهمترین سرمایه رسانه ای 

را تضمين کند. 
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سردار دکتر غالمرضا جاللی رئيس سازمان 
بزرگ  در همایش  غيرعامل کشور  پدافند 
بسيجيان سازمان اوقاف و امور خيریه با گرامی داشت 
یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، دفاع 
مقدس و شهدای مدافع حرم اظهار داشت: وظيفه 
بسيج دفاع از انقالب اسالمی و ارزش های آن است، 
در واقع بسيج ایجاد شد تا از انقالب اسالمی حفاظت 

و پشتيبانی کند.
وی افزود: تدبير امام راحل برای تشکيل بسيج مردمی 
در واقع استراتژی برای استفاده از قدرت نرم است. 
تفکر تشکيل بسيج و حضور مردم در عرصه های 
مختلف از جمله سياسی، سازندگی و دفاع از کشور 
قبل از انقالب همراه امام خمينی)ره( بود و ایشان با 
تشکيل بسيج توانستند در جنگ تحميلی از کشور 

دفاع کنند.
سردار جاللی گفت: بر اساس فرامين و تدابير امام 
هدف از تشکيل بسيج، پاسداری از انقالب اسالمی 
است به همين دليل شناخت دشمن یکی از اصول 
ماهيت  افزود: امروز  وی  است.  بسيجی  تفکر  مهم 
تهدیدات تغيير کرده است و اگر ما به عنوان بسيجی 
بخواهيم به بهترین شکل عمل کنيم باید با تبعيت 
از مقام معظم رهبری تهدیدات پيش رو را به خوبی 

شناسایی و متناسب با آن عمل کنيم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرموده 
بودند جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهيم کرد، 
اینکه مقام معظم رهبری می گویند تهدید  افزود: 
جنگی نداریم چند موضوع را در بر می گيرد، اول 
احتمال جنگ  کردن  مطرح  با  ما  دشمنان  اینکه 
می خواهند ترس  را در جامعه ایجاد کنند و یک 
ضلع از دو قطبی را شکل بدهند. پس مقام معظم 
رهبری با بيان اینکه جنگ نخواهد شد این استراتژی 

دشمنان را با شکست روبه رو کرد. ایشان با اتکا به قدرت دفاعی ایجاد شده و ظرفيت های بی انتهای بسيج 
در کشور می فرمایند جنگ نخواهد شد.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل با اشاره به توانمندی های دفاعی کشور اظهار داشت: ما در زمان جنگ 
تحميلی، ارتش را بازسازی و سپاه و بسيج را تشکيل دادیم و با اتکا به توان داخلی تجهيزات نظامی مورد 
نياز را توليد کردیم و در پایان جنگ یک ظرفيت دفاعی قدرتمند با اتکا به توان داخلی و بسيج مردمی در 
کشور شکل گرفت. ارتش و سپاه توانسته اند با اتکا به توان داخلی تجهيزات مورد نياز خود را توليد کنند. 
حسن طهرانی مقدم که یک بسيجی واقعی بود یکی از سربازان و سرداران عرصه خودکفایی دفاعی بود که 
توانست با همکاری دیگر همرزمانش قدرت موشکی کشور را به وجود بياورند و امروز به توان بازدارندگی 

بومی رسيده ایم.
وی افزود: توان نظامی داخلی درکنار اقتدار نيروهای مسلح در ارتش، سپاه، بسيج و نيروی انتظامی موجب 
شده امروز بنابر تحليل آمریکایی ها، ایران از جمله ۷ کشوری باشد که امکان تهاجم نظامی به آنها وجود 
ندارد یا بسيار پرهزینه خواهد بود. این که مقام معظم رهبری می فرمایند؛ جنگ نخواهد شد یک تحليل 
صرف سياسی نيست بلکه بر اساس واقعيت های امروز کشور ایران اسالمی به یک توان بازدارندگی حقيقی 

در حوزه نظامی و دفاعی و بسيج دست یافته است.
سردار جاللی با بيان اینکه با وجود اقتدار نظامی و قدرت دفاعی پذیرش سلطه بيگانگان برای مردم و 
مسئولين غيرقابل قبول است، افزود: امروز بنابر فرموده مقام معظم رهبری، انقالب اسالمی با تهدیدات 
ترکيبی دشمنان روبرو است، در تهدیدات ترکيبی عمليات روانی با محتوای سياسی فرهنگی و اجتماعی در 
جهت اهداف دشمنان بسيار کاربرد دارد، از سوی دیگر دشمنان با استفاده از رسانه و شبکه های اجتماعی 
تالش می کنند ذهن افراد جامعه را به سمت موضوعی که مدنظر خودشان هست ببرند، به عنوان مثال 
دشمنان در جنگ اقتصادی تالش می کنند با ایجاد شایعه در خصوص امکان جنگ نظامی افراد را به این 
سمت بکشند که با وجود جنگ احتمالی امکان کمبود کاال وجود دارد پس همه تالش می کنند با هجمه 

سردار دکرت غالمرضا جالیل در همایش بزرگ بسیجیان هشدار داد

برنامه دشمن برای ایجاد 
دو قطبی معیشت- امنیت
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به فروشگاه ها کاالهایی را خریداری و در خانه های خود ذخيره کنند. این احتکار خانگی است که به تحریک 
دشمنان شکل می گيرد.

وی ادامه داد: هجمه برای خرید کاال در سطح کشور یعنی مردم بيش از آنچه نياز ساالنه کشور است 
خریداری و آن را در خانه احتکار  کنند که موجب به وجود آمدن کمبود مصنوعی در کشور می شود و این 

یکی از اهداف اصلی دشمنان در جنگ اقتصادی است.
سردار جاللی گفت: هجمه مردم برای تبدیل پول ملی به ارز خارجی و یا خرید سکه که موجب نابسامانی 
در بازار می شود از نتایج عمليات روانی دشمنان در جنگ اقتصادی عليه ملت ایران است. بزرگ نمایی توان 
آمریکا در افکار جامعه یکی دیگر از اهداف دشمنان در جنگ روانی است تا جایی که برخی ایستادگی در 
مقابل آمریکا را غيرممکن می دانند، در حالی که جمهوری اسالمی ایران بارها و بارها در صحنه های مختلف 
و در رویارویی با آمریکا توانسته آنها را شکست دهد، به عنوان مثال در مسئله شکل گيری داعش و حمایت 
نظامی و مالی فراوان آمریکا، رژیم صهيونيستی، عربستان و برخی کشورها از این گروه تروریستی، که موجب 
ناامنی و ویرانی عراق و سوریه شد، ایران تنها کشوری بود که در ابتدای کار به حمایت از مردم مظلوم این 
کشورها پرداخت و در ميانه راه بود که برخی کشورهای دیگر به این جمع پيوست و دیدیم که آمریکا در 

این استراتژی همانند گذشته از انقالب اسالمی شکست خورد.
وی افزود: شکست آمریکا در سوریه به این معناست که اگر ما توانستيم استراتژی آنها را در تشکيل گروه های 
تروریستی شکست دهيم در صحنه های دیگر هم می توانيم همانند گذشته استراتژی های آنها را با شکست 
روبرو کنيم. امروز کشور درگير یک جنگ تمام عيار اقتصادی است اما برخی این جنگ تمام عيار را باور 
ندارند، جنگ اقتصادی همانند جنگ نظامی نيست یعنی در آن دشمن مشخص نيست و گلوله ای شليک 
نمی شود.رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: تغيير الگوی مصرف یکی دیگر از روش های دشمن در 
جنگ اقتصادی است زیرا از این طریق می توانند هزینه های خانواده ها را افزایش دهند و موجب نارضایتی در 

جامعه شوند. در جنگ اقتصادی هدف، مردم هستند و ابزار و بستر آن شبکه های اجتماعی است.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره شبکه های اجتماعی گفت: شبکه های اجتماعی همانند 
بمب شيميایی هستند یعنی به تجهيزات و زیرساخت ها آسيب نمی رسانند اما به مردم آسيب وارد می کنند. 
آمریکایی ها به دنبال ایجاد یک دو قطبی امنيت و معيشت در بين مردم هستند به همين دليل با گسترش 
تحریم ها می خواهند این مسئله را گسترش دهند که اگر رفع تحریم می خواهيد، باید قدرت موشکی و 
همچنين نفوذ منطقه ای خود را محدود کنيد. اما مقام معظم رهبری با بيان اینکه جنگ نخواهد شد این 
استراتژی را با شکست روبرو کردند، از سوی دیگر عده ای با طرح این موضوع که دولت توان اداره کشور 
را ندارد دنبال تغيير دولت بودند اما مقام معظم رهبری فرمودند که تضعيف دولت یکی از استراتژی های 
دشمنان است و هرکسی دنبال آن برود در استراتژی دشمن بازی کرده است، به همين دليل از دولت 
حمایت کامل کردند و اختيارات گسترده ای را به دولت برای مقابله با تهدیدات دادند و به همه نيروهای 

انقالبی و بسيجی فرمودند که از دولت حمایت کنيد و اختالفات و انتقادات را کنار بگذارید.
سردار جاللی گفت: سياست های اصلی در جنگ اقتصادی توسط مقام معظم رهبری به سازمان  ها و دستگاه های 
مختلف ابالغ شده است و در این شرایط همه سازمان ها و دستگاه ها باید به وظایف خود به خوبی عمل 
کنند. دولت نيز باید با توجه به اختياراتی که مقام معظم رهبری به آن داده است و بر اساس برنامه توسعه 

شرایطی را به وجود بياورد که کشور در مقابل جنگ اقتصادی به بازدارندگی برسد.
وی ادامه داد: مردم باید بدانند که دالر تنها یک ارز مبادالتی است و نه یک سرمایه و یا محلی برای 
سرمایه گذاری. این را همه ما باید به خوبی بدانيم حمایت از توليد داخلی وظيفه همه مردم، مسئولين و دولت 

- آمریکایی ها با گسترش 
تحریم ها می خواهند این مسئله 
را گسترش دهند که اگر رفع 
تحریم می خواهید، باید قدرت 
موشکی و همچنین نفوذ 
منطقه ای خود را محدود کنید
- امروز بنابر تحلیل 
آمریکایی ها، ایران از جمله ۷ 
کشوری است که امکان تهاجم 
نظامی به آن وجود ندارد یا 
بسیار پرهزینه خواهد بود

- بزرگ نمایی توان آمریکا در 
افکار جامعه یکی از اهداف 
دشمنان در جنگ روانی است 
تا جایی که برخی ایستادگی در 
مقابل آمریکا را غیرممکن می دانند!
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است؛ همه باید از کاالی داخلی و توليدکنندگان بومی 
حمایت کنند و نگذارند با مصرف کاالهای خارجی 
کمر توليد داخلی بشکند، دولت نيز باید مانع واردات 
بی رویه کاالی خارجی شود.دولت باید با ابزار صحيح، 
توزیع هوشمند اقالم ضروری زندگی مردم را انجام 
این روش هاست  از  یکی  کوپنی  دهد که سيستم 
که در زمان جنگ تحميلی ما آن را اجرا کردیم و 
توانستيم به بهترین شکل اقالم ضروری مردم را بين 

آنها تقسيم کنيم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور مصرف کاالی 
با کيفيت داخلی را وظيفه همه اقشار جامعه برای 
تداوم اشتغال در کشور دانست و گفت: بسيج یکی 
از اقشاری است که می تواند در این شرایط وظایف 
ویژه ای را برعهده بگيرد و به عبور کشور از این شرایط 
جنگ اقتصادی کمک کند زیرا مردم به بسيج اعتماد 
دارند و بسيج در واقع همان مردم هستند اما برای 
اینکه بتوانند به درستی عمل کنند باید از شناخت 

و بصيرت کافی برخوردار باشند.
مردم  بصيرت افزایی  و  هدایت  آموزش ،  افزود:  وی 
یکی از وظایف اصلی بسيج در شرایط فعلی اقتصادی 
کشور است. بسيج و بسيجيان با مفسدان اقتصادی 
مقابله کنند زیرا بنابر  اعالم آمریکایی ها ، مفسدان 
اقتصادی پياده نظام دشمن در جنگ اقتصادی عليه 

مردم ایران هستند.
سردار جاللی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
گفت: رهبر انقالب مقاومت اقتصادی، دفاع اقتصادی و 
تاب آوری ملی و ایجاد هم افزایی بين قوا را استراتژی 
کشور برای مقابله با تهدیدات دشمن می دانند . وظيفه 
دولت در این شرایط بسيار مهم است. مردم نيز در 
این جنگ اقتصادی وظایف بسياری بر عهده دارند 
که باید با تبعيت از مقام معظم رهبری این وظایف 

را به خوبی انجام دهند.



به همت معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافند 
غيرعامل کشور نخستين گردهمایی دانش آموختگان 
و نخبگان پدافند غيرعامل با حضور سردار جاللی 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور، سردار احمد 
وحيدی رئيس دانشگاه عالی دفاع ملی، دکتر صالحی 
عمران ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای و جمعی از 
نخبگان و دانش آموختگان و  عالقه مندان در سازمان 

پدافند غيرعامل کشور برگزار شد.
سردار احمد وحيدی طی سخنانی در اولين گردهمایی 
دانش آموختگان و نخبگان پدافند غيرعامل که در 
سازمان پدافند غيرعامل کشور برگزار شد، گفت: 
مسئله دشمن شناسی از اهميت باالیی برخوردار است 
و گاهی بعضی ها می گویند که دشمن کجا بود و 
اگر ما این مسئله را حل نکنيم دچار مشکل بزرگ 
خواهيم شد، زیرا نباید لحظه ای از دشمن غافل بود، 
لذا خودمان را باید در جبهه ای بدانيم که دشمن 

دائم عليه ما فکر می کند و اقدام می کند.
وی ادامه داد: اگر پدافند غيرعامل همه زحمات را 
انجام دهد و مردم و مسئوالن مقابل دشمن هوشمند 

باشند، این زحمات نتيجه می دهد.
رئيس دانشگاه عالی دفاع ملی با بيان اینکه به دليل 
بصيرت، جمهوری اسالمی در هر جایی که با دشمن 
درگير بوده، پيروز شده است، گفت: دشمنان فکر 
می کنند که ایران در تالش برای سلطه فيزیکی و 
ایجاد امپراتوری است، اما آن ها در اجرای سياست های 

خود شکست خورده اند و این شکست به گونه ای است که امروز تظاهرکنندگان فرانسوی 
می گویند که از انقالب اسالمی ما الگو گرفته اند.

وحيدی با بيان اینکه دشمن حق دارد که از ما خشمگين باشد، افزود: وقتی دشمن 
مقایسه ای بين بودجه نظامی ایران با کشورهای منطقه انجام می دهد، می بيند که ما با 

کمترین بودجه موفق تر از آن ها هستيم.
وی تصریح کرد: هرچند دشمن بارها از ما شکست خورده است، اما نباید او را کوچک 
بشماریم و در اینجا پدافند غيرعامل به عنوان تأمين کننده قدرت دارای ارزش و اهميت 
است. دشمن بارها و بارها به این فکر کرده که به مراکز هسته ای ایران حمله کند، اما با 

وجود پدافند غيرعامل این برنامه ریزی خنثی ها شده اند.
رئيس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به ضعف در فهم دقيق منابع گفت: رهبر معظم 
انقالب بارها تالش کرده اند تا ما را به سمت فهم دقيق منابع هدایت کنند. ما منابع قدرت 
چندالیه ای داریم که شناخت صحيح از آن ها ضروری است و پدافند غيرعامل به شناخت 

منابع و اجرایی شدن آن ها کمک می کند.
وحيدی با بيان اینکه اگر نوع نگاهمان به کالن کشور، سيستمی باشد خواهيم توانست معماری 
کالن و اساسی در سطح سيستمی ایجاد کنيم، گفت: پدافند غيرعامل در معماری کالن 

سيستمی کشور و تسریع در مدیریت بحران و افزایش بازدارندگی تأثيرگذار است.
وی با تأکيد بر این موضوع که دنيای فناوری امروز، شگفتی ساز است، افزود: برخی 
فناوری ها مثل بالک چين یک دفعه ظهور می کنند و ما را غافل گير می کنند و این 
غافل گيری حتی ممکن است منجر به فروپاشی تمدن ها شود، لذا برای جلوگيری از 
دچار شدن به غافل گيری راهبردی باید از طریق پدافند غيرعامل فرصت بازاندیشی 

راهبردی را داشته باشيم.
وحيدی با بيان اینکه باید الیه های پدافند غيرعامل را به خوبی شناسایی کنيم، تصریح 
کرد: شناخت این الیه ها به ما کمک می کند تا همه چيز را به تسخير بکشانيم و به 
الیه های عميق تر راه پيدا کنيم و کنترل این الیه های به این معنی است که به علم ناب 

دست یافته ایم و چاره ای جز پيگيری این علم ناب و شناخت الیه ها نداریم.
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برپایی نخستنی گردهمایی دانش آموختگان و نخبگان پدافند غریعامل
سردار وحیدی:  پدافند غیرعامل، كشور را 

در برابر تهدید مصون كرده  است
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وحيدی در پایان اظهار کرد: باید به سازمان پدافند غيرعامل کمک کنيم تا شجره طيبه 
خودش را بارورتر سازد و هرچند مخالفت هایی وجود دارد که بعضی از روی جهل هستند، 

نباید بر طی کردن مسير مهم پدافند غيرعامل تأثيرگذار باشد.
سردار دکتر غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل نيز ضمن ایراد سخنرانی در 
این گردهمایی با بيان اینکه نگاه ثابت به تهدیدات بالفعل و بالقوه غلط است، اظهار داشت، 
تفکيک تهدید از فرصت از رویکردهای پدافند غيرعامل است؛ در این بين فناوری هایی 
مانند شبکه های اجتماعی هم فرصت و هم تهدید هستند، این شبکه ها هم بعد منفی 

و هم بعد مثبت دارند.
سردار جاللی تاکيد کرد: در حوزه پدافند غيرعامل مؤلفه دارایی  اهميت زیادی دارد و 
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باید از آنها دفاع کنيم. نوع و مدل دارایی ها که 
هوشمند است یا غيرهوشمند با هم متفاوت 

است و باید از ماهيت آنها آگاه باشيم.
وی با اشاره به اینکه موضوع پدافند غيرعامل یک 
رویکرد کامالً علمی است، گفت: با وجود تنوع 
تهدیدات هميشه با نوعی سيال بودن تهدیدات 
روبه رو هستيم و در واقع پدافند غيرعامل 

رصدخانه تهدیدات فناورانه است.
دکتر جاللی اضافه کرد: فناوری ها هم دارای 
بعد فرصت و هم دارای بعد تهدید هستند و 
تفکيک تهدیدات از فرصت ها یکی از رویکردهای 
مهم پدافند غيرعامل است، یعنی شبکه های 
اجتماعی هم فرصت است و هم تهدید، این 
شبکه ها هم بعد منفی و هم بعد مثبت دارند؛ 
بنابراین باید تفکيکی ميان این دو قائل شویم 
و ما نمی توانيم فناوری های نو را صرفاً تهدید 
یا صرفاً فرصت تلقی کنيم و امر مطلق در 

این خصوص وجود ندارد.
گفتنی است؛ بعد از ایراد سخنرانی ميهمانان 
در طی اجرای این همایش از دانش آموختگان و 
نخبگان پدافند غيرعامل کشور که در دانشگاهای 
عالی دفاع ملی، دانشگاه بقيه اهلل اعظم،دانشگاه 
علوم و فنون فارابی و سایر دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی تحصيل کردند، تقدیر شد و آیين 
در حوزه  غيرعامل  پدافند  کتب  از  رونمایی 

شهری صورت گرفت.
همچنين در پایان این مراسم دکتر صالحی عمران 
رئيس دانشگاه فنی و حرفه ای با سردار جاللی 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور سندی 
را مبنی بر همکاری این مجموعه آموزشی با 

سازمان پدافندغير عامل کشور امضا کردند.
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محمدرضا متانت
تئوری اقتصادی تحریم ها بر مبنای یک سری مفروضات در حوزه تجارت 
قرار دارد که اغلب واقعيت ها را منعکس نمی کند. این تئوری پاسخ ها و 
عکس العمل را به خوبی لحاظ نمی کند و راهکارهایی که رهبران کشورهای 
تحریم شده برای تضعيف آثار تحریم به کار می گيرند چندان به حساب 

نمی آورند. 
هافبار شوات و اليوت استدالل می کنند که تحریم های اقتصادی ظرفيت 
محدودی برای دستيابی به اهداف مدنظر خود دارند و زمان اثرگذاری آنها 
بسيار کوتاه است. همچنين اثربخشی تحریم ها امروزه به خاطر وابستگی 
متقابل بازارها به هم در اثر روند جهانی شدن کاهش یافته است و به سختی 
می توان محصولی را پيدا کرد که با تحریم آن فقط کشور تحریم شده 
آسيب ببيند و دیگر کشورها و حتی کشور تحریم کننده از زیان های آن 
در امان باشند. تاکنون تحریم های بسياری به خصوص توسط آمریکا حتی 
به کاملترین نوع آن یعنی تالش برای قطع روابط اقتصادی و تجاری یک 
کشور انجام گرفته است. به عنوان مثال آمریکا این سياست را به مدت 
بيش از نيم قرن عليه کوبا به کار گرفت. حتی با وجودی که کوبا یک 
کشور جزیره ای و آسيب پذیر بود و به لحاظ جغرافيایی در نزدیکی  آمریکا 
قرار داشت و از متحد اصلی خود یعنی روسيه بسيار دورتر بود اما این 
تحریم ها به اهداف خود نرسيد. در مورد کره شمالی نيز وضع به همين 
منوال بود و این مورد نشان می دهد که تحریم های اقتصادی نفوذناپذیر و 
مستحکم نيستند و قابليت دور زدن را دارند. مکانيسمی که از طریق آن 
تحریم های اقتصادی می بایستی به اهداف خود دست یابند بر این فرض 
استوار است که رفاه اقتصادی جهانی در شرایط تجارت آزاد به بيشينه 

خود می رسد.
برمبنای این تئوری توليد هر کاالیی شرایط خاص خودش را دارد و هر 
کشوری دست به توليد یا فروش کاالیی می زند که در آن مزیت نسبی 
دارد. طبق این تئوری هرگونه محدودیت در تجارت از طریق محدود کردن 
بازار وضع تعرفه یا هر شکل دیگر مستقيما به کاهش رفاه و ثروت جهانی 
می انجامد اما تئوری جنگ اقتصادی که توسط کمپ گسترش یافت بر 
مبنای معکوس این جریان است به این صورت که تحریم یک شوک عرضه 
ایجاد می کند و کشور هدف را از جریان تجارت جهانی جدا می کند و 
رفاه و ثروت در آن کشور کم می شود. اما نقطه ضعف این نظریه آن است 
که نگاهی دوجانبه و مبتنی بر دو کشور به قضيه دارد در حالی که امروزه 
سيستم تجارت جهانی در هم تنيده و چند جانبه است. افزایش تجارت 
خدمات، تجارت الکترونيک اهميت سرمایه گذاری مستقيم خارجی و ... 
همگی راه هایی برای نفوذ کشور تحریم شده به بازار هستند. به سختی 

»صيانت پايدار« گزارش مي دهد
 »تحریم اقتصادی«

سالحی از جهان تاریكی
-  با وجودی که کوبا یک کشور جزیره ای و آسیب پذیر است و به لحاظ جغرافیایی در نزدیکی  
آمریکا قرار داردو از متحد اصلی خود یعنی روسیه بسیار دورتر است اما تحریم های 50 ساله 

آمریکا علیه این کشور به اهداف خود نرسید

می توان تصور کرد که کشور هدف تحریم دچار افسردگی اقتصادی شود 
و رهبران آن هيچ چاره ای نداشته باشند. اگر تحریم برای ایجاد نارضایتی 
عمومی باشد حتی می تواند اثر معکوس داشته باشد یعنی مدیران جامعه 
می توانند از آن بعنوان توجيهی برای رشد پایين سطح رفاه استفاده کنند 
و سياست های اقتصادی خود را به گردن تحریم بياندازند. نمونه این امر 
تحریم هایی بود که عليه عراق به کار گرفته می شود و صدام حسين با 
همين حربه بيشتر در برابر فشارها مقاومت می کرد که در نهایت این 
موضع به حمله نظامی ختم شد. به هرحال یک نظر محکم وجود دارد که 
هزینه های وضع تحریم  برای تحریم کننده بيشتر از مزایای لغو تحریم یا 

نبود تحریم برای کشور هدف است.
موضوع مهم دیگر کاهش یافتن اهميت کاالهای استراتژیک است. در 
گذشته وجود یک کاالی استراتژیک که اهميت فوق العاده ی برای یک 
کشور داشت و حيات آن کشور به آن وابسته بود ابزار مهمی برای تحریم 
و تحت فشار قرار دادن بود اما امروزه کشورها با توليد طيف متنوعی از 
آنها را کمتر می کند.  کاالها و خدمات سروکار دارند که آسيب پذیری 
تحقيقات اسکات اليوت و اوئگ نشان می دهد که تاثيرگذاری تحریم ها 
تقریبا پس از یک الی دو سال از بين می رود. یک محقق دیگر در این 
زمينه به تحریم نفت و گاز ایران اشاره می کند که با وجود آنکه پيشران های 
اقتصاد این کشور هستند اما تنها دو سال اثربخش بوده اند و حتی این 
تحریم ها از جایی به بعد به جای افول اقتصادی به رونق منجر شده اند و 
رهایی از اقتصاد نفتی را در پی داشته است. واقعيت این است که تحریم 
نه بر یک کشور خاص بلکه بر تمامی کشورهایی که شریک تجاری آن 

هستند اعمال می شود.
علی رغم این ناکارآمدی و کهنگی و با همه این احواالت، استفاده از تحریم 
یک حربه نااميدکننده ضدانسانی و نفرت نگيز است و نوعی واپس رایی 
و بازگشت به دوران تاریکی محسوب می ود. در دوره باستان زمانی که 
ارتشی توان تسخير شهری را نداشت آن را محاصره می کرد تا آذوقه 
به آن شهر نرسد و از این طریق به اهداف خود برسد. امروزه اگرچه 
استفاده از سالح های کشتار جمعی در جامعه جهانی منع شده است 
اما تحریم را می توان نوعی استفاده از این سالح ها دانست چرا که اولين 
قربانی تحریم مردم عادی و شهروندان هستند. قدرت های تحریم کننده 
و در راس آنها آمریکا برای توجيه این امر که تحریم ها به وضعيت مردم 
عادی به خصوص سالمت و تغذیه آنها آسيب نميرساند تالش می کنند اما 
بی اعتباری این توجيه عریان تر از آن است که بحثی در مورد آن وجود 
داشته باشد. واضح است که تحریم ها با تمامی اصول و منشورهای حقوق 
بشری و با تمامی چارچوب های بشردوستانه بين المللی منافات دارد و به 
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هيچ نحوی توجيه نمی شود. به طور مثال ماده جهانی حقوق بشر اظهار 
می دارد که هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سالمتی و رفاه خود و 
خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات الزم 
اجتماعی تأمين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، بيماری، 
نقص اعضاء، بيوگی، پيری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از 
اراده انسان، وسایل امرار معاش از بين رفته باشد، از شرایط آبرومندانه 
زندگی برخوردار شود و تحریم ها نقض تمامی این موارد است و حقيقت 
ناخوشایند این است که تحریم مستقيما بر معاش و سالمت مردم تاثير 
می گذارد. به عنوان مثال قطعنامه 661 سازمان ملل عليه عراق در سال 
1990 اگرچه در ظاهر شامل اقالم غذایی و دارویی نمی شد و قرار نبود 
بر سالمت مردم تاثير بگذارد اما در عمل به مرگ بيش از یک و نيم 
ميليون عراقی از جمله 500 هزار کودک منجر شد که این رقم بسيار 
باالتر از کشته شدگان بمباران اتمی هيروشميما و ناگازاکی بود. واقعيت 
این است که بالفاصله بعد از اعمال تحریم ها یکی از اولين کاالهایی که 
کمياب و نایاب می شوند داروهای ضروری برای نجات زندگی هستند. 

حتی داروهای توليد داخل نيز به علت نبود مواد اوليه با کمبود مواجه 
می شوند. تجهيزات پزشکی و قطعات آنها کمياب می شوند و در چنين 
شرایطی در سکوت یک قتل عام توده ای اتفاق می افتد که حتی ممکن 
است توجه برخی قدرت ها را به خود جلب نکند و این جنایت نادیده گرفته 
شود. با توجه به آنچه که شرح داده شد تحریم ها هيچگاه به اهداف خود 
مبنی بر وادار کردن یک کشور برای پذیرش اجبارها و الزام های کشور 

تحریم کننده نخواهند رسيد.
 این امر در مورد جمهوری اسالمی ایران که سابقه زیادی در تحریم شدن 
دارد و از بدو انقالب تاکنون نامش با تحریم های ظالمانه قدرت های زورگو 
گره خورده است بسيار بعيدتر و غير ممکن تر به نظر می رسد اما بدون 
تردید فشار تحریم ها متوجه مردم عادی شده و حيات آنها را به مخاطره 
می اندازد و سازمان های بين المللی نيز با سکوت خود در قبال این جنایات 
که از آنها با عنوان نوعی سالح کشتار جمعی تعبير می شود، شریک و 
همراه این غائله هستند و  نمی توانند با هيچ توجيهی از زیربار این ننگ 

بين المللی شانه خالی کنند.



گفت وگو از زهرا خسروی 
دکتر ابراهيم رزاقی استاد بازنشسته اقتصاد ایران و مولف 
چندین کتاب در حوزه اقتصاد کالن است.تمرکز اصلی 
تحقيقات ولی در خصوص توسعه و مساله نفت در ایران 
است. در گفت وگوی با وی به بررسی مهمترین تهدیدات 
اقتصادی پيش روی کشور در شرایط فعلی پرداخته ایم 
و از نگاه این کارشناس اقتصادی مسائل حوزه پدافند 
غيرعامل را تحليل کرده ایم. متن ذیل مشروح مصاحبه 

خبرنگار »صيانت پایدار« با ایشان است.
اساسا  سوال!  نخستين  عنوان  به  دکتر  جناب 
مهمترين تهديد اقتصادی پيش روی کشور را چه 

می دانيد؟!
ببينيد سياست کلی غرب در قبال کشورهای درحال 
توسعه همچون ایران این است که ما فقط نفت بفروشيم 
و همه چيز  را وارد کنيم. وقتی فضا چنين است عمال 
ما همان مسيری که آنها می خواهند را انجام می دهيم. 
چون نفتمان را به آنها می فروشيم و این نفت را در داخل 
فراوری نکرده ایم و وقتی در داخل تبدیل به احسن نکرده ایم 
اقتصاد کشور هيچ وقت با رشد مطلوب همراه نبوده است 
و هرچه زمان گذشته است توليدات دیگرمان نيز تعطيل 
شده است. صادراتمان درخصوص کاالهای غيرنفتی نيز 
بيشتر وابسته به درآمد نفت و محصوالت پتروشيمی 
است و این مکانيسم اقتصادی هم موجب می شود طبقه 
بسيار ثروتمند اشرافی پدید آید که به عناوین مختلف بر 
امکانات داخلی تاثير می گذارد و ادامه این رویه نيز  یعنی 

فقر بيشتر، نااميدی بيشتر و  نبود توليد!
از نظر شما اساسا مختصات يک اقتصاد تاب آور 
خارجی  و  داخلی  منشاء  با  بحران هايی  برابر  در 

چيست؟!
قبل از اینکه به این سوال جواب دهم باید به یک مقدمه 
اشاره داشت. به نظرم ما اگر بتوانيم مفاد قانون اساسی را 
به طور کامل پياده کنيم می توانيم در زمينه اقتصادی نيز 
موفق باشيم. برای مثال اصل 2 قانون اساسی جهت گيری 
کلی اقتصاد ما را معرفی می کند و در اصل سوم تاکيد 
می کند که دولت باید مقدمات دست یابی به این اهداف 
را فراهم آورد. اصل 43 و 44 قانون اساسی نيز موادی را 

معرفی می کند که برای  تأمين  استقالل  اقتصادی  جامعه  و ریشه  کن  کردن  فقر 
و محروميت  و برآوردن  نيازهای  انسان  در جریان  رشد، با حفظ آزادی  او، اقتصاد 
جمهوری  اسالمی  ایران  را شکل می دهد. من بر این باورم که در دفاع مقدس 
علی رغم تمام صدماتی که دشمن با کمک اغلب کشورهای دنيا به کشور زد 
اما کشور با رهبری حضرت امام خمينی)ره( به گونه ای عمل کرد که نه تنها 
تهاجم را دفع کردیم بلکه یک نيروی بالقوه ای بوجود آوردیم که آن نيروی بالقوه 
اگر سرکار می آمد و ما همان مسير را طی می کردیم اکنون یکی از کشورهای 
صنعتی بودیم و کشورهای اطراف خودمان را نيز صنعتی کرده بودیم. اما از بعد 
از جنگ تا کنون ما حدود 1500 ميليارد دالر واردات کاال و خدمات داشته ایم. 

باید دید این واردات کاال و خدمات چگونه بوده که ما فقط 23 ميليون شغل 
ایجاد کرده ایم درصورتی که ما درحال حاضر 66 ميليون ایرانی داریم که در 

سن کار هستند و شغلی ندارند.  
اما در سال های اخير به نظر من آن نيروی اجتماعی که در سال های دفاع مقدس 
پدید آمد در حال تخریب شدن است. حمایت از مستضعفين جای خود را به 
اشرافی گری داده است و همين موضوع باعث شده نارضایتی بين عموم مردم 
نيز پدید آید. به راستی باید بپرسيم که علت این اتفاقات چيست. ما اگر به 
طور واقعی به اصول انقالب پای بند باشيم مطمئنا اقتصاد کشور نيز تاب آور تر 
می شود اما مشکل اینجاست که بعضا در سطح مسئوالن دیده می شود که روحيه 
حمایت از مستضعفين جای خود را به رویکردهای سرمایه داری داده است. بدون 
شک دشمن به دنبال عزت ما نيست و اگر بتواند ایران را هم شبيه به سوریه 
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دکرت ابراهیم رزایق در گفت وگو با »صیانت پایدار«:

 اقتصاد ایران باید از وابستگی
به نفت نجات یابد

نباید گذاشت فرهنگ انقالیب جای خود را به اشرایف گیر دهد
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درگير یک جنگ تمام عيار می کند ولی در دوران دفاع مقدس ما نشان دادیم 
که می توانيم در برابر دشمن ایستادگی کنيم و کشور را نيز به پيش ببریم.به 

نظرم ما باید فرهنگ مقاومت را تقویت کنيم. 
با عبارت »درون زای  را  اقتصاد مقاومتی  انقالب اسالمی  رهبر معظم 
برون نگر« تبيين کرده اند. چه کاری بايد کرد که به اين مدل اقتصادی 

دست يابيم؟
من فکر می کنم این فکر کامال درست است. در گام نخست ما باید دالر را از 
اقتصادمان خارج کنيم و دالر درسطح بين المللی هم صدمه ببيند. ولی اقتصاد 
ایران در شرایط کنونی یک اقتصاد وابسته به نفت و خام فروشی است و ارزش 
افزوده و اشتغال محصوالت ما در کشورهای دیگر قرار می گيرد. متاسفانه ما 

پول نفت را نيز صرف واردات اغلب کاالهای مصرفی می کنيم.
اگر ما بخواهيم به اقتصاد مطلوب دست یابيم ابتدا باید این فرایند را متوقف 
کنيم. یعنی مساله خام فروشی و واردات گسترده کاالها. این اهداف نيازمند 
مدیریت و همچنين مبارزه با دست هایی است که نفعشان در افزایش واردات 
به کشور است. بعضی ها  اساسا مایل نيستند توليدات داخلی رونق بگيرد و ایران 

از کاالی خارجی بی نياز شود. 
اما اگر بتوانيم واردات را مهار کنيم و از سوی دیگر درآمدهای نفتی را نيز صرف 
واردات ماشين آالت پيشرفته کنيم و توليد داخلی را حمایت کنيم آنگاه اقتصاد 
کشور رشد خواهد یافت. تجاربی مثل صنایع دفاعی، صنایع فضایی، صنعت 
هسته ای و ... نشان می دهد اگر دولت از بخش های داخلی حمایت کند منابع 

انسانی الزم جهت دست یابی به توسعه در داخل کشور وجود دارد.
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- ما اگر به طور واقعی به اصول 
انقالب پای بند باشیم مطمئنا اقتصاد 
کشور نیز تاب آور تر می شود اما 
مشکل اینجاست که بعضا در سطح 
مسئوالن دیده می شود که روحیه 
حمایت از مستضعفین جای خود را به 
رویکردهای سرمایه داری داده است
- برای دست یابی به اقتصاد درون زای 
برون گرا در گام نخست باید دالر را از 
چرخه اقتصادمان خارج کنیم

ي
اد

تص
د اق

افن
پد

 مشکل اساسی ما همين وابستگی به درآمدهای نفتی 
است. اگر ما روزی بتوانيم نفت خود را خام فروشی نکنيم 
مطمئن باشيد از یک طرف ما سود می بریم و از طرف 
دیگر دشمنان متضرر می شود چرا که اساسا اقتصادی 
کشورهای سرمایه داری تا حدود زیادی متکی به واردات 

نفت است. 



گفت وگو از زهرا رضايی

دکتر محمود جام ساز استاد اقتصاد در گفت وگو 
تحليل  در  پایدار  ماهنامه  صيانت  با خبرنگار 
مهمترین تهدیدات پيش روی اقتصاد کشور 
گفت: به اعتقاد من هم عوامل خارجی و هم 
تاثيرگذار است.  این زمينه  عوامل داخلی در 
سياست های ناکارآمد اقتصاد دولتی از یک سو 
که در طی ساليان اخير منجر به نامطلوب تر 
شدن متغيرهای کالن اقتصادی شده است و 
از سوی دیگر عدم تعامل با کشورهای خارجی 
سبب شده است اقتصاد ایران در وضع مطلوبی 

نباشد.

وی تحریم های اخير آمریکا عليه ایران را مهمترین تهدید اقتصادی عليه کشور دانست و گفت: 
آمریکایی ها در تحریم های جدید بخش های عمده ای از جمله نقل و انتقال مالی، فروش نفت و ... را 
هدف قرار داده اند و با تبليغات شدید تالش دارند تا دیگر کشورهای دنيا به ویژه شرکای اقتصادی 
ایران را با خود همراه کنند که نتيجه آن نابه سامانی در وضعيت اقتصادی کشور و بروز مسائلی 

همچون افزایش قيمت دالر شده است که رفاه عمومی مردم را تحت تاثير قرار داده است.
جام ساز در خصوص مختصات یک اقتصاد تاب آور نيز گفت: اقتصادی تاب آور است که ساختار 
آن بر اساس الزامات علم اقتصاد بنا شده باشد یعنی یک ساختار منسجم، قوی و رقابتی با 
محوریت بخش خصوصی و دخالت های مطلوب دولت داشته باشد. البته نظارت های دولتی نه 

دخالت های نامطلوب.
وی با بيان اینکه متاسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی سياسی و نفتی است، گفت: این اقتصاد طی 
سال ها  نه تنها درکشور ما بلکه در بسياری از کشورهای عالم نتيجه مثبتی را عاید ملت ها نکرده 
است. اقتصاد بایستی بر اساس مکانيسم بازار شکل گيرد، مکانيسم بازار است که باید قيمت ها 
را تعيين کند، قيمت هایی که بر اساس مکانيسم بازار تعيين می شوند باید عالمات صحيح را به 

دکرت محمود جام ساز در گفت وگو با »صیانت پایدار«

در برابر جنگ اقتصادی 
»استراتژی« نداریم

- ما در مورد اقتصادمان برنامه های بلندمدت نداشته ایم، همیشه 
برنامه های ما کوتاه مدت یا میان مدت بوده است و این نیز مقداری به 

فرهنگ سیاسی ما برمی گردد که هر سیاست مداری که روی کار می آید 
می خواهد کاری را انجام دهد که در زمان تصدی خود به نتیجه برسد
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- اقتصادی تاب آور است که ساختار آن 
بر اساس الزامات علم اقتصاد بنا شده 

باشد یعنی یک ساختار منسجم، قوی و 
رقابتی با محوریت بخش خصوصی و 

دخالت های مطلوب دولت داشته باشد



سرمایه داران برای سرمایه گذاری بدهند یعنی مسير تاسيس 
منابع را معين می کنند و دولت نيز باید به وظایف خود بپردازد 
یعنی حفاظت از حقوق ذاتی و فردی ملت و دفاع از مرزها و 

ایجاد امنيت در جامعه نه ایجاد فضای امنيتی.
این کارشناس اقتصادی با بيان اینکه یکی دیگر از وظایف 
اساسی دولت توليد کاالهای عمومی است که بخش خصوصی 
درآمد چندانی در توليد آنها ندارد، افزود: مثال توليد برق، 
ایجاد سد و امثال آن، زیرساخت های اقتصادی بایستی فراهم 
شوند تا مسير توسعه را در شرایطی که زیرساخت ها ایجاب 
می کنند پيدا کرد. متاسفانه ما دراین ساليان به درآمدهای 
هم  دیگر  درآمدهای  و  داشته ایم  اتکا  حد  از  بيش  نفتی 
داشته ایم و اغلب این درامدها به اتالف کشانده شده است و 
بيشتر در بودجه مصرفی دولت صرف شده است و کمتر به 

زیرساخت ها یاهمان بودجه عمرانی توجه شده است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا مسئوالن اقتصادی 
امروز به ماهيت جنگ اقتصادی اشراف دارند و برای مقابله 
با آن برنامه ریزی می کنند؟ گفت: به اعتقاد من هيچگونه 
برنامه ریزی منسجمی درخصوص امور اقتصادی تاکنون صورت 
نگرفته است. استراتژی به برنامه هایی گفته می شود که بسيار 
بلندمدت هستند. به طور مثال اکنون یک استراتژی درترکيه 
برای ایجاد راه آهن سراسری در عرض 10 سال تدوین شده 
است که تمام نقاط ترکيه را با سرعت بسيار باالی قطارهای 
سریع و السير به یکدیگر وصل می کند. این یک پلن بزرگ 
است که در آن برنامه ریزی و مطالعه شده است و تا10سال 

آینده به نتيجه خواهد رسيد.
وی ادامه داد: ما در مورد اقتصادمان برنامه های بلندمدت 
به این صورت نداشته ایم. هميشه برنامه های ما کوتاه مدت 
یا ميان مدت بوده است و این نيز یک مقداری به فرهنگ 
سياسی ما برمی گردد که هر سياست مداری که روی کار می آید 
می خواهد کاری را انجام دهد که در زمان تصدی خود به 
نتيجه برسد و به نام خود تمام شود و این به اعتقاد من صحيح 
نيست. به نظرم ما در مملکت مان هيچوقت برنامه های مدون 
اقتصادی نداشته ایم و به همين علت همواره گرفتار بی ثباتی 
اقتصادی بوده ایم و متغيرهای اقتصادی مان به شدت تغيير 

می کنند و بحران های اقتصادی به وجود می آید. 
جام ساز با تاکيد بر اینکه ما اگر ااستراتژی های بلندمدت 
را داشته باشيم مهم ترین هدف اقتصاد ایجاد رفاه عمومی 
و باالبردن سطح زندگی است که این انجام نمی شود مگر 
با رشد توليد و توسعه اقتصادی متوازن، گفت: ما بایستی 
سعی کنيم همواره مازاد تماس تجاری داشته باشيم یعنی 
مازاد ارز داشته باشيم و این اقتصاد را مقاوم می کند. مثال 
در جنگ اقتصادی که بوجود آمده ما درگذشته پيش بينی 
آن  را نکرده ایم که چگونه بتوانيم در این جنگ مقاوم باشيم 
زیرا وقتی که ماحساب ذخيره ارزی را درست کردیم دقيقا 
برای همان بود که این حساب ذخيره ارزی ما یک ذخایر 
ارزی داشته باشد که بتواند در مقابل نوسانات نفتی مقاوم 
باشد. بعد این حساب ذخيره ارزی خالی شد بدون آنکه راجع 
به هدفی که برایش بوجود آمده بود فکر کرده باشند و لذا 
منابع آن برای مصارف دولت خرج شد. حال این صندوق 
توسعه ملی را درست کرده ایم این صندوق ملی نيز باید 
آنقدر ذخایر داشته باشد که بتواند در مقابل این تحریم های 
اقتصادی شدیدی که وجود دارد و روز به  روز شدیدتر می شود 

مقاوم باشد.
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چین چگونه چین شد؟!
در قرن بيست ویکم، چين نظریه ی توسعه ی همه جانبه و هماهنگ بين انسان و 
طبيعت، شهر و روستا، شرق و غرب، و اقتصاد و جامعه را مطرح کرد و گام های 
توسعه در کشور چين  برنامه ریزی  الگوی  برداشت.  برای تحقق آن  را  مهمی 
سبب رشد چشمگير اقتصادی در این کشور شده است و آن را به اقتصاد اول 
جهان تا سال 2050 تبدیل خواهد کرد. این کشور با توسعه ی دانش، پژوهش 
و فناوری و ایجاد الگوی تجارت خارجی صحيح، نقش بزرگی در اقتصاد جهانی 
دارد. اقتصاد چين در حال تبدیل شدن به اقتصادی مدرن است که »مصرف« و 
»خدمات« جایگاه مهمی در آن دارد. همچنين بخش خدمات نسبت به بخش 
توليد، کارگرمحورتر است و در نتيجه رشد بخش خدمات به رشد دستمزد و درآمد 
در این کشور کمک خواهد کرد.اولين نهاد تدوین برنامه در چين، »کميسيون 
برنامه ریزی کشور« نام داشت که در سال 1952 تشکيل شد. برنامه ریزی ها در 
این کشور طی سه دهه پس از انقالب کمونيستی 1949، حول راهبرد »توسعه ی 
اقتصادی سوسياليستی مبتنی بر خوداتکایی« بود. اصالحات در چين با »حذف 
تدریجی کشاورزی اشتراکی«، »آزادسازی تدریجی قيمت ها«، »مرکزیت زدایی 
مالی«، »افزایش استقالل اقتصادی ایالت ها«، »بسط سيستم بانکی و توسعه ی 
بازار سرمایه«، »افزایش رشد بخش خصوصی«، »اجازه به سرمایه های خارجی« 

و »باز کردن تجارت خارجی« آغاز شد.
چين اصالحات خود را به صورت کاماًل گام به گام به اجرا درآورد؛ اصالحاتی که 
در هر مرحله، باز بودن اقتصاد را افزایش می داد. این کشور کمونيستی با انجام  
برخی اصالحات، سياست های حاکميتی و اقتصادی خود را تغيير داد؛ درعين حال 
برخالف جریان متداول، در دام الگوهای سرمایه داری نيفتاد و به جای اجرای 
کورکورانه ی سياست های نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، 
با طراحی هوشمندانه، مسير توسعه و مقاوم سازی اقتصاد را در پيش گرفت. در 
جمع بندی کلی می توان گفت آنچه امروز چين را به »کارخانه ی دنيا« تبدیل 
کرده و به توسعه ی سریع علوم و فناوری در این کشور و جهانی شدن اقتصاد آن 
انجاميده است، شناخت همه جانبه و دقيق تحوالت اقتصادی دنيا و بهره گيری 
مناسب و بهنگام از امکانات ملی، منطقه ای و بين المللی است. به عبارت دیگر، 
شناخت دقيق وضعيت موجود و استفاده ی بهينه از آن برای رسيدن به وضعيت 

مطلوب را می توان مهم ترین عامل در سياست گذاری چينی ها دانست. 
طی دهه های اخير یکی از برنامه های مهم چين برای پيشرفت اقتصادی، تقویت 
و بومی سازی فناوری بوده است. این موضوع چنان برای حاکمان چينی اهميت 
داشت که بخش مهمی از منابع دولتی را صرف برنامه های آموزشی، پژوهشی و 
فناوری کردند. در واقع چينی ها مسئله ی »علم و فناوری« را موضوعی ملی لحاظ 
کرده، هرگز پيشرفت در این عرصه را معطل حضور بخش خصوصی نکرده اند. از 
جمله اقدامات مهِم حاکميت چين برای توسعه و بومی سازی فناوری، ایجاد ده ها 
»منطقه ی ویژه ی فنون اقتصادی و علوم و فناوری های جدید« بوده  است. برنامه ی 
اصلی این شهرک ها، انتقال و بومی سازی فناوری های جدید در این کشور بوده 
 است. به همين جهت است که بيش از 60 درصد صادرات کشوری که 50 درصد 

مردم آن کشاورز هستند را محصوالت با فناوری باال تشکيل می دهد. 
اگرچه در نگاه اول، یکی از عوامل پيشرفت اقتصادی چين، باز شدن درهای 
این کشور به روی همسایگان و جهان دانسته می شود، اما واقعيت این است که 
حضور این کشور در عرصه ی بين المللی و جهانی حضوری کاماًل هوشمندانه، 
برنامه ریزی شده و به موقع بوده است. چينی ها زمانی درخواست خود را برای ورود 
به سازمان تجارت جهانی )که پيشتر نام آن گات بود( ارائه کردند که توليد ملی 
چين نسبت به دهه های پيش از آن، رشد قابل توجهی کرده تا حدی که هم اکنون 
این کشور به اولين صادرکننده ی بزرگ جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر، 
کشوری که می توانست با پذیرش سریع همه ی مالحظات سازمان تجارت جهانی 
و اعضای آن، ظرف مدت کوتاهی به عضویت سازمان درآید، تن به مذاکراتی 
ده ساله با کشورهای عضو WTO داد تا ورودش به سازمان تجارت جهانی، کمکی 
باشد به تقویت اقتصاد ملی آن و نه صرفاً بازارگشایی برای کشورهای توسعه یافته. 
چينی ها طی همين سال ها نيز تالش کردند توان توليد داخلی )از جهت کيفيت 
و قيمت( را به نحوی ارتقا ببخشند که آزادی هایی که بعداً برای تجار خارجی 

17ایجاد می شود، سبب تضعيف توليد ملی و تسخير بازارهایش نشود.  شور16
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محمد علی زاده-روزنامه نگار و پژوهشگر
وقتی يک اقدام خصمانه عليه امنيت ملی کشور ما در نقطه ای مشخص 
رخ می دهد بايد از دو جنبه به ماجرا نگاه کنيم اول جنبه کلی آن و 
ديگری جنبه خاص آن مکان. به عنوان نمونه حمله داعش به مرقد 
مطهر حضرت امام و مجلس شورای اسالمی، اقدام کور تروريستی 
و حمله به رژه نيروهای مسلح در اهواز و اخيرا نيز اقدام تروريستی 
در بندر آزاد چابهار عالوه بر جنبه عام اين قضايا که همانا خدشه دار 
کردن امنيت ملی کشور است جنبه خاصی هم دارد و آن اين است 
که چرا دشمن اين مکان ها را انتخاب می کند و نه مکانی ديگر. بدون 
کمترين ترديدی حمله به چابهار حاکی از اهميت اين بندر آزاد در 
دورنمای اقتصادی کشور است و دشمن به زعم خود در پی ناامن 

جلوه دادن آن و فرار سرمايه از آن است.
واقعيت اين است که امروزه بنادر نقاط ثقل اقتصاد دنيا و گلوگاه های 
حياتی اقتصادی جهان هستند که کاالها، مواد، اطالعات و جمعيت 
در داخل کشورها و بين کشورها از طريق آنها جابه جا می شوند. 
حمل و نقل بين المللی دريايی و صنعت بنادر مسئول حمل و نقل 
و جابجايی حدود 90 درصد از تجارت جهان می باشد. می توان گفت 
بنادر حلقه ای اتصالی حمل و نقل دريايی به زمينی و حامی فعاليت های 
پسکرانه ای هستند. حمل دريايی، صادرات ايمن و ارزان کاالهای 
نهايی و واردات ارزان مواد اوليه را به ارمغان می آورد. به دليل اهميت 
بنادر در کشورهای مختلف جهان صنايع متعددی که به کل زنجيره 
صنعت منفعت می رسانند در نوارهای ساحلی پديد آمده اند. موقعيت 
جغرافيايی راهبردی کشور ايران در منطقه و برخورداری از حدود 
3000 کيلومتر مرز آبی در شمال و جنوب کشور باعث شده است 
که ايران از جايگاه ممتازی در حمل و نقل بين المللی برخوردار باشد. 
اما اهميت همه بنادر يکسان نمی باشد. بندری که در يک منطقه 
يا  کانونی  نقش  می تواند  باشد  توسعه  پتانسيل  دارای  جغرافيايی 
هاب شدن را ايفا نمايد و نسبت به ساير رقبا جذب کاالی بيشتر و 

در نتيجه رونق اقتصادی بهتری داشته باشد. طبق آمارها بزرگترين 
بنادر جهان مربوط به کشور چين می باشد که در راس آنها بندر 
بزرگترين  عنوان  به  بندر شانگهای چين  در  دارد.  قرار  شانگهای 
بندر دنيا ساالنه بيش از 37 ميليون کانتينر جابجا می شود. در رده 
دوم بندر سنگاپور قرار دارد که نزديک 31 ميليون کانتينر جابجا 
می کند. بندر شنزن، چين بندر نينگبو- ژوشان چين، بند بوسان 
بندر جبل  بندر کينگدائو چين،  بندر گوانگژو چين،  کره جنوبی، 
علی دوبی و تيانجين چين بزرگترين بنادر کانتينری جهان هستند. 
همانطور که گفته شد بزرگترين بندر تجاری جهان، بندر شانگهای 
چين است که به اندازه ۴70 زمين فوتبال مساحت داشته و روزانه 
73۶ ميليون تن کاال در اين بندر جابجا می گردد. اين بندر به طور 
خارق العاده ای عظيم و با شکوه می باشد و يکی از شلوغ ترين بنادر 
تجاری جهان به شمار می رود. از بين بنادر ايران نيز بندر چابهار 
دورنمای بسيار عظيمی دارد و به همين دليل توجهات را به سوی 
خود بر انگيخته است. در آبان ماه سال 138۴ از سوی هيئت وزيران، 
به نقش کليدي بندر چابهار در ارتقاء جايگاه ايران در ترانزيت کاال در 
سطح بين المللی، افزايش سهم مشارکت ايران در بازرگاني داخلي و 
خارجي و ترانزيت کاال، تقويت پيوندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و امنيتي با کشورهاي همسايه شرقي و شمال شرق، بهبود توليد 
ناخالص داخلي و ارتقاء نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه ملي و 

منطقهای اشاره شده است.
 چابهار در منتهی اليه جنوب شرقی ايران تنها بندر اقيانوسی کشور 
است که در کرانه دريای عمان و اقيانوس هند قرار دارد و لنگرگاه 
آن توانايی پهلوگيری کشتی های اقيانوس پيما را دارد. در حال حاضر 
بندر چابهار ظرفيت پهلودهی کشتی ها با آبخور 1 و 12 متر را دارا 
می باشد. اين بندر مشتمل بر دو بندر شهيد بهشتی و کالنتری بوده 
که بندر شهيد بهشتي براي پذيرش کشتی های با تناژ 70000 تن و 
شهيد کالنتری تا ظرفيت ۴5000 تن را دارد. از مجموع 23 بندر ايران 

»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

چرا امنیت چابهار را 
نشانه رفته اند؟

-  دشمن که تمام تحوالت کشور را رصد می کند و هیچگونه پیشرفت و رونقی را در این مرز و بوم تاب 
نمی آورد اقداماتی را در جهت ناامن کردن چابهار این دروازه نوظهور اقتصادی کشور انجام دهد تا شاید 

از این طریق بتواند متقاضیان پرشمار سرمایه گذاری در این بندر را متفرق سازد
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در سواحل مکران، تنها چابهار با داشتن اسکله جهت پهلو گرفتن 
کشتی های بزرگ و مقر مناسب از اهميت ويژه ای برخوردار است.  اين 
بندر بدليل موقعيت راهبردی، که نزديکترين راه دسترسی کشورهای 
محصور در خشکی آسيای مرکزی به آبهای آزاد و همچنين هند و 
کشورهای جنوب ايران به شمال، محسوب می شود، نقش حياتی در 
ترانزيت شمال - جنوب دارد و با توجه به اين موقعيت استراتژيک، 
عالوه بر کشور ايران، توجه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی 
مانند هندوستان، چين، ژاپن، افغانستان و مجموعه کشورهای آسيای 
مرکزی را به خود جلب کرده و خواهان سرمايه گذاری در اين بندر 

راهبردی ايران شده اند.
برقراری ارتباط ترانزيتی افغانستان و آسيای مرکزی از طريق محور 
ترانزيتی شرق کشور)چابهار-ميلک( انجام سرمايه گذاری های گسترده 
در بخش های مختلف حمل و نقل، بويژه بخش دريايی، ايجاد تسهيالت 
و زيرساخت های ارتباطی در شرق کشور و حمايت های گسترده دولتی، 
بندر چابهار را به قطب ترانزيت تبديل کرده است. به بيان ديگر 
می توان گفت بندر چابهار با توجه به موقعيت خود از پتانسيل های 
ژئوپلتيکی، ژئواکونوميکی و ژئواستراتژيکی مناسبی در مقايسه با 
بنادر کشورهای منطقه بهره برده و از حاشيه امنيت بسيار بااليی 

برخوردار است.
يکی از کشورهايی که به جد خواهان سرمايه گذاری در چابهار است 
و به آن با ديدی استراتژيک می نگرد هند است. هند با جمعيتی بيش 
از يک ميليارد و دويست ميليون نفر و چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا، 
دومين کشور پرجمعت پس از چين است. رشد اقتصادی متوسط 
هند موجب شده اين کشور، پنجمين مصرف کننده بزرگ انرژی در 
دنيا گردد و پيش بينی می شود تا سال 2030 به سومين مصرف کننده 
بزرگ انرژی پس از آمريکا و چين تبديل شود؛ اما در مقابل منابع 
انرژی گسترده ای ندارد. هند در راستای متنوع سازی بازارهای انرژی 
خود کوشش می کند تا به افغانستان و آسيای مرکزی توجه کند. در 

شهريور ماه 1379 زمانی که موافقتنامه کريدور شمال و جنوب در 
سن پترزبورگ ميان وزرای حمل ونقل سه کشور ايران، هند و روسيه به 
امضا رسيد، چابهار به عنوان بندری استراتژيک در اين کريدور معرفی 
شد و بندر چابهار و راه های زمينی اتصال آن به مرز ترکمنستان، 
کوتاه ترين مسير حمل ونقل زمينی کاال در کريدور شرق و شاهراه 
تغذيه کشورهای آسيای ميانه معرفی گرديد. بندر چابهار برای هند 
به عنوان خروجی اقيانوس هند در کريدور ترانزيتی بزرگ بين المللی 
شمال جنوب است و دسترسی دهلی نو به آسيای مرکزی، روسيه و 
در نهايت بازارهای اروپايی را فراهم خواهد کرد و سبب خواهد شد 
تا هند برای تجارت با کشورهای آسيای ميانه، ديگر نيازی به حمل 

کاالهای خود از طريق خاک پاکستان نداشته باشد. 
اهميت سوق الجيشی ايران و بندر چابهار و نقشی که اين بندر می تواند 
به عنوان پيشران توسعه اقتصادی کشور ايفا کند بر کسی پوشيده 
نيست چابهار عالوه بر ظرفيت های گفته شده در زمينه تجارت کاال 
و دريانوردی دارای پتانسيل فوق العاده ای در حوزه گردشگری نيز 
می باشد همچون سواحل طوالنی و متنوع، جنگل های حرا، کوه های 
مريخی و مينياتوری، کوه گل فشان، و... اين بندر علی رغم اينکه دو 
دهه از عمر آن به عنوان منطقه آزاد می گذرد همچنان بکر و دست 
نخورده باقی مانده است. همه اين عوامل باعث شده است که دشمن 
که تمام تحوالت کشور را رصد می کند و هيچگونه پيشرفت و رونقی 
را در اين مرز و بوم تاب نمی آورد اقداماتی را در جهت ناامن کردن 
اين دروازه نوظهور اقتصادی کشور انجام دهد تا شايد از اين طريق 
بتواند متقاضيان پرشمار سرمايه گذاری در اين بندر را متفرق سازد 
و جمعيتی که به عنوان توريست خواهان سفر به اين بندر پرجاذبه 
هستند به تغيير مسير وادار کند. برای ناکام گذاشتن اين تحرکات 
دشمن و جلوگيری از تکرار حوادث مشابه به نظر می رسد اقدامات 
تامينی چابهار و نگاه پدافند غير عامل به آن بايد جدی تر در دستور 

کار قرار گيرد. 



در فریمان و مشهد رخ داد(، تا ویرانی کامل زیرساخت های 
شهر )مانند چيزی که در 5 دیماه 82 در بم رخ داد، و 
البته فروریختن ساختمان پالسکو نمادی موردی از ویرانی 
در پایتخت بود( قابل انتظار است. البته اگر زمين لرزه در 
پایتخت رخ دهد می تواند اساس حکمرانی و اراده امور را 
متالشی کند )مانند چيزی که در 22 دیماه 1388 در 
پایتخت کشور هائيتی در پی یک زمين لرزه با بزرگای ۷.1 
پرت او پرنس- رخ داد. در مورد  در نزدیکی پایتخت – 
پایتخت کشور ما، به نظر می رسد که توسعه به شدت ناپایدار 
در تهران اتفاق افتاده و این موضوع فقط به سال های اخير 
در تهران مربوط نيست، بلکه در 50 سال اخير توسعه در 
تهران به شدت »ناپایدار« دنبال شده است. به عنوان اولين 
قدم برای کاهش ریسک نباید اجازه داد ریسک جدیدتری 
در تهران ایجاد شود. وضعيت فعلی بدون چاره نيست و 
ابتدا باید از بدتر شدن وضعيت جلوگيری کرد. طوری باید 
عمل کنيم که هزینه های مقابله با ریسک کاهش یابد. در 

ابتدا باید نسبت به بحران پيشگيرانه وارد موضوع شویم و 
پاسخ دهيم که در ایران معموال به آن مقابله می گویند و 
به بعد از وقوع حادثه مربوط است، به صورت سيستماتيک 

و علمی باشد.
در بخش مدیریت بحران شهرداری نيروهای خوب، کارآمد، 
علمی و کارشناس وجود دارد که این افراد با موضوع به شيوه 
مدرن آشنا هستند، اما به نظر می رسد که این بخش در 
مدیریت شهری خيلی جدی گرفته نمی شود و در مجموعه 
شهرداری موضوع مربوط به خطر، ریسک و بحران موضوعی 
جدی نيست و از این افراد استفاده جدی نمی شود. به نحوی 
که در واقع نظر همين افراد متخصص به عنوان نظر وتویی 
در مدیریت شهری مطرح نيست. این کار خطرناک و غلط 
است. بنابراین می توان گفت در شهرداری از آنچه به عنوان 
سرمایه علمی و تخصصی وجود دارد به درستی استفاده 
نمی شود. اینکه چرا استفاده نمی شود شاید به این مسئله 
مربوط است که موضوع خطر و ریسک در هيچ جای تهران 

مهم و جدی تلقی نمی شود.
سوال: بسياری، چشم انداز پدافند غيرعامل را توانمند 
شدن در تامين حداکثر ايمنی و پايدار و به حداقل 
رسانيدن آسيب به زيرساخت ها می دانند اين توانمندی 

چگونه حاصل می شود؟
به هنگام رخداد سوانح، عمل و هماهنگی زیرساخت های 
اساسی یک جامعه در امدادرسانی و کاهش پيامدهای سانحه 
بسيار حائز اهميت است. یکی از مهم ترین این زیرساخت ها، 
بيمارستان ها هستند. نحوه توزیع بيمارستان ها در شهر، 
سهولت دسترسی به آن ها، تجهيزات اضطراری موجود در 
بيمارستان ها، استحکام ساختمان آن ها و ... از مهم ترین نکات 
در مطالعه ریسک سوانح طبيعی از  نظر نظام سالمت است. 

دکتر مهدي زارع، استاد زلزله شناسِي مهندسي پژوهشگاه بين المللي زلزله و عضو وابسته 
فرهنگستان علوم می گوید: مدیریت بحران و پدافند غيرعامل ارتباطی بسيار مهم و تنگاتنگ 
دارند. روشن ترین مصداقی که می تواند این رابطه تنگاتنگ را نشان دهد، زلزله تهران است، 
زیرا وضعيت پایتخت بعد از زلزله با توجه به سناریوهای موجود می تواند اساس حکمرانی 
و اراده امور را متالشی کند. در گفت وگویی با وی ارتباط بين مدیریت بحران و پدافند 

غيرعامل را بررسی کردیم.
سوال: بسياری مديريت بحران را با پدافند غيرعامل يکی می دانند. آيا اينگونه 

است؟ اين دو چه اشتراکات و چه تمايزاتی با هم دارند؟
واقعيت آن است که از نظر حوزه و مباني و روش علمي مسئله مدیریت بحران و پدافند 
عامل بسيار به هم نزدیک است و هر دو در تعریف ها و بنيان هاي نظري با هم اشتراک دارند. 
ولي از نظر تاریخچه، اوال پدافند غيرعامل یکي از مراحل تحول مدیریت بحران )مدیریت 
کاهش ریسک سانحه( است که در دهه هفتاد و اوایل دهه 80 ميالدي به عنوان حوزه اصلي 
و هدف کاهش ریسک تلقي مي شده است. از نظر گردش کار و نحوه ساماندهي سلسله 
مراتب سازماني در ایران مدیریت بحران عمدتا متمرکز بر سوانح طبيعي و در زیر مجموعه 
وزارت کشور تعریف مي شود و پدافند غيرعامل متمرکز بر مخاطرات انساني، صنعتي و 
تروریستي  است و در زیر مجموعه ستاد کل نيروهاي مسلح تعریف مي شود. از این نظر 
براي تقسيم بندي و تفکيک وظایف و دسته بندي پژوهش هاي مربوطه این تقسيم بندي در 

ایران اعمال شده است.
سوال: کارکردهای مديريت بحران در بخش کاهش آسيب ها چگونه تعريف می شود 

و چه حوزه هايی را در می گيرد؟
اول باید یاد آوری کرد که رویداد فرآیند مدیریت بحران عمدتا یک فعاليت پيشگيرانه است. 
بدان معنی که به صورت پيش فعال باید با در نظر گرفتن توان لرزه زایی و خطر و ریسک 
قابل انتظار، سه چهارم فعاليت ها و بودجه ها را صرف پيشگيری )شامل آمادگی، مقاوم سازی، 
آموزش، وضع و اعمال قوانين، اصالح و بهسازی زیر ساخت های مهم( نمود. البته هرگاه 
زمين لرزه رخ دهد، "پاسخ علمی" )و نه واکنش احساسی و یا مقابله صرفا اجرایی و عمليانی 

فيزیکی با تبعات بحران( الزم است اجرا شود. 
پدیده های گوناگونی از ایجاد هراس و نگرانی )مانند آنچه در هنگام زمين لرزه 16 فروردین 1396 
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دکرت مهید  زارع استاد زلزله شنایس در گفت وگو با »صیانت پایدار«
 پایش تهران از منظر پدافند غیرعامل

پایتخت و مخاطره جید
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در یک برآورد اوليه، توزیع بيمارستان های موجود در شهر 
تهران نشان می دهد که اکثر بيمارستان های موجود در شهر 
تهران عمدتاً در یک راستای شمالی- جنوبی متمرکز بوده و 
در صورت رخداد شدید زلزله یا یکی از مخاطرات مذکور، 
مردم ساکن در مناطق شرقی و غربی شهر تهران با مشکل 
امدادرسانی و دسترسی به بيمارستان های اصلی شهر تهران 
مواجه خواهند شد که این مساله ریسک سانحه را افزایش 
بيمارستان های  بنابراین، مقاوم سازی و نوسازی  می دهد. 
موجود در شهر و هم چنين توزیع جغرافيایی مراکز درمانی 
با تمرکز بر محور شرقی و غربی می تواند ميزان تاب آوری 
فيزیکی شهر تهران را در برابر مخاطرات طبيعی افزایش 
آتش نشاني  به  باید  ایمني  مهم  زیر ساخت هاي  از  دهد. 

اشاره کرد.
سازماندهی آتش نشانی بدون دسترسی به مدلی موفق و 
بين المللی و بدون آگاهی از اطالعات دقيق و فنی نسبت 
به موضوع ممکن نيست. مثال در ارزیابي حادثه پالسکو 
)30-10-1395( باید اطالعات به صورت فنی، دقيق و علمی 
تبيين و ابعاد آن بدون سوگيری مشخص شود. در فرانسه 
مدیریت و فرماندهی عمليات پاسخ و مقابله با آتش های 
انجام  بزرگ )شهری و صنعتی( از سوی یک آتش نشان 
می شود. فقط در دو شهر پاریس و مارسی، آن آتش نشان 
یک فرمانده نظامی با درجه ژنرالی است و برای همه نواحی 
ساید شهری فرمانده سيویل است. متخصصان آتش باید در 
جنبه های مختلف مدیریت این موضوع در سراسر کشور 
مسئوليت داشته باشند. ضمنا باید درباره وضعيت تهران 

نيز اطالعات دقيق و فنی داشته باشيم.
بر اساس آنچه وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اعالم 
کرده است، در تهران 9۷9 ساختمان بلندمرتبه وجود دارد 
که حدود 480 ساختمان بلند  مرتبه در دهه اخير احداث 
شده است. براساس اعالم وزارت مذکور، 25 درصد از 9۷9 
ساختمان در مناطق با بافت عمدتا فرسوده مانند منطقه 
12 هستند یعنی همان منطقه ای که ساختمان پالسکو 
در آن وجود داشت و ممکن است از نظر دسترسی راه نيز 
مشکلی نداشته باشد. در عين حال ممکن است این حادثه 
در الهيه تهران اتفاق بيفتد که یکی از مسائل اصلی در این 
منطقه دسترسی است، در حالی که ساختمان پالسکو در 
جوار دو خيابان اصلی و بزرگ جمهوری اسالمی و سعدی 

واقع شده بود.
مديريت  در  جايگاهی  آمايش سرزمين چه  سوال: 

بحران و پدافند غيرعامل دارد؟
 بسيار مهم است. مثالي از منطقه زلزله زده سرپل 

ذهاب ميزنم؛ منطقه سرپل ذهاب منطقه ای 
است که در دفاع مقدس هشت ساله در 

خط مقدم جبهه های نبرد قرار داشته 
و عمال از سال 1368 به بعد در طی 
29 سال قبل در حال بازسازی 
بوده است. با تحمل 8 سال جنگ 
تحميلی و آسيب های ناشی از آن 
در منطقه مرزی کرمانشاه، توقع 
ساکنان متناسب با امدادرسانی 

دائمی دولت و حاکميت در منطقه 
در طی سه دهه گذشته تنظيم شده 

است. واقعيت دیگر آن است که ما در کشور با پدیده کفران نعمت و به تعبيری "نفرین 
منابع" مواجهيم. "کفران و نفرین منابع" به دليل اقتصاد رانتي/ نفتي امري عادي در ایران 
و کشورهایي نظير ما تلقي مي شود. مردم دریافت حق السهم خود از "پول نفت" را عادي 
مي بينند و بنابراین ایده "یک مو از خرس کندن هم غنيمت است" خيلي پررنگ در ذهن 
بسياری از ساکنان کشورهایی نظير کشور ما وجود دارد. آنچه مشکل دیگر در سده اخير )به 
ویژه از زمان رضا خان تا امروز( دیده شده توسعه نامتوازن و پيشرفت بر پایه مدلي یکسان 
براي همه کشور و در همه مناطق بوده است. عمال چنين توسعه نامتوازن و نابخردانه ای 
با بی توجهی به منابع و شرایط محلی متنوع در یک سرزمين مانند ایران در طي 85 سال 
گذشته   از 1312، زمان شروع بسيار از پروژه هاي توسعه زمان پهلوی اول ، به ویژه در نيم 
قرن گذشته )از زمان اصالحات ارضی تاکنون( تسریع شده است. چنين شکلی از "شبه 
ناممکن کرده است. چنين توسعه  امری  را  ایران در عمل  آمایش سرزمين  در  توسعه" 
نامتوازنی به نحوی در سده گذشته ادامه یافته که همه آحاد مردم کشور به تدریج انتظاري 
یکسان از پيشرفت دارند که عمدتا بر پایه نگاهی اقتصادي و با تاکيد و تکيه بر باال بردن 

سبک زندگي همخوان است.
سوال: وضعيت کشور را در بحث مديريت بحران کشور چگونه می بينيد و وضعيت 

ايده آل چيست؟
 دولت ها در حدود 25 سال اخير به ویژ پس از زمين لرزه 31 خرداد 69 منجيل، فعاليت های 
عمدتا در جهت کنترل تبعات زمين لرزه ها و در جهت بازسازی بعد از رویداد انجام داده اند ولی 
هم این نوع فعاليت ها و هم فعاليت های پيشگيرانه همگی ناقص و البته محدود بوده اند. ایجاد 
سامانه مدیریت بحران کشور و سازمان پيشگيری و مدیریت بحران در شهرداری ها 
از جمله این تمهيدات است. برنامه های بهسازی و مقاوم سازی عمدتا بعد از 
از زلزله های مهمی مانند زلزله 1382 بم مطرح و پيگيری شد و البته 
پس از مدتی به صورت کم فروغ و کم توان ادامه یافته اند. اخيرا 
در طی ماه گذشته تصویب نقشه پهنه های گسلی پایتخت در 
شورای عالی شهرسازی، گامی به پيش در جهت رعایت ضوابط 

ویژه ساخت و ساز در حریم گسل های فعال بود. 
این نقشه های تهيه شده مانند هر نقشه دیگری می تواند در 
آینده با مطالعات دقيقتر تکميل و بهتر شود.  ولی در شرایطی 
که به دليل )بهانه!( عدم وجود نقشه قانونی از گسل ها، عمال 
هر نوع ساخت ساختمان با هر نوع ارتفاعی در همه جای پهنه 
شهری تهران و پيرامون ممکن بوده است و کيفيت ساخت و 
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 در یک برآورد 
اولیه، توزیع بیمارستان های موجود در 

شهر تهران نشان می دهد كه اكثر بیمارستان های 
موجود در شهر تهران عمدتًا در یک راستای شمالی- 

جنوبی متمركز بوده و در صورت رخداد شدید زلزله یا یكی 
از مخاطرات مذكور، مردم ساكن در مناطق شرقی و غربی شهر 
تهران با مشكل امدادرسانی و دسترسی به بیمارستان های اصلی 

شهر تهران مواجه خواهند شد كه این مساله ریسک سانحه را 
افزایش می دهد

 در یک زلزله اصلی با بزرگی بیش از 7 ریشتر كه 
كانون آن در محدوده شهر تهران كنونی واقع باشد 

احتمال دارد 5 تا 2۰ درصد جمعیت تهران از 
بین برود
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ساز، نوع کاربری و محدودیت بلندمرتبه سازی نيز در هيچ فرآیند قانونی و سختگيرانه ای 
کنترل نشده و عمال شهرسازی و توسعه شهری در حریم پهنه گسل های فعال شهر تهران 
به صورت شتابان به ویژه در 50 سال اخير دنبال شده است. این کار تالشی است که با 
تایيد کارگروه تخصصی زلزله و زمين لغزش الیه های زميِن شورای هماهنگی مدیریت بحران 

کشور، صورت گرفته و قابل ستایش است.
می توان گفت که تالش های پژوهشگران مراکز علمی کشور مانند پژوهشگاه بين المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مرکز تحقيقات راه مسکن و شهرسازی، سازمان زمين شناسی 
کشور و سازمان پيشگيری و مدیریت بحران شهر تهران، عمال به سرمنزلی اوليه رسيده 
است. اکنون با تصویب نقشه مذبور در شورای عالی معماری و شهرسازی اميد می رود که 
این توسعه همچنان شتابان در شهرتهران با محدودیتی قانونی مواجه شود. از این پس 
می توان با بازنگری در طرح تفصيلی برای توسعه تهران، در مورد اصالح کاربری های اراضی 
در محدوده شهری تهران و پيرامون با انجام بررسی های دقيق کارشناسی و تهيه نقشه های 
با کيفيت باال و تهيه و تالش در جهت تصویب قانون های ویژه ضوابط ویژه ساخت و ساز در 

حریم گسل ها، گام های مثبت بعدی را سامان داد.
سوال: به نظر شما پدافند غيرعامل چگونه می تواند بستر مناسب توسعه پايدار 

ملی کشور را فراهم کند؟
  بسيار حساس و به لحاظ امنيتي، حياتي است. سعي مي کنم موضوع اهميت پدافند غيرعامل 
را با تبعات انساني و اجتماعي سناریوي زلزله تهران توضيح دهم؛ وقتی اتفاقی در تهران رخ 
می دهد، همان روز و بعد از وقوع سراغ آن می رویم. در زلزله هم موضوع خيلی جدی تلقی 
نمی شود. زمان رخداد زمين لرزه در هيچ جای دنيا قابل پيش بينی نيست ولی اینکه زلزله 
حتما در تهران اتفاق می افتد از نظر علمی برای زلزله شناسان قابل تردید نيست. وقتی 
برج های بلند در کوچه های 6 متری ساخته می شود باید توجه شود اگر زلزله ای به بزرگی 
6 ریشتر اتفاق بيفتد ممکن است نيروهای آتش نشان حتی نتوانند به پای ساختمان برسند. 
در حالی که در ساختمان پالسکو به پای ساختمان رسيدند اما در برج هایی که در معابر 

باریک ساخته شدند به پای ساختمان هم نمی رسند.
وقوع زلزله بزرگ در تهران حتمی است، ممکن است زلزله زمانی رخ دهد که ما در قيد 
حيات نباشيم اما برای آینده در قبال هر کاری که االن انجام می دهيم مسئول هستيم و این 
موضوع عالوه بر زلزله به مسائل دیگر اقتصادی، اجتماعی نيز مربوط می شود. ایمنی مدارس 
از اهميت باالیی برخوردار است. در تهران بر اساس آماری که وجود دارد حدود 4 هزار 
مدرسه)2200 دولتی و 1800غيرانتفاعی( داریم. حدود یک ميليون و ۷00 هزار دانش آموز 
داریم که از این تعداد، یک و نيم ميليون دانش آموز در مدارس دولتی تحصيل می کنند. 
اگر آمار بافت فرسوده تهران را حدود 30 درصد در نظر بگيریم تعداد 1800 مدرسه با بافت 

فرسوده در تهران داریم.
در ساعتی که حادثه ساختمان پالسکو اتفاق افتاد جمعيت 
زیادی داخل ساختمان نبود اما اگر ساعتی غير از آن بود، 
تبعات بيشتر و بسيار بدتری داشت. هنوز در تهران برآورد 
دقيقی نشده که اگر زلزله با بزرگی 6 اتفاق بيفتد در چه 
سطحی با چه خساراتی در سناریو های مختلف و در زمان های 
مختلف روی می دهد. البته سناریوهای مختلفی در این باره 
ارائه شده است اما هنوز جواب دقيق و علمی بر پایه داده های 
واقعی که به طور سيستماتيک برداشت شده باشد برای این 
موضوع نداریم. شرایط مختلفی در تهران وجود دارد. جمعيت 
حدود 4.5 ميليونی هر روز صبح برای کار وارد و عصر از 
تهران خارج می شود. از طرفی جمعيت سرگردان نيز در 
تهران وجود دارد که در طول روز در سطح شهر تردد دارند 
و برآوردها نشان می دهد حدود 2 تا 2.5 ميليون جمعيت 
سرگردان در طول روز داریم که این موارد هيچ کدام در 

محاسبات زلزله در نظر گرفته نشده است.
در مطالعاتی که انجام شده به این نتيجه رسيده ایم، اگر 
زلزله ای با بزرگی 6 رخ دهد بخش های مرکزی به سمت 
جنوب تهران که دارای تمرکز جمعيت است و 60 درصد 
جمعيت تهران در این بخش قرار دارد، بيشترین آسيب را 
تجربه خواهند کرد. آمار های رخداد زلزله و تلفات قابل 
انتظار در دنيا نشان می دهد اگر زلزله ای با این ویژگی ها 
طی روز روی دهد بين یک تا 10 درصد جمعيت از دست 
می رود و اگر طی شب اتفاق افتد ممکن است بين 10 تا 40 
درصد جمعيت از دست خواهد رفت. حال اگر ما ميانگين 
این آمار را در نظر بگيریم به طوری که اگر برآوردی اوليه 
کنيم که در یک زلزله اصلی با بزرگی بيش از ۷ ریشتر که 
کانون آن در محدوده شهر تهران کنونی واقع باشد احتمال 
دارد 5 تا 20 درصد جمعيت تهران از بين برود. به عبارت 
دیگر ممکن است نيم ميليون تا دوميليون انسان را از دست 
بدهيم. البته این برآورد اوليه بر اساس تجربه وقوع تلفات 

در شرایط مشابه تهران در زلزله های دنياست.
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شهرها به علت بافت فشرده و جمعيت متراکم و شبکه هاي متنوع شهري، معموالً در جنگ ها در 
برابر تهاجم هاي زميني و هوایي به عنوان یک مانع محسوب مي گردند و از طرفي هم خواسته و 
یا ناخواسته جنگها به سمت شهرها سوق پيدا کرده و بعضا باعث تلفات بـاالي غيرنظاميـان و 
خسارت زیادي به شهرها مي گردد. از دیدگاه نظامي، جنگ هاي شهري یکي از دشوارترین مدل 
جنگ ها مي باشد چراکه امکان مقاومت در شهرها به علت بافت مسکوني فشـرده بـاال رفتـه و 
استفاده از سالح هاي مختلف بسته و کاربرد آنها محدود مي باشد و از طرفـي امکـان جابجـایي 
نيروهاي نظامي در شهر و همچنين هدایت آنها بسيار مشکل مي باشـد و ممکـن اسـت تلفـات 
دشمن را نيز در این شرایط افزایش دهد . پدافند غيرعامل شهر جزئي از دستورالعمل اجرایي با 
هدف تداوم فعاليت هاي ضروري شهر و شهروندان و نيز افزایش ميزان پایداري، ایمني، امنيت، 
قدرت مقابله با تهدیـدات و اقـدامات نظامي دشمن با به کارگيري ظرفيت هاي مدیریت شهري، 
مردم و فرمانده دفاع غيرنظـامي شـهر مي باشد. بررسي ساختار و کالبد شهرهاي )تأسيسات 
شهري( گذشته کشور مانند؛ احداث قلعـه شهر یا شهر دژ همانند هگمتانه و ارگ بم، ساخت 
خندق در اطراف شهر شوش و دانيال و برجها بر فراز کوه رحمت در تخت جمشيد و دیوار دفاعي 
شهر گرگان نشان دهنده، وجـود عناصر دفاعي مي باشد که اولين شاخصه تشکيل و شکل گيري 
شهرها حفظ امنيت جاني، مـالي و توليدي در برابر تهدیدات بوده است. تأمين امنيت شهرها 
در برابر تهدیدات از جمله مهمترین نيازهاي انساني و اساسي هر شـهر است. تهدیدات متوجه 

شهرها در برگيرنده انواع گسترده اي مي باشد که مهترین آنان عبارتند از:
تهدیدات هوایي و موشکي دشمن که از فاصله دور توسط دشمن صورت مي گيرد )سالح هـاي 
متعارف تخریبي و انفجاري و سالح هاي غيرمتعارف؛ شيميایي ، ميکروبـي و ...( یا هسـته تهـاجم 
زميني دشمن به شهر که به منظور تصرف شهر به آن حمله زميني مي شود و جنـگ نـرم کـه بـا 
استفاده از سالح هاي رسانه اي و غيرنظامي )تبليغاتي - رواني( بـه دنبـال اسـتحاله از درون یـک 
نظام بر مي آید. این تهدیدات در شهرها و همچنين در جنگهاي نـوین، هـدف اصـلي تضـعيف 

و انهدام قدرت دولت در اداره مردم مي باشد. همچنين زیر ساخت هاي آب، نان - غذا، امنيت، 
بهداشت و درمـان ، ارتباطـات ، پناهگـاه هـا و انـرژي کـه نيازهـاي حيـاتي و ضروري مردم 

مي باشد، به عنوان اهداف نظامي دشمن محسوب مي گردد.
الزامات پدافند غيرعامل در حوزه مدیریت شهري بدینگونه مي باشد که از وظایف مهم و کالن 
مدیران شهري )شهرداران، شوراي شهر، مشاوران و برنامه ریزان شهري( امکان اداره شـهر در 
وضعيت فوق العاده اضطراري جنگ مي باشد به گونه اي که بایستي تالش نمایند بـا آمـادگي الزم 
در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سـطح وضـعيت عادي 
اقدام نمایند. بدیهي است به منظور این آمادگي الزم اسـت قبـل از وقـوع، کليـه تـدابير و اقدامات 
و پيش بيني هاي الزم صورت پذیرفته باشد تا در زمان وقـوع، قابليـت بهـره بـرداري و مدیریت 

مطلوب شهري ميسر گردد. که اهم آن شامل 
موارد زیر مي باشد .

 فراهم سازي زیرساخت هاي شهري جهت تأمين 
خدمات مورد نياز شهروندان ؛

 آمادگي مدیران شهري جهت مدیریت خدمات رساني 
بي وقفه به شهروندان؛

جهت  بخش ها  کليه  وظایف  شرح   تبيين 
انجام  و  بحراني  شرایط  در  خدمات رساني 

آموزش هاي الزم؛
 امکان بهره مندي از ذخایر و منابع اضطراري 

پيش بيني شده
و  تسهيل خدمات ضروري شهري  و  تأمين   

شهروندان ؛
 انجام مانورهاي دوره اي به منظور تمرین و کسب 

آمادگي الزم. 
چيستی دفاع غيرعامل شهري

دفاع غيرعامل شهري در واقع مجموعه تمهيدات، 
ا قدامات و طرح هایي است که با اسـتفاده از ابزار، 
شرایط و حتي المقدور بدون نياز به نيروي انساني 
در شهر به صورت خـود اتکـا صـورت گيرد. چنين 
اقداماتي از یکسو توان دفاعي مجموعه را در زمان 
بحران افزایش داده و از سـوي دیگر پيامدهاي 
بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسيب دیده 
شهري را با کمترین هزینه فراهم مي سازد. در 
حقيقت طرح هاي پدافند غيرعامل قبل از انجـام 
مراحـل تهـاجم و در زمـان صلح تهيه و اجرا 
مي گردند. با توجه به فرصتي که در زمان صلح 
جهت تهيه چنين طـرح هـایي فراهم مي گردد، 
ضروري است این قبيل تمهيدات در متن طراحي ها 
لحاظ گردند. بـه کـارگيري تمهيدات و مالحظات 
پدافند غيرعامل عالوه برکاهش شدید هزینه ها، 
را  پروژه ها  و  اهداف  طـرح هـا،  دفاعي  کارآیي 
خواهد  افزایش  بسيار  دشمن  تهاجم  زمان  در 
به  کارگيري  و  پيچيده تر شدن جنگ ها  با  داد. 
تکنولوژي و فن آوري در جنگ هاي نوین، پدافند 
غيرعامل نيز چهره متفـاوتي به خود گرفته است. 
امروزه مردم براي ادامه زندگي نيازمند خدمات 
متفاوتي هستند و احتياج به محيط آرام و قابل 
سکونت درون شـهرها دارنـد و بایسـتي ایمنـي 
و آسـایش کـافي داشـته باشند. درحال حاضر 
عمده ترین هدف پدافند غيرعامل، ایمـن سـازي 
و کـاهش آسـيب پـذیري زیرساخت هاي مورد 
نياز مردم است تا به تدریج شرایطي را براي امنيت 

ایجاد نماید.  
*چکيده ای از مقاله علمی با عنوان »بررسي 

پدافند غيرعامل در مديريت شهري«

دفاع در حریم »شــهر«
نگاه علیم
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شهرهایی از جنس 
پدافند غیرعامل

سامان ولی نوری- دکتری برنامه ريزی شهری
و  هجوم ها  تاثير  تحت  معماری  و  شهرسازی  طراحی،  روزگاری 
قلعهها،  باروها،  داشت. ساخت خندق ها،  قرار  اشغال ها  و  غارت ها 
ربضها و کهندژها قرار رایج بود. حتی شکل دایره وار شهرها، کوچه ها 
و گذرگاه های تنگ و  باریک با دید کم و نوع معماری خانه ها نيز 
مبتنی بر دیدگاهی است که امروز پدافند غيرعامل ناميده می شود. 
با آن  با تغييراتی دفاع از شهرها همان اهميت را دارد  نيز  امروز 
امروزه  کرده اند.  تغيير  مخاطرات  نوع  و  هجوم  شکل  که  تفاوت 
معماری دفاعی باید پاسخی متناسب به سالح های این عصر یعنی 
بمباران، موشک باران، سالح های مخرب انفجاری و لرزه زا و دیگر 
جنگ افزارهای مدرن و پيشرفته نظامی باشد. ضمن اینکه وقتی از 
دفاع غيرعامل شهری صحبت می کنيم تنها راجع به جنگ و حمله 
خارجی و حتی حمالت تروریستی در شهرها صحبت نمی کنيم بلکه 
پای دفاع از شهر در مقابل مخاطرات محيطی مانند سيل، زلزله، 
طوفان، گردباد، فرونشست و ... نيز در ميان است. حتی نحوه معماری 
ساختمان در بحث مصرف انرژی، سازگاری معماری با اقليم تکيه بر 
مصرف منابع تجدیرپذیر و مواردی این چنين نيز در زمينه پدافند 
کالبدی مطرح است. یکی از ویژگی های شهرهای نوین، عـالوه بر 
رشد تصاعدی جمعيت، تمرکز زیرساخت های حياتی و حساس در 
انـرژی، سامانههای  ارتباطات،  تأسيسات حياتی شامل  آنها است. 
بانکی و پولی، حمل و نقل، سامانههای آبرسانی در حــوزه دولتی و 
خصوصی است. از طرفی شهرها امـروزه در سراسر دنيا به منزله 
کانون های قدرت و ثروت شناخته می شوند. استقرار بخش عظيمی 
از مراکز پولی و مالی، سازمان ها و نهادهای حکومتی و دولتی و 
حجم باالی سرمایه گذاری، موجب شده شهرها تبدیل به نقطهی 

ثقل قدرت سياسی، تصميم گيری های راهبردی و مراکز فرماندهی 
بين المللی شوند. پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي مي تواند 
عالوه بر کاهش خسارات تهدیدات انسان ساز جنگ و بمباران هوایي 
و غيره، جهت کاهش خطرپذیري در برابر انواع خطرات طبيعي نيز 

مفيد واقع شود.
شهرها، جنگها و مخاطرات طبيعی از آغازین روزهای تمدن با هم 
پيوند خورده اند. افزایش تراکم جمعيت و تجمع ثروت دو مشخصه 
زندگی شهری به شمار می روند که همين دو مشخصه آسيب پذیری 
آن را نيز افزایش می دهند. بزرگی خصيصه بارز شهرهاست بنابراین 
تاثيرات فجایع و جنگ ها نيز بر شهرها اغلب بزرگ و وسيع است. 
حافظه بشر از اسامی شهرهای ویران شده پر است. سده های ماقبل 
تاریخ مدرن شهرهای زیادی وجود دارد که در اثر جنگ ها یا حوادث 
طبيعی به کلی محو شده اند. اما شهرهایی نيز وجود دارند که نوع 
شهرسازی و معماری آنها بگونه ای بوده است که باالترین تاب آوری 
تقليل  حداقل  به  را  آسيب ها  و  داشته اند  مخاطرات  زمان  در  را 
داده اند. وقتی جنگی در شهر رخ می دهد یک وضعيت پيچيده و 
خطرناک برای غيرنظاميان به وجود می آید و زندگی روزمره مردم 
به طور مستقيم تحت تاثير قرار می گيرد. آنها به فکر ذخيره آب 
و غذا و دسترسی به فضاهای امن هستند. طراحی و معماری یک 
شهر ایمن باید بگونه ای باشد که در ميانه چنين شرایطی گروه های 
غير نظامی کمترین آسيب را ببينند. همين وضعيت در زمان وقوع 
سيل و یا زلزله نيز باید حکمفرما باشد. ساختمان های با معماری 
متناسب می توانند امکان تخليه سریعتر را فراهم سازند و از این 
طریق حجم تلفات را کمتر کنند. زمانی که صحبت از آسيب پذیری 
شهرها به خصوص در برابر مخاطرات محيطی به ميان می آید باید 

گزارش تخصیص
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یادآور شد که مناطق شهری ذاتا فاجعه آميز نيستند بلکه فرایندهای 
ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که با سرعت بخشيدن 
به شهرنشينی به فاجعه نيز سرعت می بخشند. اگرچه شهروندان فقير 
بيشتر در معرض خطر هستند و در پهنه های خطرناک سيل خيز، در 
معرض آتش سوزی، مجاورت محل های دفن زبالهها، حریم گسل ها، 
مناطق در معرض لغزش و ریزش زمين و .. زندگی می کنند، اما 
آسيب پذیری شهری محدود به ساکنان کم درآمد نمی شود بلکه بر 
بنابراین حتی بالیای طبيعی نيز  تاثير می گذارد.  همه شهروندان 
دارای جنبه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و فنی هستند 
که همه این جنبه ها در کنار هم باعث می شوند که یک خطر طبيعی 

چطور به فاجعه تبدیل شود.
بدون تردید چه در زمان قدیم و چه در دوره کنونی طراحی شهری 
و معماری ساختمان نقش بسيار پررنگی را در کاهش آسيب پذیری 
افزایش دهنده  عوامل  مهمترین  از  یکی  و  می کند  ایفا  شهر  یک 
انسانی چه در حمالت نظامی و چه در مخاطرات طبيعی  تلفات 
معماری غير استاندارد و غير منطبق با اصول و اسلوب پدافند غير 
عامل است. در طراحی شهرها و تعيين کاربری های مورد نياز شهر 
و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر عالوه بر نياز ایجاد فضاهای مناسب 
برای حفظ جان مردم بایستی فعاليت های ضروری نيز بی وقفه تداوم 
یابد و تا جای ممکن ميزان آسيب پذیری شهر کاهش یابد. در واقع 
طراح معماری پایدار باید اصولی را در نظر بگيرد که ژن دفاع را در 
خود به کار برد. این اصول را می توان مکان یابی، پراکندگی، استتار 
و فریب )کاربرد در حوزه نظامی( استحکامات )ضد لرزه و موج و ... 
، تاسيسات، طراحی مبلمان شهری و طراحی داخلی مکان  امن در 
راستای کاهش آسيب، ورودی و خروجی ها، چند عملکردی بودن 

فضاها( در زمان بحران و غير بحران را نام برد. همانطور که عنوان 
شد معماری پایدار و متناسب با اصول پدافند غير عامل فقط در 
جنبه های کيفيت و استحکام بنا در مقابل تهدیدات جنگ و بالیای 
طبيعی خالصه نمی شود هرچند که این موضوع بسيار مهم است. 
به عنوان نمونه بررسی تجربيات و اتفاقات نشان می دهد که طراحی 
شهری مناسب و معماری دوراندیشانه و با تفکر دفاعی در بسياری 
از موارد توانسته است خسارات و آسيب ها را به نحو چشمگيری 
کاهش دهد. زلزله اخير کرمانشاه، آتش سوزی ساختمان پالسکو، 
حمله تروریستی به ساختمان مجلس و چندین و چند مورد دیگر 
نشان می دهد معماری این ساختمان ها با رویکرد و رعایت اصول 

دفاعی نبوده است.
 در پایان باید گفت شهرسازی طراحی شهری و بخصوص معماری 
ساختمان ها در کشور ما که با همه انواع تهدیدات ذکر شده از اقدام 
خصمانه دشمنان گرفته تا کمين گروه های تروریستی و همچنين 
مخاطرات پر شمار محيطی، کم و بيش مواجه است یک ضرورت 
است. جاي تردید نيست که اگر جنگی در آینده رخ دهد کليه مراکز 
اسکان و فعاليت کشور در شهرها به دليل برخورداري از کارکردهاي 
متنوع پشتيباني، خدماتي، ارتباطي مواجه با تهدید و تلفات سنگين 
انساني بوده و در صدر اهداف مورد توجه مهاجمين قرار دارند. بنابراین 
نوع نگرش به آنها بسيار مهم و راهبردی است. رعایت اصول معماری 
و شهرسازی دفاعی مستلزم این نکته است که تنها اکتفا به نظرات 
یک مهندس سازه و نگاه مهندسی برای تحقق آن کافی نيست بلکه 
این طراحی و معماری باید مبتنی بر آموزه های دکترین نظامی و 
دفاعی باشد در این صورت می توان گفت مدیریت بحران و پدافند 

غيرعامل در شهرسازی نهادینه شده است.

مورد  کاربری های  تعیین  و  در طراحی شهرها    -
نیاز شهر و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر عالوه بر 
ایجاد فضاهای مناسب برای حفظ جان مردم بایستی 
فعالیت های ضروری نیز بی وقفه تداوم یابد و تا جای 

ممکن میزان آسیب پذیری شهر کاهش یابد
-  زلزله اخیر کرمانشاه، آتش سوزی ساختمان پالسکو، 
حمله تروریستی به ساختمان مجلس و چندین و چند 
مورد دیگر نشان می دهد معماری این ساختمان ها با 

رویکرد و رعایت اصول دفاعی نبوده است

ی
بد

کال
د 

افن
پد



برنامه های پدافند غيرعامل بود که مورد پيگيری قرار گرفت. 
یکی از برنامه هایی که بسيار برای ما اهميت داشت افزایش آستانه مقاومت و ظرفيت پایداری است، 
چون بحث استمرار خدمات و کاهش زمان بازگشت در زمان اضطراری یکی از مهم ترین مسائل 
وزارت نيرو محسوب می شود. در حال حاضر بيشتر روی این کار می کنيم که شرایط به گونه ای باشد 
که در صورت بروز حادثه با رعایت »کاهش زمان بازگشت« بتوانيم زودتر به شرایط عادی برگردیم. 
همچنين تدوین شرح وظایفی تحت عنوان »ستاد« در دستور کار قرار گرفت تا بتوانيم به واسطه 

آن یک راهبرد کلی را در صنعت آب و برق دنبال کنيم.
یکی دیگر از مسائل مهم برنامه ریزی و سياست گذاری و تدوین خط مشی و استقرار نظام نامه با 
عنوان نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غيرعامل بود که تهيه و تدوین آن در دفتر مدیریت بحران 
و پدافند غيرعامل وزارت نيرو انجام شد. یکی از مهم ترین مسائل، مباحث فرماندهی عمليات راهبری 
در بحران های ملی و تعيين استان های معين در هنگام حوادثی مانند زلزله بود. برای مثال در زلزله 
کرمانشاه امدادرسانی از خود استان که در زلزله آسيب دیده غيرممکن است از همين رو استان های 

مجاور که به عنوان استان معين تعيين شده اند باید برای امدادرسانی سازماندهی شوند.
کمی که جلوتر آمدیم به سراغ بحث استانداردها رفتيم. این مباحث شامل تصویب استانداردها، 
سنجش ریسک، ضوابط مدیریت فنی چه در تاسيسات موجود و چه در بحث های نظارتی بود که 
این استانداردها مصوب شد. در این زمينه طرح ها و برنامه هایی که از سازمان پدافند غيرعامل به 

وزارت نيرو می آمد، ابتدا بومی و سپس برای زیرمجموعه ابالغ می شد.
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی نيز جزو نقاط قوت کاری ما است البته جنس کار را عوض 
کردیم و به سمت اقدامات تخصصی بردیم. این دوره ها ابتدا در مورد مباحث مربوط به آشنایی 
با پدافند غيرعامل بود اما سپس به سمت مسائلی همچون حمالت سایبری، امنيت اطالعات و 
تهدیدات، مهندسی زلزله، دیناميک سازه ها و امنيت نفوذ، گسترش یافت. ما این مباحث را هم در 

زمينه صنعت نيروگاهی و هم صنعت آب و برق مورد بررسی قرار داده ایم.
یکی از مسائل مهمی که روی آن کار شده و اکنون نيز پيگير آن هستيم مباحث مربوط به بيوتروریسم 
است که در این دوره ها فعال شده است و با همکاری سازمان پدافند غيرعامل و سایر سازمان هایی که 

در زمينه بيوتروریسم کار می کنند و تخصص دارند توانستيم دوره های مشترکی را برگزار کنيم.
سوال: با توجه به گستردگی فعاليت های وزارت نيرو چگونه توان اين وزارتخانه در برابر 

حوادث احتمالی مورد ارزيابی و سنجش قرار می گيرد؟

گفت وگو از حسين جمشيديان

زمينه  در  که  به حوزه گسترده ای  توجه  با  نيرو  وزارت 
نهادهای  از  یکی  دارد،  کشور  در  حياتی  خدمات رسانی 
به درستی  این گستردگی چنانچه  حياتی کشور است. 
مدیریت نشود، در جایی که خود باید بحران را مدیریت 
کند به بحران مدیریت تبدیل می شود و زمينه را برای ظهور 
و بروز تهدیدات فراهم می کند. مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو یکی از مدیران این 
وزارتخانه است که می گوید برخی تهدیداتی که در حال 
حاضر رخ می دهد و گاهی به عنوان نقطه ضعف از آن 
آسيب می بينيم به خاطر آن است که کسانی درگير مباحث 
مدیریتی هستند که خيلی از جنس تهدیدات خبر ندارند. 
در گفت وگویی با مهندس ميثم جعفرزاده، از چگونگی 
مدیریت بحران و توجه به پدافند غيرعامل در وزارت نيرو 

پرسيدیم که در ادامه می خوانيد.
جناب مهندس در مورد چگونگی شکل گيری دفتر 

نيرو و  پدافند غيرعامل وزارت  و  بحران  مديريت 
اقداماتی که از ابتدا در دستور کارتان قرار گرفته 

است توضيح بفرماييد.
ما تعریفی را در مجموعه وزارت نيرو با توجه به تعریف 
مقام معظم رهبری که در ابالغيه سازمان پدافند داشته اند 
که  چيزی  هر  و  داده ایم  قرار  کار  دستور  در  و  تدوین 
پایداری شبکه حوزه آب و برق ما را مورد آسيب و تهدید 
قرار دهد، ما باید در آنجا مباحث پدافند غيرعامل را مورد 
وزارت  قرار دهيم.هدف در مجموعه  بررسی  و  مالحظه 
نيرو، پایداری خدمات است. در حوزه آب و برق هم به 
لحاظ کمی است و هم کيفی، هر چيزی که به این مقوله 
آسيب بزند، بحث پدافند غيرعامل در مورد آن مطرح و 

در نظر گرفته می شود.
حال بستگی دارد جنس این تهدید طبيعی باشد، مانند 
سيل و زلزله و اتفاقات مشابه، یا غيرطبيعی باشد مانند 

حوزه های تهدیدات سایبر، موشکی و بيوتروریسم. 
شکل گيری دفتر مدیریت بحران و پدافند غيرعامل وزارت 
نيرو، تقریبا در سال 90 بود و اکنون در آستانه هفتمين 
سالگرد آن هستيم. با توجه به مصوبه کميته دائمی، دفتر 
مدیریت بحران و پدافند غيرعامل در وزارت نيرو تشکيل 
شد و مجموعه اقداماتی که در دستور کار داشت را از ابتدا با 

چند مبحث مهم و اساسی به صورت جدی دنبال کرد.
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های ایمن سازی در 
تاسيسات حياتی حساس و مهم یکی از مهم ترین برنامه ها 
بود که در دستور کار قرار گرفت. نکته دیگر ایجاد آمادگی 
الزم در ابعاد سازماندهی و تامين و تجهيز منابع بود. در 
29درجه بعد ایجاد هماهنگی برای برنامه ریزی و نظارت روی  شور28
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مدیرکل دفرت مدیریت بحران و پدافند غریعامل وزارت نریو  در گفت وگو با »صیانت پایدار«:
هیچ طرحی در وزارت نیرو بدون پیوست 

پدافند غیرعامل مجوز اجرا نمی گیرد
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ما در زمينه ارزیابی و سنجش آمادگی وزارت نيرو و بخش های تابعه آن، مانورها 
به ویژه مانورهای پدافند غيرعامل را در دستور کار قرار داریم و اقدامات 

خوبی انجام داده ایم. البته جنس مانورها را تغيير داده ایم و سناریوها را 
با توجه به تهدیدات و تغييراتی که سازمان پدافندغيرعامل به ما ابالغ 
کرده به روز می کنيم. در حال حاضر یکی از بزرگترین مانورهای پدافند 
غيرعامل در سراسر کشور مربوط به وزارت نيرو است که شامل قطع 
برق ِنقاط حساس، حياتی و مهم است که هر سال در هفته پدافند 

برگزار می شود و در زمينه بزرگی آن جالب است بدانيد که گاهی در 
930 نقطه قطع برق را اعمال می کنيم.

همچنين به دنبال مانورهای سایبری به روز شده، مانورهایی را در دیسپچينگ های 
ملی انجام داده ایم. در حوزه مخازن نيز مباحث مربوط به آتش سوزی مطرح است 

که مانورهای متناسب با آن را طراحی و اجرا کرده ایم. همچنين در حوزه مدیریت 
سيالب و رودخانه ها نيز مانورهای استراتژیکی را به طور مرتب انجام می دهيم. تقریبا می توان 
گفت وزارت نيرو نزدیک به 400 مانور را به صورت منسجم و سازماندهی شده انجام می دهد.

سوال:در حال حاضر رويکرد وزارت نيرو در پروژه ها پس از در نظرگرفتن مباحث مربوط 
به پدافندغيرعامل چه تغييراتی داشته است؟

 یکی از اهدافی که مطالعه و تحقيق بسياری روی آن انجام داده ایم تامين آب و برق در شرایط 
اضطراری است. این مطالعه را برای همه استان ها اجباری کرده ایم، همزمان در زمينه زیرساخت ها 
برای  این مطالعات  تهيه کرده ایم  پدافند غيرعامل  توزیع آب هم طرح های  و  تامين  برای مثال 
نيروگاه های ما نيز انجام شده است. در زمينه پروژه ها نيز در پروژه های معروف و مهم مانند انتقال 
آب ارس به شرق دریاچه اروميه یا زه کشی در دشت مغان یا طرح های آبرسانی در استان اصفهان، 
مطالعات پدافند غيرعامل اجباری است، در سال گذشته هيچ طرحی بدون پيوست پدافندغيرعامل 
انجام نشده است به عبارتی ما به هيچ طرحی بدون مطالعات پدافند غيرعامل مجوز اجرا نمی دهيم 
مگر در صورتی که جزو پروژه های معمولی باشد. مانند سدهای خاکی که برای آبياری های روستایی 

استفاده می شود که البته این طرح ها نيز نيازمند توجيه پدافندی است. 
همچنين یکی دیگر از اقدامات ما ساماندهی مشاوران پدافندغيرعامل بوده است. با توجه به آنکه تعداد 
این مشاوران کم بود در حال حاضر آیين نامه داخلی تشخيص صالحيت مشاوران پدافند غيرعامل را 
تدوین کرده ایم و بحث دستورالعمل های اجرایی برای استان های معين یا جانشين را تدوین کرده ایم. 
خوشبختانه در حال حاضر وزارت نيرو زیرمجموعه ای ندارد که ساختار پدافندغيرعامل نداشته باشد 

و برای دستيابی به اهداف آن یک ردیف بودجه مستقل برای آن در نظر گرفته شده است.
سوال: با توجه به گستردگی و کاربرد مباحث پدافندغيرعامل در مجموعه وزارت نيرو، 

آيا ما از دانش فنی کافی ما برای دستيابی به اهداف مورد نظر برخوردار هستيم و اين 
توان را چگونه ارزيابی می کنيد؟

 بله. ما در حال حاضر دانش الزم را برای دستيابی به اهداف پدافند غيرعامل برخورداریم. شاید چند 
سال پيش این گونه نبود ولی اکنون با توجه به تربيت نيروی متخصص در زمينه پدافند غيرعامل به 
این دانش دست یافته ایم و ادبيات کنونی ما در زمينه پدافندغيرعامل در زمينه حوادث و رخدادها 

کامال بروز و مدرن است.
سوال: آيا تحريم ها توانسته است در مباحث تجهيز، انتقال دانش و تکنولوژی روی مباحث 

پدافندی در وزارت نيرو تاثيرگذار باشد؟

گونه  دو  تحریم ها  به  می توان 
نگاه کرد. یکی نگاه منفعالنه 
و دیگری تبدیل کردن تهدید 
به فرصت، یعنی از این فضا 
برای بومی سازی تجهيزات و 
خدمات استفاده کنيم. اگر 
تا دیروز شما به واسطه یک 
تراشه کوچک در یک سيستم 
به خارج وابسته بودید حاال به 
واسطه تحریم ها با مشکل روبرو 
هستيد، بنابراین باید سعی کنيم با 

تکيه بر توان داخل آن را بسازیم.
خوشبختانه اتفاقی که در بسياری از بخش های 
وزارت نيرو افتاده این است که ما در بحث برق 90 درصد 
تجهيزاتمان ساخت داخل است که علت این اتفاق تحریم ها 
است. در حوزه امنيت سایبری نيز ما در وزارت نيرو وضعيت 
مطلوبی داریم و شرکت های دانش بنيانی که در این زمينه 

کار می کنند بسيار قوی و منظم هستند.
سوال: بزرگترين چالشی که در زمينه بومی سازی 
تکنولوژی در زمينه پدافند غيرعامل در وزارت نيرو 

مواجهيم چيست؟
 بزرگترین چالش کنونی ما دیدگاه تصميم گيران است. 
بدان معنا که باید ایمان داشته باشيم که می توانيم کاری 
را انجام دهيم. باور داشتن به انجام یک کار با انجام آن 
ميان  باور در  ایجاد  معتقدم  و  است  متفاوت  بسيار  کار 
تصميم گيران از همه مهمتر است. یقين بدانيد با وجود 
شرکت های دانش بنيان و جوانان نخبه ای که داریم قطعا 
با ایمان و باورهای قوی می توانيم پيشرفت های خوبی 

داشته باشيم. 
پدافند غيرعامل وقتی می تواند موفق باشد که در درجه 
اول شناخت درستی از وضعيت موجود داشته باشد )این 
شامل تمام نهادها و دستگاه از نظامی گرفته تا غيرنظامی 
است( از سویی دیگر باید درک کنيم که در چه شرایطی 
در  که  اتفاقاتی  چيست.  تهدیدات  جنس  و  داریم  قرار 
حال حاضر رخ می دهد و گاهی به عنوان نقطه ضعف از 
آن آسيب می بينيم این است که کسانی درگير مباحث 
مدیریتی هستند خيلی از جنس تهدیدات خبر ندارند و 
این در حالی است که ضعف از کسانی است که باید این 
نقطه ضعف را به آنان گوشزد کنند. این سبب می شود 

درک درستی از شرایط موجود نداشته باشيم.
از روز اول تشکيل دفتر مدیریت بحران در پدافند غيرعامل 
در وزارت نيرو چالش های بسياری با برخی مسئوالن دولتی 
و بعضا مجلسی ها داشتيم به طوری که به نظر من نقطه 
ضعف ما در حوزه بحران و پدافند غيرعامل مجلس است، 
چون نه قوه نظارتی قوی دارد و نه قوه قانونگذاری قوی. در 
حوادث همه پای کار می آیند ولی هيچ کس نمی گوید چرا 
شما زودتر و قبل از فاجعه اقدام نکردید و حوزه پيشگيری 
را جدی نگرفتيد.در دیدار اخيری که با مقام معظم رهبری 
داشتيم ایشان جمله ای بسيار مهم فرمودند » اگر غفلت 
کنيم ضربه خواهيم خورد و در آن هنگام بلند شدن سخت 
خواهد بود«. این غفلت نيز به همان ضعفی برمی گردد که 
قبال بيان کردم و این همان شناخت و داشتن درک درستی 

از شرایط موجود است.

  در حال حاضر 
یكی از بزرگترین مانورهای 

پدافند غیرعامل در سراسر كشور 
مربوط به وزارت نیرو است كه شامل قطع 

برقِ نقاط حساس، حیاتی و مهم است كه هر 
سال در هفته پدافند غیرعامل برگزار می شود و 

در زمینه بزرگی آن جالب است بدانید كه گاهی 
در 93۰ نقطه قطع برق را اعمال می كنیم

  در بحث برق 9۰ درصد تجهیزاتمان 
ساخت داخل است كه علت این اتفاق 

تحریم ها است
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دراکثرکشورهادستورالعملهایجامعیبرایبرایسنجش
وارتقاءآمادگیشهرونداندرمقابلمخاطراتطراحیوتدوین
میشود.دستوراتیبرایاینکهچگونهازخودوخانوادهدربرابر
انواعخطراتوحوادثمحافظتکنند.ایندستورالعملهادرواقع
راهنمایگامبهگامیهستندکهبهمامیآموزنددرهرمرحلهاز
بحرانیعنیقبلحینوبعدآنچهکارهاییرابایدانجامدهیمو
ازکدامکارهابپرهیزیم.دراینزمینهبهعنوانمثالایاالتمتحده
دستورالعملیبانام" آیاآمادهای؟" رابهکارگرفتهاستومردم
اینکشوررابرایمواجههبامخاطراتآموزشمیدهدکهدراینجا

مروریگذرابرآنخواهیمداشت.
بیولوژیک، انواعمخاطرات مقابل آمادهسازیدر اینچارچوب 
شیمیایی،رادیواکتیو،حمالتتروریستیوحوادثطبیعیمیباشد
داده بهشهروندان محلی دولتهای توسط اغلب آن آموزش و
میشودوبااستفادهازمکانیسمهایتشویقیآنهارابهیادگیری
ترغیبمیکنند.برپایهآموزشعمومیشهروندانمیآموزندکه
خود،خانواده،شهروجامعهخودراچگونهدرزمانفاجعهیاری
کنندونقشخودرابهبهتریننحوبازیکنند.واقعیتایناست
کهآمادهسازیمیتواندترس،اضطرابوتلفاتیکبلیهطبیعی
یاانسانیراکاهشدهدوافرادخانوادهوجامعهرعایتایمنیو
خودمراقبتیراآموزشمیبینندوازاینطریقتارسیدنتیمهای
امدادمیتوانحجمزیادیازخساراتراکاهشدهند.برمبنای
طرحهایجامعآموزشآمادگیدربرابرمخاطراتهرشهروندی
یکعنصرحیاتیویکبخشمهمازسیستممدیریتاضطراری

بررسی دستورالعمل جامع آمریكا برای مقابله با بحران

آیا برای روز مبادا 
آماده اید؟!

-  در اکثر کشورها دستورالعمل های جامعی برای برای سنجش و ارتقاء آمادگی شهروندان در مقابل مخاطرات 
طراحی و تدوین می شود. دستوراتی برای اینکه چگونه از خود و خانواده در برابر انواع خطرات و حوادث 
محافظت کنند. این دستورالعمل ها در واقع راهنمای گام به گامی هستند که  به ما می آموزند در هر مرحله 
از بحران یعنی قبل حین و بعد آن چه کارهایی را باید انجام دهیم و از کدام کارها بپرهیزیم. به عنوان مثال 
ایاالت متحده دستورالعملی با نام" آیا آماده ای؟" را به کار گرفته است و مردم این کشور را برای مواجهه با 

مخاطرات آموزش می دهد.

فجایعاست.برخیازمسائلیکهبایدبرمبنایایننوعرویکرد
آموزشیدنبالشوندعبارتندازاینکهقبلبعدوحینحادثهگامهای
مهمیرابرداریم.مثالعالئمونشانههایخطراتوریسکهارا
بدانیم،انواعبیمههاراتکمیلکردهوبیمهکردنجانومالجزئی
ازسیاستزندگیماباشد،برنامهدقیقیازآنچهمیخواهیمانجام
دهیمداشتهباشیم،کیتموادغذاییاضطراریآمادهباشدوبرای
کمکبهدیگرانداوطلبباشیم.درحینوقوعبایدطرحخودرا
در مقامات و مسئوالن به کنیم کمک دیگران به کنیم عملیاتی
ارتباطباسانحهمشاورهدقیقبدهیموبعدازحادثهنیزچگونه
اموالخسارتدیدهرامرمتوساماندهیکنیموراههایکاهش
خسارتدرآیندهرابهکارگیریم.درایاالتمتحدهدستورالعملآیا
آمادهایبهشکلهرمیاستکهدرراسآنحکومتمرکزی،در
ردهپایینترایالتها،درسطحیپایینترازآندولتهایمحلیودر
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همدیگرارتباطبرقرارکنیدودرزمانیکوتاهبههمبپیوندید.
یککارتاطالعاتتماسکهجزئیاتمشخصاتخانوادگیدر
آندرجشدهاسترادرداخلکیفدانشآموزانقراردهید.گام
دیگرهمانطورکهعنوانشدبیمهکردناموالوزندگیوسالمت
استکهدراینخصوصهمبایدتمامیسیاستهایموجوددر
زمینهبیمهومیزانپوششبیمههاوسقفتعهداتآنهابهدقت
مطالعهشودتااطمینانحاصلشودکهدرشرایطفاجعهچگونه
ازشماوخانوادهمحافظتمیکند.شمابایدازمخاطراتمحیط
زندگیوکارخوداطالعدقیقداشتهباشیدتابرمبنایآنبهسراغ
بیمهبروید.کپیبیمهنامههانیزهمراهبادیگرمدارکمهمحتما
بایددرمکانیامنوباآسیبپذیریکمترقراربگیرند.گامدیگر
دراینزمینههمانگونهکهدرباالاشارهشداینستکهماآمادگی
لجستیکیالزمرابرایمقابلهبابحرانداشتهباشیم.تیمهای
امدادونجاتیقننانمیتواننددرآنواحدبههمهحادثهدیدگان
کمککنند.کیتلوازماضطراریمانندغذایفاسدنشدنیبرای
سهروز،ذخیرهآببرایسهروز،رادیویاتلویزیونقابلحملبا
باتریاضافی،چراغقوهوباطریاضافی،جعبهکمکهایاولیهو
لوازمبهداشتی،لباسهایاضافه،ظروفپختوپز،کارتاعتباری
وپولنقدو..ازجملهاقالماینبستههستندکههرششماه
یکباربایداینبستهازنوچیدهوبستهبندیشودوهرسال
نیازسنجیمجددصورتگرفتهوبستهلوازماضطراریبستهبه
شرایطخانوادهبهروزشود.پناهگاهوسرپناهگزینهمهمدیگر
دراینزمینهاست.نوعوشرایطپناهگاهبستهبهنوعمخاطره
تغییرمیکند.پناهگاهمناسببرایگردبادممکناستبرایزلزله
یاسیلمناسبنباشد.حتیاگرپناهگاهلوازمموردنیازراداشته
باشدالزماستشمابستهلوازماضطرایکهتوضیحدادهشدبا
خودبههمراهداشتهباشید.مدیریتذخائرآبوغذاامریبسیار
مهماستکهبستهبهمدتاسکاندرسرپناهبایدبهدقتلحاظ
شود.هنگامیکهبرنامهایمنیخودراتدوینکردهایدنیازمندآن
استکهآنراتمرینوحفظکنید.بهعنوانمثالاعضایخانواده
ازهمدیگرسوالکنیدکهآیامکانقرارمالقاترابهیادمیآورند؟
آیاشمارهتلفنهاوقوانینایمنیرابهیادمیآورند؟تمریناتپناه
گرفتندرشرایطمختلفراانجامدهید.اینتمریناتبرایهر
مخاطرهایشکلخاصخودراخواهدداشت.اینبرنامهجامع
دارایمراحلدیگرینیزمیباشدکهدراینجاازآنهاعبورمیکنیم
آنچهکهحائزاهمیتاستوجودچارچوبیجامعاستکهطبقآن
همهافرادجامعهمیتوانندازخودوخانوادهخوددرمقابلمخاطرات
محافظتکنند.بهنظرمیرسددرکشورماعلیرغمتالشهای
شایانتوجهیکهدرموضوعمدیریتبحرانانجامشدهجای

خالیچنیندستورالعملجامعیاحساسمیشود.

قاعدهآنشهروندانقراردارند.سیستممدیریتاضطراری
ملیبررویمسئولیتمشترکومشارکتفعالتمامیسطوح
اینهرمبناشدهاست.دولتفدرالتمامیبرنامههایآموزش
عمومیراتدوینمیکندوتامینمالیتمامیمراحلآنازخرید
تجهیزاتگرفتهتاآموزشوتمریناتومانورهاوحقوقپرسنل
آموزشدهندهرابرعهدهدارد.درسیستممدیریتمخاطرهملی
را آنها بدانندچهمخاطراتیزندگی باید ازهرچیز قبل مردم
تهدیدمیکنند.بهعبارتییکگونهشناسیواقعبینانهومبتنی
باشند.شناختدستهبندی داشته تهدیدات این از برحقیقت
برق،گردباد، و مخاطراتشاملمخاطراتطبیعی)سیل،رعد
سرمایشدیدوامواجسرمایی،گرمایشدید،زلزله،آتشفشان،
لغزشوریزشزمین،سونامیوآتشسوزی(مخاطراتتکنولوژیک
)نیروگاههایهستهای،کارخانجاتشیمیاییو..(خطرتروریسم
)انفجار،تهدیداتبیولوژیک،تهدیداتشیمیایی،انفجارهستهای،
انفجاررادیولوژیکو..(گاماولاینبرنامهاست.یکیدیگراز
قسمتهایمهماینبسته،سیستمهشداراضطراریاستکه
درمدتزمانیکوتاهمیتواندتمامکشورراآگاهسازدوبایدتمام
ایستگاههایرادیو،تلویزیونمحلیبهاینسیستمهشداردهنده
متصلباشند.اینزنگهایهشداردهندهباعثمیشوندکهمثال
درزمانتخلیهاضطراریمسئوالنمحلیبالفاصلهبامردمارتباط
برقرارکنندواطالعاتالزمرابهآنهاارائهدهند.شمامیتوانید
اینزنگهاوآژیرهارادرهرکجاکهقرارداریدودرمعرضتهدید
هستیددریافتکنیدنوعتخلیهیقینابستگیبهنوعمخاطرهدارد
اگرمخاطرهبعنوانمثالیکطوفانباشدممکناستشمایک
روزبرایتخلیهفرصتداشتهباشیدامابرخیحوادثمانندزلزله
اصوالبهمردماجازهنمیدهدکهحتینیازهایاساسیراجمعآوری
وبستهبندیکنند.بنابراینبایدازقبلاینآمادگیرابرایمواجهه
باآنهاداشت.درسیستماضطراریعالوهبرمنزلبایداطالعات
الزمرادرارتباطباایمنیمدرسه،کودکانومحلکارخودداشته
باشیم.دراینزمینهالزماستازمسئوالنمدارسجویاشویم
کهمسیرهایتخلیهاضطراریدانشآموزانکجاست،پناهگاهدارد
یاخیروخانوادههاچگونهمیتواننددرمواقعبحرانبهمدرسه
دسترسیپیداکنندوآیامدرسهآب،موادغذاییودیگراقالم
موردنیازرابرایمواقعبحرانذخیرهکردهاستیاخیر.همین
اطالعاتدرموردمحیطکارنیزالزماست.اگرمدیریکمجموعه
کاریهستیداطمینانحاصلکنیدکهاگرکارکنانشمانتوانندبه
خانهبروندلوازممناسبوکافیرابرایحمایتازآنهادراختیار
دارید.درمحیطخانوادهممکناستزمانوقوعحادثهاعضای
خانوادهکنارهمنباشندوهریکدرمکانیقرارداشتهباشند.شما
بایدبرنامهریزیالزمرابرایاینموضوعداشتهباشدکهچگونهبا



یادداشت شفایه

 سرمایه انسانی كارآمد
مهمترین ابزار تحقق اهداف پدافند غیرعامل
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دانشگاه  رئيس  عمران  صالحی  ابراهيم  دکتر 
فنی و حرفه ای  

دکتر ابراهيم صالحی عمران رئيس دانشگاه فنی و 
حرفه ای می گوید: آنچه که می تواند در دوره و زمانه 
کنونی به تحقق اهداف پدافند غيرعامل کمک کند 
و  دانش  بر  است که عالوه  کارآمد  انسانی  سرمایه 

مهارت دارای بينش و بصيرت باشد.
شاید بسياری به خاطر واژه پدافند در مقوله پدافندغيرعامل 
فکر کنند این مفهوم شامل یکسری اقدامات نظامی 

است، در صورتی که این گونه نيست. 
همانگونه که در سياست های ابالغی مقام معظم رهبری 
نيز دیده می شود، پدافند غيرعامل اقدامی غيرنظامی 
است که کمک می کند قدرت بازدارندگی و پایداری ملی 
افزایش یابد. باید دانست که برای محافظت از کشور 
باید هم اقدامات نظامی و هم غيرنظامی در دستور 
کار قرار گيرد و طبيعی است که اقدامات غيرنظامی 

می تواند تاثيرات و نتایج پایدارتری داشته باشد. 

اگر قرار باشد این کار شامل اقدامات غيرنظامی باشد 
گستره عظيمی شامل مجموعه ای از اقدامات مدیریتی، 

فنی، مهندسی و مهارتی را شامل خواهد شد.
اما من می خواهم آن را از دریچه یک کارشناس آموزش 
و فردی دانشگاهی نگاه کنم. در اقدامات غيرنظامی و 
آنچه که موجب پایداری می شود بيش از همه عامل 
انسانی مطرح و تاثيرگذار است. عامل انسانی مهم ترین 
فاکتور در پدافند غيرعامل است و هرجا عامل انسانی 
مطرح باشد آموزش منابع انسانی بيشترین تاثير را 

دارد و کليدی ترین موضوع است.

واقعيت این است که در دنيای امروز مهم ترین سپر برای یک کشور در برابر دشمن نيروی 
انسانی کارآمد است. از همين رو است که در ادبيات نوین مدیریت از آن به عنوان سرمایه 
انسانی تعبير می شود و آموزش باید طوری کارآمد باشد که انسان ها تبدیل به یک سرمایه 
شوند یعنی آموزش سبب می شود که فرد آثارش، دانش اش، کردارش، رفتارش و عملش 
تبدیل به آثار بسيار زیادی شود که در زمينه مختلف علمی، سياسی، فنی و تکنولوژی 

ظهور خواهد کرد. 
چنين دیدگاهی به ویژه در مقطع خاص کنونی شرایط کشور و لزوم توجه به اقتصادمقاومتی 
بيش از پيش خود را نشان می دهد. در چنين شرایطی بيش از هميشه باید منابع انسانی را 
غنی و توانمند کنيم. اگر قرار باشد بحث افزایش کارآمدی نيروی انسانی در پدافند غيرعامل 
مطرح شود آموزش بيش از هميشه اهميت می یابد. در گذشته ایده این بود که اگر تعدادی 



نيرو از لحاظ فيزیکی و جمعيتی بيشتر باشد زیرساخت ها قوی تر است. 
اما کمی بعد اهميت تعداد نيروی انسانی جای خود را به دانش های 
انسانی داد و کشورها فهميدند که باید روی دانش های انسانی 
سرمایه گذاری کنند. از همين رو سيستم های آموزشی پس از 
جنگ جهانی دوم نيز با همين هدف ارتقا و رشد پيدا کرد، چون 
تفکر این بود که با افزایش کارآمدی و دانش نيروی انسانی، هم 
توان کشور در برابر تهاجم نيروی خارجی افزایش خواهد یافت و 

هم فرآیند توسعه سرعت می یابد.
در همين زمان بود که بحث سرمایه انسانی به وجود آمد چون پی 

بردند که در فرآیند بازسازی و نوسازی اجتماعی قدرتمند کردن انسان 
باید به توانمندسازی انسان و ارتقاء دانش ها پرداخته شود اما این رویکرد 

اگرچه بسياری از مشکالت را حل کرد ولی کافی نبود. از همين رو سيستم های 
آموزشی برای افزایش کارایی خود به سراغ مهارت ها و تکنيک ها رفته و دانش و مهارت فنی 
مدنظر قرار گرفت و تربيت تکنسين بسيار مهم شد. این مهارت آموزی هم به صورت رسمی و 
هم غيررسمی مورد پيگيری قرار گرفت. این همان رویکردی است که مقام معظم رهبری از 
آن به عنوان »پنجه های کارآمد« تعبير کرده اند اما هرچه جلوتر رفتند انگار نقيصه ای وجود 
داشت و خالءها مشخص شد و متوجه شدند مشکل از نوع نگرش و ارزش های انسانی است 

که ما به عنوان بينش و بصيرت افراد از آن یاد می کنيم.
ما انسان هایی داریم که دانش دارند از پنجه کارآمد نيز برخوردارند اما نگرش، بينش و 
گرایشاتشان مبتنی بر اهداف و ارزش های جامعه نيست. در این هنگام بود که ارزش ها 
جایگاه پيدا کرد که از آن تحت عنوان مهارت های نرم تعبير شد و متوجه شدند که باید 
روی نگرش افراد نيز کار کنند و ارزش های مثبت انسانی و اجتماعی باید جدی گرفته 

شده و روی آن کار شود.
مشخص شد که افراد باید از این لحاظ واجد یکسری صالحيت ها شوند که این صالحيت ها 
سبب می شود که انسان دارای انگيزه باشد. از همين رو است که در دوره های آموزشی روزآمد، 
هم روی مهارت های سخت تاکيد دارند و هم روی مهارت های نرم و منابع انسانی که اینگونه 

آموزش ببينند به عنوان یک ابزار کارامد در پدافند غيرعامل موثر خواهند بود.
فرض کنيد شما نيروهای انسانی قوی و کارآمدی دارید اما نگرش و ارزش های آنها منطبق 

بر اهداف سيستم نباشد. در عمل این نيروها کارایی الزم را از خود نشان نخواهند داد.
از همين رو، امروزه سه عامل دانش، مهارت و نگرش همه تحت عنوان واحد شایستگی ذکر 

می شوند این رویکرد سبب تغيير رویکرد نسبت به مباحث نيروهای انسانی شده است.
ابرقدرت تبدیل شود و دارای  آنچه که باعث شده یک کشور در عرصه جهانی به یک 
زیرساخت های قوی نظامی، اقتصادی و علمی باشد بدون شک کارکردن روی سرمایه های 
انسانی است و یقين بدانيد بدون این رویکرد دستيابی به چنين شرایطی غيرممکن است. 
به همين نسبت پاشنه آشيل یک کشور که موجب شکست یک کشور می شود مربوط به نيروی 
انسانی ضعيف و بدون مهارت است. این عاملی است که سبب می شود کشوری اسير اقتصاد 

یک کشور قدرتمند شود یا فرهنگ اش توسط فرهنگ بيگانه مورد هجوم واقع شود. 
از دیدگاه من در شایستگی ها آنچه بسيار در ادبيات امروز مدیریت مهم است مربوط به 
سرمایه های اخالقی است و از همين رو، شایستگی های مربوط به سرمایه های اخالقی را 

مهمترین عامل در قدرت و قوت پدافند غيرعامل می دانم.  
در قدیم سرمایه ها شکل فيزیکی و مادی داشت و متعاقب آن سرمایه گذاری ها نيز فيزیکی و 
مادی بود اما بعدها به سرمایه های انسانی تعبير شد که روی دانش و معلومات انسان تاکيد 
داشت. کمی بعد از آن به عنوان سرمایه های فرهنگی تعبير شد که به ارتباط و شبکه سازی 
انسانی بر می گشت. ولی آنچه که امروز بسيار اهميت پيدا کرده و معضل جوامع انسانی 
شده، بحث دور شدن از اخالق انسانی و اجتماعی است. بطوری که امروزه برای آنکه دوباره 
به اخالق برگردند مبحث سرمایه های اخالقی را مطرح می کنند. کما اینکه امروز وقتی 
مسائل مربوط به منابع انسانی را بررسی می کنيم با چالش های اساسی روبرو می شویم که 

صداقت، درستکاری، شفافيت و راستگویی از جمله آنهاست. 
شایستگی اخالقی در جوامع امروز چنان اهميت یافته که از آن به »هوش اخالقی« تعبير 
می شود. به عبارتی افرادی که تواضع، صداقت و بخشش داشته و اصول و سرمایه های اجتماعی 
و دینی را ارزش بدانند افرادی قدرتمند و توانمند هستند و سرمایه گذاری روی آنها بهترین سپر 

در برابر دشمن است.
هوش فقط فيزیکی و ژنتيکی 
نيست بلکه هوش اخالقی 
هم مهم است. هوش 
اخالقی افراد را به بلوغ 
اخالقی می رساند. افراد 
دارای بلوغ اخالقی واجد 
شایستگی هایی هستند 
که آنها را با مکارم اخالقی 
آشنا کند. این بهترین فاکتور 
در پدافندغيرعامل است که من 

روی آن تاکيد دارم.
در دانشگاه فنی و حرفه ای ما تفاهم نامه ای را با سازمان 
پدافند غيرعامل به امضا رسانده ایم که در تمام دوره های 
آموزشی مربوط به مباحث منابع انسانی اعالم کردیم 
که آماده همکاری هستيم. ما برای پدافندغيرعامل 
برنامه داریم و دوست داریم ظرفيت های دانشگاه فنی و 
حرفه ای، هم در زمينه تکنيکی و فنی با اهداف غيرنظامی 
و پدافند غيرعامل برای افزایش قدرت بازدارندگی است 
به کار بگيریم و به پایداری ملی کمک می کند. اعالم 
آمادگی کردیم تا برنامه های آموزشی مان را مطابق با 
نيازهای سازمان پدافند غيرعامل کشور برنامه ریزی 
کنيم و تربيت تکنيسين این جامعه برعهده ما است 

می توانيم بسيار موثر باشيم.
آمادگی داریم تجاربمان را با سازمان پدافند غيرعامل 
با هدف تربيت نيروی انسانی کارآمد و متعهد برای 
جامعه به اشتراک بگذاریم و سهم خود را از وظایف 

ملی مان ادا کنيم.
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  در دانشگاه فنی 
و حرفه ای ما تفاهم نامه ای را 

با سازمان پدافند غیرعامل به امضا 
رسانده ایم كه در تمام دوره های آموزشی 

مربوط به مباحث منابع انسانی اعالم كردیم كه 
آماده همكاری هستیم. ما برای پدافندغیرعامل 

برنامه داریم و دوست داریم ظرفیت های دانشگاه 
فنی و حرفه ای، هم در زمینه تكنیكی و فنی با 

اهداف غیرنظامی و پدافند غیرعامل برای 
افزایش قدرت بازدارندگی است به كار 

 بگیریم و به پایداری ملی 
كمک می كند
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- اگر هزار تومان در پدافند 
غیرعامل هزینه شود برابر 

است با اینکه در زمان بحران 
و حادثه چه مترقبه و چه 

غیر مترقبه یک میلیون تومان 
هزینه کنیم

- در قالب قانونگذاری و ارائه 
لوایح تکمیلی، باید خالءهای 

پدافند غیرعامل تکمیل شود و 
حتی قوانینی که تناقض دارند 

برای تنقیح آن ها اقدام شود
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گفت وگو از احمد خزايی

جواد کریمی قدوسی در گفت  وگو با خبرنگار 
ماهنامه صيانت پایدار، در خصوص اهميت پدافند 
غيرعامل، اظهار داشت: از اسم پدافند غيرعامل 
پيداست که بدون ایجاد هزینه برای کشور، مانع 
از این می شود که دشمن ذخایر، زیرساخت ها و 

دستاوردها را از بين ببرد.
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس بيان کرد: اگر هزار تومان در پدافند 
در  اینکه  با  است  برابر  شود  هزینه  غيرعامل 

زمان بحران و حادثه چه مترقبه و چه غير مترقبه یک ميليون تومان هزینه کنيم؛ به عبارت دیگر 
به لحاظ اقتصادی نيز منافع کشور را تامين می کند.

وی با بيان اینکه کشور ما مقداری دیر وارد موضوع پدافند غيرعامل شده است، افزود: بعد از 
دفاع مقدس مسئوالن به این جمع بندی رسيدند که باید از امکانات و زیرساخت های اصلی 
حوزه های مختلف اعم از امنيت داخلی، امنيت فرهنگی و خيلی مسائل دیگر با پدافند غيرعامل 

صيانت شود.
کریمی قدوسی با بيان اینکه اکنون کشورهایی هستند که در واقع تمام امکانات و تاسيسات حياتی 
آن ها غير قابل ضربه دیدن است و با خيال راحت موضع گيری و اقدام می کنند، ادامه داد: این 

کشورها از منافع ملی خود حفاظت به عمل می آورند و خيالشان از این موضوع راحت است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی گفت: نکته دیگری که حائز اهميت است 
این است که کل سيستم اجرائی کشور و همه قوا بایستی پيوست های پدافند غيرعامل را جز 
الینفک برنامه ها و پروژه های خود قرار دهند و همه جا پيوست، توجيهات و استانداردسازی های 

پدافند غيرعامل را بطور کامل رعایت کنند.
وی افزود: با حمله ای که داعش انجام داد، آسيب پذیری ساختمان قوه مقننه مشخص شد، البته 

اقدامات و طراحی هایی انجام شده ولی هنوز هم کامل نيست.
کریمی قدوسی اظهار داشت: در معماری های شخصی و برج سازی ها، ساخت آپارتمان و شهرک ها 
نيز باید اصول پدافند غيرعامل رعایت شود که این موضوعات به نفع همه اهالی و ساکنان این 

مناطق است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی بيان کرد: مسئوالن هنوز به ضرورت 
پدافند غيرعامل پی نبرده اند و متوجه اهميت آن را نيستند؛ قوانين نيز به مقدار کافی شفاف و 
الزام آور نيست و این مقررات باید الزام آور باشند که این موضوع اگر رعایت شود، موجب تامين 

منافع ملی می شود.
وی افزود: دولت باید در خصوص پدافند غيرعامل لوایح تکميلی بدهد، بر مبنای تمام قوانين 

مربوط به پدافند غيرعامل دولت باید خالءها را ببيند و الیحه ای ارائه کند.
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی با بيان اینکه سازمان پدافند 
غيرعامل نيز باید برای تهيه لوایح تکميلی نقش محوری داشته باشد، گفت: در قالب قانونگذاری 
و ارائه لوایح تکميلی، باید خالءهای پدافند غيرعامل تکميل شود و حتی قوانينی که تناقض 

دارند برای تنقيح آن ها اقدام شود.
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کرمیی قدویس در گفت وگو با »صیانت پایدار«:

قوانین حوزه پدافند غیرعامل باید الزام آور باشد 
مسئوالن هنوز به اهمیت پدافند غریعامل یپ نربده اند
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گفت وگو از مهناز رضايی

سيدحسين نقوی حسينی عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس  در گفت وگو 
با خبرنگار ماهنامه »صيانت پایدار« در خصوص اهميت پدافند غيرعامل، اظهار داشت: پدافند 
غيرعامل برای کشوری که علنا تهدید می شود حياتی است، ایران کشوری عادی نيست زیرا علنا 
تهدید می شویم به همين جهت در ساخت و ساز، توزیع امکانات، اعتبارات و تاسيسات و در همه 

موارد باید پدافند غيرعامل را رعایت کنيم.
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی بيان کرد: در سال 96 
اقدام خوبی در بودجه پيرامون حوزه پدافند غيرعامل انجام شد ولی متاسفانه در بودجه سال 

9۷ تکرار نشد.
وی افزود: در بودجه سال 96 همه دستگاه ها موظف شدند، یک درصد از اعتبارات خود را در 
حوزه پدافند غيرعامل هزینه کنند و مدیریت هزینه نيز در همان دستگاه انجام می شد و سازمان 
پدافند غيرعامل دخالتی نداشت بلکه صرفا این سازمان نظرات خود را برای اقدامات پدافندی 

ارائه می کرد و در آن مقطع اقدامات خوبی انجام شد.
نقوی حسينی ادامه داد: خرید ژنراتورهای برقی و امکاناتی که در صورت قطعی برق و خاموشی برای 
بيمارستان ها خریداری شد، در نتيجه همان ابتکار قانون بودجه سال 96 بود. در کل اقدامات خوبی 

در آن سال صورت گرفت اما متاسفانه در سال 9۷ اقدامی در راستای همان ابتکار انجام نشد.
نماینده مردم ورامين در مجلس شورای اسالمی با بيان اینکه در خيابان وليعصر تهران بيمارستان 
دانشگاه شهيد بهشتی، بيمارستان خاتم االنبيا و بيمارستان هالل احمر در 500 متر فاصله احداث 
شده اند که خالف پدافند غيرعامل است، گفت: در این شرایط دشمنان به راحتی می توانند این 

3 بيمارستان را از دسترس خارج کنند.
وی افزود: اهميت پدافند غيرعامل برای مسئوالن جا نيفتاده است و توجهی به آن نکرده اند. باید 
مسئوالن و مردم آموزش ببينند و جلسات توجيهی برای آن ها برگزار شود و با طرح شدن نظرات 

مختلف بدانند که دشمنان از خالءهای پدافند 
غيرعامل چه سوءاستفاده هایی می کند.

نقوی حسينی با اشاره به مهمترین تهدیداتی 
را  غيرعامل کشور  پدافند  رعایت  عدم  با  که 
تهدید می کند، اظهار داشت: در حوزه آب به 
لحاظ پدافند غيرعامل مشکالت بسياری داریم، 
آنها  در  غيرعامل  پدافند  ما  آبی  منابع  اغلب 
رعایت نشده است و هميشه خطراتی آن ها را 

تهدید می کند.
شورای  مجلس  در  ورامين  مردم  نماینده 
اسالمی بيان کرد: در تراکم شهری نيز پدافند 
غيرعامل را رعایت نکردیم و در خيلی از 
ساخت و سازها اصول پدافند غيرعامل رعایت 

نشده است .
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بيان اینکه اگر یکبار 
دیگر مجلس ابتکار خود در قانون بودجه سال 
96 را تکرار کند، موضوع پدافند بيش از پيش 
مورد توجه مدیران کشور قرار می گيرد، گفت: 
از ظرفيت صداوسيما باید برای آموزش پدافند 
غيرعامل استفاده شود، همچنين باید برای مسئوالن 
و مدیران نشست های توجيهی از طرف پدافند 

غيرعامل برگزار شود که نتيجه بخش باشد.

- در بودجه سال ۹۶ همه 
دستگاه ها موظف شدند، یک 

درصد از اعتبارات خود را در 
حوزه پدافند غیرعامل هزینه 
کنند و مدیریت هزینه نیز در 

همان دستگاه انجام می شد 
و سازمان پدافند غیرعامل 

دخالتی نداشت بلکه صرفا این 
سازمان نظرات خود را برای 
اقدامات پدافندی ارائه می کرد 
و در آن مقطع اقدامات خوبی 

انجام شد
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نقیو حسیین در گفت وگو با »صیانت پایدار«
 ابتكار اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه ها

به پدافند غیرعامل باید مجددا در دستور كار قرار گیرد
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- من اعتقادم این است که 
در حوزه های سایبری و 

بیولوژیکی در آینده بیشترین 
تهدید را داریم

 - هزینه در پدافند غیرعامل 
به نوعی یک سرمایه گذاری 

است چرا که هر هزینه ای در این 
بخش مانع از بروز صدمات و 
لطمات بزرگ در آینده می شود
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حجت االسالم واملسلمنی مجتیب ذوالنویر در گفت وگو با »صیانت پایدار« عنوان کرد

 برخورد قانونی با دستگاه هایی كه
اصول پدافند غیرعامل را رعایت نمی كنند

گفت وگو از حميد اسدی

چندی پيش بود که جمعی از مسئوالن سازمان پدافند 
غيرعامل کشور با مقام معظم رهبری دیدار کردند. 
معظم له در آن دیدار بر ضرورت توجه بيش از پيش 
مسئوالن به موضوع پدافند غيرعامل تاکيد داشتند. 
جهت بررسی بيانات مقام معظم رهبری در خصوص 
و  با حجت االسالم  را  گفت وگویی  غيرعامل  پدافند 
در  قم  مردم  نماینده  ذوالنوری  مجتبی  المسلمين 
مجلس شورای اسالمی انجام دادیم که ماحصل آن 

در ذیل از مد نظرتان می گذرد.
چندی پيش رهبر معظم انقالب در ديدار مسوالن 
پدافند غيرعامل کشور خواستار حمايت همه 
مسووالن از اين حوزه شدند. اساسا پدافند غيرعامل 

چه اهميتی در شرايط فعلی کشور دارد؟!
 پدافند به چندصورت انجام می گيرد که مهم ترین آن 
عامل و غيرعامل است. پدافند عامل این است که در 
مقابل تهاجم دشمن دفاع فيزیکی داشته باشيم. به طور 
مثال اگر هواپيمای دشمن آمد پدافند ضدهوایی  ما 
فعال شود. اگر دشمن حمله می کند خاکریز بسازیم 
و در مقابل آن اسلحه برداریم. آفند یعنی حمله و 
پدافند یعنی دفاع. پدافندغيرعامل پدافندی است که 
شما با تدابيری که در نقاط آسيب پذیر و عرصه های 
هجوم دشمن می بينيد پيش از حمله عمال دشمن را 
ناکام می کنيد. مثال شما ممکن است یک تاسيسات 
حساسی  داشته باشيد. این تاسيسات حساس را اگر 
دشمن  باشد  دید  معرض  در  و  بسازید  زمين  روی 
می تواند نابودش کند  اما اگر آمدید از عوارض طبيعی 
استفاده کردید و آن را درالبه الی کوه ها و دیگر عوارض 

طبيعی ساختيد حمله دشمن سختتر خواهد شد.پدافند غيرعامل در تمامی عرصه های حيات انسان یک امر 
حياتی است. برای کشور ما نيز حياتی تر است چون ما دشمن داریم و امروزه دنيا دنيای سلطه طلبی است. 
ما باید از نظر توانمندی های پدافند غيرعامل به شکلی باشيم که دشمنی که قصد ضربه زدن را دارد نتواند 

هدفش را پيش ببرد. 
البته با توجه به توسعه فناوری موضوع پدافند غيرعامل در حوزه های دانش بنيان جدیدی مثل فضای سایبری 
نيز مطرح شده است. مثال در زمينه دولت الکترونيک که خدمات دولتی مقرر است از این طریق ارائه شود اگر 
امنيت شبکه تامين نشود امکان دارد ما از دشمن ضربه بخوریم. پس پدافند غيرعامل تقریبا در تمامی حوزه ها 
به ویژه زیرساخت های حياتی کشور دارای اهميت است و اگر این اهميت مورد توجه قرار نگيرد قطعا ما ضربه 
خواهيم خورد.xبه نظر من هزینه در پدافند غيرعامل به نوعی یک سرمایه گذاری است چرا که هر هزینه ای 

در این بخش مانع از بروز صدمات و لطمات بزرگ در آینده می شود.
به نظر شما چرا برخی از مسووالن نسبت به رعايت الزامات پدافند غيرعامل کم کاری می کنند؟!

به نظر من عوامل متعددی دراین مساله دخالت دارد. یکی جهل به موضوع است. یعنی اهميت موضوع 
را درک نمی کنند و یا از ابعاد هجوم دشمن بی خبر هستند. ابزارهای عمليات و هجوم را نمی دانند. عامل 
دوم آن گاهی دست کم گرفتن دشمن است. عامل سوم آن غفلت است. همه مردم از زلزله ترس دارند اما 
همه غافلند که زلزله یکبار ممکن است اتفاق بيفتد و لذا توجه  الزم را به این مورد نمی کنند و عامل چهارم 

آینده نگر نبودن است. 
به نظر شما مهمترين تهديد پيش روی کشور ما چيست؟! آيا مسووالن در برابر اين تهديد واکنش 

به موقع و درستی داشته اند؟! 
من اعتقادم این است که بيشتر در حوزه های ای تی و محيط سایبری و همچنين حوزه های بيولوژیکی ما در 
آینده بيشترین تهدید را داریم و امروز مهم ترین و خطرناک ترین تروریسم بيوتروریسم است که می تواند از 
طریق مسائل زیستی مثل موضوع تغذیه و اموری ازاین دست مشکل آفرین شود. من معتقدم مسئولين در اجزای 
مختلف نظام خطر و تهدید را کامل درک نکرده اند و جدی نگرفته اند و لذا اقدامات پيشگيرانه ای که باید دراین 

حوزه بشود و اهميتی که باید قائل شوند تا بحال نشده است. باید روشنگری کرد و خطر را گوشزد کرد.
به نظر شما چگونه بايد موضوع پدافند غيرعامل را در سطح کشور چه عموم مردم و چه خواص 

نهادينه سازی کرد؟! 
در گام نخست باید اطالع رسانی کرد. باید خطر را بيان کرد. مثال االن در بحث دستگاه هایی که نسبت به این 
موضوع جدیت به خرج می دهند اینها را باید معرفی کرد و اهميت کارشان را توضيح داد و تشویقشان کرد و 
دستگاهایی که کوتاهی می کنند باید جریمه شوند. در وضع قوانين باید به این موضوع توجه شود.  زمانی که 
شما قانون وضع کردید در اجرای قانون نيز  باید جدیت داشته باشيد و با آن کسی که قانون را اجرا نمی کند 

نيز باید برخورد شود. 
ممنون که وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.

من هم سپاسگزارم
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مهدی معتمد رضايی
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار خانواده شهدا در تاریخ 21 آذر 9۷ به نقشه  لو رفته دشمن در تابستان برای ایجاد اختالف 
و جنگ داخلی و سپس ادامه آن نقشه در زمستان اشاره کردند. از نگاه ایشان بنابر آنچه در قرآن کریم آمده است، همه ی 
تالش های دشمن در مقابل جمهوری اسالمی ایران محکوم به شکست است. رهبرانقالب در این باره، بخشی از آیه ۷6 
ْيطاِن کاََن َضِعيًفا«، »یقيناً نيرنگ و توطئه شيطان سست و بی پایه است.« پایگاه  سوره نساء را قرائت کردند: »إِنَّ َکْيَد الشَّ
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل  خامنه ای )مد ظله العالی( در یک مطلب تفسير این قاعده ی قرآنی را 

براساس نظر مفسران و معظم له بيان کرده است.
آیه ۷6 سوره نساء

ْيطاِن  ْيطاِن إِنَّ َکْيَد الشَّ َِّذیَن َکَفروا یُقاتُِلوَن فی َسِبيِل الّطاُغوِت َفقاتُِلوا أَْولِياَء الشَّ َِّذیَن آَمُنوا یُقاتُِلوَن فی َسبيِل اهللِ َو ال »اَل
کاَن َضِعيًفا.«

ترجمه:
ایمان آورده اند در راه خدا می جنگند؛ و کسانی که کافر  »آنان که 
شده اند در راه طاغوت می جنگند. پس شما با یاران شيطان بجنگيد، 
که یقيناً نيرنگ و توطئه شيطان ]در برابر اراده خدا و پایداری شما[ 

سست و بی پایه است.«
تفسير مفسران

این آیه در ميان آیات مربوط به جهاد در سوره نساء آمده است، آنجایی 
که گروهی از افراد حاضر نمی شوند در جهاد شرکت کنند و بهانه های 
مختلف می آورند، خداوند با نزول این آیه شجاعت را در روح مسلمانان 
می دمد. »طاغوت« در ادبيات قرآن به قدرتهای سرکش و معبودهای 
باطل گفته می شود)1( و شيطان یکی از مصادیق طاغوت است. »کيد« 
به معنای تالش در ضرر رساندن از طریق حيله و نيرنگ است. عبارت 
ْيطاِن کاَن َضِعيًفا«، داللت بر این معنا می کند که ضعيف  »إِنَّ َکْيَد الشَّ
بودن حيله ی شيطان در همه ی حاالت و زمان ها است، اختصاص به 
یک نوع حيله یا زمان گذشته ندارد.)2( در این آیه مقایسه ای ميان 

مؤمنان و کافران در صحنه درگيری و نزاع صورت گرفته است، این مقایسه به نيت دو طرف برمی گردد، یک طرف 
در راه خدا گام برداشته است و به او اعتماد کرده است و طرف دیگر در راه طاغوت حرکت کرده و از یاری خداوند 
محروم مانده است. راه مؤمنان، راه خدا است که در این راه از کمک خدا بهره مند هستند و راه کافران، راه طاغوت 
است که از همراهی خداوند به دور هستند و در راه طاغوت دستاویزی ندارند مگر استفاده از حيله و نيرنگ شيطان 
و آن نيز ضعيف است، زیرا در برابر راه خدا قرار دارد. البته حيله ی شيطان در مقایسه با قدرت خداوند ضعيف است 
لکن حيله ی شيطان در برابر انسانهای هواپرست می تواند قوی باشد.)3( یکی از مفسران معاصر که در مبارزه ی عليه 
رژیم طاغوت در عراق فعاليت بسياری داشته است، در تفسير این آیه یک درس مبارزاتی برای امت اسالمی بيان 
می کند. از نظر ایشان اولين کاری که برای مبارزان الزم است، آزاد ساختن خود از ترس نسبت به قدرت های طاغوتی 
است، زیرا بزرگترین ابزار طاغوت، ترساندن مردم است. طاغوت یک بشری است مانند سایر بشریت، چگونه می تواند 
دیگران را به عبادت خود فراخواند؟ نيروی او فقط ترساندن و ایجاد خوف باطل است. اینکه امروز امت اسالمی از 
قدرت طاغوت می ترسد، بخاطر این است که ذهن او را شستشو داده اند، بر طبق این آیه ی قرآن اگر خود را از رعب 

و وحشت طاغوت ها رها سازد، بر او پيروز خواهد شد.)4(
تفسير حضرت آيت اهلل خامنه ای

تفسير حضرت آیت اهلل خامنه ای از این آیه کاماًل در تطبيق با شرایط روز بيان شده است. ایشان 18 بار در بياناتی که 
تاکنون از ایشان منتشر شده است، از این آیه استفاده کرده اند که در 13 مورد آن بخش انتهایی آیه، یعنی ضعيف 
بودن حيله ی شيطان، مورد بحث قرار گرفته است. رهبر انقالب اسالمی ایستادگی جمهوری اسالمی ایران مقابل 
دشمن را این گونه توصيف می کنند که این »نه به خاطر این است که دشمنان نخواستند به ما ضربه بزنند؛ آنها سعی 
کردند ضربه بزنند، منتها کيد شيطان ضعيف است.«)5( علتش این است که قدرت دشمن، قدرت ماّدی است و 
در مقابل مردم ماّدی، کارساز است، اما در مقابل مردم مؤمن و خداجو، قدرت دشمن کوچک است.)6( ابزار دشمن 
ایجاد خوف است، »دشمن می خواهد با ترساندن، کار خودش را پيش ببرد.«)۷( اما اعتقاد قرآنی می گوید این حيله ی 

شيطانی در برابر قدرت الهی هيچ است.
از نظر رهبرانقالب اسالمی جریان داشتن این اصل قرآنی مشروط به شرطی است و آن، بيداری و هوشياری است. 
درست است که دشمن ضعيف است اما »اگر ما غافل بشویم، ما به خواب برویم، همان دشمن ضعيف زهر خودش 
را خواهد ریخت؛ باید همه بيدار باشيم.«)8( مردم و جریان های سياسی نباید به دشمن ميدان بدهند، نباید فریب 
دشمن را بخورند)9( و بدانند »اگر مبارزه کردید، اگر ایستادید، اگر صبر و ثبات خودتان را از دست ندادید، شما 

پيروزید.«)10(
این آیه در انقالب اسالمی تجربه شده است، چه کسی فکر می کرد که قدرت طاغوتی پهلوی عوض بشود و شيطان بزرگ 
یعنی آمریکا در مقابل ملت ایران شکست بخورد؟ امروز این آیه از روی تجربه اثبات شده است؛ »اگر شيطان ضعيف نبود، 

جمهوری اسالمی را تحّمل نمی کرد.«)11( ایجاد کودتا و 
جنگ تحميلی در اول انقالب، جنگ روانی و تبليغاتی، تحریم 
اقتصادی، سنگ اندازی در مقابل دستيابی ایران به دانش 
هسته ای و دخالت آشکار در فتنه ی سال 88 نمونه هایی 
از نقشه های دشمن بود که همگی شکست خورده است، 
ضعيف بودن کيد دشمن، سنت تغييرناپذیر الهی است؛ »در 
هر نقطه ی دیگر نيز که مقاومِت برخاسته از عزم و ایمان، 
مردم را به مصاف مستکبران پرمدعا کشانيد، پيروزی نصيب 
مؤمنان و شکست و رسوائی سرنوشت حتمی ستمگران 
شد.«)12( رهبرانقالب اسالمی در همين راستا به سران 
و ملت های اسالمی این توصيه قرآنی را یادآور شدند که 
عنصر معنویت و اعتقاد به وعده الهی را در مبارزه وارد 
کنند، »بایستی به خدای متعال حسن ظن داشته باشيم. 
خدای متعال می گوید که: از دشمن نهراسيد، »إِنَّ َکْيَد 
در  رهبرانقالب  َضِعيًفا««)13( همچنين  کاَن  ْيطاِن  الشَّ
قضيه ی بيداری اسالمی این آیه را سرلوحه ی مبارزات 
بترساند.  را  ملت ها  نباید  به خطر  »توجه  کردند،  بيان 

بگذارید دشمنانتان از شما بترسند و بدانيد که: »إِنَّ َکْيَد 
ْيطاِن کاَن َضِعيًفا«.«)14( الشَّ

بنابراین این آیه یکی از آیات کليدی قرآن در مسير مبارزه 
با طاغوت و شيطان است که اعتقاد به آن ترس را تبدیل به 
شجاعت می کند اما نباید ضعف دشمن باعث شود مبارزه 

و تالش و برنامه ریزی رها شود.
منابع:

۱(تفسیر قرآن مهر، محمدعلی رضایی اصفهانی، ج ۴، ص2۰5.
2(مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسی، ج 3، صص۱۱7و۱۱۸.

3(المیزان فی تفسیر القرآن، عالمه طباطبایی، ج ۴، ص۴2۰.
۴(من هدی القرآن، سیدمحمدتقی مدرسی، ج 2، ص۱22.

5(بیانات در دیدار جمعی از روحانیون و مردم رفسنجان  2۱/۰7/۱3۶۸
۶(همان

7(بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱2/۰۸/۱372
۸(بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا 2۱/۰9/۱397

9(همان
۱۰(بیانات در خطبه های نمازجمعه  ۰۴/۱۰/۱377

۱۱(بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱2/۰۸/۱372
۱2(پیام به كنگره عظیم حج ۰5/۰9/۱3۸۸

غزه   همایش  افتتاحیه ی  در  شركت كنندگان  دیدار  در  ۱3(بیانات 
۰۸/۱2/۱3۸۸

۱۴(بیانات در اجالس بین المللی بیداری اسالمی 2۶/۰۶/۱39۰

تشریح یک قاعده ی قرآین

چرا دشمن جمهوری اسالمی 
محكوم به شكست است؟
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»صيانت پايدار« گزارش مي دهد
واكاوی ابعاد حقوقی 

تجاری سازی محصوالت تراریخته

-  در رابطه با رویکرد نظام های حقوقی نسبت به محصوالت تراریخته باید اذعان داشت، سیاست 
تقنینی بسیاری از کشورها ضمن توجه به تحفظ سالمت اشخاص و مسائل زیست محیطی، 

در مسیر هنجارمندی و تسهیل تجاری سازی این محصوالت گام برداشته است



ليال نعمتی
دانشجوی دکتری حقوق جزا- وکيل دادگستری

 مهندسی ژنتيک و زيست فناوري در دهه های اخير، تحّوالت شگرفی را در حوزه منابع 
غذايی پديد آورده است. »محصوالت تراريخته )Transgenic products( يا به تعبيری 
اصالح شده ژنتيکی« )Genetically Modified( يکی از دستاوردهای بيوتکنولوژي 
در عرصه منابع غذايی است که دارای ترکيب جديد مواد ژنتيکی و حاصل دستکاری و 
تغيير ژنتيکی محصوالت دامی و کشاورزی می باشد. تجاری سازی محصوالت تراريخته 
از نگرانی های با هجمه ای   در سال های اخير رشد تصاعدی و فزايندهای داشته و 

زيست محيطی و امنيت غذايی همراه بوده است. در کنار مالحظات اخالقی و اجتماعی 
منظر  از  محصوالت  اين  بر  حاکم  قواعد  بررسی  تراريخته،  محصوالت  اقتصادی   –
 حقوقی جايگاه ممتازی داشته و مباحث نوينی را مطرح نموده است که در سايه ی

بررسی ابعاد مختلف حقوقی مواد تراريخته می توان جواز يا عدم اباحه تجاری سازی 
مواد مزبور را کنکاش نمود. مهمترين مباحث حقوقی حول محصوالت تراريخته در ادامه 

اين مطلب مورد بررسی قرار می گيرد.   
 1- سياست تقنينی و روند قانونمندسازی: با وجود آنکه محصوالت تراريخته از پيشينه

تاريخی عميقی برخوردار نيست و از دستاوردهای نوين تلقی می شود، اّما رويکرد غالب 
نظام های حقوقی در مورد مواد تراريخته، پذيرش تقنينی و قانونی کردن تالش های 
مزبور است. در عرصه بين الملل، بارزترين اسناد مرتبط با محصوالت تراريخته شامل 
 ،)Cartagena protocol on biosafety( »پروتکل بين المللی ايمنی زيستی کارتاهنا«
»کنوانسيون تنوع زيستی« )Convention On Biological Diversity( مصوب 1992  
و »آيين نامه اتحاديه اروپا در مورد محصوالت غذايی و دامی اصالح شده ژنتيکی« مصوب 
2003 است. در نظام حقوقی کشور نيز »قانون مّلی ايمنی زيستی« مصوب مرداد 1388، 
قانون الحاق جمهوري اسالمی ايران به پروتکل کارتاهنا در سال 1382 و مصوبات شورای 
مّلی ايمنی زيستی، از مهمترين اسناد قانونی در حوزه محصوالت تراريخته به شمار می 
آيند. همچنين آيين نامه اجرايی قانون ايمنی زيستی مصوب 1392 يکی ديگر از منابع 
تقنينی مهم در عرصه مواد تراريخته بود که در سال 139۶ ابطال شد. طبق ماده2 قانون 
ايمنی زيستی »کليه امور مربوط به توليد، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، 
صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از محصوالت تغييرشکل يافته 
ژنتيکی با رعايت مفاد اين قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهيدات الزم را برای 
انجام اين امور از طريق بخش های غيردولتی فراهم آورد.« در اين راستا طبق ماده 3 
قانون مذکور به منظور »سياست گذاری، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمنی زيستی 
و نظارت بر اجراء آن« نهاد جديدی تحت عنوان »شورای مّلی ايمنی زيستی« تشکيل 
گرديد. مفهوم ايمنی زيستی دربرگيرنده مجموعه ای از تدابير، مقررات و روش هايی 
است که تضمين بهره برداری از فوايد فناوری زيستی و پيشگيری از آثار سوءاحتمالی 
کاربرد اين فناوری بر تنوع زيستی، سالمت انسان، دام، گياه و محيط زيست را محقق می 
سازد. بنابراين گرايش غالب رويکردهای حقوقی در مواجهه با دستاوردهای بيوتکنولوژي، 
تدوين سياست تقنينی در پرتو بهبود کيفيت کاربرد منابع  ژنتيکی ، هنجارمندی معيارهای 

ايمنی و انتقال  صحيح  تکنولوژی  است.    
2- امنيت غذايی و حق بنيادين سالمت: يکی از حقوق بنيادين اشخاص که در اسناد 
بين المللی مورد تأکيد بوده و از جمله مصاديق حقوق بشر تلقی می شود، تحت عنوان 
»حق بر غذا« )Right to food( قابل بررسی است. حق بر غذا دارای ابعاد مختلفی چون 
»حق دسترسی پايدار و کافی به منابع غذايی سالم و حّق امنيت غذايی« است. طبق 
ماده 25 اعالميه جهانی حقوق بشر »هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سالمتی 
و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و غيره تأمين کند.« همچنين در 
تفسيرهايی که از مواد 11 و 12 ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به دست می آيد، حق در دسترس بودن غذا و سالم بودن و ايمن بودن مواد غذايی 
استنتاج می شود. طبق ماده 11 ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بهره 
مندی از غذا و همچنين بهبود روش هاي توليد و توزيع خواربار با استفاده کامل از 
معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش تغذيه به عنوان يک حّق خدشه ناپذير 
برای تمامی انسان ها تصريح شده است. حق دسترسی به غذا در قانون اساسی جمهوري 
اسالمی ايران نيز به صراحت ذکر شده است. اصل  سوم قانون اساسی مقرر کرده است: 
»دولت  جمهوری اسالمی  ايران  موظف  است  همه  امکانات  خود را برای  امور زير به  کار 
برد: پی ريزی  اقتصادی  صحيح  و عادالنه  بر طبق  ضوابط اسالمی  جهت ايجاد رفاه  و رفع 
فقر و برطرف  ساختن  هر نوع  محروميت  در زمينه  های  تغذيه  وغيره.«   از سوی ديگر 
يکی از مصاديق حقوق بشر »حق بنيادين سالمت«  )Right to health( ميباشد که  
حق ايمن بودن منابع غذايی را نيز در برمی گيرد. براساس ماده 12 ميثاق بين المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، »کشورهاي طرف اين ميثاق حّق هرکس را به 
تمتع از بهترين حال سالمت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسميت می شناسند.« 
در ديگر اسناد بين المللی از قبيل اساسنامه »سازمان جهاني بهداشت« )WHO( نيز 
حّق برخورداری از سالمت به عنوان يک حق بنيادين برای انسان ها شناسايی شده 
است. در اسناد تخصصی مربوط به محصوالت ترايخته نيز حق تحفظ سالمت و اجتناب 
از زيان باری مواد تراريخته به صراحت ذکر شده است. طبق ماده ۴ آيين نامه اتحاديه 

اروپا در مورد محصوالت غذايی و دامی اصالح شده ژنتيکی - مصوب  22 سپتامبر 
2003-  محصوالت تراريخته نبايد اثرات نامطلوب بر سالمت انسان، سالمت حيوانات 
و محيط زيست داشته باشد. اين در حالی است که مطالعات انجام يافته، برخی آثار 
نامطلوب محصوالت تراريخته بر سالمت انسان را به اثبات رسانده اند. بدين ترتيب 
تحفظ سالمت انسان ها و امنيت غذايی يکی از چالش برانگيزترين مباحث حول محور 
محصوالت تراريخته است. از اين رو در راستای بهينه سازی مديريت و روند تجاری 
سازی مواد تراريخته و تحفظ امنيت غذايی و سالمت انسان ها، می بايست رويکرد 
حمايت قانونی از اين دستاوردها و به ويژه اجازه واردات آن  با رعايت اصل احتياط و 

مالحظات پزشکی و علمی صورت پذيرد.  
3- حق آزادی انتخاب مواد غذايی و الزام به برچسب گذاری مواد تراريخته:  يکی از حقوق 
افراد، حق آزادی انتخاب منابع غذايی است. بر اساس ماده 15 کنوانسيون تنوع زيستی، 
با عنايت به حق حاکميت دولت ها بر منابع طبيعی خود، اختيار تصميم گيری در مورد 
دسترسی به منابع ژنتيکی با دولت های مّلی بوده و تابع قوانين  داخلی می باشد. عالوه 
بر اين يکی از جلوه های حقوق مصرف کننده در استفاده از محصوالت تراريخته، حق 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم از طريق اجباری نمودن برچسبزنی اين محصوالت 
می باشد تا ضمن مطلع نمودن مصرف کننده از محتوای منابع غذايی، حق آزادی انتخاب 
مواد غذايی افراد نيز محقق شود. ماده 21 آيين نامه اجرايی قانون ايمنی زيستی کشور 
مقرر کرده است: »به منظور رعايت حق مصرف کننده در انتخاب محصول غذايی، کليه 
محصوالت تغييرژنتيکی يافته  بايد برچسب گذاری شوند.«  ماده 7  قانون ايمنی زيستی 
نيز مقرر کرده است تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی مکلف هستند شرايط الزم از نظر 

بسته بندی و حمل و نقل و برچسب گذاری محصوالت تراريخته را رعايت کنند.  
۴- پيشبينی مکانيسم های نظارتی: به منظور تضمين امنيت غذايی و ايمنی زيستی، 
فرايندهای نظارتی مختلفی از قبيل الزام به أخذ مجوز و رعايت ضوابط مربوط به جابجايی، 
بسته بندي و برچسب گذاری محصوالت تراريخته در رويکردهای حقوقی داخلی و بين 
المللی پيش بينی شده است. طبق ماده 5 قانون ايمنی زيستی کشور، تمامی اشخاص 
حقيقی و حقوقی که بعد از انجام آزمايشات ميدانی، قصد ارائه محصوالت تغييرشکل يافته 
ژنتيکی را دارند، موظف به أخذ مجوز می باشند. همچنين در مصوبه شورای مّلی ايمنی 
زيستی در تاريخ 139۶/8/15 تسهيل، تسريع و يکپارچه سازی فرآيند صدور مجوز 
توليد و رهاسازی محصوالت تغيير شکل يافته ژنتيکی، پيش بينی و ايجاد سامانه های 
شناسايی، کنترل، پايش و نظارت و ترويج دانش فناوری زيستی جديد در سطح جامعه 
به عنوان يکی از راهبردهای اجرايی شورای مّلی ايمنی زيستی تصريح شده است. ماده 
7  قانون ايمنی زيستی در اين زمينه اشعار می دارد: »کليه اشخاص حقيقی و حقوقی 
که قصد واردات، صادرات و يا حمل و نقل داخلی و فرامرزی محصوالت تغييرشکل يافته 
ژنتيکی را دارند، موظفند اطالعات موردنياز و مستندات علمی ارزيابی مخاطرات احتمالی 
را براساس مفاد پروتکل ايمنی زيستی کارتاهنا به دستگاه های اجرائی ارائه و مجوز الزم 
را دريافت نمايند.« همچنين طبق ماده 18 پروتکل کارتاهنا، به منظور اجتناب از اثرات 
زيان بار مواد تراريخته بر سالمت انسان، کشورها ملزم به رعايت معيارهای بين المللی 

در مورد شرايط ايمنی، بسته بندی و حمل و نقل اين محصوالت می باشند.   
5- مسئوليت مدنی و ضمانت اجرای کيفری: يکی ديگر از ابعاد حقوقی مهم در حيطه 
محصوالت تراريخته، بحث مسئوليت مدنی و کيفری است.  طبق ماده ۴5 آيين نامه اتحاديه 
اروپا در مورد محصوالت غذايی و دامی تراريخته، »کشورهای عضو بايد برای تخطی از 
قوانين، مقررات مربوط به مجازات را وضع کرده و تمام اقدام های الزم برای اطمينان از 
اجرای آن ها را انجام دهند. مجازات ها بايد مؤثر، متناسب و بازدارنده باشند.«  بر اساس 
ماده 39 آيين نامه سابق قانون ايمنی زيستی کشور، چنانچه در نتيجهی فعاليت های 
توليد يا واردات محصوالت تراريخته، خسارتی بر محيط زيست و تنوع زيستی يا سالمت 
انسان، دام يا گياه وارد شود، دستگاه اجرايی ذی صالح موظف است مجوز ارائه شده را 
لغو و از ادامه کار جلوگيری به عمل آورد. هزينه جبران خسارت به عهده دارنده مجوز 
می باشد. طبق ماده ۶ قانون ايمنی زيستی نيز در صورت تخطی از مفاد قانون و ايجاد 
خسارات به اشخاص و يا زيست بوم، شخص متخلف، ملزم به جبران خسارت شده و کليه 
مجوزهای صادره باطل و از فعاليت های اجرائی وی ممانعت به عمل خواهد آمد. ماده 1 قانون 
مسئوليت مدنی مصوب 1339 مقرر نموده است: »هر کس عمداً يا در نتيجه بی احتياطی 
به جان يا سالمتی افراد لطمه ای وارد نمايد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود 
 می باشد.«  نارسايی که در اين زمينه بايد به آن اشاره کرد، منوط بودن مسئوليت مدنی 
و جبران خسارت به اثبات تقصير است؛ حال آنکه پذيرش مسئوليت مطلق در حيطه 

محصوالت تراريخته، حقوق مصرف کننده را بيشتر تضمين می نمايد.  
جمع بندی: در رابطه با رويکرد نظام های حقوقی نسبت به محصوالت تراريخته بايد 
اذعان داشت، سياست تقنينی بسياری از کشورها ضمن توجه به تحفظ سالمت اشخاص 
و مسائل زيست محيطی، در مسير هنجارمندی و تسهيل تجاريسازی اين محصوالت 
گام برداشته است. لذا انتظار می رود با توجه به تأثيرات محصوالت تراريخته بر سالمت 
به  رو  اين  از  بگيرد.  بيشتری صورت  تأمل  با  اين دستاوردها  قانونمندسازی  انسانها، 
منظور تحقق امنيت غذايی و تحفظ سالمت انسان ها، ارائه سازوکارهای دقيق و سخت 
گيرانه در توليد و توزيع و محدود کردن واردات محصوالت تراريخته و اتخاذ رويکرد 

39احتياطی پيشنهاد می شود.    شور
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هرگونه آلودگی از نوع ویروسی یا ميکروبی 
که به وسيله آذوقه یا هر نوع نيازمندی های 
طبيعی توسط دشمنان به کشور وارد شود، 
مجموعه  و  می رود  شمار  به  زیستی  تهدید 
اقداماتی که برای کاهش آسيب  پذیری جامعه 
و حفظ سرمایه انسانی انجام می شود، پدافند 

غيرعامل است.
در زمان حاضر امکان حمالت بيوتروریسم وجود 
دارد و یکسری از نمونه های آن را هم داشته ایم 
نيز نمونه های آن وجود  و در سایر کشورها 
داشته که از جمله آن اقدام بيوتروریستی برای 
ترور فرماندهان، رهبران و مسئوالن بوده است. 
مرگ یاسر عرفات رئيس تشکيالت خودگردان 
فلسطين و هوگو چاوز رئيس جمهوری ونزوئال 

مشکوک به مرگ بيوتروریسم بوده اند.
کشورهای زیادی هستند که حمالت زیستی 
هدفمندی را در چهارچوب اهداف اقتصادی 
احتمال حمالت  رو،  این  از  می دهند؛  انجام 

تروریستی هميشه وجود دارد.
اقدام  دیگر  کشور  یک  عليه  کشور  یک  اگر 
بيوتروریستی را انجام دهد، این دسته از تهدیدات 
و راهبردها پنهان است؛ در واقع نه می شود 
گفت هست و نه می شود گفت نيست، از کجا 
باید  ما  که  آنجایی  از  هست  گفت  می توان 

شبکه های آزمایشگاهی کامال پيشرفته ای داشته باشيم که هيچ عنصری نتواند از آن عبور 
کند، این شبکه ها اکنون در کشور کامل نيست و ما باید قدرت تشخيص آزمایشگاه ها را در 
کشورمان گسترش دهيم. نمی توان یک محصول را قطعی رد کرد، باید دوره آزمایش خود را 
بگذراند، اگر دوره آزمایش خود را گذارند، می تواند قابل اطمينان باشد. اما اگر دوره آزمایش 

خود را نگذراند، می تواند خطراتی برای مردم داشته باشد.
به طور کلی سالمت انسان، دام، طيور و آبزیان، محصوالت کشاورزی، نباتات و آب آشاميدنی 
در مجموع 6 محور اساسی پدافند زیستی به شمار می روند که انسان، خانواده و امنيت غذایی 

و زندگی سالم از مهمترین اولویت ها آن به شمار می روند.
تهدیدات زیستی یک واقعيت است که یک اندازه آن طبيعی و یک اندازه آن انسان ساخت 
است. تهدیدات زیستی طبيعی یعنی اینکه تحوالت اقليمی )گرما، سرما، تغييرات شدید اقليمی، 
تبادالت بين کشورها( آنها را به وجود می آورد، به طور مثال در تبادالت بين کشورها در حوزه 
طيور، پرندگان می توانند ناقل آنفلوانزا باشند یا در حوزه تبادل انسان ها در ورودی و خروجی 

فرودگاه ها مسافران می توانند ناقل بيماری های مختلفی باشند.
وقتی صحبت از تهدیدات زیستی می  شود، منظور فقط تهدیدات طبيعی از جمله سيل و زلزله 
نيست، بلکه منظور تهدیدات انسان ساز است که توسط دشمن، عوامل دست نشانده دشمن در 

داخل و عوامل انسانی به طور ناخواسته پيش می آید.
اولویت نخست پدافند غيرعامل زیستی حفظ جان انسان ها و به عبارتی حفظ سرمایه انسانی 
کشور است، از این رو حتی اگر عوامل زیستی ناخواسته ایجاد شود و جان انسان را تهدید کند، 

از نظر پدافند غيرعامل نوعی تهدید تلقی می شود.
مدل  های زیستی یکی از روش های اساسی تروریسم برای تضعيف بنيان یک حکومت و دولت 
به شيوه های مختلف است، از سوی دیگر اگر بخواهيم یکی از مهمترین نقطه  های حمله در 
مدل های زیستی را عنوان کنيم باید به شاخص حوزه ایمنی زیستی که دربرگيرنده مجموعه 

بيماری ها، ویروس ها، باکتری  ها، سالمت غذایی و بهداشت است، اشاره کنيم.
*چکيده ای از مصاحبه سردار دکتر جاللی با رسانه ها در زمينه پدافند زيستی

پدافند زیستی چه می كند؟!



دکتر فاطمه ايزدپناه 
محقق مرکز تحقيقات آزمايشگاهی سازمان غذا و دارو

الگوی بيماری ها د ر نقاط مختلف جهان و از جمله د ر ایران تغيير کرد ه و به بيماری های غيرواگير 
تبد یل شد ه است. د ر این د گرگونی، د یگر اثری از همه گيری هایی که د ر گذشته و د ر بيماری هایی نظير 
آبله، طاعون، تيفوس و وبا مشاهد ه می شود ، وجود  ند ارد . همچنين بسياری از این بيماری ها ریشه کن 
شد ه اند  و د ر شرف ریشه کنی قرار د ارند . امروزه با مشکل جدید و جدی مواجه هستيم به نام بيماری های 
نوپدید و بازپدید، که مورد اول شامل بيماری های عفونی است که قبال وجود داشته و ریشه کن شده 
بودند و در مورد دوم منظور بيماری هایی است که برای اولين بار بروز و شيوع پيدا کرده اند. در مورد 
اول می توان به سل، ماالریا، انواع آنفلوانزا،  آبله، طاعون، تيفوس و وبا اشاره کرد که دیگر در کشور از 
همه گيری های گذشته این بيماری ها اثری نمی بينيم. مشکل در مورد بيماری های بازپدید این است که 
مقوم به درمان هستند و با توجه به ریشه کنی قبلی، خدمات تشخيصی و درمانی این بيماری ها کامال 
آماده استفاده نيست و لذا از این نظر نگرانی هایی را ایجاد کرده است. البته حال آنکه اکنون شاهد  بروز 
پد ید ه جد ید ی هستيم؛ بيماری هایی که تصور می شد ، ریشه کن شد ه اند ، به صورت مقاوم به د رمان د ر 
حال ظهور هستند  که اصطالحاً به عنوان بيماری های بازپد ید  شناخته می شوند . بيماری هایی مانند  سل 
و ماالریا. برخی د یگر از بيماری ها نظير آنفلوآنزاها نيز بيماری های نوپد ید  هستند . د ر سيستم بهد اشتی 
کشور، مراقبت های منظمی وجود  د ارد  که موارد  ابتال به بيماری را شناسایی می کند  و موارد ی از قبيل 
اینکه، بيمار از کجا آمد ه و با چه کسانی رفت و آمد  د اشته است را مورد  بررسی قرار می د هند . د ر واقع 
زنجيره ابتالی بيماری را شناسایی می کنند  تا بيماری را خنثی کنند . این سيستم شناسایی و ثبت د ر 
مورد  ماالریا، وبا، سل و تعد اد  د یگری از بيماری ها وجود  د ارد  و به صورت مستمر در حال انجام است. 
بيمارستان ها موظفند ، د ر صورت مشاهد ه مورد ی از وبا به وزارت بهد اشت گزارش کنند . د ر سال جاری 
اکثریت قریب به اتفاق مبتالیان به« وبا« از مهاجران خارجی هستند  که از مرزهای جنوب سيستان و 
بلوچستان، وارد  ایران می شوند  و بيماری را با خود  وارد  ایران می کنند  و باعث ابتالی د یگر گروه های 
اجتماعی می شوند . ورود  بيماری از مرزهای مختلف نشان می دهد اقد امات مبارزه ای عليه بيماری ها 
صرفاً د ر د اخل مرزها کافی نيست و با توجه به موضوع اکسترناليته که در همه بيماری ها مطرح است ما 
موظف هستيم برای حفظ و ارتقا سالمت مردم خود، به کشورهای همسایه و منطقه هم توجه داشته 
باشيم. البته اقدامات موثری در این زمينه انجام شده و مراقبت های بهداشت و خدمات الزم تا شعاع 
500 کيلومتری به ویژه در مرزهای افغانستان، پاکستان و عراق دیده شده است.در حوزه تامين واکسن 
نيز پيشرفت های قابل توجهی حاصل شده است و در بعضی از حيطه ها، توليدات داخلی برای مصارف 
کشور کفایت دارد. در حوزه دارو نيز، داروهای مورد نياز کشور از لحاظ تعداد،  باالی 90%  و از لحاظ 
ریالی حدود ۷0% توليد داخل  است و بدیهی است در مواردی در زمينه تامين مواد اوليه، مواد جانبی، 
بسته بندی و ... درجاتی از وابستگی نسبی وجود دارد و  ضرورت دارد ضمن برنامه ریزی دقيق و مشخص 

برای واردات و تامين کاالهای مورد نياز، مراقب باشيم.

 تشدید تحریم ها و تهدیدات دشمنان، حداقل تاثيرات را 
بر وضعيت کشور داشته باشد. در ضمن با توجه به حمالت 
بيوتروریستی سال های اخير )که خوشبختانه با موفقيت 
بيوتروریستی  خنثی گردیده است(، الزم است تهدیدات 
در حوزه دارو جدی گرفته شود و الزم است در شناسایی و 
انتخاب منابع و کشورهای تامين موارد فوق، نهایت دقت و 

هماهنگی با سازمان های ذی ربط صورت بگيرد.
همچنين عالوه بر دارو، الزم است نسبت به تهدیدات در حوزه 
ملزومات و تجهيزات پزشکی، غذا، دام ، فراورده های آرایشی 

و بهداشتی و ... نيز حساسيت کافی داشته باشيم.
وزارت بهداشت سال هاست که ساختار پدافند غيرعامل را 
راه اندازی کرده، تا هرجا که تهدیدی ایجاد شود وارد عمل 
شود، یکی از اقدامات ارزشمند این حوزه تشکيل کارگروه 
مشترک با سازمان پدافند غيرعامل و تعامالت بسيار نزدیک 
و موثری بوده که در پشتيبانی از طرح های کاربردی  وزارت 

بهداشت در حوزه پدافند غيرعامل داشته است. 
کارگروه های مختلفی در وزارت بهداشت مانند تحقيقات 
و فناوری، غذا و دارو، بهداشت، پشتيبانی و انتقال خون 
تشکيل شده که هریک از این کارگروه ها جلسات متعددی 
با یکدیگر برای هماهنگی بيشتر فعاليت ها داشته اند. کليپ 
و کتاب های آموزشی مانند »پروتکل های شيميایی« تدوین 
شده و به همراه کتاب آموزش همگانی در حوزه تهدیدهای 

پدافندی در اختيار مردم قرار داده شده است.
کارگاه های آموزشی و رزمایش های شيميایی به صورت کامال 
عملياتی انجام شده است و در این راستا مسولين خدمت رسانی، 

تحت آموزش های روزآمد قرار گرفته اند. 
الزم به تاکيد است در تمامی اقدامات فوق سازمان غذا و دارو 
مشارکت فعال داشته و با تشکيل کارگروه اختصاصی وظایف 
و ماموریت های خود را در این زمينه  انجام داده است. از 
جمله برنامه های آموزشی مرتبط با پدافند غيرعامل  درسطوح 
مختلف دانشی و مهارتی، برنامه ریزی در خصوص بازسازی و 
توسعه انبارهای استراتژیک دارو و تجهيزات و تامين ذخایر 

فراورده های مورد نياز در زمان بحران بوده است.

 بیماری های وارداتی
در كمین سالمت مردم
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 سعيد زمانی-خبرنگار حوزه زيستی

بر اساس تعریف پليس بين الملل در سال 200۷  بيوتروریسم 
عبارت است از منتشر کردن عوامل بيولوژیکي  یا  سمي  
انسان ها،   به   رساندن   آسيب   یا   کشتن   هدف   با  
حيوانات  و  گياهان  با  قصد  و  نيت  قبلي  و  به منظور  
وحشت آفریني، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهي 
از مردم به انجام عملي یا برآورده کردن خواسته اي سياسی 

یا اجتماعی.
 بشر همواره در طول تاریخ از تکنولوژی دست یافته خویش 
در جهت کشتار و نابودی انسان های بی گناه استفاده نموده 
است. در مورد بيوتروریسم نيز قضيه روشن است و استفاده 
از این عوامل دارای سابقه طوالنی می باشد. در جنگ های 
بيولوژیکی از عوامل بيولوژیک یعنی باکتری ها، ميکروب ها، 
قارچ ها، انگل ها، سموم گياهی و حيوانی و سموم موجود 

در ميکروب ها مانند بوتوليسم استفاده می شود. در ميان 
چهار روش کشتار جمعی شيميایی، رادیولوژیک، هسته ای 
و بيولوژیک تنها عوامل بيولوژیک زنده و قابل تکثير هستند. 
عوامل بيولوژیک به دليل مزیت های موجود در استفاده از 
آن برای مقابله با دشمنان چه در حد یک شخص و چه 
در حد واحدهای نظامی از گذشته مورد استفاده گروه ها 

و جنبش های سياسی و فرقه ها بوده است.  
کشورهاي  در  زرد  تب  شيوع  عامل  از  ایتاليا  استفاده 
در  آن کشور  در  اپيدمی  بروز  و  اتيوپی  مانند  آفریقایي 
از  سابق  شوروی  جماهير  اتحاد  استفاده   ،1960 سال 
باران زرد )مایکوتوکسين( عليه شورشيان محلی در سال 
19۷6، انفجار مرکز تحقيقاتی سوردالسک روسيه و شيوع 
عامل سياه زخم در سال 19۷9، استفاده رژیم اشغالگر 
صهيونيستی از عوامل تب زا عليه فلسطينيان در سال 1982، 
اسپری کردن گاز سارین در مترو ژاپن در سال 1995، و 
... نمونه ای دیگری از این موارد است که با نگاهی به آنها 
متوجه خواهيم شد که مبنای تعریف بيوتروریسم همين 
استفاده از عوامل بيولوژیک و توکسين های آن ها برای از 

بين بردن دشمن و ایجاد جو روانی بوده است.
امروزه پيشرفت های حوزه زیست شناسی و بيولوژی منجر 
به آن گردیده است که عوامل ميکروبی و توکسين های 
بيولوژیکی به سمی مهلک تبدیل شده و حيات و سالمتی 
بشر را تهدید نماید. ویليام فریست رئيس مجلس سنای 
آمریکا در سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
سویيس در سال 2005 عنوان کرد که بزرگترین تهدید 
موجود در جهان امروز بيولوژیکی است. وی پيش بينی 
از  بيولوژیکی  تا ده سال آینده حمالت مرگبار  کرد که 

راه خواهند رسيد. 
در طول قرن بيستم حدود 23 ميليون نفر از مردم جهان 
در اثر جنگ و نزاع جان خود را از دست داده اند. اما نمی 
توان پيش بينی کرد که در قرن بيست و یکم اوضاع بهتر 

خواهد بود.

 در قرن بيست و یکم علی رغم پيشرفت های پزشکی، شيوع طبيعی بيمارهای 
ميکروبی و ویروسی همچنان  بسيار هولناک است. تنها سه بيماری ماالریا، سل 
و نقص سيستم ایمنی بدن ساالنه نزدیک به 4 ميليون نفر قربانی می گيرند و 
در طول یک دهه 50 ميليون نفر را به کام مرگ می فرستند. حدود یک ميليارد 
نفر از مردم جهان در معرض سل هستند که تا سال 2020 حدود 35 ميليون 
نفر آنها خواهند مرد. عالوه بر این شيوع طبيعی باید بيوتروریسم را نيز به ماجرا 

اضافه کرد.
 می توان گفت با ورود به قرن 21 و پخش پاکت های سياه زخم در آمریکا در 
روز 18 سپتامبر 2001، بيوتروریسم ابعاد وسيع و نوینی یافته است، از محدوده 
عمليات های تروریستی -  نظامی خارج و شامل تهدیدات امنيت جسمی، زیست 
محيطی و غذایی به اشکال گوناگون شده و مورد استفاده گروهک های تروریستی، 
دولت های متخاصم، سازمان های اطالعاتی - امنيتی قرار گرفته است. با ظهور فرآیند 
گسترش ارتباطات ميان جوامع و جهانی شدن، بيوتروریسم دیگر یک مشکل 
صرفاً ملی نيست و تهدیدی جدی عليه جوامع بشری محسوب می شود. ارزیابی 
تهدیدات احتمالی استفاده از عوامل بيولوژیکی توسط گروه های تروریستی بسيار 
متفاوت از پيش بينی ها و ارزیابی های معمول در یک حمله نظامی توسط تانک 
یا موشک و هواپيما است و به سختی بتوان ارزیابی دقيقی از آن داشت. روز اول 
یک حمله بيوتروریستی شبيه یک روز عادی است حتی روزهای دوم سوم و 

چهارم نيز عادی است و توجهی را بر نمی انگيزد.
زمانی  تنها  می افتد.  اتفاق  زمان  طول  در  و  است  آرام  پدیده ای  بيوتروریسم   
می توان متوجه این حمله شد که تعداد کثيری از مردم به بيمارستان ها و مراکز 
درمانی مراجعه کنند. علت رجوع تروریست ها به سالح های زیستی ساده است. 
توليد و به کار گيری سالح های بيولوژیک داشتن علم و مهارت نسبی در حوزه 

ميکروبشناسی کافی است و نياز به علوم پيشرفته ندارد. 
دسترسی به این عوامل هم تقریبا سخت نيست و بطور مثال با استفاده از علم 
ژنتيک و دستکاری های ژنتيکی به عوامل بيماری زا دسترسی پيدا کرد. عامل 
مهم دیگر توليد نسبتا ارزان توليد، تکثير و پخش این عوامل است. بسياری از 
دستگاه های پخش کننده را می توان به راحتی برای پخش عوامل بيولوژیک تغيير 
کاربری داد. به عالوه بيوتروریست ها نيازی به دانستن مختصات دقيق محل یا 

نقطه هدف ندارند.
 افزون بر همه اینها برتری سالح های بيولوژیک نسبت به دیگر سالح ها این است 
که برای ساخت توليد انبار و ذخيره سازی سالح های اتمی و حتی شيميایی نياز 

»صیانت پایدار« گزارش یم دهد

بیوتروریسم تهدید هزاره 
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به هر تقدیر شواهد بسياری نشان 
می دهد که بيوتروریسم تهدید 
هزاره جدید است که طيف 
وسيعی از یک حمله فاجعه 
بار کشتار جمعی تا یک 
واقعه کوچک ميکروبی و 
با تکنولوژی سطح پایين 
را شامل می شود. کشورها 
هم اینک بارها انگشت اتهام 
حمالت بيوتروریستی را به 
سوی یکدیگر نشانه می روند. 
اروپا شيوع جنون گاوری را متوجه 
سازمان های جاسوسی آمریکا و استراليا 
می داند. چين در شيوع سارس آمریکا را مقصر 
می داند و هدف آن را ضربه اقتصادی به این کشور 

در آستانه شکوفایی اقتصادی می داند.
 از طرفی دیگر آمریکا نيز خود را نگران تر از همه 
در بابت تهدیدات زیستی نشان می دهد. به هر 
حال بيوتروریسم یک واقعيت است بنابراین مقابله 
با آن نيازمند شناخت تاکتيک ها و تکنيک های 
این جنگ نوین است. می توان گفت آموزش و 
تربيت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، پزشکان 
اورژانسی، پرستاران و...  پایه و اساس مبارزه با 
بيوتروریسم است. فعال سازی برنامه های مقابله، 
فعال کردن تيم های درگير در جستجو و امداد، 
فراهم کردن تمهيدات پزشکی و مراقبت ها، ایجاد 
مراکز بهداشتی قرنطينه، واکسيناسيون دسته جمعی، 
استقرار نظم در جامعه و اطالع رسانی از موارد حين 
بحران بيولوژیک برای کاهش تلفات و خسارت 
جنگ  با  مقابله  برای  آمادگی  و  آگاهی  است. 
بيولوژیکی باید به عنوان بخشی از سياست های 
کالن ملی و زیست محيطی پذیرفته شود و اجرای 
برنامه های استراتژیک مبارزه با بيوتروریسم حتی 

نباید اندک زمانی به تاخير انداخته شود. 
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  در ماه می 
2۰۱۸ مركز ایمنی سالمت 

جان هاپكینز یک سناریو را طراحی و 
شبیه سازی كرد. آنها تالش كردند تبعات 
انتشار یک ویروس آنفلوآنزای انسانی 

توسط یک گروه تروریستی تخیلی را برآورد 
كنند. آنها نشان داده اند كه چگونه تضعیف 

سیستم دفاعی بدن توسط یک ویروس 
حتی معمولی می تواند به یک فاجعه 

 انسانی و كشتار جمعیتی 
منجر شود

به وجود تاسيسات بزرگ می باشد و عمال ساخت و آزمایش 
این گونه سالح ها در خفا و پنهانی ممکن نيست اما سالح های 

بيولوژیک در خفا و تحت پوشش تحقيقات آزمایشگاهی، 
امروزه  می شود.  انجام   ... و  ميکروبشناسی  بيولوژیکی، 
بر  روز  به  روز  و  است  بيوتکنولوژی یک رشته درسی 
شده  باعث  گسترش  این  می شود.  گسترده  آن  دامنه 
است که سياست گذاران نتوانند حد نهایی توسعه این 
افزایش  باعث  خود  امر  این  کنند.  پيش بينی  را  حوزه 

تهدیدات شده است. 
در ماه می 2018 مرکز ایمنی سالمت جان هاپکينز یک 

سناریو را طراحی و شبيه سازی کرد. آنها تالش کردند تبعات 
انتشار یک ویروس آنفلوآنزای انسانی توسط یک گروه تروریستی 

تخيلی را برآورد کنند. 
آنها نشان داده اند که چگونه تضعيف سيستم دفاعی بدن توسط یک ویروس حتی 
معمولی می تواند به یک فاجعه انسانی و کشتار جمعيتی منجر شود. آنها در نهایت 
به این نتيجه می رسند که نظارت دقيق بر زیست شناسی مدرن و دیگر فناوری های 

بيولوژیک که ممکن است مرزهای سالمت بشر را درنوردند بایستی اجرا شود.
 یکی از مسائل و چالش های مهم در این زمينه این است که برخالف سالح های 
شيميایی و هسته ای پروتکل های منظم بين المللی که بازدیدهای برنامه ریزی نشده 
و سرزده انجام می دهند در زمينه سالح های بيولوژیک وجود ندارد و اتفاقا یکی از 
کشورهایی که هميشه با وضع مقررات و ایجاد پروتکل در این زمينه مخالف می کند 

ایاالت متحده آمریکاست.
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»صيانت پايدار« گزارش مي دهد
تجارب جهانی مقابله با 

آسیب های فضای سایبری  
 عمادالدين اشراقی

 فناوريهای نوين اطالعاتی و دستاوردهای فضای سايبری جوامع امروزی 
را با چالش ها و نگرانی های جديدی مواجه ساخته است که مواجهه ی 
کارآمد و مقابله با اين تهديدات از رسالت های خطير هر جامعهای محسوب 
می گردد. امروزه تزايد استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و بهره مندی 
اجتنابناپذير از رسانه های ديجيتال، زيرساخت های اجتماعی کشورها 
را شاهد تکوين مخاطرات و آسيب های عديدهای نموده است که تبعات 
نامطلوب فرهنگی، اخالقی، مالی و امنيتی بی شماری را نيز به دنبال دارد. 
سهولت دسترسی، سرعت باال، ناشناختگی و صعوبت رديابی منشاء تهديد 
از جمله بارزترين فاکتورهايی هستند که موجب تحول در ماهيت آسيب 
ها و تهديدهای ناشی از فضای سايبری شده است. در کنار رويکردهای 
مختلف اجتماعی و فرهنگی که ميتوان جهت مقابله با آسيبهای فضای 
سايبری و تحکيم هويت فرهنگی بکار بست، اتخاذ رهيافت های حقوقی 

و قضايی منسجم و بايسته نيز الزامی به نظر می رسد تا در همگرايی با 
ديگر سازوکارهای فنی، فرهنگی و اجتماعی، تضمين امنيت در محيط 
سايبری و کاهش خطرات و آسيب های آن را محقق سازد. در اين راستا 
مهم ترين تمهيدات حقوقی در مواجهه با آسيب ها و مخاطرات محيط 

سايبری به شرح ذيل قابل بررسی است.
1- سازوکارهای تقنينی و قضايی پيشگيرانه: افزايش تصاعدی سوءاستفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت پيشبرد مقاصد مجرمانه، پارادايم 
و ضرورت  ايجاد  را  سايبری«  امنيت  »مديريت  عنوان  تحت  جديدی 
از  بيش  را  برای خانواده ها  اينترنت  ايمنی  افزايش  ارائهی شاخص های 
پيش محسوس کرده است. با توجه به آنکه استفاده ناصحيح از فضای 
سايبری و شبکه های اجتماعی موجب بروز طيف وسيعی از ناهنجاريهای 
فردی و اجتماعی از قبيل مختل نمودن بهداشت روانی، ترويج محتواهای 
نامناسب، سوءاستفاده هاي مالي، تضعيف مبانی ارزشی و اخالقی، اخاذی 
و تهديد به انتشار فيلم يا عکس در فضای سايبری، نشر اکاذيب وغيره 

- در كشور استرالیا شبكه گزارش دهی جرایم سایبری )ACORN( ضمن ارائه ی مشاوره برای كمک به 
افراد برای تشخیص و پیشگیری از انواع شایع جرایم اینترنتی، امكان گزارش دهی جرایم رایانه ای را 

برای مردم فراهم ساخته است
-  در ایاالت متحده آمریكا »قانون نزاكت ارتباطات« ) Communications Decencey Act( برای 

تنظیم محتوای اینترنت، مسدود نمودن محتویات غیر اخالقی را مجاز دانسته است
-  در انگلستان »بنیاد نظارت بر اینترنت« )Internet Watch Foundation( در ۱۰ دسامبر ۱99۶ تشكیل 
شد كه  با هدف  به حداقل رساندن دسترسی به محتوای اینترنتی نامناسب به محدودسازی دسترسی 

كاربران به برخی محتواهای اینترنت و مسدودنمودن تارنماهای ضّد اخالقی مبادرت می ورزد



می شود؛ بکارگيری تمهيدات و تدابير پيشگيرانه، نخستين و بارزترين 
رهيافتی است که هر نظام حقوقی جهت مقابله با مخاطرات محيط سايبری 
ميبايست اتخاذ نمايد. در کشور استراليا شبکه گزارش دهی جرايم سايبری 
)ACORN( ضمن ارائهی مشاوره برای کمک به افراد برای تشخيص و 
گزارش دهی جرايم  امکان  اينترنتی،  انواع شايع جرايم  از  پيشگيری 
رايانه ای را برای مردم فراهم ساخته است. در اين راستا نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی ايران به منظور مقابله با آسيب های فضای سايبری 
رويکرد مدون و جامعی را تدوين کرده است که ضمن به رسميت شناختن 
بهره مندی از امکانات و نتايج مثبت فضای سايبری، حمايت از حقوق 
کاربران و پيشگيری از خطرات بالقوه فضای سايبری را در دستور کار 
خود قرار داده است. »منشور حقوق شهروندی جمهوری اسالمی ايران« 
در ماده 33 و 35 مقرر کرده است که حق شهروندان است که آزادانه و 
بدون تبعيض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطالعات و 
دانش در فضای سايبری بهره مند شده و از امنيت سايبری و فناوری های 
ارتباطی و اطالع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حريم خصوصی 
برخوردار باشند. عالوه بر اين طبق ماده 2 اساسنامه »مرکز مّلی فضاي 
مجازي« مصوب 1391 مواجهه فعال و مبتکرانه با فضاي مجازی و مقابله با 
تهديدات آن با استفاده از تدابير فنی و محتوايی و همچنين هشيارسازی 
مردم در مورد مخاطرات فضای سايبری از اهداف و سياستهای اين نهاد 
عنوان شده است. همچنين بر اساس مصوبه شورای عالی فضای سايبری 
با موضوع »توسعه فضای سايبری سالم، مفيد و ايمن« مصوب  کشور 
9۴/1/30 ايجاد محيط ايمن و تحفظ کاربران فضای سايبری از محتوا و 
رفتارهای آسيب زا و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضّر و ناسالم و 
ناايمن از وظايف نهاد مزبور تلقی ميگردد. عالوه بر اين »مرکز مديريت 
امداد و هماهنگی عمليات رخدادهای رايانهای« )مرکز ماهر( که  در سال 
87 ايجاد شد، پيشگيری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطالعات، انتشار 
بستههای راهنما برای مقاومسازی سامانه ها، ارايه هشدارها، اعالنات و 
مخاطرات را بر عهده دارد. همچنين دو نهاد مهم پليس فتا و مرکز آگاهی 
رسانی، پشتيبانی و امداد رايانهاي )مرکز آپا( در راستای پيشگيری از 
مخاطرات فضای سايبری ايفای نقش می کنند. مطابق بخشنامه پليس 
فتا »دفاتر خدمات اينترنت« به منظور شفاف سازی عملکرد، ساماندهی 
دفاتر، کاهش مخاطرات و آسيب ها و تأمين امنيت کاربران ملزم به لحاظ 
تمهيدات امنيتی و استفاده از نرم افزارهای امنيتی معتبر از قبيل آنتی 
ويروس ها، نرم افزارهای امنيت اينترنت وغيره می باشند. لذا نهادهای 
مزبور بر اساس مصوبات و آييننامه های مدون مکلف به ارائهی تمهيدات 
پيشگيرانه، آموزش و آگاهسازی عمومی در جهت تضمين امنيت در سامانه 
های هوشمند تلفن همراه، سامانه های صنعتی و شبکه های اجتماعی و 

به طور کّلی محيط سايبر هستند. 
2- تدابير نظارتی و محدود کننده: يکی ديگر از راهبردهای حقوقی که در 
مسير کنترل مخاطرات فضای سايبری و تقليل تبعات نامطلوب آن بکار گرفته 
می شود، اعمال رويکرد نظارتی و رهيافت تحديدی است. در اين راهبرد با  
افزايش نظارت توسط نهادهای ذيصالح، فعاليت هاي مضر و غيرقانونی در 
محيط سايبر مورد رصد و شناسايی واقع شده و تدابير محدودکنندهای از 
قبيل پااليش و ايجاد محدوديت در دسترسی به محتوا يا پايگاه های اينترنتی 
)فيلترينگ( مورد استفاده قرار می گيرد. راهبرد محدوديت دسترسی توسط 
نهادهای دولتی يا پااليش پايگاه های اطالعرسانی اينترنتی در اغلب  نظام های 
حقوقی و در راستای مقابله با ترويج خشونت، نژادپرستی، جرايم تروريستی 
و اخالقی اتخاذ می شود. همچنين در برخی از کشورها روش فيلترينگ 
داوطلبانه و پااليش محتوا از طريق خودکنترلی داوطلبانه توسط شرکتهاي 
ارائه کننده خدمات اينترنتی و موتورهاي جستجو نيز بکار گرفته می شود. 
 Communications ( »در اياالت متحده آمريکا »قانون نزاکت ارتباطات
Decencey Act( برای تنظيم محتوای اينترنت، مسدود نمودن محتويات 
غير اخالقی را مجاز دانسته است. در انگلستان »بنياد نظارت بر اينترنت« 
تشکيل شد  دسامبر 199۶   10 در   )Internet Watch Foundation(
که  با هدف  به حداقل رساندن دسترسی به محتوای اينترنتی نامناسب به 
محدودسازی دسترسی کاربران به برخی محتواهای اينترنت و مسدودنمودن 
تارنماهای ضّد اخالقی مبادرت می ورزد. نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران 
به عنوان يک اصل کلی در ماده 33  »منشور حقوق شهروندی« مقرر نموده 
است: »ايجاد هرگونه محدوديت مانند فيلترينگ، پارازيت، کاهش سرعت 
يا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صريح ممنوع است.« لذا تدابير نظارتی 
و محدودکننده صرفاً با ابتنای بر مستندات قانونی امکانپذير است. در اين 
راستا بر اساس ماده 22 قانون جرايم رايانهای »کارگروه تعيين مصاديق 
محتوای مجرمانه« در سال 1388 تأسيس يافت که نظارت بر فضای سايبری 

و پااليش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و همچنين رسيدگی به شکايات 
مردمی از وظايف اين نهاد می باشد.    

3- جرمانگاری و اتخاذ رويکرد کيفری: در کنار رهيافتهای پيشگيرانه 
و نظارتی که با هدف کاهش آسيبها و تحديد مخاطرات اتخاذ ميشود، 
نظامهای حقوقی به سلسله قواعد کيفری و سزادهنده جهت واکنش به 
مخاطرات مستحدثه و تهديدهای بالفعل نيز مجهز شدهاند. در عرصهی 
بينالملل »کنوانسيون جرايم سايبری« )کنوانسيون بوداپست 2001( نخستين 
معاهده برای مقابله با جرايم اينترنتی و جرايم سايبری است که  دسترسی 
غيرقانونی به داده ها، جعل وکالهبرداری رايانهای، شنود غيرقانونی و نقض 
حق مالکيت معنوی را به طور ويژه مورد توجه قرار داده است. همچنين در 
ماده 9 کنوانسيون بوداپست ضمن تقبيح هرگونه سوءاستفاده ی ابزاری از 
کودکان در جهت توليد محتويات نامناسب، کشورها را به تدوين قوانين 
داخلی در جهت مقابله با رفتارهای خالف شئونات اخالقی تشويق نموده 
 the( »است. در کشور پاکستان »مرکز مّلی واکنش به جرايم اينترنتی
نظارت،  برای   )National Response Center for Cyber Crime
پيگيری و مقابله با مجرمان سايبری فعاليت می کند. در زمينهی رهيافت 
کيفری و جرمانگارانه، نظام تقنينی کشور قوانين متعددی از جمله »قانون 
تجارت الکترونيکی مصوب 1382، قانون جرايم رايانه ای 1388، قانون 
نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غيرمجاز می 
کنند )مصوب 138۶( را تنسيق کرده است. لذا در مواردی که فعاليت 
در محيط سايبر دارای وضعيت مجرمانه باشد، مراجع قضايي و انتظامي 
نسبت به قضيه ورود کرده و ضمانتاجراهای کيفری مقرر در قوانين مذکور 
را اتخاذ خواهند نمود. در اين زمينه پليس فتا در مواجهه با جرايم سايبری 
از قبيل مزاحمت های اينترنتی، نشر اکاذيب، برداشت های غيرمجاز از 
حساب های بانکی، سرقت اّطالعات، اخاذی و کالهبرداری های اينترنتی، 
ترويج محتواهای نامناسب وغيره نقش ارزنده ای در پيگيری و برخورد با 
مجرمان جرايم اينترنتی ايفا می نمايد. عالوه بر اين نظام عدالت کيفری 
»آيين نامه  در  مقرر  رويکردهای  قبيل  از  ويژهای  قضايی  سازوکارهای 
جمع آوری و استنادپذيری ادله الکترونيکی« مصوب 1393، آيين دادرسی 
جرايم  به  رسيدگی  برای  تخصصی  دادگاه  و  دادسرا  تشکيل  افتراقی، 

سايبری ارائه نموده است.  
۴- حمايت قانونی از قربانيان جرايم سايبری: يکی ديگر از رويه های قانونی 
در مقابله با آسيبهای فضای سايبری، راهبرد حمايت تقنينی از قربانيان جرايم 
سايبری است. گرايش به استفاده از تکنولوژی های جديد، ارتباطات الکترونيکی، 
خريدو فروشهای آنالين، بانکداری الکترونيک، به اشتراک گذاری عکس ها 
و همچنين ناشناختگی هويت افراد در محيط سايبر، فرصت های گستردهای 
برای دسترسی غيرمجاز به اطالعات خصوصی افراد، نقض حقوق مالکيت فکری، 
تقلب، کالهبرداری، سوءاستفاده از حساب های بانکی و به طور کّلی قربانی 
شدن کاربر در فضای سايبری ايجاد نموده است. از اين رو اتخاذ رهيافت های 
حمايتی از قربانيان جرايم سايبری در بسياری از نظام های حقوقی مورد توجه 
قرار گرفته است. در اداره دادستانی شهر ميالن »واحد جرايم با تکنولوژی 
باال«  )The High Tech Crime Unit( در سال 2010 معاضدت مشترکی با 
شهرداری و کانون وکالی محّلی برقرار کرده  است تا تدابير قضايی الزمه برای 
مقابله با جرايم سايبری و محافظت از قربانيان را فراهم کند. در نظام حقوقی 
ايران حمايت قانونی از قربانيان جرايم سايبری در قالب اتخاذ ضمانت اجراهای 
کيفری و جبران خسارت )مسئوليت جزايی و مدنی مرتکب(، آگاه سازی و 
آموزش کاربران به پيشگيری از تبديل شدن به قربانيان جرايم سايبری، ارائه 
ی شيوه های توانبخشی، تشکيل دادسرا و دادگاه تخصصی برای رسيدگی به 
جرايم اينترنتی )ماده 30 قانون جرايم رايانهای(  مدّون شده است. همچنين 
طبق ماده 32 »منشور حقوق شهروندی جمهوری اسالمی ايران« کودکان 
حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نبايد در 
معرض محتوای غيراخالقی، خشونت آميز يا هر نوع محتوايی قرار گيرند که 

موجب غلبه ترس يا بروز آسيب جسمی يا روانی شود.
جمع بندی: باتوجه به افزايش بکارگيری تکنولوژيهای ارتباطی و بهرهمندی 
اجتنابناپذير از رسانههای ديجيتال، مديريت آسيبهای اجتماعی ناشی 
از محيط سايبری و تدوين راهبردهاي علمي و فني جهت تحفظ امنيت 
در اين عرصه از لوازم و ضروريات سياستگذاريهای کالن جامعه محسوب 
می گردد. دراين راستا به موازات رويکردهای مختلف اجتماعی و فرهنگی 
برای مقابله با آسيب های فضای سايبری، اتخاذ رهيافت های حقوقی 
و قضايی منسجم نيز ضروری می باشد و دراين زمينه بايد اذعان کرد 
رويه های قانونی در مهار آسيبهای فضای سايبری به همگرايی تدابير 
اتخاذ رويکردهای علمی و  اجتماعی، فرهنگ سازی، تجميع قوانين و 
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»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

IOT جهانی دیگر با انقالب
پوريا شاه منصوری – کارشناس فناوری اطالعات

شبيه به آتش سوزی در یک علفزار خشک،  اینترنت اشياء به سرعت و 
بی وقفه در حال گسترش است. در فيلم کالسيک علمی تخيلی ماتریکس 
شخصيت اصلی فيلم کينو ریوز قدرت دستکاری اشياء فيزیکی را با 
استفاده از ذهن خود دارد. اگرچه این فيلم خيال پردازانه و فانتزی 
و مربوط به سال 1999 بود اما امروز اینترنت اشياء در واقع همان 
کار را تحقق بخشيده است. در حقيقت اینترنت اشياء یک سازوکار 
بسيار پيچيده است که در قالب کلماتی ساده بيان می شود. اینترنت 
اشياء )IOT( اساسا یک سيستم یا مجموعه ای از ماشين ها یا اشيا 
است که با تکنولوژی گردآوری داده ساخته شده تا اشيا بتوانند با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند. فناوری ماشين به ماشين)M2M( طيف 
گسترده ای از کاربردها را در بر می گيرد اما اغلب به عنوان راهی برای 
پایش ميزان سالمت و وضعيت اشياء بی جان مورد استفاده در زندگی، 
قلمداد می شود. اینترنت اشيا در واقع اتصال اشيا هر نوع وسيله ای 
به اینترنت است که از نرم افزارها و حسگرها برای برقراری ارتباط، 
با  با دیگر اشياء استفاده می کند.  گردآوری داده و تبادل اطالعات 
اینترنت اشياء جهان گسترده تر می شود. مجموعه بی حد  و  مرزی از 
فرصت ها و ارتباطات به وجود می آید. اگرچه به شيوه ماتریکس ما 
هنوز نمی توانيم با قدرت تمرکز گلوله ها را متوقف کنيم اما بشر امروز 
می تواند به اشياء آموزش دهد که به حضور ما، حرکات ما، دستورات 
فيزیولوژیکی  رفتارهای  و  اشارات چشم و حتی حرکات  ما،  صوتی 
اتوماتيک ما مانند ضربان قلب و یا الگوهای خواب ما پاسخ دهند. 
IOT ترکيبی متصل بهم هم از حسگرها اشيا و افراد است که جریان 
آزاد ارتباطات و گفتگو را بين انسان و ماشين و نرم افزار و سخت افزار 

فراهم می آورد. با پيشرفت در هوش مصنوعی و یادگيری ماشينها 
این گفتگوها می توانند اشيا را برای پيش بينی، واکنش نشان دادن 

و پاسخ دادن فعال کنند.
بکارگيری  و  اجرای عملی  اما  IOT دامنه گسترده ای دارد  اگرچه 
واقعی آن هنوز در دوران کودکی قرار دارد. شرکت بين المللی داده 
)IDC( تخمين زده است که تا سال 2020 حدود 30 ميليارد دستگاه 
متصل به اینترنت اشياء وجود خواهد داشت. این شرکت همچنين 
برآورد می کند که ارزش اقتصادی اینترنت اشيا تا سال 2020 نزدیک 
به 1.5تریليون دالر خواهد بود. موسسه گارتنر این پيش بينی را در 
همين بازه زمانی با اعداد دیگری مطرح است و از اتصال حدود 21 
همچنين  می دهد.  خبر  دالر  تریليون   3 ارزش  با  دستگاه  ميليارد 
موسسه اریکسون رشد ساالنه 23درصد را بين سال های 2015 تا 
2021 را برای IOT پيش بينی کرده است و شرکت مک کينزی 
پتانسيل اقتصادی IOT را برای سال 2025 بين 2.۷ تا 6.2 تریليون 
دالر پيش بينی کرده است. انتظار می رود سرمایه گذاری در این حوزه 

تا سال 2025 به 13 تریليون دالر برسد.
IOT اگرچه تمام بخش ها را هدف قرار داده اما بخش عمده توسعه 
فعلی IOT بر روی فعاليت های صنعتی متمرکز است. با این حال 
برای مردم امکانات و فرصت های بی نظيری در زندگی روزمره خلق 
کرده است. مردم و کاربران IOT در حال حاضر می توانند به وسایل 
به  شوند.  متصل  دارند  کاربرد  آنها  روزمره  زندگی  در  که  شخصی 
عنوان مثال برخی برنامه های گوشی های هوشمند می توانند به طور 
خودکار درب ها را قفل نمایند، زنگ هشدار را به صدا در بياورند و 
پکيج سرمایشی یا گرمایشی را در غياب شخص تنظيم کنند. همچنين 
اینترنت اشيا یکی از منابع استرس و نااميدی یعنی رمز عبور عددی را 
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که شخص برای حفظ امنيت و کنترل مجبور به حفظ کردن یا یاداشت 
با استفاده از روش های  آن است را حذف می کنند چراکه کاربران 
بيولوژیکی و بصری این کار را انجام می دهند و مجبور نيستند هویت 
خود را با اعداد اثبات کنند. سنسورها ورودی های فيزیکی را اندازه 
می گيرند و آنها  را به داده خام تبدیل می کنند که به صورت دیجيتال 
ذخيره می شوند و برای تحليل و بررسی آماده می شوند. سنسورها 
پارامترهایی مانند درجه حرارت، فشار، نيرو، جریان و موقعيت نور 
را اندازه می گيرند و آنها را در درون هر چيزی از شبکه الکتریکی 
گرفته تا جاده ها و زیرساخت ها، موبایل و لباس ها و منزل و تجهيزات 
امنيتی تعبيه می کنند. سنسورها همه چيزهای هوشمند را پوشش 
می دهند؛ شهرها، محيط زیست، آب، صنعت، کشاورزی، اتوماسيون 

خانگی، سالمت و .. جزء این حوزه ها هستند. 
IOT در حال نفوذ به حوزه هایی است که اغلب مردم حتی به آن فکر 
هم نمی کنند. این کار مجموعه ای از فرصت های جدید و تهدیدهای 
بالقوه را باز می کند. تکنيک های نوین IOT کنترل راه دور محصوالت 
کشاورزی، دامداری و به دست آوردن آمار و ارقام مربوط به آنها کمک 
مهمی را به کشاورزان برای پاسخگویی به نيازهای غذایی جهان در 
سال های آینده بازی خواهد کرد. IOT دنيای تبليغات را نيز دگرگون 
خواهد کرد. بطری ها و بسته بندی های نوشيدنی و خوراکی هوشمند به 
توليدکنندگان این امکان را می دهد که از سالیق و ذائقه مصرف کننده 
با  امروزی آگاه شوند. هتل ها  از شکل  به شيوه هایی بسيار ساده تر 
شناخت  و  مهمان  چهره  تشخيص  به  می توانند   IOT از  استفاده 
اقدام کنند. حتی سنسورها و دوربين های  از ورود به هتل  او قبل 
تشخيص احساس می توانند به کارکنان هتل کمک کنند که گرسنه 
بودن یا نبودن مهمان را پيش بينی کنند و غذاهای مورد عالقه او را 
پيشاپيش سفارش داده و تهيه کنند. این شناخت حتی تا وضعيت 
اتاق مورد عالقه مهمان و شرایط نوری و دمایی آن نيز ادامه دارد. 
IOT همچنين در زمينه صنعت ساختمان نيز خيره کننده خواهد بود، 
ساختمان های هوشمند و سطحی از آسایش و صرفه جویی و کاهش 
هزینه هایی که به دنبال دارند بی سابقه است. خرده فروشی یکی دیگر 
با فرایند خرید فيزیکی به  IOT خواهد بود.  از عرصه های جوالن 
زودی خداحافظی خواهند کرد و تجارت الکترونيک روز به روز گسترده تر 
خواهد شد. مردم امروزه با استفاده از اینترنت اشيا به جای مراجعه به 

فروشگاه ها که فضای محدوی در اختيار دارند، به زودی قادر خواهند 
بود صدها دست لباس با طرح و رنگ مختلف را به صورت مجازی 
امتحان کنند. پيش بينی می شود تا سال 2020 فروشگاه های بزرگ 
ده ها ميليارد لباس متصل به اینترنت داشته باشند. یکی از چالش های 
قابل بحث اکوسيستم اینترنت اشياء بحث امنيت آن است. هم اشيا 
و  سایبری  حمالت  معرض  در  آنها  پشتيبانی کننده  پالتفرم  هم  و 
جاسوسی قرار دارند. امنيت IOT با یک واقعيت همراه است و آن 
استفاده می کنند که  پردازنده های ساده  از  اشياء  از  بسياری  اینکه 
ممکن است از رویکردهای پيچيده امنيتی پشتيبانی نکند. بسياری 
از فعاالن این حوزه بر این باورند که تهدیدهای جدید در این زمينه 
در آینده ظهور خواهند کرد و هکرها راه های جدیدی را برای حمله 
به دستگاه ها و پروتکل های IOT پيدا می کنند بنابراین به روز رسانی 
نرم افزار و سخت افزار در این زمينه باید مستمر و مادام العمر باشد. 
 IOT واقعيت این است که بسياری از شبکه ها و دستگاه های فعال
از حفره های امنيتی رنج می برند. بسياری از راه حل های امنيتی که 
استفاده می کنند برای استفاده از ابزارهای رایانه ای عمومی ایجاد شده 
و دستگاه های IOT اغلب فاقد قدرت محاسباتی ظرفيت ذخيره سازی 
و سيستم عامل مناسب برای راه اندازی چنين راه حل هایی هستند. 
حفظ حریم خصوصی نيز یکی دیگر از چالش های امنيتی این حوزه 
است. برخی از داده هایی که دستگاه ها جمع آوری می کنند خصوصی 
هستند و باید توسط فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات از بين بروند 
و افراد از این مهم اطمينان حاصل کنند که حریم شخصی آنها نقض 
نمی شود. چالش های متعددی هنوز در این راه وجود دارد. عمرکوتاه 
و   IOT شبکه  کم  نسبتا  دامنه  کم،  نسبتا  باند  پهنای  باطری ها، 
سرعت پایين انتقال داده ها، هزینه باال و ... از جمله این مشکالت 
است. در ارتباط با امنيت اینترنت اشياء یکی از سواالتی که به ذهن 
خطور می کند این است که مالک داده ها و اطالعات کيست؟ چگونه 
از آنها محافظت می کند؟ چه تضمينی وجود دارد که برای مقاصد 
که حسگرها  است  شرکتی  داده ها  مالک  آیا  نشوند.  استفاده  دیگر 
فردی که  یا  را می سازد  یا شرکتی که دستگاه ها  توليد می کند  را 
داده ها را گردآوری می کند. در هر صورت شواهد نشان می دهد که 
مالکيت داده ها در این زمينه شفاف نيست و پروتکل دقيقی هم در 

این خصوص وجود ندارد.
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دکتر رضا تقی پور، عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: فضای سایبری به دليل پویایی 
و تغييرات زیادی که دارد مانند ویژگی هایی همچون گمنامی و شرایط حاکم بر اینترنت، 
بسياری از تهدیدات در این فضا قابل پيگيری و منشأیابی نيستند که اهميت پرداختن به 

موضوع پدافند غيرعامل در حوزه سایبری را نشان می دهد.
وی افزود: بر طبق آمارهای قابل انتشار، علی رغم تمام سرمایه گذاری هایی که در حوزه امنيت 
و پدافند غيرعامل حوزه سایبری انجام می شود مشاهده می کنيم که باز هم تهدیدات بر 

فرصت های موجود سبقت می گيرند مثال طبق آمارها در 5 سال گذشته،  جرایم سایبری 
10 برابر یعنی 994 درصد، رشد داشته اند که به همين نسبت، تهدیدات در 

حوزه هایی که آمارهای آن منتشر نمی شود هم فزاینده است.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: در چنين فضایی، 
طبيعی است که نسبت به مصون سازی و حفاظت از زیرساخت های حياتی 
کشور، با سرمایه گذاری مناسب در پدافند غيرعامل اقداماتی را انجام 

دهيم که کشور در مواجه با تهدیدات دچار خسارت نشود.
تقی پور ادامه داد: در حوزه زیرساختی تالش هایی صورت گرفته است به 

خصوص سازمان پدافند غيرعامل و قرارگاه پدافند سایبری از نهادهایی 
بودند که اقدامات خوبی را در سال های اخير انجام دادند اما در زمينه قوانين 

و مقررات کشور، در حوزه های امنيت، مصون سازی و حفاظت از زیرساخت ها در 
برابر تهدیدات سایبری خأل قانونی داریم و الزم است که مجلس شورای اسالمی با همکاری 
دستگاه های مذکور از جمله پدافند غيرعامل قوانينی را تصویب کند تا با پيشگيری های به 
موقع، کسب آمادگی و سرمایه گذاری های الزم در حوزه پدافند، این فضا را مدیریت کنيم.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطالعات با بيان اینکه طبق پژوهش های کشورهای پيشرفته، 
تهدیدات سایبری نسبت به فرصت های این حوزه بيشتر است، افزود: اگر در زمينه پدافند 
سایبری سرمایه گذاری انجام نشود؛ با توسعه فضای مجازی مشکالت نيز گسترش می یابد 
و امکان دارد بسياری از فعاليت های مجازی چون تبادالت اقتصادی و تجاری در فضای 

سایبری دچار مشکل شود.
تقی پور ادامه داد: علی رغم تأکيدات شورای عالی فضای مجازی 
و مصوبات این شورا، زمان بندی و مرحله بندی مشخصی برای 
تکميل شبکه ملی اطالعات صورت نمی گيرد از طرفی موضوع 
اینترنت ملی که مصوب قانون برنامه پنجم توسعه بود و در حال 
حاضر برنامه پنجم توسعه به پایان رسيده و کشور وارد برنامه 
ششم توسعه شده است هنوز به طور کامل عملياتی نشده است 
و ما می بينيم که هيچ آمار و ارقام شفافی برای ميزان پيشرفت 

شبکه ملی اطالعات در دسترس نيست.
وی گفت: علی رغم اینکه همه دستگاه ها بر توسعه شبکه ملی 
اطالعات وفاق دارند و با وجود مبانی قانونی محکم همچون مصوبه 
مجلس شورای اسالمی و شورای عالی فضای مجازی هم چنين 
مطالبات مردمی و تأکيدات مقام معظم رهبری که از روز اول بر 
توسعه شبکه ملی اطالعات توجه داشتند، چون گزارش های شفافی 

ارائه نشده ميزان پيشرفت پروژه مبهم است.
عضو شورای عالی فضای مجازی با بيان اینکه به نظر من نيز 
افزود: مسئولين حوزه  اینترنت ملی خيلی کم است،  پيشرفت 
پس از گذشت سال ها تعریف معينی از فازهای مختلف پروژه و 
زمانبندی اجرای آن به صورت شفاف و روشن در اختيار مردم 
قرار نمی دهند که این خود نقص اساسی به شمار می رود چون 
شبکه ملی اطالعات یکی از زیرساخت های حياتی است که کشور 

به آن نياز دارد.
تقی پور افزود: از زمانی که در دولت دهم بحث اینترنت ملی را 
مطرح کردیم، خيلی از کشورها با الهام گرفتن از ما و نوآوری های 
خود بحث اینترنت ملی کشورشان را پيگيری کردند و امروزه 
کشورهای زیادی چون کره جنوبی و چين ایده های خود را به 
مرحله اجرا درآورده اند اما با وجود اینکه بحث اینترنت ملی در 
کشور ما خيلی زود مطرح شد هنوز اجرایی نشده است و این 
خود از عوامل ناامنی و عدم مصونيت در برابر تهدیدات فضای 

مجازی به شمار می رود.
عضو شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از این مصاحبه 
با اشاره به موضوع فيلترینگ تلگرام گفت: در مصوبه ای که 13 
خرداد 96 شورای عالی فضای مجازی داشت، خروج اطالعات از 
کشور توسط شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی ممنوع اعالم 
شده است و مسئولين باید پاسخ مطالبه مردمی را بدهند که چرا 
بعد از گذشت یکسال و نيم از مصوبه هنوز اقدامات جدی در این 

زمينه صورت نگرفته است.
تقی پور تصریح کرد: با استناد بر مصوبه فوق به 
هيچ پيام رسان و نرم افزاری اجازه داده نمی شود 
که big data  و اطالعات خصوصی افراد 
را از کشور خارج کنند چون این اطالعات 
از جمله مسائل حياتی و اسرار کشور است 
اما باید ساز و کار پيگيری و بازخواست از 
مسئولين را پيش بينی کنيم که مصوبات قانونی 

را اجرا کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون با پيام رسان های خارجی برخورد 
اجرایی صورت نگرفته و از آن ها تعهدی گرفته نشده که حق خروج 
اطالعات کاربران از کشور را ندارند و علی رغم اینکه بسياری از 
شبکه های اجتماعی خارجی در گذشته تعهد دادند که اطالعات 
قرار ندهند؛ حتی  بيگانه  اختيار کشورهای  را در  کاربران خود 
این تعهدات هم مورد توجه قرار نمی گيرد پس در حال حاضر 
بزرگترین چالش مقابله با فضای مجازی، ضمانت اجرایی مصوبات 

توسط مسئولين است.

عضو شورای عایل فضای مجایز:
برای حفاظت از زیرساخت ها 
در برابر تهدیدات سایبری 
خالء قانونی داریم
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خرداد 9۶ شورای عالی فضای 

مجازی داشت، خروج اطالعات از 
كشور توسط شبكه های اجتماعی داخلی و 
خارجی ممنوع اعالم شده است و مسئولین 

باید پاسخ مطالبه مردمی را بدهند كه 
چرا بعد از گذشت یكسال و نیم از 

مصوبه هنوز اقدامات جدی در این 
زمینه صورت نگرفته است
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در راستای توسعه هم افزایی های علمی و پژوهشی صورت  گرفت

انعقاد تفاهم نامه همكاری سازمان پدافند غیرعامل كشور 
و دانشگاه فنی وحرفه ای

نخستين گردهمايی دانش آموختگان و نخبگان پدافند غيرعامل در حوزه های مختلف با حضور سردار جاللی 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور، سردار احمد وحيدی رئيس دانشگاه عالی دفاع ملی، دکتر صالحی عمران 

رياست دانشگاه فنی و حرفه ای و جمعی از نخبگان و دانش آموختگان و  عالقه مندان برگزار شد.
در پايان اين مراسم دکتر صالحی عمران رئيس دانشگاه فنی و حرفه ای با سردار جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل 

کشور سندی را مبنی بر همکاری اين مجموعه آموزشی با سازمان پدافندغير عامل کشور امضا کردند.


