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- در ایاالت متحده با این 
استدالل که مهاجران زیادی از 
نقاط مختلف جهان به آمریکا 
می آیند و ممکن است این امر 
هویت فرهنگی آنها را دچار 

خدشه کند شدیدترین تدابیر 
دفاعی را در زمینه فرهنگی به 
کار می گیرند و با شیوه هایی 

مانند تست شهروندی، سوگند 
وفاداری، رعایت الزامات زبانی 
و ... مهاجران را گاهی مجبور به 
نادیده گرفتن و فراموش کردن 

پیشینه فرهنگی خود می کنند

دکتر محسن محبی
معاون توسعه فرهنگی و اطالع رسانی سازمان 

پدافند غيرعامل کشور

و شناسه یک  فقرات یک کشور  فرهنگ ستون 
ملت به شمار می رود و چنانچه آسيب ببيند تمام 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سياسی و محيطی یک 
کشور را متاثر می کند. فرهنگ بستر توسعه پایدار 
به شمار می رود و باعث ممانعت از تاراج ميراث 
مشترک بشری می شود. در چند دهه اخير بحث 
دفاع فرهنگی در محافل علمی تخصی جهان به 
کرات مورد بحث قرار گرفته است. در این مبحث 
نکات ظریف و دقيقی وجود دارد. آیا دفاع فرهنگی 
به معنای ترس از مواجهه با دیگر فرهنگ هاست؟ 
آیا پارادایم چند فرهنگ گرایی یک تهدید به شمار 
می رود؟ پس زمينه فرهنگی چه نقشی ایفا می کند 
و چندین و چند سوال مهم دیگر در این حوزه 
وجود دارد که هر کسی با استدالالت خاص خود 
به آنها پاسخ می دهد. یکی از پذیرفته ترین دالیل 
در زمينه دفاع فرهنگی رویه مهاجم فرهنگ غرب 
است. جهان غرب از فرهنگ دیدگاهی خودمحورانه 
و خودمرکز پندار دارد. به عبارتی هر فرهنگ، آداب 
رسوم و دیگر مظاهر فرهنگی اگر با چارچوب های 
مورد نظر آنها همخوانی نداشته باشد با انواع و اقسام 
تخریب ها و تحقيرها مواجه می شود، آنها نه تنها سایر 
فرهنگ ها را بعضا تخریب می کنند بلکه مدام در پی 

القای فرهنگ خود به سایر جوامع هستند.
استدالل که مهاجران  این  با  ایاالت متحده  در   
زیادی از نقاط مختلف جهان به آمریکا می آیند و 
ممکن است این امر هویت فرهنگی آنها را دچار 
خدشه کند شدیدترین تدابير دفاعی را در زمينه 
فرهنگی به کار می گيرند و با شيوه هایی مانند تست 
شهروندی، سوگند وفاداری، رعایت الزامات زبانی 
و ... مهاجران را گاهی مجبور به نادیده گرفتن و 
فراموش کردن پيشينه فرهنگی خود می کنند تا 
به تعبير آنها رفتار و فرهنگ صحيح را بياموزند. 
این است که جامعه غربی و به خصوص  واقعيت 

آمریکا با نوعی سوء ظن به فرهنگ مهاجران می نگرند و نگران این موضوع هستند که این افراد مهاجر به 
ارزش های ليبرال اعتقاد و باوری نداشته باشند. ممنوعيت حجاب و نقاب در محافل عمومی کشور فرانسه 

مثال بارزی از این قضيه است. 
فرهنگ نمادها و ابعاد مختلفی دارد. هنر زبان قوميت، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات همگی جزئی از 
بدنه فرهنگ به شمار می روند و هرچقدر کشوری این مظاهر فرهنگی را به شکل بهتر و کاملتر و رشک 
برانگيزتری داشته باشد گرگ های فرهنگی بيشتری در کمين آن هستند. در اینجا باید عالوه بر مفهوم 
دفاع فرهنگی به مفهومی جامع تری بنام امنيت فرهنگی نيز اشاره کنيم. دفاع کردن تابعی از امنيت است. 
امنيت فرهنگی مفهومی پيچيده تر است چراکه امنيت فرهنگی شامل حفاظت و مراقب روزمره و دقيق 
از باورها، افکار ایده ها، سياست ها و منطق فرهنگی یک جامعه به شمار می رود. به همان نسبت که نقطه 
مورد تهاجم گسترده و پراکنده است جنگ افزارها و تاکتيک های حمله نيز پرشمار و متنوع است. بنابراین 
پدافند فرهنگی نيز باید با همين نگاه نگریسته شود. می توان گفت امنيت فرهنگی یکی از ستون های 
امنيت ملی است چراکه در تعریف امنيت ملی تاکيد بر حفاظت از ارزش های ملی در مقابل تهدیدات و 
آسيب های داخلی و عمدتاً خارجی است و در واقع هویت فرهنگی بخش بزرگی از بنيان ها و ساختاری 
حاکميت و اجتماع را شکل تشکيل می شود و تخریب هویت و فرهنگ ملی مصداق کامل تهدید امنيت 

 پدافند فرهنگی
در میانه جنگ ترکیبی
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ملی به شمار می رود. زمانيکه از دفاع فرهنگی صحبت 
می کنيم بالفاصله پای حمله و تهاجم فرهنگی به 
ميان می آید. حمله به فرهنگ یک کشور حمله به 
باورها، دارایی های فرهنگی، هویت فرهنگی، حافظه 
فرهنگی آینده و گذشته فرهنگی و به طور کلی حمله 
به شان و منزلت یک ملت است. حمله به فرهنگ 
می تواند حمله به فرهنگ مادی و ملموس آن کشور 
مانند آثار باستانی و تاریخی، شاهکارهای معماری، 
ميراث های هنری و یا به فرهنگ معنوی یعنی عقاید، 
رسوم، علوم، معارف، ارزش ها، اندیشه ها و اخالقيات 
باشد. نقل قولی از یکی از شهروندان سوریه ای  ابعاد 
ماجرا را روشن تر می کند. وی در ارتباط با یکی از 
آشکارترین مظاهر حمله فرهنگی یعنی تخریب 
فيزیکی سازه ها و نمادهای فرهنگی کشورش در 
شهر حلب توسط مهاجمان می گوید: » من تخریب 
ساختمان های بسياری را در شهر و کشورم به نظاره 
نشسته ام اما بدترین درد و دردناکترین احساس 
زمانی در من ایجاد شد که در ميان خرابه های آثار 
باستانی شهرم ایستادم. احساس می کردم روح من 
تخریب شده و قطعه ای از بدن من جدا شده است. 
احساس کردم قلب پر جنب و جوش حلب از حرکت 

باز ایستاده است. تک تک این سنگ ها حرفت زندگی افرادی بود که در این تمدن زیسته اند«. این تنها در 
مورد یک بعد ملموس از فرهنگ مادی یعنی تاریخ و آثار باستانی است. این احساس به مراتب دردناک تر 
می شود زمانی که باورها، عقاید و ارزش های یک کشور توسط دشمن از بين می رود و به یغما می رود. 
حمله به معبد پالميرا و دیگر آثار باستانی و نمادهای فرهنگی سوریه توسط وحشی ترین و بی فرهنگ ترین 
مهاجمان اتفاقی و تصادفی و یا صرفا نشان دادن عمق خشونت نيست. آنها عامدانه و آگاهانه با هدف 
پاک کردن حافظه و هویت تاریخی یک ملت و تبدیل آنها به کشوری بی ریشه و بی هویت این اقدامات را 
انجام داده اند. در رابطه با این هجوم و حمله باید یادآور شد که داشتن تاکيک دفاع فرهنگی و استراتژی 
دفاع فرهنگی هر دو الزامی است. اگر تاکتيک درست استفاده نکنيم در یک حمله بازنده خواهيم بود اما 
اگر استراتژی مناسب نداشته باشيم تمام جنگ را خواهيم باخت. بنابراین استراتژی دفاع فرهنگی بسيار 

پراهميت و راهبردی است.
در کشور ما فرهنگ ایرانی اسالمی با پيشينه ای به درازای تاریخ سد محکمی در برابر تهاجمات و شبيخون های 
فرهنگی به شمار می رود و شواهد نشان می دهد به دليل همين استحکام و سترگ بودن آماج حمالت 
متعدد و بی وقفه دشمنان قرار دارد و هرکجا خأل، شکاف و نقصانی در این معماری بزرگ به وجود بياید 
بالفاصله دشمن حاضر است و مصالح خاص پر کردن آن خالء را با خود همراه آورده است. ترویج فساد، 
قداست زدایی از باورهای دینی، تخریب بنيان های فکری، نادیده گرفتن ارزش ها، القای یاس و نااميدی 
از فرهنگ خودی، خودباختگی و انحالل شخصيت و چندین و چند روش دیگر، از ابزارهای دشمن برای 
تهاجم فرهنگی است. الزمه دفاع فرهنگی نخست نيازمند شاخت انواع برخوردهای فرهنگی است. مبادله 
فرهنگی، تفاهم فرهنگی،  نفوذ فرهنگی و تهاجم فرهنگی همگی اشکال و تفاسير مختلف از یک پدیده 
هستند که به لحاظ روش ماهيت و هدف متفاوت هستند. متاسفانه در کشور ما تفاوت بين این اشکال 
برای بسياری از متوليان فرهنگی به خوبی تبيين نشده است و آسيب ها درست از جایی شروع می شود که 
ممکن است ما آن را مبادله فرهنگی بناميم. اگر شناخت و درک روشنی از این تعابير وجود داشته باشد 

نه از مواجهه فرهنگی خواهيم ترسيد و نه زمينه ای برای نفوذ فرهنگی فراهم خواهد شد. 
در پایان باید اشاره کرد که تهاجم فرهنگی غرب پدیده نوظهور و تعجب برانگيزی نيست بلکه ادامه رویه 
و خوی امپریاليستی آنان است که امروزه به عنوان سالحی کارآمد جایگزین شيوه های تهاجم نظامی 

اقتصادی و سياسی شده و یا به موازات آنها به کار می رود.
ضمن آنکه امروز کشور ما در گير یک جنگ تمام عيار ترکيبی است که تضعيف بنيان های فکری و هویتی 
زیربنای اصلی آن را تشکيل می دهد. دشمن در تالش است تا با تسخير ذهن مردم و دردست گرفتن 
عنان افکار عمومی سياست های جنگی خود را پياده کند. یک روز با همين حربه بازار ارز را برهم می ریزد 
و روز دیگر شایعه کمبود کاالهای حياتی و راهبردی را مطرح می کند. روزی تالش دارد تا از مفاهيم دینی 
و شرعی قدسيت زدایی کند و روز دیگر در پی ایجاد نااميدی از کارآمدی نظام مبتنی بر باورهای اسالمی 
است. با این تفاسير ماهيت حمله کامال روشن است. آنها از تمامی ابزارهای نوین رسانه ای و ارتباطاتی و 
آخرین دستاوردهای فناورانه خود برای پيروزی در این جنگ استفاده می کنند. اما باید گفت سوی دیگر 
ماجرا که دفاع فرهنگی است هنوز برای ما اهميت خود را به طور کامل بازنمایی نکرده است. گاهی سپرها 
و زره هایی که برای این دفاع به کار می بریم توان بازدارندگی الزم را نداشته و  زخم هایی را از این ناحيه 
پذیرا می شویم. بی دليل نيست که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( که اشراف کاملی بر این حوزه دارند 
بارها به تذکر و بعضاً عتاب مسئوالن فرهنگی کشور مبادرت می ورزند و لزوم دفاع فرهنگی را در راس 

بيانات خود قرار می دهند و مسئوالن امر را از ولنگاری فرهنگی برحذر می دارند. 

- دشمن در تالش است تا با 
تسخیر ذهن مردم و دردست 

گرفتن عنان افکار عمومی 
سیاست های جنگی خود را پیاده 
کند. یک روز با همین حربه بازار 
ارز را برهم می ریزد و روز دیگر 

شایعه کمبود کاالهای حیاتی و 
راهبردی را مطرح می کند. روزی 

تالش دارد تا از مفاهیم دینی 
و شرعی قدسیت زدایی کند و 

روز دیگر در پی ایجاد ناامیدی 
از کارآمدی نظام مبتنی بر 

باورهای اسالمی است



که برای بشر دارد مخاطراتی را نيز به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: معماری امروز جهان براساس توسعه فضای سایبری در حال شکل گيری است و 
درکنار آن فناوری ها با هم همگرا،هم افزا و یا تلفيق می شود و در قالب اشياء هوشمند، تجهيزات 

و سالح های مختلف هوشمند قرار می گيرند.  
 رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در ادامه گفت: زمانی که به اشيا قابليت )IOT( اضافه 
می شود می تواند مانند یک سيستم عمل کند که در کنار قابليت، مخاطراتی را نيز به همراه 

داشته باشد و همه اشيا و تجهيزات را می تواند در بربگيرد.
وی افزود: زمانی که اشياء هوشمند سيستمی شود تعامل درون سيستمی ميان آنها شکل می گيرد 
و با مرکزیت کامپيوتر و تراشه ای که در آن قرار می گيرد مدیریت می شوند و قابليت کنترل از راه 
دور و برنامه ریزی و عمل بر اساس برنامه می یابد ، در این حالت امکان دسترسی، نفوذ و کنترل 
از راه دور پيدا می کند که این نفوذ می تواند قانونی یا غيرقانونی باشد. پس همه تهدیدات فضای 
سایبری از این طریق به فضای فيزیک وارد می شود و احتمال نفوذ، کنترل از راه دور و مدیریت 

از راه دور دارند.
سردار جاللی شبکه های اجتماعی یا اینترنت و مردم را بسيار مهم دانست و گفت: شبکه های 
اجتماعی درکنار انتقال پيام، ایجاد اشتغال نيز کرده اند و در این فضا ارزرمز نيز ایجاد شده و در 
کنار آن قدرت بسيج کنندگی و تحرک و راهبری مردم در مقابل دولت شکل گرفته است، اتفاقاتی 

مانند حرکت جليقه زرد ها در فرانسه ناشی از همين قابليت شبکه های اجتماعی است.
وی افزود: شبکه های اجتماعی موجب شده دولتی در داخل دولت های قانونی کشورها ایجاد 
شود، که با ارزرمز می تواند بانک مرکزی کشورها را دچار چالش و مشکل کند و با فشار آرامش 

جامعه را بهم بزنند.
دکتر جاللی شبکه های اجتماعی را دارای یک موجودیت سياسی دانست که می تواند تعارض 
جدی با حکومت ها و دولت ها ایجاد کند و افزود: از شبکه های اجتماعی می توانند به عنوان سالحی 
 Social Media «عليه دولت ها استفاده کرد و کتاب اخيرا منتشر شده در آمریکا تحت عنوان

Warfare: Equal Weapons for All «مؤید این ادعا است.  
 سردار جاللی هوشمندسازی را در سه نسل ذکر نموده و گفت: نسل اول هوشمندسازی در 
حوزه الکترونيک و نسل دوم تلفيق فناوری سایبر و الکترونيک و در نسل هوشمندسازی قابليت 

برنامه ریزی نيز به موارد قبل اضافه می شود.

سخنان مهم سردار جالیل در همایش میل معمایر دفایع و امنییت نظام اسالیم

شبکه های اجتماعی و تاسیس 
یک دولت دست نشانده

7

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
ي س

حليل
ي ت

خرب
امه 

اهن
م

- معماری امروز جهان براساس 
توسعه فضای سایبری در حال 

شکل گیری است و درکنار آن 
فناوری ها با هم همگرا،هم افزا و یا 

تلفیق می شوند
- شبکه های اجتماعی موجب 

شده دولتی در داخل دولت های 
قانونی کشورها ایجاد شود، که با 

رمز ارزها می تواند بانک مرکزی 
کشورها را دچار چالش و مشکل 
کند و با فشار اقتصادی آرامش 

جامعه را بهم بزنند

سازمان  رئيس  جاللی  غالمرضا  دکتر  سردار 
پدافند غيرعامل کشور در نخستين همایش ملی 
معماری دفاعی و امنيتی نظام اسالمی در افق 
چشم انداز 1404 )فرصت ها و تهدیدات( که در 
دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد با گرامی داشت 
یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس و مدافعان حرم اظهارداشت: امروز 
در جهان اتفاقات مختلفی در حوزه فناوری در 
حال  در  باال  باسرعت  و...   )IOT( زمينه های

رخ دادن است.
 )IOP( و اینترنت و مردم )IOT( وی اینترنت اشياء
را موضوع مهم دیگری دانست که جهان در 
مواجهه با آن است و افزود: شبکه های اجتماعی با 
کارکردها و موضوعات مختلف در حال فراگيری 
است و تحوالت بسياری را با خود به ارمغان 

آورده است .
را  زیرساخت ها  هوشمندسازی  سردار جاللی 
یکی دیگر از پدیده های نوین دانست و گفت: 
هوشمندی زیر ساخت ها می تواند در کنار مزایایی 



- نسل اول هوشمندسازی 
در حوزه الکترونیک و نسل 

دوم تلفیق فناوری سایبری و 
الکترونیک بود و در نسل سوم 

قابلیت برنامه ریزی نیز به موارد 
قبل اضافه می شود

- در عملیات های ترکیبی دشمنان 
با استفاده از فناوری و شبکه های 
اجتماعی تهدیدات مختلفی را علیه 

کشور ایجاد می کنند و در این مسیر 
محور همه تهدیدات »مردم« هستند
- دشمنان در تهدیدات زیرساختی 
و حمالت سایبری به دنبال اخالل 

در شبکه انرژی، شبکه پدافند 
هوایی و دیگر حوزه ها هستند
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وی ترکيب و تلفيق فناوری با هم را یکی دیگر از 
پدیده های نوین دانست و گفت: با توسعه فناوری 
یک استراتژی کنترل جهانی توسط قدرت ها دنبال 
می شود، پس مدل اداره حکومت ها، شغل، کار 
و ... تغيير پيدا می کند و اکثر پدیده های سياسی 

، اجتماعی و ... را متحول می کند.
وی افزود: آمریکایی ها با جنگ نيابتی به دنبال 
متحد کردن کشورهای منطقه عليه ایران هستند، 
بر خالف گذشته که  از سوی دیگر جنگ ها 
هدف جنگ بودند امروز به تهدیدات مردم محور 
تبدیل شده اند، آنها از درگيری نظامی اجتناب 
را  مادون جنگ  فشار  استراتژی  اما  می کنند 

دنبال می کنند .
سردار جاللی تقویت غرب گرایان با تقویت فشار 
از درون را یکی دیگر از استراتژی های دشمن 
دانست و اظهار داشت: برای این کار همه ابزارها 
را به کار گرفته اند و عمليات ترکيبی سایبری را 

نيز استفاده می کنند.
وی افزود: عمليات جنگ مردم محور با استفاده از 
شبکه های اجتماعی مانند آنچه در سال گذشته 
شاهد آن بودیم و همچنين عمليات براندازی و 
جنگ ترکيبی به صورت جنگ مدرن زیرساختی 

از جمله استراتژی های جدید آمریکا است.
 دکتر جاللی اظهار داشت:جنگ اقتصادی با 
توسعه تحریم ها با هماهنگی درون نيز از جمله 
اقدامات آنهاست، در این شرایط ما شاهد ترکيبی 
از تهدیدات مردم محور هستيم آنها با تبادل داده 
در شبکه های اجتماعی ذهن و فکر مخاطب را به 
سمت سوی که خود می خواهند می کشند مانند 

آنچه در مسئله ارز و سکه دیده شد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: 

عمليات روانی با استفاده از شبکه های اجتماعی یکی دیگر از رویکرد های دشمنان انقالب اسالمی 
است، آنها با انتشار اخبار کذب و دروغ افکار مردم را آشفته و آنها را فریب می دهند.وی افزود: در 
عمليات های هيبریدی و ترکيبی دشمنان با استفاده از فناوری و شبکه های اجتماعی تهدیدات 

مختلفی را عليه کشور ایجاد می کنند و در این مسير محور همه تهدیدات مردم هستند.
سردار جاللی حمله سایبری به زیرساخت ها را یکی دیگر از تهدیدات دشمن دانست و تاکيد 
کرد: دشمنان در تهدیدات زیرساختی و حمالت سایبری به دنبال اخالل در شبکه انرژی، شبکه 

پدافند هوایی و دیگر حوزه ها هستند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در خصوص راهکارها و رویکردهای مقابله با مخاطرات این 
حوزه گفت: برای اینکه ما هم از خدمات، سرویس ها و کارکردهای فناوری های نو علی الخصوص 

سایبری حداکثر بهره مندی را داشته باشيم؛
باشد وگرنه دچار  امن  - باید زیرساخت های سایبری کشور، به صورت ملی، بومی، مستقل و 

تهدیدات و مخاطرات این فضا می شویم.
- تعریف قلمرو سرزمينی سایبری کشور در فضای ملی از دیگر راهبردهای جدی و اثرگذار به 
دفاع کشور در برابر تهدیدات سایبری می باشد که مانند کشورهایی که اخيرا این قلمرو را تعریف 

کرده اند و از آن دفاع می کنند ماهم می توانيم این کار را انجام دهيم.
- اگر بدون توجه به مالحظات دفاعی و صرفا با نگاه توسعه محور و تکنولوژی های سایبری را در 
کشور کورکورانه پياده سازی کنيم، در یک شبکه طراحی شده قرار می گيریم که شاید مخاطرات 

زیادی برای ما داشته باشند لذا موضوع پدافند غيرعامل از اهميت باالیی برخوردار است.



اما تحریم های اعمال شده عليه چند کشوِر تأثيرگذار خصوصاً روسيه، ایران و چين؛ نتایج معکوس داشت. 
به رغم حجم باالی این فشارهای کمرشکن، نظام های اقتصادی و سياسی کشورهای مذکور هنوز به 
خوبی پابرجا هستند زیرا این کشورها به درستی آموخته اند که در ميان مدت و بلند مدت، چگونه ادامۀ 

حيات بدهند. 
اولين تحریم اقتصادی عليه ایران پس از ملی شدن صنعت نفت توسط کشور انگلستان و در حمایت از 
شرکت نفت انگليس )British Petroleum( اعمال شد. اما سنگين ترین تحریم های طول تاریخ، همزمان 
با پيروزی انقالب اسالمی عليه ایران طراحی و با شيب افزایشی توسط ایالت متحده و سپس سازمان ملل 
متحد و اروپا اجرا گردید. با این حال به دليل استقامت باالی کشور در برابر تحریم های اقتصادی؛ امریکا 

و کشورهای متحدش نتوانسته اند به اهداف اعالمی خود دست پيدا کنند. 
اگرچه تحریم های اقتصادی، ضررهای مالی فراوانی را به کشور تحریم کننده وارد می کند اما به گونه ای 
برنامه ریزی شده که در کوتاه مدت و حداکثر در ميان مدت بتواند موجب فروپاشی نظام اقتصادی و 
سياسی کشور تحریم شده گردد. )به عنوان مثال، کارشناسان مالی برآورد می کنند که شرکت های 
امریکایی بيش از 200 ميليارد دالر بابت اعمال تحریم های اقتصادی عليه ایران دچار خسارت شده اند و 
دولت مجبور است به آنها غرامت بپردازد.(تحریم ها در ابتدا به سيستم صادرات و واردات کشور تحریم 
شده آسيب می زنند. بدین معنا که صادرات کاال و خدمات و همچنين دریافت پول و انتقال آن به داخل 
کشور را دچار مشکل می کنند. سپس ضعف صادرات موجب کاهش توليدات داخلی، بيکاری، کمبود 
توان واردات، کمبود کاال در بازار، خالی شدن خزانۀ ملی و تورم می شود. اندکی بعد نيز به دليل کاهش 
شدید سرمایه گذاری های خارجی؛ رکود هم اتفاق می افتد و با تشدید این چرخه، نظام اقتصادی کشور 
از هم می پاشد. متعاقب این شرایط، نارضایتی عمومی و ناآرامی های داخلی موجب بروز اعتراضات مردم 

عليه دولت یا جنگ های داخلی شده و نظام سياسی را هم دگرگون خواهد کرد.
وقوع این سناریو برای اغلب کشورهای تحریم شده، قطعی است اما در مورد چند کشور خاص بویژه ایران 
متفاوت بوده است. به همين دليل امریکا برای کوتاه کردن زماِن رسيدن به اغتشاشات مردمی و فروپاشی 
سياسی عليه اینگونه کشورها از ابزار جنگ روانی خصوصاً از رسانه ها استفاده می کند تا القای این حالت 
تشدید گردد.استفاده از ابزار رسانه در مبارزۀ نامتقارن با دشمن و تحليل او از درون، سابقۀ طوالنی دارد که 
نمونه هایی از آن را می توان در دوران کوتاه خالفت امام حسن مجتبی)ع( و ایجاد نفاق در لشگریان ایشان 
مشاهده کرد. اما در دوران کنونی می توان به عمليات روانی در دوران جنگ سرد امریکا عليه شوروی )پس 
از پایان جنگ جهانی دوم(، عمليات روانی عليه کشورهای مخالف ایاالت متحده در نيمۀ دوم قرن بيستم، 
جنگ شناختی )شناختی-فيزیولوژیک( در حملۀ نظامی امریکا به عراق و افغانستان و اخيراً جنگ های 
ادراکی؛ اشاره کرد. تمامی این روش ها )که بالغ از 100 تاکتيک می باشد( گونه هایی از جنگ  رسانه ای 

هستند که دوران جدیدی از جنگ های هيبریدی )ترکيبی( را به جهان تحميل کرده است.
در دهۀ اخير، جنگ های ترکيبی-رسانه ای، شيوه های مستقيم نبرد را به شيوه های غيرمستقيم و عمدتاً 
رسانه ای، تغيير شکل داده است. در این شيوه ها که مهمترین بستر ظهور آنها فضای مجازی است، از 
نمادها، مفاهيم و محتوای دارای ابهام برای تأثيرگذاری بر مخاطب استفاده می شود تا او را دچار اشتباه 

محاسباتی کرده یا قرار گرفتن در جای دشمن را به عنوان آرمان و ایده آل نهایی او القاء نماید.
 FATF به عنوان مثال می توان به اعتراف مارشال بيلينگزلی، دستيار وزیر خزانه داری امریکا و رئيس
در جلسه استماع کنگره آمریکا در سپتامبر 201۸ )شهریورماه 1۳۹۷( استناد نمود. وی ضمن اشاره به 
روش های دور زدن تحریم ها توسط ایران و لزوم استفاده از توان سفارت خانه های امریکا در کشورهای 
جهان برای مقابله با این اقدام ایران، صراحتاً اذعان کرد که در افزایش جهشی قيمت دالر در بازار ایران و 
سقوط قيمت ریال نقش مستقيم داشته است. پس از پيگيری این موضوع در آن زمان مشخص شد که 

بخش مهمی از سوداگری در بازار ارز، با برنامۀ قبلی، شبانه و در فضای تلگرام اتفاق افتاده است. 
با این حال، نکته  ای که نباید از نظر دور داشت اینکه وقتی سناریوهای تحریمی نتوانند اهداف تعيين شدۀ 
خود را محقق سازند کشورهای تحریم کننده مجبور به برداشتن تحریم ها یا عالج آن از طریق افزایش 

فشارهای رسانه ای بر مردم کشور هدف هستند.

 نقش رسانه
در جنگ های نامتقارن
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حميدرضا حسينی دانا
دکتری مديريت رسانه

شيوه های عملياتی تهدید و تهاجم  به کشورها در 
یکصد سال گذشته از مقابلۀ مستقيم و جنگ های 
رو در رو به روش های غيرمستقيِم بایکوت و تحریم، 
تبدیل شده  و همواره از شدت و ضعف  برخوردار 

بوده است. 
مقارن با پایان جنگ جهانی اول در سال 1۹1۷، ائتالف 
کشورهای پيروز فهرستی از تحریم های اقتصادی، 
سياسی و نظامی را عليه کشورهای مغلوب اعمال 
کردند. با آنکه طرفين مخاصمه در صلح به سر می بردند 
اما کشورهای فاتح برای جلوگيری از سرپا ایستادن 
مجدد کشورهای مغلوب یا برای به تأخير انداختن آن، 
با طراحی دامنه ای از تحریم های سياسی-اقتصادی، 

اهداف خود را دنبال  کردند. 
با پایان جنگ جهانی دوم و تشکيل سازمان ملل؛ 
شورای امنيت به عنوان مرجع صدور مجوز برای 
معرفی  جهانيان  به  بين الملی  تحریم های  اجرای 
شد. لذا از آن پس، تحریم  عليه کشورها با استفاده 
از منشور این شورا انجام می گيرد. از سال 1۹۸۹ 
و متعاقب فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، ایاالت 
متحده تالش کرد تا خود را به عنوان یگانه پليس 
این  از  استفاده  با  و  اقتصادی جهان معرفی کند 
جایگاه، دشمنانش را تحت فشارهای مضاعف قرار 
دهد. بنابراین از سال 1۹۹0 تا دهۀ دوم هزارۀ سوم، 
دورۀ اوج گيری تحریم های بين المللی و یک جانبه 
 گرایی امریکا و همچنين پيشی گرفتن از شورای 
امنيت بود. تعداد این تحریم های پرحجم با تمامی 
تحریم های هفتاد سال قبل از آن برابری  کرد و رقم 
پرونده های مذکور را به عدد 200  رساند.در برخی 
موارد مهم، امریکا با اخذ مجوز از شورای امنيت 
و گاهی هم بدون مجوز، تهاجم نظامی )مستقيم، 
غيرمستقيم و نيابتی( را نيز به تحریم های اقتصادی 
زیمبابوه،  کشورهای  پروندۀ  بررسی  نمود.  اضافه 
افغانستان،  عراق،  افریقای جنوبی،  ليبی،  سودان، 
سوریه و اخيراً کشور ونزوئال، ابعاد گوناگون تأثير 
تحریم های اقتصادی-نظامی را نشان می دهد که 
نظام  حتی  و  اقتصادی  نظام  فروپاشی  به  عمدتاً 

سياسی آن کشورها منجر شده است.

یادداشت تخصیص
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پدافند غریعامل در دیگر کشورها
FEMA، بزرگ اما ناتوان و پراشتباه

محمد اسکندری 
پرزيدنت کارتر در اول آوريل 1979 آژانس مديرت اضطراری فدرال 
)FEMA( را تاسيس کرد تا در آن زمان اياالت متحده تنها کشوری 
باشد که يک مرکز تخصصی برای مديريت بحران داشته باشد. اين 
از  سازمان  و  نهاد  وظايف چندين  تجميع  و  ادغام  واقع  در  سازمان 
جمله اداره ملی آتش نشانی، انجمن ملی خدمات هواشناسی، آژانس 
آمادگی فدرال، اداره بيمه فدرال، اداره خدمات عمومی و اداره کمک 
و رسيدگی به بحران و سازمان دفاع شهری بود. در سال 1980 کنگره 
مسئوليت های ديگری را نيز به اين سازمان سپرد که شامل آمادگی و 
کاهش خسارت زلزله از طريق اصالح قانون زلزله مصوب 1977، اصالح 
قانون غذا و سرپناه اضطراری و اصالح قانون برنامه ايمنی ملی بودند. 
در سال های بعد اين آژانس در معرض چالش ها و آزمايش های متعددی 
قرار گرفت و در بسياری از وقايع و باليا حضور داشته است. از جمالت 
حوادث مهم که FEMA در آنها ايفای نقش کرده است می توان به 
موارد زير اشاره کرد؛ سيل بزرگ ميدوست در سال 1993 که در امتداد 
رودخانه می سی سی پی رخ داد و 15 ميليارد دالر خسارت برای آمريکا 
به بار آورد،  زلزله6.7 ريشتری نورتريج کاليفرنيا که طی آن 20 هزار 
نفر بی خانمان شدند و 40 هزار ساختمان آسيب ديدند، حمله به مرکز 
تجارت جهانی در 11 سپتامبر سال 2001 که برج های دوقلو در منهتن 
نيويورک مورد حمله قرار گرفتند و حدود 3 هزار نفر کشته شدند. 
طوفان کاترينا در سال 2005 که طی آن بيشترين خسارات نصيب 
ايالت نيو اورلئان آمريکا شد و طی اين حادثه، 80 درصد از شهر و 
نواحی اطرافش در آب فرو رفته، تمامی ارتباطات تلفنی شهر قطع و 
بسيار از مردم نيز در آب غرق شدند. طوفان سندی در سال 2012 و 

اخيرا آتش سوزی کاليفرنيا.
اين سازمان که بودجه ساالنه آن نزديک به 15 ميليارد دالر است علی رغم 
اينکه 40 سال از عمر آن می گذرد و در چندين هزار سانجه و حادثه 
غيرطبيعی و طبيعی حضور داشته است، در مديريت بحران بسياری 
حوادث ناتوان و شکست خورده بوده است. توفان يا توفند ماريا در 
سپتامبر 2017 در پورتوريکو که ناپديد شدن 30 نفر را به همراه داشت 
از آن جمله است که سه و نيم ميليون نفر را در خاموشی کامل و قطع 

زيرساخت ها فرو برد و خدمات و کمک های حمايتی با تاخير بسيار زياد  
برای ساکنان جزيره توسط آژانس انجام شد. مقامات آژانس در طوفان 
پورتوريکو در برقراری ارتباط با مناطق جدا افتاده از جزيره ناتوان بودند 
و تا 72 ساعت نتوانستند به آن مناطق دسترسی پيدا کنند. آنها درکی 
روشن از آنچه که در جزيره اتفاق افتاده بود نداشتند و يک هفته بعد 
هنگامی که طوفان به طور کامل محو شده بود آنها توانستند نيمی از 
مسيرهای سيالب و تصفيه خانه های فاضالب را بررسی کنند. آنها حتی 
اطالعاتی در مورد 37 بيمارستان از 69 بيمارستان موجود نداشتند. 
علی رغم تالش های دولت ترامپ که سعی م يکرد شکست های پيشين 
در مواجهه با باليای طبيعی را جبران کرده و خود را موفق جلوه دهد 
اين حادثه نيز عرصه ای ديگر از ناتوانی و شکست های سيستماتيک 
و پاسخ های پر هزينه به فجايع بود. در پی اين حادثه ويليام لونگ 
که  نوشت  واشنگتن پست  روزنامه  در  گزارشی  در  آژانس  سرپرست 
اين باليای طبيعی نشان می دهد که ساختار سازمانی فعلی ما کارايی 
الزم را ندارد و همکاری با سازمان های محلی به خوبی انجام نمی شود. 
ضعف آژانس مديريت اضطراری فدرال مدت هاست آشکار شده است. 
پس از حادثه يازده سپتامبر و ناتوانی آژانس در مديريت اين فاجعه 
دولت فدرال مجبور شد در سال 2003 وزارت امنيت داخله را تاسيس 
کند و برخی از وظايف آژانس را به آن محول کند و آژانس را نيز ذيل 

و در درون اين وزارتخانه جای دهد.
آژانس مديريت اورژانس فدرال از زمان تاسيس همواره محل انتقاد 
بوده است که در مقاطعی اين انتقاد شديدتر شده است. بعد از طوفان 
واحد  هزار  از 800  بيش  و  نفر کشته شدند   1800 آن  در  که  کاترينا 
مسکونی تخريب شد اين انتقادات اوج گرفت و دولت فدرال و مشخصا 
آژانس متهم به تخمين نادرست و دست کم گرفتن طوفان شده بودند و 
مقدمات کار را فراهم نکرده بودند. بسياری اين انتقاد را اينگونه ادامه 
دادند که مايکل دی براون مدير آژانس در آن زمان از تجربه کافی در 
زمينه واکنش به باليای طبيعی برخوردار نبوده است و قبال عضو انجمن 
اسب سواری بوده است و فقط از طريق دوستی با مشاور بوش به مديريت 
آژانس رسيده است. آتش سوزی بزرگ کاليفرنيا در اکتبر 2017 يکی 
ديگر از ميدان های آزمايش آژانس مديريت اضطراری فدرال بود. اين 

ی
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د 

افن
پد
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آتس سوزی که در حقيقت شامل 250 آتش سوزی کوچکتر می شد که 
245 هزار هکتار وسعت داشت و طی آن حدود 60 نفر کشته شدند 
و حدود 13 ميليارد دالر خسارت به بار آورد. در اين آتس سوزی که 
در واقع بزرگترين آتش سوزی در تاريخ مدرن کاليفرنيا تا آن زمان 
بود 230 هزار نفر مجبور به تخليه محل زندگی خود شدند. حدود 11 
هزار آتش نشان از 17 ايالت آمريکا درگير اين آتش بودند. 980 ماشين 
آتش نشانی، 106 بولدوزور 40 هليکوپترو صدها تجهيزات ديگر به مبارزه 
با آتش پرداخته بودند، آتشی که حدود 13 هزار سازه را تخريب کرده 
بود. وزارت امنيت داخلی و آژانس مديريت اضطراری مسئول مستقيم 
پاسخگويی به اين حادثه بودند. اگرچه اولين مسئول و پاسخ دهنده 
سازمان ها و دولت های محلی بودند. در واقع برای اينکه دولت فدرال 
منابع را در اختيار FEMA قرار دهد بايد مقامات محلی به طور رسمی 
از رئيس جمهور درخواست کنند تا او نيز بر اساس قانون کمک و امداد 
رسانی اضطراری منابع را اختصاص دهد. اما آنچه که مشخص است 

اين فرايند به خوبی طی نمی شود.
در زمينه واکنش به آتش سوزی کمپ فاير که بزرگترين آتش سوزی 
تاريخ کاليفرنيا و بزرگترين آتش سوزی اياالت متحده از 1918 به اين 
سو بوده است نيز وضع به همين منوال بوده است. اين آتش سوزی 
که در 8 نوامبر سال 2018 و از نقطه ای شروع شد که طی 20 سال 
اخير 13 آتش سوزی بزرگ را تجربه کرده است، 240 مايل مربع را در 
بر می گرفت و 18800 سازه را ويران کرد. طی اين آتش سوزی که با 
سرعت 32 هکتار در دقيقه پيشروی می کرد مردم شهر پارادايس و 

ديگر شهرهای اطراف را در معرض هولناکترين فاجعه طبيعی تاريخ 
کاليفرنيا قرار می داد در جريان اين آتش سوزی قريب به 100 نفر کشته 
شدن و بيش از صدها نفر ناپديد شدند و خسارتی 16.5 ميليارد دالری 
به بار آمد. سرانجام پس از 17 روز سرانجام آتش مهار شد. روزنامه 
نيويورک تايمز با نگاهی طعنه آميز در گزارشی در سال نوامبر 2018 
در زمينه مديريت بحران آتش سوزی بزرگ کمپ فاير کاليفرنيا عنوان 
می کند که آژانس مديريت اورژانس فدرال معموال به آرامی و با حوصله 
به باليای بزرگ طبيعی پاسخ می دهد. برک النگ سرپرست آژانس در 
گزارش به کميته امنيت سنا در اين خصوص گفت اين جايگاه و موقعيت 
مناسب و مطلوب مدنظر ما نيست زمانی که آژانس مسئوليت بيشتری 
نسبت به آنچه در قانون برای آن تعيين شده می پذيرد و جاييکه ما 
اولين و اصلی ترين پاسخ دهنده به حادثه برای چندين هفته هستيم 

نمی توانيم سرعتی باالتر از اين وضعی که هست داشته باشيم.
به هر تقدير نوامبر 2018 نقطه تاريکتری از مديريت بحران آژانس 
مديريت اضطراری فدرال نسبت به اکتبر 2017 به شمار می رود. حقيقت 
اين است که اياالت متحده در زمينه مانيتورينگ شاخص ها و نشانگرها 
در کاليفرونيای شمالی و مرکزی و ترکيب آنها با پيش بينی های بلندمدت 
دچار اشتباه شده است. همچنين نقش کم رنگ آژانس در اين آتش سوزی 
نشان دهنده اين است که توانايی الزم برای مديريت بحران قبل حين و 
بعد از فاجعه در اياالت متحده به خوبی انجام نمی شود و اين کشور در 
حالی ادعای مديريت بحران جهانی را دارد که از مديريت بحران های 

طبيعی پرشمار خود نيز عاجز است. 

- آژانس مدیرت اضطراری فدرال آمریکا )FEMA(  که بودجه ساالنه آن نزدیک به 15 میلیارد دالر است علی رغم اینکه 40 سال از عمر آن می گذرد 
و در چندین هزار سانجه و حادثه غیرطبیعی و طبیعی حضور داشته است، در مدیریت بحران بسیاری حوادث ناتوان و شکست خورده بوده است

- در آتش سوزی اخیر در کالیفرنیا FEMA در زمینه مانیتورینگ شاخص ها و نشانگرها در کالیفرونیای شمالی و مرکزی و ترکیب آنها با پیش بینی های 
بلندمدت دچار اشتباه شد، همچنین نقش کم رنگ آژانس در این آتش سوزی نشان دهنده این است که توانایی الزم برای مدیریت بحران قبل حین 
و بعد از فاجعه در ایاالت متحده به خوبی انجام نمی شود و این کشور در حالی ادعای مدیریت بحران جهانی را دارد که از مدیریت بحران های 

طبیعی پرشمار خود نیز عاجز است



گفت وگو از حامد رشيدی 
مهندس چنگيز جوادپور، مدیرکل مدیریت بحران، پدافند غيرعامل 
و HSE سازمان بنادر و دریانوردی می گوید: اگرچه بسياری از بنادر 
ما در زمانی احداث شده که مباحث پدافندی مطرح نبوده اما با 
این وجود بسياری از مسائل رعایت شده است. این در حاليست 
امروز در ساخت بنادر جدید، مباحث پدافند غيرعامل از اهميت 

ویژه ای برخوردار است.
تعريف  در سازمان شما چگونه  غيرعامل  پدافند  سوال: 

می شود و چه مصاديقی دارد؟
 حمل و نقل دریایی در دنيا به عنوان حمل و نقلی ارزان و ایمن 
شناخته می شود که می تواند حجم بسيار باالیی از کاالها را جابه جا 

کند و از این رو در تجارت جهانی جایگاه ویژه ای دارد.
در کشور ما نيز هم در شمال و هم در جنوب مرزهای دریایی طوالنی 
و وسيعی داریم و این فرصت خدادادی و موقعيت استراتژیکی برای 
تجارت و داد و ستد کاال است. بيش از ۹0 درصد کاالهای کشور 
از طریق سازمان بنادر وارد و بخشی عمده ای از نيازهای مردم در 
کشور از طریق، بنادر تامين می شود. این امر اهميت زیادی در 

توسعه اقتصادی، تجاری و تامين مایحتاج زندگی مردم دارد.
بنادر و دریانوردی در  برخالف تصور غالب بين مردم، سازمان 

زمينه پدافند به هيچ عنوان دید نظامی نداریم، چون کار سازمان بنادر و دریانوردی نظامی 
نيست. ما در دو مقوله اساسی انجام وظيفه می کنيم. یک بخش، حاکميتی است، آنجایی که 
ما به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران، متولی آب های سرزمينی، حمل و نقل دریایی 
و مسئول دریانوردی ایمن، ضمن حفظ محيط زیست دریایی هستيم. در همين زمينه در 
کنفوانسيون های مختلف دریایی عضو هستيم که به عنوان نماینده کشور، باید الزامات آنها 

را رعایت کنيم و به آن پایبند باشيم. 
بخش دوم کار ما، مربوط به امور تجاری است. بدان معنا که به عنوان متولی حمل و نقل 
دریایی باید کشتی های ایمن داشته باشيم و اسکله های ما از زیرساخت های مطلوب برخوردار 

باشند و بتوانيم با ایجاد یک شرایط امن و ایمن، ورود و خروج کاالها را تضمين کنيم.
برای این کار نيازمند این هستيم که مشکالت و آسيب های خود را از دیدگاه پدافند غيرعامل 
شناسایی کنيم، با این کار می توانيم اتفاقاتی را که ممکن است در بخش های مختلف به ما 
صدمه بزند پيش بينی کنيم. این مشکالت می تواند در اسکله، بارانداز، انبار، تامين انرژی، 
راه های  و همچنين،  کامپيوتری  و شبکه های  برق  و  آب  تاسيسات  ارتباطی،  شریان های 
ارتباطی بندر، چه راه های ورود و خروج کاال یا کانال های دسترسی دریایی به بندر و... بروز 
کند. ما باید تمام این آسيب ها را شناسایی کنيم و برای آن راهکار پيدا کنيم. تا اگر خدایی 
نکرده در بخشی آسيبی چه به صورت انسان ساخت و چه به صورت طبيعی رخ بدهد ما 
دچار بحران نشویم و بتوانيم این خدمات را ادامه دهيم تا مشکلی برای حمل و نقل دریایی 

کشور ایجاد نشود.
سوال:  چه تهديداتی وجود دارد که سازمان بنادر و دريانوردی بايد برای مقابله 

با آن آماده باشد؟
 در زمينه تهدیدات طبيعی، مشکالتی رخ می دهد که می توان به طوفان های سهمگين 
یا سونامی ها اشاره کرد. بندر، نقطه اتصال خشکی به دریاست. برای مثال وقتی در کنار 
اسکله ها، حوضچه های آرام و ایمن وجود نداشته باشد، با وجود کشتی ها در بندرگاه ممکن 
است، کشتی ها با هم برخوردار داشته باشند. طوفان هم می توانند، تجهيزات ما را در بندر، 
با مشکل روبه رو کنند. از سوی دیگر، بنادر به ویژه در جنوب کشور در مناطق گرمسيری 
است و دما هوا در آنجا باالست، در این ميان این گرما می تواند با تاثير روی برخی محموله ها، 

ایجاد خوداشتعالی و آتش سوزی کند. 
در بخش انسان ساخت، با توجه به اینکه دنيا به سمت فناوری های اطالعاتی و رایانه ای و 
سيستم های الکترونيکی رفته است، IT یک نياز اجتناب ناپذیر است بنادر نيز دارای ارتباطات 
بين المللی هستند چون کاال، صاحبان آن و کشتی ها از کشورهای مختلف با این مناطق 
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مدیرکل پدافند غریعامل و HSE سازمان بنادر و دریانورید در گفت وگو با »صیانت پایدار« پاسخ یم دهد

بنادر ما چقدر براساس استانداردهای 
پدافند غیرعامل ساخته شده است؟ ی
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مراوده دارند، بنابراین یکی از تهدیداتی که وجود دارد و ممکن است روزی برای ما ایجاد 
مشکل شود، تهدیدات سایبری است. اگر مشکلی به صورت انسان ساخت برای ما ایجاد شود 
و هدفی پشت پرده باشد و دشمنی قصد این کار را داشته باشد، ما را با مشکل مواجه می کند، 
بنابراین ما باید خود را با بررسی آسيب ها و شناسایی نقاط ضعف و تهدید از طریق برگزاری 

مانورهای سایبری، آماده و از بروز حوادث این چنينی پيشگيری کنيم. 
از سوی دیگر بخشی از مایحتاج ضروری مردم کشور مانند غالت، برنج، ذرت، سویا، جو 
و... از طریق بنادر به کشور وارد می شود. این اقالم باید از نظر سالمت زیستی مورد بررسی 
قرار گيرند، یعنی ما ممکن است تهدیدات زیستی داشته باشيم، کافيست دشمن به طریقی 
بتواند، آلودگی در یکی از این کاالها ایجاد کند، این کار فاجعه بار خواهد بود و از همين رو 
ما باید در این زمينه اقدامات پيشگيرانه را مدنظر قرار دهيم. از همين رو، کاال قبل از ورود 
توسط متوليان بحث بهداشت و سالمت مانند وزارت بهداشت، جهادکشاورزی و دامپزشکی 
بررسی می شود و ما اجازه ورود کاالی مشکوک و آلوده را به کشور نمی دهيم. اینها مواردی 

است که مدیریت و نظارت بر آن باید با نگاه پدافند غيرعامل انجام شود.
سوال: استراتژی سازمان بنادر و دريانوردی در حوزه مقابله به تهديدات سايبری 

چيست؟
 ما با همکاری و هماهنگی با سازمان پدافند غيرعامل و مرکز ملی فضای 

مجازی، سعی می کنيم ساالنه چند رزمایش سایبری را در بنادر انجام 
دهيم که مشکالت موجود در سيستم شناسایی شود و راهکاری برای 
رفع این موارد پيدا کنيم. همچنين با توجه به تهدیدات دشمن 
مبنی بر قطع یا مختل شدن اینترنت کشور، سياست ما این است 
که بستر فضای سایبری را از اینترنت خارجی برداریم و در شکبه 
اینترنت داخلی)اینترانت( قرار دهيم که در هنگام حمله سایبری 

احتمالی با کمترین مشکل مواجه باشيم.
سوال: در زمينه بومی سازی تجهيزات مورد استفاده سازمان 

در چه شرايطی  غيرعامل  پدافند  در حوزه  دريانوردی  و  بنادر 
قرار داريم؟

 یکسری از تجهيزات هست که از تکنولوژی مدرن و نوینی برخوردارند، در این زمينه امکان 
بومی سازی فعال فراهم نيست. به ویژه در حوزه سایبری از سوی دیگر وظيفه اصلی سازمان 
بنادر، سرمایه گذاری روی این بخش نيست و ما فقط بهره بردار هستيم و امکان سرمایه گذاری 
در این زمينه را نداریم. اما در زمينه تجهيزات مربوط به بندر، ما به توانمندی های خوبی دست 
یافته ایم. مانند ساخت شناورهای خدماتی از قبيل یدک کش ها، الیبروب ها در کشور توليد می شود 
و ما هم سعی می کنيم تا حد امکان از ساخت داخل استفاده کنيم. اما بسياری از تجهيزات 
مانند جرثقيل های بزرگ و امثال آن تعداد کشورهایی که از توان ساخت آن برخوردارند بسيار 
اندک است و ما به ناچار از تجهيزات خارجی استفاده می کنيم و فعال امکان توليد آن در داخل 

کشور وجود ندارد. 
سوال: بزرگترين چالشی که در سازمان بنادر و دريانوردی در حوزه پدافند غيرعامل 

با آن مواجه هستيد چيست؟
 عمده چالش ما محل قرار گرفتن بنادر است، چون بنادر در نقطه صفر مرزی یا نزدیک به 
آن قرار دارد و این امر بنادر را از نظر بروز مشکالت طبيعی و انسان ساخت، آسيب پذیرتر 

می کند. 
از همين رو ما نيازمند محافظت از زیرساخت هایمان هستيم و در کنار بنادر اصلی باید بنادر 
جایگزین تعریف کنيم. در حال حاضر مطالعات تفصيلی در حوزه پدافند را با همکاری سازمان 
پدافند غيرعامل کشور، دانشگاه مالک اشتر و پژوهشکده راه و شهرسازی انجام داده ایم و در 
آنجا آسيب های بنادر شناسایی و برای آن راهکار طراحی شده است. ایجاد بنادر جایگزین 
برای مواقع بحران، یکی از این راهکارهاست که هم بخش دریایی و هم بخش بندری و 

خشکی را شامل می شود. 
نکته دیگر، راه های ارتباطی بنادر با شهرهای داخل کشور است، حمل و نقل ما در حال 
حاضر عمدتا جاده ای است. این یکی از نکاتی است که باید در مورد آن کار شود تا ما بتوانيم 

راه های جایگزین مانند ریل داشته و در مواقع حساس مشکلی نداشته باشيم.
سوال: بنادر ما چقدر براساس استانداردهای پدافند غيرعامل ساخته شده است؟

  هنگامی که این بنادر در سال های دور ساخته شده است شاید کسی با دیدگاه پدافند غيرعامل 
به این موضوع نگاه نکرد، اما براساس تجارب و تفکری که وجود داشته، برای جلوگيری و 
پيشگيری از مشکالت، ناخودآگاه بخش عمده ای از الزامات پدافندی رعایت شده است. برای 
مثال با توجه به شرایط اقليمی، استفاده از منابع مختلف برای تامين انرژی بنادر، یک کار 
13پدافند غيرعاملی است. چون اگر برق نباشد، کار بندر می خوابد. شاید آن زمان با دید پدافندی  شور12
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به موضوع نگاه نشده باشد اما خود به خود 
حال  در  است.اما  شده  رعایت  مسائل  این 
حاضر دید پدافند غيرعاملی در بنادر حاکم 

شده است. 
سوال: آيا بنادری که در حال حاضر ساخته 

می شود با معيارهای پدافندی همخوان است؟
  در حال حاضر کميته ای در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد 
که این کميته متولی بررسی کارشناسی پروژه هایی است که در 
بندر در دست انجام است و براساس ضرورت و جانمایی و... برای آن 
تصميم گيری می کند. یکی از اعضای این کميته، اداره کل مدیریت 
بحران، پدافند غيرعامل و HSE سازمان بنادر و دریانوردی است 
که موظف است پروژه ها را از دیدگاه پدافندی مورد بررسی قرار 

داده و الزامات الزم را برای رعایت اعالم کند.
سوال: مقام معظم رهبری در ديداری که با مسئوالن پدافند 
غيرعامل کشور داشتند، اين مسئله را مطرح کردند که 
مديران آنگونه که بايد و شايد به مسئله پدافند غيرعامل 
توجه نمی کنند، به نظر شما دليل اين عدم توجه بين مديران 

چيست؟
  من در همين جا باید از مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و 
اعضای محترم هيات عامل تشکر کنم، زیرا حداقل در یک سال 
اخير که من در اینجا حضور داشته ام، حمایت های خوبی از مباحث 
پدافندی داشته اند.  گفته رهبر انقالب کامال صحيح است. به اعتقاد 
من دليل عدم توجه به مسائل مربوط به پدافند غيرعامل این است 
که موضوع پدافند غيرعامل برای مدیران ارشد و ميانی دستگاه های 
اجرایی ما، شناخته شده و کامال آشکار نيست. به عبارتی در مورد 
آن ابهام دارند. بسياری پدافند غيرعامل را به عنوان موضوعی نظامی 

می بينند که الزمه اصالح این روند، فرهنگ سازی است. 
متاسفانه این فرهنگ سازی خيلی خوب در سطح کشور انجام نشده 
است. مدیران ما شناخت خوبی پيرامون موضوع پدافند غيرعامل 
ندارند و اهميت و حساسيت آن را درک نکردند، اما خوشبختانه 
در سازمان بنادر و دریانوردی با حضور مدیرعامل سازمان،  دیدگاه 
کامال متحول شده و در حال حاضر به جایگاه و اهميت پدافند 
غيرعامل اعتقاد دارند و اقدامات در این بخش پيگيری شده، به 
آن بها داده می شود و توجه این موضوع در سازمان بنادر به خوبی 

جا افتاده است. 

ی
بد

کال
د 

افن
پد

 -  بیش از
 90 درصد کاالهای کشور از 

طریق سازمان بنادر وارد و بخشی 
عمده ای از نیازهای مردم در کشور از 

طریق، بنادر تامین می شود
-  ما نیازمند محافظت از 

زیرساخت هایمان هستیم و در کنار 
بنادر اصلی باید بنادر جایگزین 

تعریف کنیم
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 روح اهلل باقری- کارشناس توسعه پايدار

بنابر تعاریف ارائه شده، پدافند غيرعامل 
مجموعه ای از اقدامات غيرمسلحانه است 
که موجب افزایش بازدارندگي، کاهش 
آسيب پذیری، تداوم فعاليت های ضروری، 
ارتقاء پایداری ملي و تسهيل مدیریت 
بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات 
نظامي دشمن مي گردد و به مجموعۀ 
اقدام ها و تدابيری اطالق می شود که 
و  را تسهيل می کند  مدیریت بحران 
آثار مخاطره های طبيعی و انسانی را 
با بحران سنجی و ارزیابی پتانسيل های 
مخاطره آفرینی هر محدوده، مد نظر 
یا بحران های تهدیدکننده، در هر  نوع بحران  به  با توجه  و  قرار می دهد 

محدوده برنامه ریزی می کند.
بعبارتی دیگر پدافند غيرعامل به معني ارزیابي آسيب پذیری ها و تهدیدهای 
احتمالي و برنامه ریزی برای حذف این موارد است و باید در اجرای طرح های 
اقتصادی، اجتماعي و توسعه ای کشور، مورد توجه ویژه قرار گيرد. ارزش 
محيط را کشف کند و در فرآیند آمایش سرزميني برای توسعه دیدگاه  

پدافند غيرعامل اجرا شود.
از سویی دیگر تعاریف مختلفی در مورد توسعه پایدار مطرح شده ولی در 
تعریفی جامع  این طور بيان شده که توسعه پایدار را می توان مدیریت 
روابط سيستم هاي انساني و اکوسيستم ها به منظور استفاده پایدار از منابع 
در جهت تأمين رفاه حال و آینده انسان ها و اکوسيستم ها تعریف کرد.شرط 
رسيدن به توسعه پایدار توجه و اجرای این موارد است که اساس فرایند 

توسعه پایدار هستند: 
1-تجدید نظر در روابط انسان با محيط اکولوژیک، تحت تاثير توان تکنولوژی

2-تغيير نگاه تخصصی و عمومی به اکوسيستم ها، از منظر کمی و کيفی 
در برنامه های توسعه

و مختصات  و جنسيت  زمان  فرای  نسلها،  بين  نگاه  در  تساوی  ۳-ایجاد 
جغرافيایی در فرایند توسعه

4-نزدیکی دیدگاه توسعه نگر و معتقد به پایداری در پدیده رشد توسعه
افزایش  با  پایدار  توسعه  نظر در جهت  اتفاق  و  آوردن همسویی  5-پدید 

مشارکت در تصميم گيری 
6- تمرکز بر  انسان محوری فرایندهای توسعه

۷- تنظيم راهبردهای جامع با تاکيد بر راهکارهای کوتاه مدت ميان مدت و 
بلندمدت با در نظر گرفتن تکميل چرخه ای تصميمات در برنامه ریزی

۸-نگاه جامع نگر در ترکيب اهداف مختلف اجتماعي، اقتصادي، زیست محيطي 
و سياسي که منجر به پایداری درونی و بيرونی یک سيستم توسعه شود.

۹- شروع فعاليت از وضع موجود و استفاده از ظرفيت های حاضر در ابتدای 
فرایند توسعه

10-تالش برای ایجاد تعادل و توانایی نگهداری وضعيت موجود در برابر 
فشارها و شوک های خارج از سيستم با تمرکز بر منعطف بودن 

11- تغيير نگرش در بهره برداری از منابع موجود با توجه به تجدید پذیری 
و هزینه های آلودگی و نسل های آتی

12- تثبيت نگاه بين المللی تصميم گيری منطقه ای و عملکرد بومی و محلی 
در فرایند توسعه

برخی از اصول و معيارهای پدافند غيرعامل نيز استتار، اختفاء، پوشش، فریب، تفرقه و پراکندگی ) انتخاب 
عرصه هاي ایمن در جغرافياي کشور، تعيين مقياس بهينۀ استقرار جمعيت و فعاليت در فضا، مدیریت بحران 
دفاعی در صحنه ها، پراکندگی در توزیع عملکردها، متناسب با تهدیدات و جغرافيا، انتخاب مقياس بهينه 
از پراکندگی( و توجيه اقتصادي پروژه، مکان یابی و استقرار عملکردها، مقاوم سازي و پایداري استحکامات 
و ایمن سازي سازه هاي حياتی، ایجاد سازه هاي دو منظوره و گاه چند منظوره و اعالم خبر است که در 

صورت در نظر گرفتن این موارد می توان به اهداف پدافند غيرعامل رسيد.
در تعریفی جدید توسعه پایدار سيستم تلفيق کننده اهداف اجتماعي، اقتصادي و زیست محيطي و اهداف 
سياسي بيان شده است و برای آن چهار بعد اجتماعي، اقتصادي و زیست محيطي وسياسی قائل شده اند 
که از طریق این چهار بعد با چهار محيط اجتماعي، اقتصادي و طبيعي ) زیست محيطي یا اکولوژیکي ( 

و محيط سياسی در ارتباط است .
 از طرفی توجه به خصوصيات فرهنگی یک جامعه درک بهتری از مفاهيم به ما می دهد و گاهی استفاده 
از این ظرفيت های فرهنگی برای پيشبرد اهداف در یک جامعه بسيار راهگشاست. استفاده از مفاهيم دینی 
برای توجه بيشتر جامعه به توسعه پایدار از آن جمله است. پژوهش های انجام شده در این زمينه تاکيد 
دارد که مطابق جهان بينی اسالمی جهان هدفمند بوده و نعمت های خداوند در این جهان وسيله ای برای 
رسيدن به کمال مطلوبيست که برایش در نظر گرفته شده است و جامعه ای زمينه ساز توسعه پایدار است 
که افراد در آن ضمن اعتقاد به عالم آخرت به ارزشمندی دنيا نيز معتقد بوده و رستگاری آخرت خود را 
در این دنيا جستجو کرده و  هيچگاه در صدد تخریب نعمت های خدادادی برنيامده و آنها را در انحصار 
خود نمی گيرد.با مروری بر مطالعات اخير صورت گرفته و تحليل رابطه توسعه پایدار و پدافند غيرعامل  
می توان اینطور جمع بندی کرد که مهمترین چالش هاي توسعه پایدار و مواردی که در پدافند غيرعامل 

باید مد نظر قرار گيرند عبارتند از :
1-تبيين توسعه پایدار و رشد پایدار

دیدگاه پدافند غيرعامل باید این موضوع را تبيين کند که توسعه پایدار الزاما به معنی رشد پایدار نيست، 
زیرا در فرایند رشد اقتصادی جامعه باید به این نکته توجه داشت که رشد فقط به یک بعد از توسعه توجه 
دارد. البته این یک واقعيت است که رشد اقتصادي از طریق افزایش ثروت کل جامعه، توانایي کشور را براي 
کاهش فقر و حل سایر مسائل اجتماعي افزایش می دهد، اما مرور گذشته  نشان مي دهد که رشد اقتصادي 

موجب پيشرفت متوازن در همه ابعاد توسعه نشده است.
توجيه مردم دراین مورد به این معنی است که آنها با پيوست پدافند غيرعامل یک طرح توسعه ای و دالیل اجرا 

یا عدم اجرا یا نحوه اجرای آن به نحوی آشنا شوند که منجر به همراهی افکار عمومی درباره آن شود.

از پدافند غیرعامل تا توسعه پایدار

گزارش تخصیص
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2-چالش نزدیکی به محدوه های مرزی بحران در حوزه هاي مختلف
-بحران افزایش جمعيت و مصرف منابع

دیدگاه پدافند غيرعامل می تواند رابطه ای منطقی بين رشد جمعيت و ميزان منابع موجود و حد مجاز 
برداشت از آن منابع ارائه کند که چه در حال حاضر و چه در آینده کشور مجاز است از منابع استفاده 
کند. همچنين رصد سياست های جمعيتی و رسيدن به راهکارهای موثر بلندمدت که در طی دوره های 

زمانی و تغيير دولت ها دچار تغيير نشود موجب ثبات در مسير توسعه پایدار می گردد.
از طرفی پيگيری فرایندهای دستيابی به منابع تجدیدپذیر و راهکارهای استفاده کمتر از منابع 
داخلی برای رفع نيازها و دستيابی به راهکارهای عملی کاهش مصرف می تواند از اقدامات پدافند 

غيرعامل باشد.
-بحران فقر

دیدگاه پدافند غيرعامل باید برنامه ای ارائه کند که جهت توسعه در راستای فقرزدایی در جامعه 
قرار گيرد. تطابق آمایش سرزمين در برخورداری از منابع کشور با اصول پدافند غيرعامل می تواند 

از اولویتها باشد.
-بحران تهي شدن منابع

از آنجایی که منطقا منابع کشور تنها محدود به یک نسل نيست و آیندگان نيز در منابع موجود دارای 
حق هستند، دیدگاه پدافند غيرعامل باید تعيين محدوده های مجاز در بهره برداری منابع توسعه فرایندهای 

جایگزین و تجدید پذیر را توصيه کند و در اولویت قرار دهد.
-بحران گسترش آلودگي

یکی از مهمترین چالش های توسعه پایدار آلودگی محيط زیست در هر سه بعد آب هوا و خاک است و 
بدون شک یکی از مواردی که پدافند غيرعامل در زمينه توسعه پایدار باید مد نظر قرار دهد توجه به روند 

ایجاد آلودگی، برنامه ها کنترل  و محدوده های مجاز برای تاثير در نسل های آتی است.
-بحران روند تغييرات جهاني آب و هوا

یکی از شروط و موارد اساسی در رسيدن به توسعه پایدار داشتن نگاه بين المللی تصميم گيری منطقه ای 
و عملکرد بومی و محلی در فرایند توسعه است. تغييرات آب و هوایی در تمام دنيا حاصل عملکرد همه 
انسانهاست. بنابراین توجه به کاهش اثرات توسعه در فرایند تغييرات آب و هوایی از طرف تمام کشورها 
بدیهی به نظر می رسد. موضوعی که حتما در دیدگاه پدافند غيرعامل در توسعه و استقرار صنایع گسترش 
شهرها و ميزان استفاده از منایع طبيعی و گسترش تکنولوژی های جایگزین باید مدنظر قرار گيرد. توصيه 
به گسترش فن آوری های نو و تجدیدپذیر مانند زمينه انرژی  های نو تجدیدپذیر و فناوری هسته ای از آن 

جمله است.
-بحران ميزان بدهی 

باالرفتن ميزان بدهی باعث تغيير جهت سرمایه گذاری به محيط های کم ریسک تر خواهد شد، موضوعی 
که در پدافند غيرعامل نباید مغفول بماند رصد فرایندهای مالی در مسير توسعه و تعيين محدوده های 

مجاز برای سطح بدهی می باشد.
-بحران بيماري هاي خطرناک

ارزشمندترین سرمایه در حوزه پدافند غيرعامل نيروی انسانی است که از آن به عنوان یکی از مؤلفه های 
قدرت یاد می شود .مصون سازی در برابر تهدیدات مختلف احتمالی و کاهش آسيب سرمایه انسانی از 
مهمترین اهداف پدافند غيرعامل است و همه اقدامات پدافند غيرعامل به نوعی متمرکز است برای این که 

از مردم در برابر تهدیدات و حوادث صيانت و حفظ شود.
عملکرد پدافند غيرعامل باید موجب ارتقای آستانه مقاومت و مصونيت بدن آنان دربرابر تهدید بيماری ها و 
پيشگيری از امراض گردیده و بازدهی و بهره وری افراد جامعه را افزایش دهد.بخشی دیگر در زمينه توجه 
پدافند غيرعامل به بيماری های خطرناک در مسير توسعه پایدار لزوم نگاه ویژه به بيماری ها درحوزه محيط 
طبيعی و تنوع زیستی است.همچنين بيماری هایی که در حوزه توليد و امنيت غذایی جامعه موثر هستند 
نيازمند اهتمام جدی از سوی پدافند غيرعامل می باشند.توسعه فناوری در زمينه مقابله با این تهدید مورد 

اشاره در برنامه ریزی توسعه توسط پدافند غيرعامل ضروریست.
-بحران عدم ثبات سياسی در کشور

ثبات سياسی مهمترین زمينه برای توسعه پایدار است و قطعا برنامه ریزی پدافند غيرعامل برای 
تثبيت مولفه های قدرت و توجه به محيط سياسی  در ایجاد ثبات سياسی راهگشاست.

-بحران حاشيه اي شدن
افزایش سطح تکنولوژی و تثبيت نظام سياسی در هر کشوری منجر به افزایش قدرت 

اقتصادی و دور شدن از حاشيه در اقتصاد جهانی  است.
۳-چالش ماهيت چندبعدي مسائل

نيازمند  و  چندبخشی  و  چندبعدی  پایدار  توسعه  حوزه  در  مسائل  از  بسياری 
راهکارهای سيستمی است. 

4-عدم تمرکز و جهاني شدن
همانطور که گفته شد یکی از شروط توسعه پایدار تثبيت نگاه بين المللی، تصميم گيری 

منطقه ای و عملکرد بومی و محلی در فرایند توسعه است. عملکرد بومی 
نيازمند عدم تمرکز و در رابطه قرار گرفتن با کشورهای مختلف ملزم به 
جهانی شدن است. پدافند غيرعامل باید ميزان و محدوده توجه به هر کدام 

را برای نقشه راه کشور در مسير توسعه پایدار تعيين کند.
5-شعار شدن توسعه پایدار

موضوع حياتی اینست که تبدیل شدن موضوع توسعه پایدار به موضوعی  
شعاری و نمایشی  تهدید و چالشی جدی برای این حوزه است.زیرا در اینصورت 
دیگر تالشی جدي براي تحقق اهداف تعيين شده در توسعه پایدار صورت 
نمی گيرد. پدافند غيرعامل باید فرایندهایی را در نظر بگيرد که امور اساسی 

در جهت توسعه پایدار در یک سيستم نظارتی مورد پایش قرار گيرد .
6- چالش سطح  آگاهي ، تجربه عمومی  و ظرفيت اجتماعی

در کشورهای کمتر توسعه یافته پایين بودن سطح آگاهی ها و تجربه عمومی 
و ظرفيت اجتماعی معضلی بزرگ در مسير توسعه پایدار است.نقش پدافند 
غيرعامل در جهت آگاهی بخشی نسبت به مسير توسعه  ایجاد تمرین و تجربه 
عمومی برای شرایط خاص و برنامه ریزی برای  بهبود شرایط برای استفاده از 

ظرفيت های اجتماعی در مسير توسعه موقعيتی انکار ناپذیر است.
۷- چالش دشواري تأمين نياز حاضر بدون کم کردن پتانسيل تامين نسل هاي آتی

بی تردید تامين نيازهای نسل فعلی بدون کاهش دادن سطح توان تامين 
برای آیندگان امری بسيار سخت است و پدافند غيرعامل با تعيين فرایندها 
را  پایدار  توسعه  مسير  و  برقرار  را  تعادل  این  باید  مجاز  محدوده های  و 

هموارتر کند.
۸- چالش ترکيب  تصميم های متفاوت 

یک مشکل عمده تلفيق موضوعات اهداف برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت، 
بلند مدت و همچنين سطوح  محلی، منطقه ای و بين المللي و سطح نيازهاي 
نسل حاضر و نسل هاي بعدی است و پدافند غيرعامل باید با تدوین یک 
راهنمای کلی و ملی تمام راهکارها و محدوده های مجاز عملکرد را برای 

حوزه های مختلف مشخص و تبيين کند.
جمع بندی

در پایان می توان گفت در صورتی که پدافند غيرعامل در ارائه راهکار برای 
چالش های ذکر شده در مسير توسعه پایدار عملکرد مناسبی داشته باشد،یقينا 
با تحقق همه این موارد، اهداف پدافند غيرعامل درحوزه مدیریتی کشور، 
افزایش سطح آمادگی ، صرفه جویی اقتصادی و ارتقای پایداری ملی 
محقق شده است. اصوال پدافند غيرعامل موظف است که 
با استفاده از جامعه نخبگان و تمامی ظرفيت های 
موجود و قابل دسترس، فرایندهایی فراتر از سطح 
کارشناسی موجود در نظام اجرایی کشور را ارائه 
نماید، موضوعات را از زوایایی دیگر بررسی 
کرده و ابعاد پنهان چالش ها و مشکالت پيش 

روی کشور را تجزیه و تحليل کند.

پدافند غیرعامل می تواند 
رابطه ای منطقی بین رشد جمعیت و 

میزان منابع موجود و حد مجاز برداشت از 
آن منابع ارائه کند که چه در حال حاضر و چه 

در آینده کشور مجاز است از منابع استفاده کند، 
همچنین رصد سیاست های جمعیتی و رسیدن 

به راهکارهای موثر بلندمدت که در طی 
دوره های زمانی و تغییر دولت ها دچار 

تغییر نشود موجب ثبات در مسیر 
توسعه پایدار می گردد
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حسين جمشيديان
تفاوت و تعيين مرز بين تحقيقات بيولوژيکی 
است.  شده  دشوار  امروزه  مضر  و  مفيد 
وعده های  زيستی  علوم  پيشرفت های 
بيماری ها  درمان  برای  را  شگفت انگيزی 
و شيوه های جديد درمان ارائه می دهند 
اما همان دانش و تجهيزات می تواند برای 
مهندسی پاتوژن های مرگبار بکار گرفته 
شود. پيشرفت سريع در بيوتکنولوژی به 
اين معناست که اکثر کشورهای دارای صنابع 
دارويی و پزشکی دارای دانش و ابزار الزم 
برای توليد سالح های بيولوژيک هستند. با 
گسترش فناوری و دانش، خطر آزمايشگاه 
نامناسب افزايش می يابد و پيامدهای آن از 
حوادث خطرناک آزمايشگاهی تا پراکنش 
ميکروب ها و ويروس ها به نحوی که خارج 
عمومی  بهداشت  کنترل سيستم های  از 
باشد متغير است. سالح های بيولوژيک از 
ميکروارگانيسم ها يا سموم طبيعی برای توليد 
بيماری در انسان حيوان يا گياه استفاده 
نياز  يک سالح  عنوان  به  آنها  می کنند. 
برای  اما  دارند  انتقال  برای  وسيله ای  به 
اين انتقال نيازی نيست از بمب و موشک 
استفاده شود. يک کشور يا گروه تروريستی 
می تواند از طريق عرضه مواد غذايی، آب، 
لوازم بهداشتی و يا استفاده از حشرات 
و پرندگان به هدف خود برسد. در مورد 
مالکيت و استفاده از سالح های زيستی توافق 
گسترده ای وجود دارد. اکثر کشورهای دارای 
اين فناوری ها عضو کنوانسيون سالح های 
زيستی و سموم هستند اما واقعيت اين است 
که هيچ راهی برای راستی آزمايی و پايبندی 
به تعهدات وجود ندارد. شيوع ويروس آبوال 
در سال 2014 در غرب آفريقا آسيب پذيری 
جامعه بشری را در مقياس کلی در ارتباط 
با گسترش بيماری ها به نمايش گذاشت. 
تهديدات بيولوژيک به لحاظ ماهوی جزء 
تهديدات نامتقارن به شمار می روند چرا که 
آنها به ما حمله می کنند و ما حداقل آمادگی 
را در اين زمينه داريم. به خاطر متنوع بودن 
اين تهديدات تقريبا بسيار مشکل است که 
بتوان پاسخی متمرکز و موثر به آنها داد 

و اغلب از زمان و مکان حمله بيولوژيکی 
اطالعی در دست نيست.

زمانی که صحبت از تهديدات بيولوژيک 
به ميان ميان شايد آنفلوآنزای بزرگ بيش 
از همه خودنمايی می کند. در اوج جنگ 
جهانی اول مرگبارترين ويروس آنفلوآنزای 
تاريحی در اردوگاه ارتش آمريکا در فورت 
ريلی کانزاس رخ داد که طی آن دو سوم 
پايگاه های ارتش آمريکا عفونت شديد را 
تجربه کردند و در مجموع بين 20 تا 50 
ميليون نفر از مردم جهان را به کام مرگ 
فرستاد که جمعيتی بسيار بيشتر از تلفات 
طاعون قرون وسطی به شمار می رود. اين 
پا  از  را طی 24 هفته  افراد  اکثر  بيماری 
درمی آورد. در مقايسه با ويروس ايدز که 
ممکن است 24 سال برای کشتن يک فرد 
طول بکشد. نکته حيران کننده اين است 
اين اتفاق در قرون وسطی نيفتاده بلکه 
در فاصله سال های 1918و 1920 در اولين 
نقطه های تالقی علم و بيماری های همه گير 

اتفاق افتاده است.
تهديدات و حمالت بيولوژيک امروزه يک 
واقعيت مسلم هستند که جامعه جهانی با 
آن مواجه است. زمانيکه الکساندر فلمينگ 
پنی سيلين را کشف کرد، دوره ای را پيش بينی 
نمود که در آن عصر آنتی بيوتيک ها بتدريج 
کارايی خود را از دست داده و نهايتا بی اثر 
می شوند. به نظر می رسد ما در حال نزديک 
شدن به آن دوره هستيم. سرطان ها و ديگر 
بيماری های های مقاوم به دارو روز به روز در 
حال گسترش هستند. تنها در اياالت متحده 
حدود 2 ميليون نفر مبتال به باکتری مقاوم در 
برابر دارو هستند و ساالنه در جهان حدود 
700 هزار نفر در اثر عفونت های ميکروبی 
مقاوم به آنتی بيوتيک تلف می شوند. در 
اين زمينه پيش بينی دهه های آتی نگران 
کننده تر است. در سال 2014 نخست وزير 
بريتانيا گزارشی را از يک اقتصاددان ارائه 
داد که پيش بينی کرده بود با اين روند و 
تا  بکارگيری سياست های کنترلی  بدون 
اثر  نفر در  سال 2050 ساالنه 10 ميليون 
مقاوم  ميکروبی  و  ويروسی  بيماری های 

تهدیدات بیولوژیک جید تر از گذشته
ویروس هایی که به مرزها 

احترام نمی گذارند!
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و خسارت  رفت  بين خواهند  از  دارو  به 
اقتصادی اين امر بيش از 100 تريليون دالر 
خواهد بود. چالش اساسی ديگر در اين حوزه 
گران بودن و مشکل بودن کشف، توليد و 
توسعه آنتی بيوتيک هاست که فرايندی طاقت 
فرساست و بر همين اساس می توان گفت 
از سال 1984 تاکنون هيچ آنتی بيوتيک 
جديد کشف و ساخته نشده است. در مقابل 
همانطور که گفته شد سهولت توليد و انتقال 
اين عناصر بيولوژيک خيره کننده است.
دنيا  از  گوشه ای  در  زيست شناس  يک 
با  ميکروب  يک  آزمايشگاه  در  می تواند 
قابليت انتقال پذيری باال و قدرت تخريب 
مرگ بار با هزينه ای کمتر از 200 دالر توليد 
کند و آن را به سريع ترين روش به اقصی 
نقاط جهان برساند و تقريبا هيچ مقررات 
ممنوعيت معامله در اين زمينه وجود ندارد. 
با اين تفاسير صحبت از جنگی بيولوژيکی 
به ميان می آيد که در آن بر خالف ديگر 
روش های کشتار جمعی، آثار و تبعات آن 
تازه بعد از حمله نمايان می شود. همانطور که 

اشاره شد مشخصه حمالت بيولوژيک اين 
است که بسيار آهسته عمل می کنند. اگر 
ويروس بيماری توسط يک هواپيمای باری 
يا مسافری انتقال داده شده باشد معموال 
در يک يا دو هفته اول هيچ نشانه ای از آن 
نيست اما عالئم قربانيان بعد از چند هفته 
کم کم آشکار می شود. درست زمانيکه که 
ديگر پيداکردن منشاء اوليه آن بسيار مشکل 
مسافران،  رانندگان،  زمان  آن  در  است. 
کشور  مختلف  نقاط  به  بارها  و  کارکنان 
پراکنده شده اند و عامل بيماری حسابی 
پخش شده است. بنابراين در اين خصوص 
تکنولوژی تشخيص زودهنگام گامی بسيار 

حياتی است. 
در زمينه مقابله با تهديدات بيولوژيک عالوه 
بر  طرح های کالن ملی بايد از سطح فرد و 
خانواده شروع کرد. يک برنامه اضطراری 
خانوادگی برای مقابله با تهديدات بيولوژيک و 
در زمان وقوع بيماری الزم است و الزم است 
که همه اعضای خانواده با نحوه اجرای اين 
برنامه در زمان وقوع خطر بيولوژيک آشنايی 
دقيق داشته باشند. به داليل بسياری بايد 
تالش های استراتژيک در زمينه تهديدات 
بيولوژيک در جامعه جهانی افزايش يابد. در 
اين زمينه شاهد شکافی نسبتا بزرگ بين 
استراتژی سازمان های جهانی و قدرت های 
بزرگ هستيم. کشورهای توليد کننده محصوالت 
غذايی در خصوص اشاعه باکتری های مقاوم 
به درمان اقدام مهمی انجام نمی دهند و در 
محصوالت کشاورزی و دامی خود بی محابا 
از اين داروها و مکمل ها استفاده می کنند. 

به نگرانی های فوق بايد نگرانی ناشی از 
وجود پتانسيل ايجاد سالحی که فرد يا 
گروه خاصی را هدف قرار دهد اضافه کرد. 
مقاله سال 2012 نشريه آتالنيک با عنوان 
»هک کردن DNA رئيس جمهور« نمونه ای 
از اين نگرانی است و هشدار می دهد که در 
آينده ای نزديک از طريق ويرايش ژنتيکی 
يک سالح بيولوژيک برای هدف قراردادن 
جمعيتی خاص با ويژگی های ژنتيکی مشترک 
ساخته شود. اين دستکاری بيولوژيکی فقط 
مخصوص انسان نيست و گونه های گياهی و 
جانوری به مراتب بيشتر در معرض اين آسيب 
هستند و می توان با يک ويرايش ژنتيکی 

عامدانه يک قحطی بزرگ را رقم زد.
آنچه که مشخص است يک پيچيدگی و بغرنجی 
خاصی در حوزه تهديدات بيولوژيک اعم 
از تهديدات با منشاء طبيعی و يا تهديدات 
عمدی وجود دارد که مقابله با آنها بعضا 
خارج از توان سازمان های بين المللی و جامعه 
جهانی است و می توانند فاجعه جهانی به بار 
آورند. بنابراين تالش برای مقابله با آن نيز 
بايد با همين پيچيدگی باشد و ساده انگاری 
آن يقينا می تواند شکست استراتژی ها را 
به دنبال داشته باشد. تدوين پيوست های 
الزام آور بيولوژيکی برای مراکز کارخانجات 
صنايع و شرکت ها و سنجش مستمر ميزان 
آمادگی آنها در مقابله با تهديدات زيستی، 
ارزيابی دقيق آسيب پذيری در مقابل اين 
تهديدات، توسعه کلی دانش بيوتکنولوژی و 
رصد کردن اوضاع جهانی تهديدات بيولوژيک 
از گام های مهم در اين خصوص می باشد. 

-  مشخصه حمالت بیولوژیک این است که بسیار آهسته عمل می کنند. 
اگر ویروس بیماری توسط یک هواپیمای باری یا مسافری انتقال داده 
شده باشد معموال در یک یا دو هفته اول هیچ نشانه ای از آن نیست اما 
عالئم قربانیان بعد از چند هفته کم کم آشکار می شود. درست زمانیکه که 
دیگر پیداکردن منشاء اولیه آن بسیار مشکل است. در آن زمان رانندگان، 
مسافران، کارکنان و بارها به نقاط مختلف کشور پراکنده شده اند و عامل 
بیماری حسابی پخش شده است. بنابراین در این خصوص تکنولوژی 

تشخیص زودهنگام گامی بسیار حیاتی است
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شورای امنيت غذایی در وزارت بهداشت و درمان با حضور 
سازمان پدافند غيرعامل مجددا فعال شده و موضوع امنيت 
غذایی در قالب کيميت، سالمت و حليت غذا و محصوالت 

کشاورزی بررسی شد.
سردار دکتر غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
با  ایمنی زیستی کشور که  کشور در حاشيه جلسه شورای 
دعوت دکتر کالنتری رئيس سازمان محيط زیست و با حضور 
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نمایندگان وزارتخانه 
های علوم، تحقيقات و فناوری، جهاد کشاورزی و اعضا حقيقی 
اظهار داشت:  در محل سازمان محيط زیست تشکيل شد، 
بود  تراریخته  این جلسه محصوالت  در  بحث  مورد  موضوع 
و این شورا برای رسيدن به گفتمان واحد در حوزه سالمت 

غذایی تشکيل شد.
وی در ادامه افزود: در ابتدا دبير این جلسه دکتر خوش خلق 
سيما ابهاماتی را در خصوص محصوالت ترایخته و برخی پاسخ ها 

در این باب را مطرح کردند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به موارد مورد 
بحث در این جلسه عنوان کرد: اعضای این جلسه اهم نگرانی های 
خود را در مورد تراریخته ها مطرح و خواهان جدیت در رسيدگی 
و پرهيز از اقدام رابطه ای در این موضوع شدند، یکی از نکات 

مشترک مطروحه در این جلسه این بود که نقدها، اشکاالت، ابهامات و پاسخ های موجود 
در مورد تراریخته ها ریشه علمی دارند و باید با نگاه علمی مورد بررسی قرار گيرند.

سردار جاللی عنوان کرد: اساتيد و اعضای هيات علمی دانشگاه ها در این جلسه بحث های 
خوب و قابل توجهی انجام دادند و دیدگاه های خود را مطرح و به جمع بندی رسيدند، 
وزیر محترم بهداشت نيز با ابراز تاسف از تعطيلی شورای امنيت غذایی قول مساعد دادند 
که این جلسات مجددا با حضور سازمان پدافند غيرعامل، عناصر علمی، دانشگاهی و 
بدون حضور عناصر مارک دار و کسانی که موجب به حاشيه رفتن این جلسات می شوند 
با جدیت تشکيل و مسائل مهم و حياتی مربوط به امنيت غذایی را در آن مطرح و 

بررسی کنند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در ادامه با اشاره به یکی دیگر از موضوعات مطرح 
شده در این جلسه، گفت: خوشبختانه به نکات قابل توجه دیگری به غير از کميت در 
موضوع امنيت غذایی و زیستی نيز اشاره شد، ما در این شورا کيفيت که شامل سالمت 
غذایی و کشاورزی و همچنين حليت غذا که باید بر اساس موازین شرعی و دینی ما 

باشد پرداختيم.
وی همچنين افزود: از دیگر توافقات این جلسه این بود که یک الگوی ملی برای نخبگان ما 
در سطوح سياست گذاری و برنامه ریزی در مباحث مربوط به سالمت غذایی و فرآورده های 
کشاورزی ارائه شود که تمامی نخبگان در آن اقناع و اجماع داشته باشند و به تعبيری 
سطوح پایين دستی دستگاه های اجرایی، تخصصی و فنی درآن دچار سردرگمی و ابهام 

در اجرای سياست ها و رویکرد ها نشوند.
سردار جاللی با تاکيد بر این که امنيت غذایی و تراریخته ها یک موضوع علمی و دانشی 
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»تراریخته ها« ریو مزی شورای امیین زیسیت کشور

تاکید بر پرهیز از سیاسی کاری 
در مواجهه با مساله تراریخته ها
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است، بيان کرد: همه اعضای جلسه به علمی و دانشی بودن این موضوع، اعتقاد داشتند 
و قطعا ما در حوزه تحقيق، دانش و توسعه هيچ نوع محدودیتی چه در تراریخته ها و 
چه غير آن نخواهيم داشت و هر نوع تحقيق و پژوهش و دانشی که نياز باشد را در این 
خصوص دنبال می کنيم. همچنين برای حوزه های واردات اقالم غذایی نيز توافق شد که 
سيستم های تشخيصی، آزمایشگاهی، ابزارآالت و عناصری که الزام آور است برای همه 
حوزه های زیستی من جمله انسان، دام و غذا به صورت یک سامانه منسجم و یکپارچه 

تنظيم و بکار گرفته شود و در صورت نياز تقویت و ارتقا پيدا کند.
الزام  رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور متذکر شد: از دیگر مصوبات این جلسه 
دستگاه های و شرکت های وارد کننده اقالم غذایی و محصوالت مرتبط با سالمت و 
امنيت غذایی جامعه به رعایت قوانين این حوزه بود، همچنين انضباط در رعایت این 

پروتکل ها مورد وفاق همه اعضای این شورا است.
وی در آخر با اشاره به لزوم نگاه علمی و تخصصی برای تامين سالمت غذایی جامعه، 
عنوان کرد: اعضای این نشست تصميم گرفتند با نگاه علمی و تخصصی امنيت غذایی 
افراد و جامعه را مورد بررسی قرار دهند و از نگاه های جریانی و سياسی در این موضوع 

پرهيز داشته باشند.
همچنين تشکيل منظم شورای امنيت غذایی با شرکت وزیر بهداشت و حضور نماینده 
سازمان پدافند غيرعامل و بررسی همه جانبه امنيت غذایی از نکات مهم دیگری است 

که در این جلسه به آن پرداخته شد. 
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 سردار جاللی: 
• قطعا ما در حوزه تحقیق، دانش و توسعه هیچ نوع محدودیتی چه در تراریخته ها و چه غیر آن نخواهیم 

داشت و هر نوع تحقیق و پژوهش و دانشی که نیاز باشد را در این خصوص دنبال می کنیم. 
• برای حوزه های واردات اقالم غذایی نیز توافق شد که سیستم های تشخیصی، آزمایشگاهی، ابزارآالت 
و عناصری که الزام آور است برای همه حوزه های زیستی من جمله انسان، دام و غذا به صورت یک 

سامانه منسجم و یکپارچه تنظیم و بکار گرفته شود و در صورت نیاز تقویت و ارتقا پیدا کند

ی
ست

 زی
ند

داف
پ



- امنیت غذایی و امنیت ملی دو روی یک 
سکه هستند چون با داشتن امنیت غذایی 

است که می شود یک جامعه سالم داشت که 
بتواند مردمش خوب فکر کنند، خالقیت و 

نوآوری داشته باشند، روی پای خودشان 
بایستند و در مقابل تهدیدات خارجی نرم و 

سخت ایستادگی کنند
- متاسفانه در کشور ما ارگان ها و نهادها 
و سازمان های مختلفی در ارتباط با بحث 

نظام تغذیه مشغول به فعالیت هستند 
که خیلی وقت ها عملکردهایشان دچار 

 موازی کاری می شود و گاهی وقت ها
در تقابل یکدیگر قرار می گیرد
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گفت وگو از مهناز رضايی
علی پزشکی، متخصص تغذیه و عضو هيات 
مدیره انجمن غذا و تغذیه حامی سالمتی ایران 
است.وی کتری دکتری تخصصی خود را در 
رشته سياست گذاری غذا و تغذیه از دانشگاه 
علوم پزشکی شهيد بهشتی اخذ کرده است.
وی در گفت وگو با خبرنگار ما  می گوید آنچه 
در حوزه پدافند غيرعامل حتی از بيوتروریست 
غذایی مهمتر است مباحث مربوط به ناامنی 
با  ما  مصاحبه  مشروح  ادامه  است.در  غذایی 

ایشان را مرور می کنيد:
 يکی از مهمترين بحث هايی که در پدافند 
غيرعامل مطرح است و خيلی ها کمتر به 

آن می پردازند بحث تغذيه و سياست های غذايی است 
که در کشور بايد جدی گرفته شود. در حال حاضر اين 

سياست ها چه جايگاهی در عرصه جهانی دارد؟
 اصوال در بحث پدافند غيرعامل به بحث غذا و تغذیه توجه 
می شود که البته بيشتر در بحث هایی مربوط به بيوتروریسم 
مواد غذایی متمرکز بوده است. در حالی که ما در این حوزه 
بحث  های خيلی مهمتری هم داریم که مربوط به ناامنی غذایی 
است که با تهدید سالمت جسم و روح مردم و سرمایه انسانی 
کشور می تواند یک روزنه خيلی مهمی را برای تهاجم بيگانگان 
و دشمنان عليه کشور ایجاد کند و به راحتی و بدون اینکه وارد 
فاز جنگ نظامی و صرف هزینه های باال شود می تواند کشور را 

بسيار آسيب پذیر کند. 
بنابراین بحث امنيت غذایی در حوزه پدافند غيرعامل خيلی 
مهم است. دسترسی مردم یک منطقه یا یک کشور در واقع 

دسترسی فيزیکی، اقتصادی و اجتماعی مردم در همه زمان ها به غذای 
سالم و مغذی برای تامين نيازهای تغذیه آنان در راستای ترجيهات 

غذایی برای یک زندگی فعال و سالم است.
  در واقع می توانيم بگویيم که امنيت غذایی و امنيت ملی دو روی 
یک سکه هستند چون با داشتن امنيت غذایی است که می شود یک 
جامعه سالم داشت که بتواند مردمش خوب فکر کنند، خالقيت و نوآوری 
داشته باشند، روی پای خودشان بایستند و در مقابل تهدیدات خارجی 

نرم و سخت ایستادگی کنند.
بنابراین امنيت غذایی و به طورکلی تر مشکالت تغذیه ای در پدافند 
امنيت  به  را دارد. در حوزه مربوط  غيرعامل خيلی جایگاه ویژه ای 
اقتصادی،  مشکالت  کشاورزی،  محصوالت  توليد  محدودیت  غذایی 
چاقی و سوءتغذیه از جمله عواملی هستند که می توانند امنيت غذایی 

را در سطح ملی تحت تاثير قرار دهند.
در ارتباط با سوءتغذیه یک تصور غلطی که وجود دارد این است که عموم مردم فکر 
می کنند سوءتغذیه صرفا کم غذایی است در حالی که سوءتغذیه صرفا شامل کم خوردن 

یا کم غذایی نيست و شکل های مختلفی دارد. 
یک نوع از سوء تغذیه ناشی از کمبود و دریافت مواد غذایی است که عمدتا به شکل کم 
وزنی، کوتاه قدی و الغری مشخص می شود و خودش را در کودکان زیر 5 سال نشان 
می دهد. نوعی دیگر که بيشتر از آن غافل می شویم شامل اضافه وزن و چاقی است که 
ما در کشورمان بيشتر با این نوع سوء تغذیه مواجه هستيم و متاسفانه در همه استان های 
کشورمان حتی در مناطق محروم و کم برخوردار یعنی آنهایی که از لحاظ سطح اقتصادی 
وضع خوبی ندارند ما با اضافه وزن و چاقی برخالف تصور عموم مردم مواجه هستيم. مردم 
این مناطق چون دسترسی خوبی به مواد غذایی دارای ارزش غذایی باال ندارند عمدتا 
مواد غذایی که حاوی انرژی هستند و فاقد ارزش غذایی مثل مواد قندی، نشاسته ای، 
فست فودها، نوشابه های گازدار و ... مصرف می کنند و با مصرف آنها صرفا انرژی مورد 
نياز بدنشان رو تامين کردند. ما به این حالت می گویيم سيری شکمی. ولی یک بحث 
بسيار مهم تر سيری سلولی است. در واقع این مواد غذایی )جانک فودها( کم ارزش از 
لحاظ ارزش تغذیه ای نمی توانند سيری سلولی ایجاد کنند و صرفا سيری شکمی ایجاد 
می کنند. همين می شود که ما با افزایش وزن و چاقی حتی در مناطق محروم مواجه 
هستيم ولی می بينيم که از لحاظ دریافت ریز مغذی ها دچار فقر هستند. در واقع این 

درد مشترک مردم ساکن مناطق محروم و یا حاشيه شهرها است.
 از لحاظ جايگاه جهانی ايران چه وضعيتی از نظر شاخص های تغذيه دارد؟

از لحاظ جایگاه کشور در عرصه بين المللی در حوزه سوءتغذیه گزارش های بين المللی 
مختلفی در سال منتشر می شود که یکی از معتبرترین این گزارش ها، گزارش شاخص 
المللی  جهانی گرسنگی )GHI( است. آخرین گزارشی که توسط سازمان های بين 
منتشر شد نشان داد که ایران با کسب نمره ۷.6 در جایگاه سی ام جهان ایستاده، که 
نسبت به 20 سال گذشته یک روند کاهشی  را در شيوع کاهش سوءتغذیه در کشور 
شاهد بودیم ولی همچنان نسبت به کشورها منطقه جایگاهمان چندان مناسب نيست 
مثال در منطقه ما عربستان در همين گزارش یعنی از لحاظ شاخص جهانی گرسنگی در 
جایگاه بيست و هفتم قرار گرفته، اردن رتبه بيست و پنجم را دارد ترکيه رتبه دوازدهم 

و کویت رتبه هفتم را از آن خود کرده است. 
از لحاظ افراد دچار سوءتغذیه در کشور ما 5 و نيم درصد افراد کشورمان دچار سوءتغذیه 
هستند، ۳.۷ درصد از کودکان زیر 5 سالمان دچار کم وزنی هستند و درصد کوتاه قدی 
کودکان کمتر از 5 سال هم ۷.2 درصد است که البته این آمار مربوط به سال گذشته 
است و قطعا این تالطم های اقتصادی و افزایش تورم و بيکاری اثرگذاری منفی بيشتری 

عضو هیئت مدیره انجمن علیم غذا و تغذیه در گفت وگو با »صیانت پایدار« عنوان کرد

امنیت غذایی و امنیت ملی دوروی یک سکه 
سیاست گذایر غذایی کشور متویل واحد ندارد



- در کشورهای توسعه یافته شاهد این 
هستیم که سیاست گذاری های غذا و تغذیه و 

سیاست گذاری های کالن مربوط به یک کشور 
عجین شده اند و به صورت جداگانه انجام 
نمی شوند بخاطر همین هم یک مفهومی به 

معنی حکمرانی غذایی از دل آن بیرون می آید 
که سیاست های غذایی و تغذیه ای را تدوین 
و در سیاست های ملی ترکیب می کنند و یک 

نظام واحد و یکپارچه ای را از حکمرانی غذایی 
را برای توسعه نیروی انسانی کشور ایجاد 

می کنند
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بر سبد غذایی خانوار می گذارد.
نوع دوم سوءتغذیه هم چاقی هست که ما بيشتر با آن مواجه هستيم و در حدود 60 
درصد جمعيت باالی 60 سال کشور ما دچار اضافه وزن و چاقی هستند و تغذیه نامناسبی 
دارند که عواملی مثل دریافت بيش از حد قند، نمک، چربی، مصرف کم ميوه و سبزی 
و همچنين کم تحرکی باعث شده که این اضافه وزن ها  و چاقی در کشور ما در بين 

بزرگساالن و کودکان شيوع باالیی را پيدا کند. 
 باال رفتن ميزان قند و چاقی چه خطراتی برای کشور دارد و چه هزينه هايی 

بر نظام سالمت و برای کشور ايجاد می کند؟
مهم ترین منابع و ثروت یک کشور در کنار منابع طبيعی آن منابع انسانی آن است. 
کشورهایی داریم که از لحاظ منابع طبيعی فقير هستند ولی به علت سرمایه گذاری 
ویژه بر روی منابع انسانی شان در واقع مردم آن کشور و مناطق مختلف جزوکشورهای 
از لحاظ رفاهی در دنيا محسوب می شوند. ما در کشور خودمان  مترقی و پيشرفته 
افزایش بار بيماری ها، عدم توجه به بحث های مربوط به پيشگيری و بيشتر توجه به 
بحث درمان باعث شده که در طول سال های گذشته هزینه های بسيار زیادی بر نظام 
بهداشتی درمانی تحميل شود. این مساله را خصوصا در ارتباط با نسل کودک و نوجوان 
شاهد هستيم که با افزایش شيوع بيماری های مزمن، چاقی و اضافه وزن در این رنج 
سنی هزینه های بسيار سرسام آوری برای تامين سالمتی قشر و این نسل در آینده بر 
نظام سالمت ما حاکم خواهد شد. چون االن بحث های مربوط به پيشگيری در این 
حوزه بسيار کم رنگ است. و به نظر من یکی از مهم ترین بحث هایی که باید پيگيری 
شود عالوه بر اینکه قشر بزرگسال بسيار اهميت دارد مهم ترین بحث سرمایه گذاری در 

نسل مربوط به کودکان است.
قشر کودکان و نوجوانان آینده سازان این کشور هستند و ما یکسری مشکالت تغذیه ای 
را در این قشر شاهد هستيم. عالوه بر اضافه وزن و چاقی یکسری کمبودهای ریز مغذی 
از جمله کلسيم، آهن، روی و ویتامين دی را در این نسل شاهد هستيم و کمبود این ها 
باعث بروز بسياری از بيماری های مزمن در این نسل که قرار است تشکيل دهنده سرمایه 

انسانی این کشور باشند خواهد شد.
سياست گذاری های کالن غذا و تغذیه در این حوزه توجه ویژه ای می طلبد. بحث های 
مربوط به مکمل بارداری و غنی سازی مواد غذایی یا در واقع شيرهای غنی شده و مواد 
غذایی که عمدتا مخاطب هدفشان کودکان هستند باید بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 

و  تغذیه  و  این هستيم که سياست گذاری های غذا  توسعه یافته شاهد  در کشورهای 
سياست گذاری های کالن مربوط به یک کشور عجين شده اند و به صورت جداگانه انجام 
نمی شوند بخاطر همين هم یک مفهومی به معنی حکمرانی غذایی از دل آن بيرون 
ترکيب  تدوین و در سياست های ملی  را  تغذیه ای  و  می آید که سياست های غذایی 
می کنند و یک نظام واحد و یکپارچه ای را از حکمرانی غذایی را برای توسعه نيروی 

انسانی کشور ایجاد می کنند.
متاسفانه در کشور ما ارگان ها و نهادها و سازمان های مختلفی در ارتباط با بحث نظام 

تغذیه مشغول به فعاليت هستند که خيلی وقت ها عملکردهایشان 
دچار موازی کاری می شود و گاهی وقت ها در تقابل یکدیگر 

قرار می گيرد.
متاسفانه نهاد یا سازمان یکپارچه و واحدی را نداریم که در 
کشور متولی بحث امنيت غذایی باشد. قسمتی از کار را وزارت 
جهاد کشاورزی برعهده گرفته، قسمتی از کار را وزارت بهداشت 
و متاسفانه در خيلی از موارد ما شاهد ناهماهنگی هایی در این 

زمينه هستيم.
این باعث شده که ما سياست گذاری های واحدی برخالف تجربه 
کشورهای توسعه یافته در دنيا در حوزه غذا و تغذیه نداشته 
باشيم و توجه به این امر خيلی مهم است. برای تامين امنيت غذا 
و تغذیه در کشورمان باید سازمان و نهادها با یکدیگر همکاری 
کامال نزدیکی داشته باشند و با هماهنگی یک وزارتی که متولی 
امنيت غذایی باشد در توليد و واردات مواد غذایی آموزش و 
تبليغ و همچنين و در آگاهی دادن به جامعه و سياست گذاری 

کالن تغذیه نقش ایفا کنند. 
ممنون از وقتی که در اختيار ما قرار داديد.

من هم از شما سپاسگزارم



شور22
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

»صیانت پایدار« برریس یم کند

 سرنوشت حقوقی رمز ارز ها 
در 17 کشور دنیا 

بانک های مرکزی همچنان محتاط 

ليال نعمتی- دانشجوی دکتری حقوق 
مقدمه:

 ارزهای مجازی )Virtual currencies( فناوری های مالی نوآورانه ای 
هستند که به عنوان عامل افزايش رقابت در خدمات پرداخت، گسترش 
مشارکت مالی، تسريع معامالت ديجيتال و تحويل محصوالت و خدمات 
ارزيابی می  بازارهای جديد  مالی در شبکه های آنالين، محيط ها و 
شوند. کميسيون اروپا )European Commission( در سال 2014 
در تعريف ارز مجازی آن را يک نمايش ديجيتالی از ارزش می داند که 
توسط بانک مرکزی يا مقام دولتی منتشر نشده بلکه توسط اشخاص 
عادی يا حقوقی به عنوان ابزار پرداخت پذيرفته می شود و می تواند 
يا مبادله شود. کشورهای جهان در  الکترونيکی ذخيره  به صورت 
مواجهه با ارز ديجيتال رويکردهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند که در 
اين نگاشته چارچوب حقوقی ارزهای مجازی را در کشورهای مختلف 

بررسی خواهيم کرد.
 Country’s( آرژانتين: ارز مجازی و پول ديجيتال بر اساس قانون اساسی
National Constitution( کشور آرژانتين، به عنوان پول رايج قانونی 
شناخته نمی شود. طبق قانون اساسی مّلی اين کشور تنها مرجعی 
که قادر به صدور و تعيين کننده پول قانونی است، بانک مرکزی می 
باشد. در آرژانتين پول ديجيتال مانند بيت کوين )Bitcoin( واحد 
پول قانونی نيستند، زيرا آن ها توسط مؤسسات مالی دولت صادر 
نمی شوند و بنابراين ارز قانونی محسوب نمی-شوند. بيت کوين ممکن 
است در آرژانتين به عنوان پول در نظر گرفته شود، اّما پول قانونی 
نيست، زيرا آن ها از ماهيت ابزار اجباری لغو بدهی ها يا تعهدات به 

شمار نمی آيند.   
استراليا: بطور کّلی ارز مجازی در کشور استراليا به عنوان يک محصول 
مالی محسوب نشده و در نتيجه فعاليت ارز مجازی تحت مجوز نيست. 
در چند سال اخير در استراليا رويکردهای تنظيم مقررات ارزهای 
 Senate( سنا  مجلس  کميته  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  ديجيتال 
committee( برای بررسی اين موضوع در سال 2015، ارائه خالصه 
ای از قوانين موجود و نظرات سازمان های مربوطه و تدوين توصيه های 
نظارتی و مطالعاتی را با توجه به خطرات و فرصت های ناشی از ظهور 
ارزهای ديجيتال در دستور کار خود قرار داد. اداره ماليات استراليا 
)Australian Taxation Office( در مورد جنبه های مختلف ماليات 

مربوط به ارزهای ديجيتال، چندين حکم عمومی را 
مطرح کرده و معتقد است که معامالت مربوط به چنين 
ارزهايی بايد به نحوی معطوف به ترتيبات مبادله ی 
کاال برای اهداف ماليات بر درآمد باشند. با توجه به 
توصيه های کميته مجلس سنا، برای جلوگيری از اثر 
ماليات مضاعف در رابطه با معامالت ارز ديجيتال، 
مقررات مربوط به قانون ماليات بر کاالها و خدمات 

اصالح شدند. 
اياالت متحده آمريکا: در اياالت  متحده، استفاده از 
ارزهای ديجيتال، مجاز و قانونی بوده و پياده سازی 
خدمات پول مجازی نيازمند مجوز می باشد. به لحاظ 
ماهيت حقوقی، بيت کوين و ارز مجازی به عنوان واحد 
به عنوان يک کاال مانند طال  پول مجازی غيرمتمرکز 
طبقه بندی شده  که بايد بر اين اساس ماليات داده شود. 
همچنين در اياالت متحده، رويکردهای نظارتی متفاوت بر ارز 
مجازی توسط ايالت ها اتخاذ می شود. به عنوان مثال، ايالت آيداهو، 
لوئيزيانا، نيويورک و واشنگتن اين مفهوم را پذيرفته اند که انتقال ارز 
مجازی تحت مبنای انتقال پول مطابق با قانون »ادغام خدمات پولی« 
)Unification of monetary services( است. در سطح فدرال، 
بازتاب دهنده  طبق دستورالعمل 25 مارس 2014، ارز مجازی يک 
ديجيتالی از ارزش است که به عنوان يک وسيله مبادله، يک واحد 
پرداخت و سهام با ارزش محسوب می شود. برای پرداخت ماليات، 
پول ديجيتال در آمريکا به عنوان حّق مالکيت طبقه بندی شده و 
با  نظر گرفته می-شود. همچنين عمليات  مالياتی در  اهداف  برای 
ارز مجازی مانند پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان با بيت کوين 

مشمول ماليات می شوند. 
کانادا: پس از اياالت متحده از لحاظ تعداد دستگاه های خودپرداز 
بيت کوين، کانادا دومين کشور در جهان است. کانادا اجازه استفاده از 
ارزهای ديجيتالی، از جمله ارز رمزنگاری-شده را می دهد. با اين حال 
در کانادا ارزهای مجازی، پول قانونی نيستند. قوانين و مقررات مالياتی 
اين کشور از جمله قانون ماليات بر درآمد، نيز در مورد معامالت ارز 
 Canada Revenue( ديجيتال اعمال می شود. آژانس درآمد کانادا
کرد  اعالم  و  کاال شناخته  يک  عنوان  به  را  مجازی  ارز   )Agency
به  بايد  يا خدمات  کاالها  پرداخت  برای  مجازی  ارز  از  استفاده  که 

عنوان تراکنش مبادالت درنظر گرفته شود. 
لذا فروش ارز ديجيتال و پرداخت برای کاالها 
يا خدمات با کمک ارز ديجيتال در کانادا به 

عنوان تراکش مبادله ای مشمول ماليات 
محسوب می شود. 

يک  چين  کشور  حقوقی  نظام  در  چين: 
رويکرد کّلی تنظيم مقررات قانونی 
برای معامالت ارز مجازی، تدوين 

نشده است. لذا ارز ديجيتال 
قانونی  مبادله  ابزار  عنوان  به 
شناخته نشده و سيستم بانکی، 
ارز مجازی يا خدمات مربوطه 
را قبول نمی کند. دولت يک 
سری از اقدامات نظارتی را برای 
جلوگيری از فعاليت های مرتبط 
با ارز مجازی جهت حمايت از 

از  سرمايه گذاران و پيشگيری 
خطرات مالی اتخاذ کرده است. 
قانون فعلی چين حاوی هيچ قواعد 
خاصی برای پرداخت ماليات ارز  
مجازی و تراکنش با آن نيست. 
 National( طبق اعالميه بانک مّلی
Bank( در سال  2013، ارز ديجيتال 
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»صیانت پایدار« برریس یم کند

 سرنوشت حقوقی رمز ارز ها 
در 17 کشور دنیا 

بانک های مرکزی همچنان محتاط 
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به عنوان يک کاالی مجازی و نه يک واحد پول تعريف می شود و 
ممکن است مشمول ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد افراد 
و ماليات بر سود سرمايه شود. طبق برخی گزارشات بانک مرکزی 

چين در حال بررسی صدور پول ديجيتال مّلی خود است.
روسيه: در آوريل 2017، بانک مرکزی روسيه ارز مجازی را به عنوان 
کاالی ديجيتال )Digital commodity( شناخته و در ماه فوريه 
2018، دومای دولتی روسيه تفحص در مورد قانون پول ديجيتال را 
آغاز کرد. در 20 ژانويه 2018 يک پيش نويس قانون در مورد دارايی 
 )Draft Federal law on digital assets( های مالی ديجيتال
توسط وزارت دارايی منتشر و در 20 مارس 2018 در دومای دولتی 
معرفی شد. اين اليحه نشان می دهد که ارز مجازی  به عنوان يک 
نوع دارايی مالی ديجيتال تعريف شده و به عنوان پول قانونی محسوب 
نمی-شوند. همچنين اليحه مزبور مبادله ارزمجازی با روبل يا ارز 
خارجی را مجاز نمی کند. در قانون فوق »استخراج ارز ديجيتال« 
)Mining( به عنوان فعاليت هايی با هدف ايجاد ارز و به عنوان يک 
فعاليت کارآفرينی مشمول ماليات می باشد. با توجه به ارائه ارزهای 
اوليه، تنها سرمايه گذاران واجد شرايط، اجازه حضور در آنها را دارند، 
به جز مواردی که توسط بانک مرکزی تعريف می شود. قوانين گردش 
مالی پول مجازی توسط اين اليحه تعيين نشده و به طور جداگانه 

تدوين می شود.
فرانسه: در فرانسه ارز مجازی عمدتاً تحت مقرارت نيستند. تا کنون 
 )Blockchain( تنها دو حکم حاوی مقررات مربوط به فناوری بالکچين
صادر شده است، اما کاربرد آنها بسيار محدود است. با اين وجود، 
دولت به طور فعال برای ايجاد يک چارچوب قانونی فعاليت می کند. 
ماهيت  و  نوسانات شديد  عّلت  به  فرانسوی  مقامات  کّلی  طور  به 
غيرقانونی، اظهار نگرانی می کنند. بانک فرانسه هشدارهايی مشابه 

مقامات  اين،  بر  است. عالوه  اروپايی صادر کرده  ديگر کشورهای 
فرانسوی راهنمايی های محدودی را در رابطه با نحوه پرداخت ماليات 
بر مبنای ارز ديجيتال صادر کرده اند و در اين باره اذعان دارند که 
هرگونه سود حاصل از فروش پول ديجيتال مشمول ماليات است و 
ارزش آن ها در تعيين ماليات بر ثروت و دارايی محاسبه می شود. 
همچنين نشانه-های غيررسمی وجود دارد که ممکن است فرانسه 
مايل به تجويز  فعاليت شرکت های ارز مجازی به عنوان ارائه دهنده 
خدمات پرداخت مطابق قانون اين کشور باشد. فرانسه قصد دارد با 
هدف تبديل شدن به يک مرکز پيشرو برای ارائه ارزهای ديجيتال، 
يک چارچوب قانونی برای جمع آوری سرمايه از طريق ارز ديجيتال 

ايجاد کند. 
ايتاليا: پول مجازی در ايتاليا دارای وجهه قانونی و همپای پول رايج 
نيست. در سال های اخير يک اليحه که مستلزم شناسايی طرفين 
در معامالت بيت کوين است، در پارلمان ايتاليا پيشنهاد شده است، 
اّما هنوز هيچ قانونی و مقرارتی در اين راستا تصويب و تدوين نشده 
است. در سپتامبر 2016 اداره درآمد اين کشور، جنبه های پرداخت 
ماليات ارزهای مجازی را مورد بررسی قرار داد. وزارت توسعه اقتصادی 
)Ministry of Economic Developmen( ايتاليا در حال تدوين 
دستورالعملی است که هدف آن طبقه بندی استفاده از ارز ديجيتال و 
ارائه دهندگان خدمات مربوط به ارزهای ديجيتال است. وزارت اقتصاد 
اين کشور در 22 فوريه 2018 اعالم کرد که پديده ارز مجازی و تمامی 

جنبه های آن در ايتاليا را مورد بررسی قرار خواهد داد. 
انگلستان: يک پيشگام در فعاليت ارز مجازی و يکی از مناسب ترين و 
مساعدترين حوزه های قضايی برای اجرای يک کسب وکار ارز مجازی 
است. با اين حال، وضعيت نهايی دولت در ارائه ی مقررات قانونی 

هنوز عملی نشده است. 
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با توجه به این هدف، بانک ملّی مخاطرات 
ارز مجازی برای ثبات بازارهای مالی انگليس 
را مورد ارزیابی قرار داده و اعالم کرد که حجم بازار 
پول مجازی در حال حاضر به اندازه ی کافی وسيع و بزرگ 

نيست که خطر مادی برای ثبات پولی یا مالی در انگلستان را ایجاد کند.  
اداره  است.  مجازی  ارز  صنعت  و  نوآوری  زمينه  در  جهانی  پيشگامان  از  یکی  ژاپن: 
دارایی های دیجيتال ژاپن، دارای مسئوليت نظارتی و تنظيم مقرارت است. همچنين 
آژانس خدمات مالی )Financial Services Agency( نظارت و بازرسی های چنين 
تجارت هایی را انجام داده و اقدامات اجرایی مناسب را اتخاذ می کند. بر اساس قانون 
مصوب سال 2016 که فعاليت های مبادالت را تنظيم می کرد، ارز مجازی یک ارزش 
دارایی مانند محسوب می شود. از آوریل سال 201۷ بر اساس قانون خدمات پرداخت 
)Payment Services Act( تجارت مبادالت ارز مجازی قانونمند شده است. پول 
مجازی و معامالت با آن و درآمد دریافت شده توسط افراد در قالب یک ارز مجازی، سود 
حاصل از یک پول دیجيتال و فروش ارز مجازی، مشمول ماليات بر درآمد است. طبق 
قوانين، مبادله ارز مجازی باید بر اساس قواعد و دستورالعمل هایی ثبت شده و نگهداری 
سوابق، اتخاذ تدابير امنيتی و اتخاذ تمهيداتی برای محافظت از مشتریان صورت پذیرد. 

همچنين مبادالت پولی ارز دیجيتال منوط به رعایت مقررات پولشویی است.
هندوستان: در سال 201۳، مقامات این کشور اظهار داشتند که نمی خواهند گردش 
مالی بيت کوین را قانونمند کنند. بانک مرکزی هند )RBI( هشدارهایی در رابطه با 
سرمایه گذاری در ارزهای مجازی مانند بيت کوین را اظهار نمود. در 2016 تا 201۷، 
قوانين شدید در جریان بودجه آغاز شد. به طور همزمان، راه حل های بالکچين برای 
بانک ها و سایر نوآوری ها در دسترس قرار گرفت. موضع اساسی بانک مرکزی هند در 
رابطه با بيت کوین و دیگر ارز مجازی، عدم رسميت پول دیجيتال به عنوان ارز قانونی 
و رایج  است. بانک مرکزی گزارش داد که ارزهای مجازی نمی توانند برای پرداخت 
به صورت ارزهای معمول استفاده شوند. اّما در صورت عدم تنظيم مقررات و حمایت 
تقنينی، پول های دیجيتال دارای ریسک و مخاطرات فراوانی هستند. در فوریه 201۷ 
و در 5 دسامبر 201۷ هشدارهای بانک مرکزی هند سرمایه گذاری در بيت-کوین را 
خطرناک برمی شمارد. دولت هند در اوایل سال 201۸ اظهار داشت که ارزهای مانند 
بيت کوین در هند پول قانونی نيستند. در حالی که دولت هنوز یک چارچوب قانونی 
برای ارز مجازی ایجاد نکرده است، بانک مرکزی هند )RBI( توصيه کرده است که 
کاربران، صاحبان و معامله گران در استفاده از پول مجازی احتياط کنند. همچنين این 
مرجع مالی اذعان کرد هيچ گونه تأیيدیه یا مجوزی برای هيچ نهاد یا شرکتی برای انجام 
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- با بررسی جایگاه قانونی ارزهای 
مجازی در کشورها مشخص می 

شود که رویه های قانونی موجود 
نسبت به این پدیده، رویکردی 

احتیاطی اتخاذ نموده و به دلیل 
مخاطرات و آسیب های مالی در 
راستای قانونمندسازی ارزهای 

دیجیتال اقدام های تقنینی نسبتاً 
محدودی صورت پذیرفته است

از این رو انگلستان دارای هيچ قانون خاصی 
نيست که به طور خاص قواعد نظارت بر ارز 

مجازی نظير بيت کوین، اتروم و ليتکوین را تنظيم کند. 
بانک مرکزی انگليس گزارش داد که تدوین مقررات 
ارزمجازی و کنترل عناصر دارایی های مجازی برای 
مبارزه با فعاليت های غيرقانونی، ترویج یکپارچگی 
بازار و حفاظت از ایمنی و پایداری سيستم مالی 
ضروری است. بر اساس »قانون بانک انگلستان« 
مصوب 1۹۹۸ بانک مرکزی مسئوليت حفاظت و 
افزایش ثبات سيستم مالی انگلستان را بر عهده دارد. 

ادامه از صفحه قبل
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چنين طرح ها یا معامالتی داده نشده است. 
برزیل: مقررات و قوانين ارز مجازی هنوز در برزیل تنظيم نشده و بانک مرکزی برزیل 
اظهاراتی در خصوص خطرات ناشی از این نوع پول و عدم تضمين آن توسط مقامات 
پولی دولتی صادر کرده  است. لذا شرکت هایی که در ارزهای مجازی معامله می کنند، 
تحت نظارت و یا تحت مجوز بانک مرکزی برزیل نيستند. بر اساس بيانيه کميسيون 
بورس اوراق بهادار )Securities Exchange Commission(  ارز دیجيتال یک 
دارایی مالی نبوده و نمی توان آن را توسط صندوق های سرمایه گذاری بدست آورد. طبق 
نظر کميسيون، ارزهای مجازی زمانی که آن را به برای پرداخت سهم و یا سود سهام 
به سرمایه گذاران تعيين کنند و یا زمانی که برای مشارکت در مدیریت شرکت در نظر 
گرفته شود، باید به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شوند. اتاق بازرگانی برزیل در حال 

حاضر در حال بررسی یک الیحه قانونی در مورد ارزهای مجازی است.
و مؤسسات  بانک ها  به   ،)BDL( لبنان  بانک مرکزی  لبنان: در 1۹ دسامبر 201۳، 
مالی کشور در مورد خطرات استفاده از ارزهای دیجيتال، به ویژه بيت کوین هشدار 
داد. در سال 201۷، بانک مرکزی لبنان، گزارش داد که مؤسسات خود را از استفاده 
از ارز مجازی ممنوع کرده و بيت کوین و دیگر ارزهای دیجيتال تهدید مهمی برای 
مصرف کنندگان و سيستم پرداخت می باشد. همچنين این نهاد اعالم کرد که با توجه 
به نقش برجسته ارز الکترونيکی در آینده، بانک مرکزی در چند سال آتی واحد پول 
دیجيتال خود را مطابق با قانون لبنان منتشر خواهد کرد. بانک مرکزی در حال بررسی 
اقدامات الزم و توسعه سيستم حفاظت از جرایم اینترنتی برای ارائه ی ارز مجازی ملّی 
است. کميسيون تحقيقات ویژه و کميسيون کنترل بانکداری برای جلوگيری از چنين 

جرایم الکترونيکی همکاری متقابلی دارند. 
اندونزی: بانک اندونزی هشدار داده است که ارز مجازی ممکن است برای پرداخت در 
کشور استفاده نشود و شرکت های پرداخت کننده مجاز به انجام معامالت ارز مجازی 
نيستند. همچنين بانک اندونزی تأکيد کرد که تمامی اپراتورهای سيستم پرداخت 
)اصلی، اپراتور سوئيچينگ، اپراتور پرداخت نهایی، صادرکننده، خریدار و اپراتور کيف 
با  معامالت  پردازش  از  غيربانکی،  و  بانکی  تمامی مؤسسات  نيز  و  الکترونيکی(  پول 
 .Bank Indonesia Regulation No( .استفاده از پول مجازی ممنوع شده اند

)201۷/PBI/12/1۹
 اردن: ارزهای مجازی در این کشور قانونی نيستند و بانک مرکزی در استفاده از ارز 
دیجيتال اظهار نگرانی کرده است. لذا بانک ها، بورس مبادالت ارز، شرکت های مالی و 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت در اردن از خریدوفروش و معامله 
ی ارزهای مجازی ممنوع شده اند. در سال 2014، بانک 

مرکزی اردن )CBJ( به استفاده مردم از بيت کوین 
هشدار داد و اظهار داشت: »بانک مرکزی قصد 

دارد از شهروندان و سرمایه گذاران محافظت 
کند و هشدار دهد که ارزهای مجازی ارز 
قانونی نيستند و در هيچ یک از بانک های 
مرکزی در جهان و یا کشورها هيچ تعهدی 
مبنی بر ارزش گذاری ارزهای مجازی با پول 
واقعی صادر نشده و از طریق کاالهای بين 

المللی یا طال حمایت نمی شود.«  
اکوادور: بانک مرکزی اکوادور، صدور، ترویج 

و یا تبادل ارزهای مجازی را ممنوع کرده و 
اعالم نمود که ارز  بيت کوین روش پرداخت 

مجاز در اکوادور نيست. لذا بيت کوین به 
عنوان یک ارز دیجيتال توسط هيچ 

یک از طرفين پشتيبانی نشده و 
معامالت مالی با بيت کوین 
تحت کنترل، نظارت و یا 
تحت مجوز هيچ نهاد دولتی 
قرار نمی گيرند. همچنين 
بانک مرکزی اکوادور اظهار 

داشت که خرید و فروش ارزمجازی مانند 
بيت کوین از طریق اینترنت ممنوع نيست، 
اما تأیيد کرد که بيت کوین پول قانونی و 

مجاز نيست و روش پرداخت مجاز برای کاالها و 
خدمات طبق قانون محسوب نمی شود. این کشور 
قصد دارد پول دیجيتالی ملّی خود را برای استفاده 

به عنوان پول قانونی صادر کند. 
قبرس: بانک مرکزی قبرس اخطار داده است که 
ارزهای مجازی، قانونی نيستند و هيچگونه مقرارت 
حفاظتی و نظارتی برای پوشش هزینه های استفاده 
از آن ها وجود ندارد و قيمت های ارز دیجيتال در 
معرض نوسانات است. لذا برای مصرف کنندگان 
خطرات مربوط به تجارت ارزهای مجازی وجود 

دارد. 
جمع بندی: با بررسی جایگاه قانونی ارزهای مجازی 
در کشورها مشخص می شود که رویه های قانونی 
موجود نسبت به این پدیده، رویکردی احتياطی 
اتخاذ نموده و به دليل مخاطرات و آسيب های 
مالی در راستای قانونمندسازی ارزهای دیجيتال 
اقدام های تقنينی نسبتاً محدودی صورت پذیرفته 
است. در ایران نيز طبق تصميم شورای عالی مبارزه 
با پولشویی در سال 1۳۹6، به منظور پيشگيری از 
وقوع جرایم از طریق ارزهای مجازی، بکارگيری 
ابزار بيت کوین و سایر ارزهای مجازی در 
تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع 
اعالم شد. همچنين در کشورهایی که  
مبادالت ارز مجازی مجاز می باشد 
نيز پول دیجيتال معادل پول قانونی 
محسوب نمی شود و همچنان بانک 
پيشگيری  در  کشورها  مرکزی 
نوین  فناوری  این  مخاطرات  از 

هشدارهایی صادر می کنند.
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- در کشورهایی که  مبادالت 
ارز مجازی مجاز می باشد نیز 

پول دیجیتال معادل پول قانونی 
محسوب نمی شود و همچنان بانک 

مرکزی کشورها در پیشگیری 
از مخاطرات این فناوری نوین 

هشدارهایی صادر می کنند



متاثر سازد و به نوعي در جنگ هاي هيبریدي به عنوان اهرم هاي اعمال قدرت استفاده 
شود. مثال اخيرا شرکت هایي نظير زیمنس از پشتيباني و ادامه فروش و انجام پروژه ها در 
کشورمان ممانعت کرده اند و به نوعي زیرساخت هاي وابسته را مورد تهدید قرارداده اند. 
هر چند در سال هاي اخير نيز نقش کليدي در همکاري با دولت هاي  توليدکننده بدافزار 

استاکس داشته اند.
در فناوري هاي نوظهور نيز اگر قبل از عملياتي شدن در کشور، سازوکارها و تدابيري جهت 
نحوه بهره برداري، فرهنگ استفاده، جلوگيري از وابستگي محض  علمي و محصولي و 
همچنين بومي سازي آن اندیشيده نشود، استعمار و اشغال سایبري را بيشتر از قبل به 

همراه خواهد داشت.

مهندس خالق گرجي – معاون عمليات قرارگاه 
پدافند سايبری کشور

سایبري  تهدیدات  در  موثر  عوامل  جمله  از  اساسا 
مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
-زیست بوم سایبري هر کشور

-فناوري هاي موجود و مورد استفاده
-ميزان وابستگي، رشد علمي و صنعتي و بهره برداري 

از تکنولوژي های مرتبط با ICT و سایبري
-تهدیدات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و  

تاثير ترکيب این تهدیدات بر فضاي سایبري
-فناوري هاي نوظهور در فضاي سایبر

تهدیدات سایبري براي هر کشور متناسب با زیست بوم 
آن متفاوت است و ممکن است تهدیدي براي کشوري 
براي دیگري تهدید محسوب نگردد. براي کشورهایي که 
زیرساخت هاي آنها وابستگي زیادي به تکنولوژي هاي 
مبتني بر سایبري دارد تهدیدات سایبري تنوع و تعدد 
بيشتر خواهد داشت.مثال براي کشورهایي که خود 
صاحب تکنولوژي هاي سخت افزاري هستند تهدید 
ایمپلنت ها )حفره ها امنيتي و بدافزارهاي سخت افزاري( 
کم است ولي همين تهدید براي کشورهایي نظير ایران 
که بهره بردار این تجهيزات هستند جدي قلمداد شده 

و بسيار زیاد است.
فناوري هاي موجود و مورد استفاده در کشورها  اکثرا 
توسط کشورهاي توسعه یافته ساخته شده اند و در توليد 
این محصوالت فرآیند به شکلي است که بهره بردران، 
فناوري محصول را کسب نکرده و همچنين از لحاظ 
امنيتي نيز تحت کنترل بودن این محصوالت در نظر گرفته 
شده است. به نوعي وابستگي باالیي به توليدکننده به 
شکل هميشگي ایجاد مي گردد. در کشور در زیرساخت 
انرژي، ارتباطي، بانکي  و حمل و نقل وابستگي باالیي 
وجود دارد که به عنوان تهدیدات اصلي کشور در 

فضاي سایبري قلمداد مي شود.
تهدیدات سياسي و اقتصادي و امثالهم نيز مي تواند 
رویکرد توليد، فروش، بهره برداري و خدمات پس از 
فروش را در محصوالت با پایه سایبري به شکل ویژه اي 
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یادداشت تخصیص



 

موسسه کارتنر در سال 201۸ فناوري هاي نوظهور را در عرصه سایبري به شرح زیر بيان کرده 
است که جا دارد در تصميم گيري ها و برنامه ریزي هاي راهبردي کشور به رویکردهاي فناوري هاي 

نوظهور با توجه به تحقيقات علمي مراکز علمي و پژوهشي دنيا توجه ویژه شود.
هوشمندی:

)AI( هوش مصنوعی
هوش مصنوعی پتانسيل گسترده ای برای افزایش تصميم گيری، بازنگری مدل های کسب و کار 
و اکوسيستم ها و تجدید نظر در تجربه مشتری و شناسایي تهدیدات به همراه داشته است. 
بسياری از سازمان ها متوجه این موضوع شده اند، تحقيقات Gartner نشان داده است که 
5۹ درصد سازمان ها، اطالعات را برای ساخت یک استراتژی هوش مصنوعي جمع آوری 
می کنند در حالی که بقيه یا در مرحله بررسی بوده و یا برنامه های هوش مصنوعي را اجرا 
می کنند. با توجه به اینکه تکنيک های AI به سرعت در حال تحول هستند سازمان ها 
نياز است به شدت در بحث مهارت ها، فرایندها و ابزارها سرمایه گذاری انجام دهند، با این 

برآورد تا سال 2020، ۳0 درصد از مدیران ارشد اطالعات AI را در پنج اولویت 
سرمایه گذاری خود قرار خواهند داد  و وابستگي و نياز به این موضوع دو 

چندان خواهد شد.
 برنامه های کاربردی هوشمند و تجزيه و تحليل

هوش مصنوعی به عنوان یک ميدان جنگ برای فروشندگان نرم افزار و 
خدمات تبدیل شده است و انتظار می رود که حداقل در برخی از سطوح 
هر برنامه و سرویس وارد شود. تحليل های پيشرفته نشان می دهد که 
با استفاده از یادگيری ماشين برای تهيه خودکار داده ها، کشف بينش 

و به اشتراک گذاری بينش به عنوان یک موضوع استراتژیک مهم، در 
حال رشد می باشد. 

کشورها و سازمان ها نياز جدي به استفاده از برنامه های هوشمندانه ای دارند 
که فعاليت هاي تهدیدزا را در فضاي سایبري از طریق تجزیه و تحليل پيشرفته، 

فرآیندهای هوشمند و تجربيات کاربران شناسایی و کشف کنند. هوشمندي در برابر تهدیدات 
و شناسایي آنها و راهکارهاي یکپارچه از موضوعات مهمي است که پيش روي کشورها  براي 
مقابله با تهدیدات فضا سایبري است. SOC یکي از ابزارهاي کوچک در معماري کالن 
یک سيستم یکپارچه شناسایي تهدید هوشمند است. در سطح ملي اجزاء زیادي به عنوان 

حسگرهاي شاخصه هاي قلمرو سایبري در شناسایي تهدیدات نقش دارند.
اينترنت اشياء هوشمند

با افزایش دستگاه های اینترنت اشياء، هوش مصنوعي  سبب مي شود دستگاه ها فعاليت های 
خود را به طور مستقل یا نيمه مستقل انجام دهند. به عنوان مثال، یک جاروبرقی روباتيک با 
دید کامپيوتری می تواند با حداقل مداخله، خانه را تميز کند. با پيشرفت تکنولوژی، اشياء 
هوشمند از کارهای هوشمندانه برای رسيدن به هدف خود استفاده خواهند کرد. اینترنت 
اشيا در زیرساخت هاي صنعتي نيز باعث تحول خواهد شد و تهدیدات نوظهوري را به 
همراه خواهد داشت که زیرساخت هاي انرژي متاثرترین بخش هستند که این تهدیدات 

متوجه آنها خواهد بود.

ديجيتال
 دوقولوهای ديجيتال

دوقلوهای دیجيتال، که ارائه دهنده نسخه دیجيتال 
در  اطالعاتی  هستند،  واقعی  دنيای  سيستم های 
مورد وضعيت همتای واقعی خود ارائه می دهند. این 
ارائه دهنده ها می توانند به تغييرات واکنش نشان داده 
و یا باعث بهبود عمليات پاسخ دهی شوند، به طور 
بالقوه شرکت ها ميلياردها دالر در عمليات تعمير و 
نگهداری صرفه جویی می کنند. در حالی که بيشتر 
نمونه های دوقلوهای دیجيتالی امروز در فضای اینترنت 
اشياء وجود دارد، پتانسيل بالقوه دوقلوهای دیجيتال 
برای اشيائی وجود دارد که در واقع “فکر نمی کنند”، 
مانند دوقلوی دیجيتال برای یک انسان که اطالعات 
می دهد،  ارائه  پزشکان  به  را  پزشکی  و  بيومتریک 
یا یک دوقلو دیجيتال برای یک شهر، که می تواند 
اطالعات را به برنامه ریزان شهر در مورد عمليات و 

تعمير و نگهداری ارائه دهد.
محاسبات لبه

به  نزدیک  را  پردازش  و  محاسبات  لبه  محاسبات 
با  یا “لبه” شبکه می کند. در مقایسه  کاربر / شی 
باند  پهنای  این محاسبات  ابری سنتی،  محاسبات 
ارتباطی مورد نياز را کاهش می دهد و تأخير بين 
سنسورها و ابر را از بين می برد. همزمان که وسایل 
نقليه مستقل، هواپيماهای بدون سرنشين و دیگر 
نياز  بالغ شدن  به  روباتيک همچنان  فن آوری های 
زمان  در  اطالعات گسترده  پردازش  به  نياز  دارند، 

واقعی نيز رشد خواهد کرد.
بسترهای مکالمه

بسترهای مکالمه نحوه ارتباط افراد با 
دنيای دیجيتال را تغيير داده اند. 
بسترهای مکالمه به جای اینکه 
بتواند یاد بگيرد که چگونه 
کامپيوتر ارتباط برقرار می کند، 
کاربر را قادر می سازد تا 
با استفاده از زبان طبيعی 
خود اطالعات را منتقل نماید. 
طی چند سال آینده، رابط های 
مکالمه به یک هدف طراحی اوليه 
برای تعامل با کاربر تبدیل خواهند شد و 
ممکن است تبدیل به راه اصلی برای ارتباط کاربران 

با دنيای آنالین شود.
واقعيت مجازی

واقعيت مجازی که کاربر را در یک محيط دیجيتالی  
و شبيه سازي شده قرار می دهد و واقعيت افزوده که 
اطالعات دیجيتال را در دنيای واقعی همپوشانی 
می کند، مرزهای بين دنيای دیجيتال و فيزیکی را 
از بين برده اند. در حال حاضر، واقعيت مخلوط، که 
ادغام و گسترش هر دو نوع AR و VR می باشد، 
تبدیل به تجربه جدید کاربران شده است. همراه با 
ادغام شدن با بسترهای مکالمه و اینترنت اشياء، 
این فن آوری ها یک تغيير اساسی در محاسبات 
نامرئی، همه جانبه، رایج ایجاد خواهند کرد. واقعيت 
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تهدیدات سایبري 
براي هر کشور متناسب با 

زیست بوم آن متفاوت است و ممکن 
است تهدیدي براي کشوري براي دیگري 
تهدید محسوب نگردد، براي کشورهایي 

که زیرساخت هاي آنها وابستگي زیادي به 
تکنولوژي هاي مبتني بر سایبري دارد 

تهدیدات سایبري تنوع و تعدد 
بیشتر خواهد داشت
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مجازی و واقعيت افزوده بازتابی معکوس از یکدیگر پد

هستند. واقعيت مجازی یک سرگرمی دیجيتال 
در بستر دنيای واقعی است در حالی که واقعيت 
افزوده با اضافه کردن عناصر مجازی پرده ای برای 
دنيای واقعی است و  به جای واقعيت موجود شما 
می نشيند و جنبه هایی از آن را از طریق لنز یک 
گوشی هوشمند، یک عينک، یا حتی یک هدست، 
تغيير می دهد. شما با واقعيت افزوده هميشه آنچه 
اما  می بينيد،  را  دارد  قرار  مقابل تان  در  درست 

به عالوه ی یک الیه ی مجازی افزوده شده بر آن.
شبکه

)Blockchain( بالکچين
به طور کلی بالک چين یک نوع سيستم ثبت اطالعات 
و گزارش است. تفاوت آن با سيستم های دیگر این 
است که اطالعات ذخيره شده روی این نوع سيستم، 
ميان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می شوند 
و با استفاده از رمزنگاری امکان حذف و دستکاری 
اطالعات ثبت شده تقریبا غيرممکن است. که در 

انواع زیر دسته بندي مي شوند 
بالک چين  خصوصی انحصاری :  مثل سيستم های 

پرداخت حقوق با بالک چين
مالي  ارتباط  مثل   : انحصاری  عمومی  بالک چين  
این بالک چين   . در  المنافع  چند شرکت مشترک 
افرادی خاص برای تأیيد فعاليت ها انتخاب می شود. 
این افراد می توانند یک مقام، کارمند ارشد، موسسه یا 
اشخاص دیگری باشند.  داده های قابل مشاهده برای 
عموم هستند اما می توان از یک سری اطالعات خاص 

محافظت کرد.
بالک چين  عمومی  ضدانحصاری: انواع سيستم های 
عمومی و آزاد مبتنی بر بالک چين  نظير ارزهاي 

دیجيتالي بيت کوین و اتریوم و..

مراکز سياست پژوهی مختلف دنيا در تالش برای درک فرصت ها و تهدیدهای فناوری زنجيره 
بلوکی برای منافع ملی خودشان هستند. همه کشورهای عضو  شورای امنيت من جمله، 
روسيه، چين، فرانسه، ایاالت متحده آمریکا و انگليس در مراکز سياست پژوهی پارلمانی و 
دولتی خود در حال ارزیابی این فناوری هستند. ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که بسياری از قوانين و مقررات مصوب در 
ایران که زمانی نسبت به فناوری خنثی تصور می شدند امروزه به صورت های متنوعی قابل 
اجرا خواهند بود، یعنی قانون گذاران از یک طریقه اجرای قانون که با فناوری آن عصر قابل 
اجرا بوده است حمایت کرده اند و فناوری زنجيره بلوکی در صورت عملياتی شدن می تواند 
تغيير بسياری از قوانين کشور ایران را ممکن سازد. تغيير ساختار از متمرکز به توزیع شده 
یکی روندهایی است که این فناوری در اجرایی سازی آن کمک خواهد کرد. استفاده از این 
فناوری در انتخابات و رای گيری که نيازمند همکاری دو دستگاه شورای نگهبان و وزارت 

کشور است نيز قابل بررسی ذکر شده است.
رويداد محور

موقعيت هاي کسب و کار دیجيتال، که ترکيبی از رویدادهای تجاری که نشان دهنده کشف 
وضعيت های قابل توجه و یا تغييرات وضعيت است، کسب و کار دیجيتال را به حرکت در 
می آورد. همانطور که اینترنت اشياء و سایر تکنولوژی ها ظاهر می شوند، رویدادهای پيچيده 
را می توان سریع تر تشخيص داده و جزئيات بيشتری را تحليل کنند. گارتنر معتقد است که 
شرکت ها باید “تفکر رویدادها” را در نظر بگيرند، با توجه به اینکه تا سال 2020، آگاهی از 
موقعيت ها در زمان حقيقی، مورد نياز ۸0 درصد از راه حل های کسب و کار دیجيتال خواهد 
بود و ۸0 درصد از اکوسيستم های کسب و کار جدید نياز به حمایت از پردازش رویدادها 
دارند. همين موضوع در آگاهي برخط از تهدیدات و پردازش رویداهاي متصور آن مي تواند 

اهميت به سزایي در واکنش ها و اقدامات پدافندي داشته باشد.
ريسک پذيری مداوم و اعتماد

دنيای امنيت به طور مداوم در حال تغيير است همانطور که هک های انجام شده در هر 
روز این موضع را نشان می دهد. ریسک پذیری مداوم و ارزیابی اعتماد )CARTA(برای 
تصميم گيری در زمان واقعی، ریسک پذیری و تصميم گيری مبتنی بر اعتماد برای پاسخ مطابق 
بر اساس اصول امنيت برای فعاليت هاي  دیجيتالی امکان پذیر است. برای به واقعيت تبدیل 
کردن CARTA، سازمان ها باید یکپارچه سازی امنيت را به تالش های گروه های توسعه 
خود اضافه نموده و همچنين کشف فناوری های فریب دهنده برای شناسایي کاربران خاطي 
 DevSecOps   که به شبکه سازمان نفوذ کرده اند را نيز انجام دهند تا  بتوانند یک فرآیند

ارائه دهند. 
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 رییس کمیته فضای مجایز کمیسیون فرهنیگ مجلس 
در گفت وگو با »صیانت پایدار«:

 مهمترین تهدید پیش روی
کشور ما نفوذ سایبری است
ریيس کميته فضای مجازی  کميسيون فرهنگی مجلس مهمترین تهدید پيش روی کشور 
را نفوذ می داند و می گوید: دشمن با زیرکی از هر روزنه ای که به نظر ساده و بی اهميت 

می رسد برای رسيدن به هدفش استفاده می کند.
حجت االسالم و المسلمين نصراله پژمان فر، رئيس کميسيون فرهنگی و نماینده مردم مشهد 
در مجلس شورای اسالمی در مورد اهميت توجه به پدافند غيرعامل در شرایط فعلی کشور 
می گوید: پدافندغيرعامل مهمترین کاری را که می تواند انجام دهد این است که خطرات 
آشکار و پنهانی را که یک نظام را تهدید می کند شناسایی کند و در واقع در راستای مراقبت 

کردن و مواظبت کردن کشور از اینگونه حوادث بتواند برنامه های مشخصی را ارائه کند. 
وی ادامه می دهد: ممکن است هرجامعه ای از سوی یکسری از خطرات مختلف تهدید شود، 
حتی در مورد بالهای طبيعی نيز باید یک برنامه مشخص و مدون داشته باشيم تا بتوانيم 
در مواجهه با به اینگونه مسائل غيرمنتظره، غافل گير نشویم و برای آن برنامه مشخصی 
داشته باشيم، لذا پدافند غيرعامل سازمانی است که به این موضوع می پردازد و درواقع یک 
نوع آمادگی و یک پدافندی را در جامعه نسبت به حوادث مختلفی که ممکن است موجب 

بروز تهدید شو، شکل می دهد.
ریيس کميته فضای مجازی کميسيون فرهنگی در مورد اینکه چرا برخی از مسئوالن نسبت 
به رعایت الزامات پدافند غيرعامل کم کاری می کنند توضيح داد: عمده دالیل آن برمی گردد 
به اینکه این افراد اهميت این موضوع را توجه ندارند و درک نمی کنند و اساسا یک مقدار 

سطحی نگری ها موجب آن می شود که افراد ساده انگاری و راحت از کنار مسائل 
عبور کنند در حاليکه اگر یک مقدار دقت در مسائل داشته باشند طبيعتا کار 

به این فضاها نخواهد کشيد. 
پژمان فر در پاسخ به این سوال که مهمترین تهدید پيش روی کشور ما 
چيست و آیا مسئوالن در برابر این تهدید واکنش به موقع و درستی داشته اند 
اظهار داشت: به اعتقاد من مهمترین تهدید، نفوذ است. امروز دشمنان ما 
روی این موضوع تمرکز کرده و برای آن سناریو نوشته اند و بسيار زیرکانه 

در حال پيشبرد اقدامات خود هستند و از تمام فضاهای و ظرفيت های ممکن 

از جمله فضای مجازی استفاده می کنند تا بتوانند 
از ظرفيت فضای مجازی که امروزه متاسفانه اختيار 
و مدیریتش در دست ما نيست عليه منافع ملی ما 

استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: هر موضوعی در هر درجه اهميت 
می تواند به دستاویزی برای رسيدن به اهداف از سوی 
دشمنان تبدیل شود. از این رو از کنار کوچکترین 
تهدیدات نيز نباید به سادگی گذشت. در غير این صورت 
ممکن است با عدم اقدام به موقع و با بی تدبيری ها 
و ساده نگری ها، کشور با یک شرایط بحرانی مواجه 
موضوع  نهادینه سازی  چگونگی  مورد  در  شود.وی 
متذکر  نيز  جامعه  افراد  همه  در  غيرعامل  پدافند 
می شود: طبيعتا انسان ها درون این موضوع 
نقش بسيار مهمی دارند و باید رسانه ها 
به صورت جدی به این مسئله 
بپردازند اهميت این موضوع 
و جایگاهی که این موضوع 
دارد در حدی است که باید 
با جدیت به آن پرداخت تا 
بتوانيم از آن نتيجه مطلوبی 

حاصل کنيم.

امروز دشمنان از 
تمام فضاهای و ظرفیت های 

ممکن از جمله فضای مجازی 
استفاده می کنند تا بتوانند از ظرفیت 

فضای مجازی که امروزه متاسفانه 
اختیار و مدیریتش در دست ما 

نیست علیه منافع ملی ما 
استفاده کنند
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در گفت وگیو »صیانت پایدار« و کارشناس دولت الکرتونیک برریس شد

دنیای سایبری و چالش 
اشتراک اطالعات

- کاربرد نوآورانه فناوری برای سازگاری، تطبیق پذیری دقیق، کارآمد و کم هزینه با قوانین و یا تسهیل 
 Regulatory می گویند که از ترکیب دو کلمه )RegTech( نیازمندی های مقرراتی فین تک ها را رگ تک

و Technology تشکیل شده است
- اگر رگ تک ها در کشور ما حمایت شود چارچوب دسترسی اطالعات به شهروندان مشخص خواهد شد، 

این امر می تواند در زمینه امنیت دسترسی به اطالعات شهروندان نیز بسیار موثر باشد
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حامد اکبری، پژوهشگر اقتصاد اطالعات و دولت الکترونيک معتقد است 
اکنون زمان مناسبی است برای جا انداختن قوانين معقول و معتدل 
امنيت اطالعات و حريم خصوصی افراد با محوريت نقش خود کاربر 
در مديريت داده ها، تا امکان تضمين امنيت اطالعات برای کاربران و 
تضمين کيفيت و صحت اطالعات با مسئوليت کاربر برای دستگاه های 

دولتی و کسب و کارهای بخش خصوصی را تضمين کند.
در حال حاضر وضعیت انتشار اطالعات افراد در کشور چگونه است؟

اکبری: به عقيده من، در حال حاضر خوانش اشتباهی از اطالعات و 
امنيت اطالعات داريم. برای روشن شدن موضوع مثالی می زنم در حال 
حاضر وقتی وارد يک اداره معمولی مانند بانک ميشويم هر مدرکی را 
که بانک از مردم بخواهد، در اختيارش ميگذارند از شناسنامه گرفته 
تا سند ازدواج، اين در حاليست که شايد در بسياری ازموارد نيازی 
به خيلی از اين مدارک نيست. اين اتفاقات در بسياری از ادارات و 
نهادها می افتد که شما برای دريافت کوچک ترين سرويس نيازمند ارائه 
اصل و کپی بسياری از مدارک شناسايی خود هستيد که شايد هيچ 

احتياجی به آنها نباشد و بدتر آنکه افراد، هيچ سوالی در مورد اينکه 
اين مدارک کجا می رود ندارند و به راحتی هر مدرک مورد درخواستی 
را ارائه می کنند. اين بدان معنی است که اوال ما امنيت اطالعات را به 
فضای حاکميتی برده ايم. بدان معنی که اطالعات اگرچه دست نهادها و 
ارگان هاست ولی آسيب پذيری اصلی در اينجا باز هم متوجه شهروندان 
است. و متاسفانه اين باعث شده اطالعات افراد به راحتی برای همگان 
در دسترس است. اين نشان می دهد که ما در جايی داريم اشتباه حرکت 

می کنيم.سوال اينجاست که آيا اين روند صحيح است؟
به دو طريق می توان به اين پرسش پاسخ داد. در نگاه اول البد الزم 
است که برای دريافت به سرويس بايد اطالعات افراد را دريافت کرد.
اما آيا اينکه ما هر اطالعاتی را در اختيار افراد می گذاريم صحيح است؟ 
شايد اينگونه نباشد. شايد همه اين اطالعات برای آن سرويس نياز 
نباشد. اما بايد به يک نکته توجه داشت. در دنيای امروز و برای تحقق 
دولت الکترونيک سطحی از به اشتراک گذاشتن اطالعات بديهی است. 
يعنی در فضای جديد کنونی برای دريافت سرويس ها، در اختيار قرار 

دادن بخشی از اطالعات اشخاص اجتناب ناپذير می نمايد.
امروز  دنيای  در  که  است  اين  برسم  آن  به  می خواهم  که  نتيجه ای 
اطالعات نقش ابقايی دارد به اين معنا که اگر کسی يا دستگاهی عضو 
هيچ پيام رسانی نباشد يا از هيچ اپليکيشنی استفاده نکند، از بانک های 
الکترونيکی استفاده نکند و ... بعد از مدتی از جامعه حذف 
خواهد شد. حذف نه به معنای حذف فيزيکی بلکه به 

معنای تاثيرگذاری و ديده شدن است. 
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نيست و حتی غلط است. چون ممکن است من فارغ التحصيل شود 
يا به مقطع تحصيلی باالتری بروم. اطالعات بايد جاری باشد.

نمونه ساده آن اين است که می گوييم نخبگان ما را می دزدند، اما سوال 
اينجاست که آيا ما اطالعات درست و به روزی از تعداد نخبگانمان 
اطالعات سبب  نداشتن  اين  داريم؟  اختيار  در  فعاليتشان  زمينه  و 
زمينه  همين  و  باشيد  نداشته  آن  مديريت  برای  برنامه ای  می شود 
فرار نخبگان را فراهم می کند.مورد ديگر اين است که اصوال نگاه ما 
به دولت الکترونيک، تنها ارائه برخی خدمات است در صورتی که در 
دنيای امروز، مفهومی به مراتب وسيع تر دارد. برای نمونه شناسايی 
نخبگان در کشوری مانند ژاپن از کودکی افراد آغاز می شود بدان 
مفهوم که اطالعاتی تحصيلی و استعدادهای فرد از کودکی رصد شده 
و مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد و اين می شود که فرد به زمينه 

فعاليت مربوط به خود هدايت می شود.
آنچه در انتشار اطالعات اهميت دارد و بايد به آن توجه کرد اين است 
که شما بايد بدانيد از کجا ضربه می خوريد اما رويکرد ما نسبت به 

اطالعات خود ضربه زننده است.
شما می گویید نگاه ما به مقوله انتشار اطالعات غلط است و راه را اشتباه 

آمده ایم. خوب راه درست چیست؟
اکبری: چاره کار ِرگ تک ها )regurgitation technology( است. 
کاربرد نوآورانه فناوری برای سازگاری، تطبيق پذيری دقيق، کارآمد 
و کم هزينه با قوانين و يا تسهيل نيازمندی های مقرراتی فين تک ها را 
رگ تک )RegTech( می گويند که از ترکيب دو کلمه Regulatory و 
Technology تشکيل شده است.اگر رگ تک ها در کشور ما حمايت 
شود چارچوب دسترسی اطالعات به شهروندان مشخص خواهد شد. 
اين امر می تواند در زمينه امنيت دسترسی به اطالعات شهروندان نيز 
بسيار موثر باشد.يک واقعيت وجود دارد همانقدر که ما نگران اطالعات 
خود هستيم، دنيا نيز نگران اطالعات خود است. اما مهم رويکرد آن 
نسبت به اين مقوله است و واقعيت اين است که جايی از کار را ما 
اشتباه می بينيم و در مسير غلط حرکت می کنيم. همين عدم اهميت 
به رگ تک ها در کشور ما زمينه استفاده از نمونه های خارجی آن را 

در کشور ما فراهم می کند.
برای اینکه این روند اصالح شود چه باید بکنیم؟

اکبری: ما بايد اين رويکرد را از طريق اسناد باالدستی اصالح کنيم. 
تعريف ها از امنيت اطالعات را بايد اصالح کنيم. برای مثال ورود دولت در 
ريزه کاری استارتاپ ها غلط است. مجدد تاکيد می کنم انتشار اطالعاتی 
که به امنيت کشور ضربه نمی زند ارزش ابقايی دارد و در غير اين صورت 
ما از چرخه رقابت های مختلف در جهان حذف خواهيم شد.ما بايد برای 
اصالح رويکردها و قوانين و اسناد باالدستی به دانشگاه اعتماد کنيم. 
ما بايد آنچه در دنيا استفاده می شود را بومی کنيم. ما بايد استفاده و 
کاربرد اطالعات را مانند آنچه در دنيا به کار می رود گرفته و متناسب 
با شرايط کشور خودمان از طريق دانشگاه ها بومی کنيم. آنچه امروز 
در اقتصاد اطالعات مهم است، اشتراک گذاشتن اطالعات است در 

عين اينکه بايد پروتکل های امنيتی را جدی گرفت. 

برای مثال اگر شما يک شرکت تجاری باشيد در صورت عدم حضور 
در فضای کسب و کار مجازی، هرچه قدر هم که خوب باشيد، ردپايی 
از شما در دنيای ديجيتال نخواهد ماند و از دايره رقابت حذف خواهيد 
شد و اين به معنی ناتوانمند شدن است.چون برخالف گذشته، مهارتی 
که افراد و نهادها را توانمند می کند، آمادگی تعامل با فضای مجازی 
است.در سطح تعامالت کشورها نيز وضعيت فرق کرده است به طوری 
که ديگر زمانی که تجار در تجارتخانه ها يکديگر را مالقات می کردند 
گذشته است و اکنون اتاق های بازرگانی از طريق الکترونيکی و در 
اختيار يکديگر قرار دادن بانک اطالعاتی تجاری با هم در تعامل اند.

در اينجاست که نبود بانک های اطالعات مختلف به شدت خود را نشان 
می دهد و دارا بودن اين اطالعات خود توانمندی است.

نکته ديگر اين است که اساسا در دنيای امروز اقتصاد اطالعات به داد 
بحران ها رسيده است. برای مثال در حال حاضر ما با مشکل کمبود 
منابع آبی روبه رو هستيم و برای مديريت آن بايد از سهم دقيق آب 
مصرفی در هر جا اطالع داشته باشيم. بدانيم چند درصد از آب در 
کدام بخش و چطور مصرف می شود. کشاورز ما در کدام منطقه، چه 
محصول کشاورزی را می کارد و اين محصول چقدر آب مصرف می کند. 
تنها در اين صورت است که می توان کم آبی را مديريت و برای غلبه 

بر آن سياست گذاری کرد.  
انتشار اطالعات برعکس تصور موجود ارزش ابقايی ايجاد می کند و 
اگر شما از آن استفاده نکنيد حذف می شويدکه اين به معنای انتشار 
بدون ضابطه اطالعات نيست بلکه ندانستن فرق بين اطالعات عمومی 

و اطالعات ضروری و امنيت و نداشتن data bease ها است. 
متاسفانه خود دستگاه دولتی آماری از شرکت های تجاری خود ندارد 
و چون اين اطالعات را در اختيار ندارد بنابراين آنها را محرمانه تلقی 
می کتند. در صورتی که در دنيا امروز اينگونه نيست و شما به راحتی 
در ساير کشور حتی   ... و  تجاری  اطالعاتی  بانک های  به  می توانيد 

اطالعاتی در مورد جامعه و افراد آن به دست آورديد. 
این انتشار آزاد اطالعات چه کاربردی دارد؟

اکبری: برای روشن شدن موضوع مثالی ميزنم. دسترسی به داده های 
شهرداری چه کاربردی دارد؟ اين باعث می شود که بخش خصوصی 
بتواند با اين اطالعات فرصت های تجاری را شناسايی کند و اين به 
معنای کاهش تصدی گری بخش دولتی و فرصتی برای رونق کسب و 
کار است. ما نمونه کوچک چنين تجاری سازی ها را در فين تک هايی 
مانند برخی اپليکيشن هاداريم. اين اپليکشين ها در واقع از طريق 
دسترسی تعريف شده به اطالعات بانکی شما کار می کنند و بانک اين 
دسترسی را به آنها داده و اين سبب شکل گيری کسب و کارهای بزرگ 
شده است. متاسفانه تصور ما از امنيت اطالعات به شدت غلط است. 
واقعيت اين است که در دنيای امروز، با توجه به حجم توليد اطالعات، 
عدم اجازه برای انتشار اطالعات مانند انبار کردن کاه است چون روز به 
روز اطالعات جديد توليد می شود و اطالعات قديم منتقصی می شود. 
برای مثال اينکه شما بدانيد من در حال حاضر دانشجوی دوره ليسانس 
هستم در حال حاضر مهم است ولی اين اطالعات دو سال ديگر مهم 
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چهارمين جشنواره علمی سلمان فارسی در سالن همایش های سازمان 
پدافند غيرعامل برگزار شد.در این جشنواره شخصيت هایی چون 
سردار دکتر غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور 
و سردار سرتيپ اميرعلی حاجی زاده فرمانده نيروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند.

همچنين در این جشنواره از ۳4 آثار برتر تقدیر شد و در پایان از 
فصلنامه علمی پژوهشی »یافته های پدافند غيرعامل« به عنوان یک 
سند عالی در حوزه پدافند غيرعامل که از سوی دانشگاه فارابی 

تدوین شده است، رونمایی شد. 
 افزايش 100 درصدی آثار علمی پژوهشی جشنواره سلمان 

فارسی در حوزه پدافند غيرعامل

دبير چهارمين جشنواره علمی سلمان فارسی در این جشنواره با 
اشاره به تاکيدات رهبر انقالب به موضوع پدافند غيرعامل و مقابله با 
شيوه های پيچيده تهاجم دشمنان گفت: چهارمين جشنواره علمی 
سلمان فارسی با همکاری دانشگاه های معين دانشگاه جامع امام 

حسين)ع(، بقيه اهلل)عج(، دفاع ملی و فارابی اقدام به برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در حوزه پدافند غيرعامل 
کرده است که ماحصل آن در قالب جشنواره سلمان فارسی برگزار شد.

 دبير چهارمين جشنواره علمی سلمان فارسی تصریح کرد: ایجاد بستر رقابتی و تعاملی ميان حوزه های مختلف 
علمی در حوزه پدافند غيرعامل و توليد دانش بومی در این حوزه از جمله اهداف این جشنواره است.

 وی گفت: بعد از برگزاری سه دوره از این جشنواره در این دوره توانستيم ارتباط مستمری را با مجموعه ای از 
اندیشمندان کشور برقرار کنيم تا بتوانيم در ارایه مقاالت و پژوهش های آنها موثر باشيم.

 وی در مورد آثار رسيده به این جشنواره گفت: در سال ۹4، ۳۳0 اثر به اولين جشنواره فارابی ارسال شد. در سال 
۹5 این آمار به ۳05 اثر و در سال ۹6 به 4۸۸ اثر و در سال ۹۷ به 1052 اثر رسيده است. در چهارمين جشنواره 

علمی سلمان فارسی شاهد افزایش 100 درصدی آمار آثار رسيده به این جشنواره هستيم.
 وی گفت: در این جشنواره 1۳4 نفر به عنوان داور ارزشيابی مقاالت را بر عهده گرفتند و در پایان جشنواره نيز 

پنج اثر به عنوان برترین های چهارمين جشنواره فارابی مورد تقدیر قرار می گيرند.
 نقشه راه مواجه فعاالنه با فناوری های نوظهور

سردار سرتيپ پاسدار دکتر غالمرضا جاللی ریيس سازمان پدافندغيرعامل کشور در چهارمين جشنواره علمی سلمان 
فارسی با گراميداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهيد طهرانی مقدم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان 
این جشنواره، گفت: در ابتدا باید از همه کسانی که در امر برگزاری این جشنواره به ما کمک کردند، از دانشگاه امام 
حسين)ع(، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه فارابی، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه شهيد مطهری، دانشگاه بقيه اهلل)عج( 
و دیگر مراکز علمی که به عنوان مراکز همکار، معين و مرتبط با پدافندغيرعامل در این عرصه تالش کردند و زحماتی 

که همکاران عزیزم در دانشگاه امام حسين)ع( و در دبيرخانه دائمی این جشنواره می کشند، تشکر کنم.
وی در ادامه افزود: موضوعی که مقام معظم رهبری در همه بحث ها و رویکردها به آن اشاره می کنند، این است 
که ضمن تشکر از دست اندرکاران می فرمایند: » توقعات بيشتر از اینها است...« معموال انتظار ایشان درموضوع 
پدافندغيرعامل فراتر از اقداماتی است که ما تاکنون انجام داده ایم لذا باید بنده و شما دست در دست هم انتظارات 
رهبری عزیز را جامه عمل بپوشيم و این جز تالش بسيجی گونه ميسر نيست، ضمن تشکر از همه محققان و 
پژوهشگران این جشنواره من نيز به تبعيت از مشی رهبر معظم انقالب عرض می کنيم که انتظارات از موضوع 
جشنواره سلمان فارسی بيشتر است و بایستی برای باال بردن سرعت خود سال آینده یک تحول جدی در این 

حوزه داشته باشيم و یک بازنگری در موضوعات مورد بحث و چارچوب ها ایجاد کنيم.
ریيس سازمان پدافندغيرعامل کشور گفت: در همه بيانات رهبر معظم انقالب در خصوص پدافند غيرعامل این 
نکته وجود دارد که می فرمایند: »مسئله پدافند غيرعامل مسئله بسيار مهمی است« در دیدار اخير هم ایشان 

سردار جالیل در چهارمنی جشنواره علیم سلمان فاریس تبینی کرد
پدافند غیرعامل در مسیر یک تحول علمی

نقشه راه مواجه فعاالنه با فناویر های نوظهور
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- انتظارات از موضوع جشنواره سلمان فارسی 
بیشتر است و بایستی برای باال بردن سرعت 
خود سال آینده یک تحول جدی در این حوزه 
داشته باشیم و یک بازنگری در موضوعات مورد 

بحث و چارچوب ها ایجاد کنیم
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فرمودند: »هر روزی که می گذرد به اهميت پدافند غيرعامل افزوده می شود« مفهوم این جمله این است که وقتی 
ما در شرایط فعلی هستيم بایستی نسبت به گذشته اهميت بيشتری را برای امور پدافندغيرعامل درنظر بگيریم. 
رهبری فرمودند در برهه کنونی شيوه های تهاجم دشمن به نحوی است که اگر مسئوالن ارشد کشور اهميت پدافند 
غيرعامل را درک نکنند یا پدافند غيرعامل آنچنان که باید و شاید در کشور توسعه پيدا نکند و اعمال نشود، ما در 
معرض تهدیداتی قرار می گيریم که بعضا می تواند برای کشور جبران ناپذیر باشد، این یک طرف قضيه است، طرف 
دیگر قضيه شما هستيد، شمایيد که با جدیت و اقتضائاتش پدافند غيرعامل را بایستی دنبال کنيد یکی دیگر از 

این اقتضاعات این کار این است که کار کامال علمی، دقيق و همه جانبه باید انجام شود.
سردار جاللی یادآور شد: امام خامنه ای عزیز این وظيفه را بر عهده ما گذاشته اند که ما باید در راستای تحقق 
منویات ایشان امورات محوله را با دقت و پشتکار دو چندان انجام دهيم. رهبری در فراز دیگری از بيانات خود 
افزودند: »سردار جاللی و بقيه همکارانی که با ایشان همکاری می کنند کار را با جدیت کامل دنبال کنند، اصرار 
دارم که همه بخش های کشور چه نظامی و چه غيرنظامی همکاری کامل و الزم را با سازمان پدافند غيرعامل 
داشته باشند«، در واقع رهبری یک جمع را خطاب قرار دادند. سازمان پدافندغيرعامل، کسانی که با زمان 
پدافندغيرعامل همکاری دارند و افراد و ارگان هایی که تکاليفی در این خصوص دارند مخاطب قرار گرفته اند 
اگر ما بخواهيم به تحليل محتوای بيانات رهبری توجه کنيم، اشاره ایشان به پيچيدگی تهدیدات است یعنی 
در عرصه ای که ما قرار گرفتيم تهدیدات کامال پيچيده شده هستند، به عبارتی )complicated( شده اند، 
پيچيدگی تعابير و معانی گسترده ای دارد، پيچيدگی می تواند ابعاد پنهان یک موضوع باشد، یعنی این موضوع 
شفاف نيست یا به عبارتی دیگر ممکن است در آن جعل وجود داشته باشد، مفهوم دیگر هم یعنی می تواند 
ترکيب بين چند موضوع با یکدیگر معنی شود، ولی در فرهنگ عامه پيچيدگی به عنوان یک مفهوم غامض و 

تقریبا سخت عنوان می شود.
پيچيدگی های موضوعات علمی پدافند غيرعامل را کشف کنيد

وی با اشاره به مفهوم پيچيدگی در کنار مفاهيم علمی خاطرنشان کرد: با در کنار هم قرار گرفتن مفاهيم علمی و 
پيچيدگی مفهومی جدید در این حوزه شکل می گيرد، اقتضائات، صالحيت ها، پيچيدگی ها، علمی بودن و همه جانبه 
بودن پنج محوری است که باید در آن ورود کنيم و انتظارات فرماندهی کل قوا را در خصوص مباحث پدافند غيرعامل 
با این رویکرد تحليلی و تحقيقی در این پنج محور جامه عمل بپوشانيم. جمعی که در این سالن حضور دارد در واقع 
یک جمع علمی است و موضوعيت مجمع ما هم این است که توليد دانش، تالش، مهارت، آموزش ها و مدیریت هایی 
که انجام شده را طی سال گذشته ارزیابی کنيم، علی القاعده باید پيچيدگی ها در بين تکنولوژی و فناوری ها از طریق 
فعاليت های علمی دقيق احصا شود تا مدیران و همکاران در تشخيص تهدیدات و آسيب ها دچار ابهام نشوند، لذا 
بایستی رویکرد تحقيقاتی محققان و پژوهشگران اصالح شود تا ما این پيچيدگی ها را کشف کنيم چرا که اگر این 

پيچيدگی ها احصاء نشود دچار سردگمی خواهيم شد و نمی توانيم امور را به درستی انجام دهيم.
نگاه نو در توليد علم و فناوری می تواند سرعت توليد علم را بيشتر کند

ریيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به این که امروزه در جهان، فناوری های زیادی در حال رشد هستند 
و سرعت رشد این فناوری ها نيز بسيار زیاد است، مطرح کرد: ما باید ميزان و سرعت توليد علم و فناوری در کشور 
را با دنيا مقایسه کنيم و ببينيم این دو در چه تناسبی با یکدیگر قرار دارند، این که ما در جهت کسب علم و توليد 
آن فعاليت  کنيم بسيار خوب است اما باید بدانيم سرعت توليد علم و فناوری در ایران چقدر است؟ اگر سرعت 
توليد علم و فناوری ما نصف باشد یا یک سوم و یا کمتر باشد به صورت طبيعی همواره دنباله رو تهدیدات ناشی از 
فناوری ها خواهيم بود. به تعبير دیگر یک فناوری در دنيا توليد می شود، قابليت، سرویس و خدمات توليد می کند 
و قطعا در کنار این کارکرد ها آسيب و تهدید نيز توليد می کند، اگر سرعت توليد علم فناوری ما در کشور پایين تر 
از جهان باشد ما باید دنباله رو تهدیدات باشيم و با حل یک آسيب از یک یا چند تهدید و آسيب جدید توليد شده 
غافل بمانيم، با این حال چگونه می توانيم آسيب ها و تهدیدات را مدیریت کنيم!؟ ما برای رصد، تحليل و مدیریت این 
موضوعات راهی جز سرعت بخشيدن به توليد علم در کشور نداریم پس انتظار می رود با رویکردهای جدید و نگاهی 

نو تالش خودمان را در توليد علم و فناوری بيشتر کنيم تا در تهدیدات و آسيب های پيش رو مصون بمانيم.
همه فناوری های ترکيبی قابليت اشراف و کنترل را در ذات خودشان دارند

سردار جاللی مطرح کرد: فناوری های مدرن و جدید به اندازه ای قابل توجهی ترکيبی شده اند، ترکيبی به این 
معنا که فناوری ها در حوزه فناوری های همگرا؛ ترکيب و بعضا فناوری های جدید را بوجود آورده اند و با توجه به 
قابليت هایی خاصی که در فناوری های ترکيبی جدید بوجود آمده، توانسته اند در درون این فناوری ها یک مفهومی 
به نام »استتار تهدید« بوجود بياورند، یعنی وقتی ما فناوری را از درون مورد کنکاش قرار می دهيم، مشاهده می کنيم 
در آن مدیریت و کنترل از راه دور، کنترل گریزی از مرکز، اشراف اطالعاتی در ذات آن فناوری نهادینه شده است و 
در چرخه اطالعات داده ها در این فناوری تجميع شده و ارسال و تحليل می گردد و از آن استفاده می شود، به این 
موضوع بنده چندین بار در جلسات مختلف اشاره کرده ام در همه فناوری های مهم سيستمی شدن و ترکيب یک 
فناوری با فناوری سایبری وجود دارد، درواقع )Big Data( توليد می شود و تحليل )Big Data( باعث بوجود 
آمدن اشراف و تسلط اطالعاتی را برای صاحب فناوری ایجاد می کند بنابراین برای ما به صورت طبيعی همه 
فناوری های جدید که به تعبيری جزء فناوری های هوشمند هستند، قابليت اشراف و کنترل را در ذات خودشان 

دارند، این شامل بسيار از فناوری های هوشمندی است که مردم در همه جا از آنها استفاده می کنند.
فناوری های نوين، محيط اختالط تهديد و فرصت هستند

وی هشدار داد: کارشناسان ما ساده ترین نوع فناوری  یعنی همين دوربين های مدار بسته که مورد استفاده عموم 
مردم برای حفاظت است را در آزمایشگاه تخصصی کنترل کردند، مدار الکترونيکی داخل این دوربين ها قابليت دریافت 
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و ارسال اطالعات و اشراف، کنترل و مدیریت را داراست در واقع 
می شود مدیریت و کنترل از راه دور، کنترل گریزی از مرکز، اشراف 
اطالعاتی که در ذات فناوری های جدید وجود دارد را به عنوان جزئی 
از ویژگی های فناوری های نو قلمداد کرد، فناوری های نو محيطی را 
برای ما ایجاد می کنند که محيط اختالط تهدید و فرصت است، ما در 
بررسی فناوری ها در سازمان پدافند غيرعامل با محيطی از فرصت ها 
و تهدیدها رو به رو هستيم، هيچ کارشناسی با قطعيت تمام نمی تواند 
اعالم کند که یک فناوری صرفا تهدید است و یا صرفا فرصت لذا 
بررسی و تحليل فناوری ها از نظر فرصت ها و تهدیدات نيز باید به 
صورت علمی در دستور کار قرار گيرد تا ميزان فرصت یا تهدید 
بودن یک فناوری برای ما روشن شود و به عبارتی یک کارعلمی 

باید در زمينه رصد فناوری های نوین صورت گيرد.
ریيس سازمان پدافند غيرعامل کشور مطرح کرد: سازمان 
پدافند غيرعامل هر فناوری را باید از چند منظر بررسی کند: 
1( آن فناوری باید مورد پدیده شناسی قرار گيرد که در چه 
حوزه ای فعاليت می کند، اجزای آن چيست و در چه رنجی 
از دانش و علوم قرار دارد و کارکردهای آن چه خواهد بود 2( 
چه خدمات، سرویس و فرصت های در آن فناوری وجود دارد 
۳( تهدیدات این فناوری چيست؟ پس از بررسی فناوری ها 
می توان با تجزیه و تحليل نحوه استفاده از این فناوری بگونه ای 
که درگير تهدید های آن نشویم و بلکه از همه فرصت های آن 
نيز استفاده کنيم پدید می آید، این روندی است که ما باید 
در رابطه با همه فناوری های نوین سایبری به آن بپردازیم، 
برخی از فناوری هایی که باید مورد ارزیابی قرار گيرند مثل 
 ،)Cloud Computing( ابری  پردازش  هوشمند،  شهر 
هوشمندسازی زیرساخت ها، فناوری های ترکيبی در حوزه 

سایبری هستند اگر این مراقبت ها صورت نگيرد قطعا در تور و 
شبکه قرار می گيرم و مورد مدیریت و کنترل قرار می گيریم که 
این تهدید بسيار بزرگی برای ما خواهد بود. بنابراین شناسایی 
هر تهدید و فرصتی در فناوری ها در محيط اختالط شدید 
فرصت ها و تهدیدها می   تواند یکی از اقتضائات پدافند غيرعامل 

باشد که ما باید به آن بپردازیم.
کاهش تسلط بر روند های فناورانه جهانی، باعث افول امريکا 

خواهد شد
سردار جاللی اظهار کرد: دو نکته بسيار مهم در فناوری ها وجود 
دارد: 1( استراتژی مستتر در ذات هر فناوری 2( استراتژی حاکم بر 
فناوری، به این معنا که این فناوری قابليت های پنج گانه خود: یعنی 
درتعامل با محيط و سيستمی بودن، تبادل اطالعات، فرمانپذیری 
و کنترل از راه دور چگونه عمل می کند و کجای آن سيستم کالن 
وجود دارد، امریکایی ها در اسناد راهبردی خود اعتراف می کنند 
اشراف و حاکميت خود در عرصه فناوری را از دست می دهيم و 
این کاهش تسلط بر روند های فناورانه جهانی باعث افول امریکا 
خواهد شد، این سند در سال 201۹ و یک ماه پيش توسط خود 
امریکایی ها مطرح و چاپ شده، عالقمندان می توانند این سند 
را مطالعه کنند، در بخش هایی از این سند آمده است ما در چه 

جایگاهی در توسعه فناوری قرار داریم و آمریکایی ها می گویند، ما باید به واسطه فناوری ها جهان را اداره کنيم این 
استراتژی حاکم بر فناوری است، بنابراین فناوری را نباید به تنهایی و صرفا در راستای این که یک فناوری است، 
مورد ارزیابی قرار داد بلکه باید دید این فناوری توسط چه کشوری توليد شده، مقصد آن کجاست و قرار است به 

چه نحوی مورد استفاده قرار بگيرد، این یک موضوع هوشمندانه است.
زوال حکومت های سنتی با توسعه فناوری های سايبری

وی عنوان کرد: در پدافندغيرعامل درگير دو موضوع هستيم:1( مولفه مباحث فنی و سخت افزاری 2( مولفه های 
انسانی، که ناشی از نگاه انسان و در واقع دکترین استراتژی و نحوه بکارگيری آن فناوری است. وقتی در اسناد 
امریکایی ها تامل می کنيم می بينيم که معماری جهان بر اساس توسعه فناوری های سایبری است و یا در جایی 
دیگر امریکایی ها عنوان می کنند زوال حکومت های سنتی با توسعه فناوری های سایبری صورت می گيرد، به عنوان 
مثال نظام اقتصادی، پولی و تجاری جهان وقتی مبتنی بر فناوری های سایبری است، باید مراقب بود ماموریت 
ما در سازمان پدافندغيرعامل پرداختن به همين تهدیدات و آسيب هاست. ما نمی توانيم چشممان را به روی این 
موضوعات ببندیم و صرفا به جزئيات سخت افزاری و فنی فناوری بپردازیم. در این خصوص هم رشته های علوم 
انسانی، علوم استراتژیک، علوم دفاعی و علوم راهبردی وظيفه دار هستند و باید فعال شوند و ارتباط راهبردها و 
نقشه راه باالدستی باالدستی دشمنان را در فناوری ها و راهکارهای مقابله با آن را استخراج کنند، بخشی از بيانات 

رهبر معظم انقالب که ناظر به همه جانبه بودن پدافندغيرعامل بود مربوط به همين موضوعات است.
بايد نسبت به فناوری ها پيش ُکنش گرايانه عمل کنيم

ریيس سازمان پدافند غيرعامل کشور اظهار کرد: رهبری در بخش دیگری از بيانات خود می فرمایند:» اگر پدافند 
غيرعامل آنچنان که باید و شاید توسعه پيدا نکند و اعمال نشود ما مورد تهدید قرار می گيریم « آیا وضع موجود 
باید و شایدی است که مورد نظر رهبری است؟ یا باید شایدی است که کفایت ماموریت ما را می کند؟ طبيعتا 
پاسخ منفی است، تالش هایی صورت گرفته ولی آن اتفاقی که مورد انتظار رهبر معظم انقالب در پدافندغيرعامل 
باید صورت بگيرد محقق نشده است. اگر ما بخواهيم نسبت به فناوری ها پيش کنش گرایانه عمل کنيم باید سرعت 
توليد علم را به اندازه سرعت توليد علم در دنيا جلو ببریم یعنی اگر محصولی در دنيا می خواهد توليد شود ما باید 
همزمان مطلع شویم باید بررسی کنيم این فناوری جامعه ما را با چه فرصت ها و تهدیداتی مواجه می کند، مثل 
فناوری شبکه های اجتماعی نباشد که همه نظامات رسانه ای، اطالعاتی و امنيتی ما را بر هم بزند و مسئوالن ما 
مستاصل بمانند که در قبال این فناوری چه کاری باید انجام دهند و این پدیده را چگونه مدیریت کنند، اگر توليد 
فناوری ها را رصد نکنيم تابعی از این جریان خواهيم بود، برخی از این فناوری ها اقتصاد، فرهنگ، خانواده، ارزش ها 
و... را در کشور دچار اختالل و مشکل می کنند.سردار جاللی مطرح کرد: افرادی که همه اثرات یک فناوری را 
رصد می کنند، افراد معدودی هستند. هر فردی از زاویه باریک نگاه خود به فناوری توجه می کند، در واقع آن نظام 
حکمرانی که باید این پدیده ها را مدیریت کند، مجهز به یک نظام رصد فناورانه باشد، بایستی به یک برآورد جامع 
و یک چهارچوب کلی در این موضوع برسيم، این مشکلی است که ما در پدافند غيرعامل با آن مواجه هستيم، لذا 
پدافند غيرعامل بنا دارد از نظر علمی کامال متحول شود و رویکرد و نگاهی نو را در عرصه رشد و توليد علم پيش 
بگيرد، نقش جشنواره علمی سلمان که محلی برای توليد علم در حوزه پدافند غيرعامل است نيز همين است باید 
این جشواره نگاه ها و رویکردهای نویی را در آینده اتخاذ کند. ما باید بتوانيم فناوری های مهاجم و اثرگذار در کشور 
را شناسایی کنيم، اثرات و پيامدهای آن را کنترل کنيم، االن فناوری به نام شبکه های اجتماعی بر همه شئونات 
ما اثرگذار شده است، سوال اینجاست که ما در حوزه دینی، فرهنگی و ارزشی باید بر این فناوری تعيين تکليف 
کنيم یا او برای ما تعيين تکليف کند؟ این فناوری اثرات خود را برجامعه ما گذاشته، سخن ما این است شبکه های 
اجتماعی یک فناوری نو هستند که باید از آن استفاده کرد ولی باید جایگاه ارزش ها، اصول ایرانی، اسالمی مشخص 

شود ما باید از فرصت های این فناوری استفاده کنيم و در این فناوری اثر گذار باشيم.
 )Framework( وی در ادامه خاطر نشان کرد: فناوری ها با سرعت بسيار زیادی وارد کشور می شوند و خارج از یک
سياستی اثرگذاری می کنند و طبيعتا رویکرد ما در مواجه با آنها واپس گرایانه خواهد بود در صورتی که آن چيزی 
که از پدافند غيرعامل از نگاه رهبری مورد تاکيد است این است که مصون سازی قبل از حادثه باید حاصل شود، 
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اگر این مصون سازی را قبل از حادثه را در بدنه جامعه و دستگاه های کشور ایجاد کرده باشيم، قطعا حادثه برای 
ما بوجود آمد بر ما اثر گذار نباشد.

 برای پاسخ به تهديدات نياز جهاد علمی بين رشته ای داريم
ریيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با تاکيد بر لزوم استفاده از آموزش علوم بين رشته ای، عنوان کرد: باید یک 
مراسم ختم برای علوم مهندسی گذشته بگيریم و آنها را دفن کنيم و یک جشن تولد برای علوم فنون جدید 
مهندسی بگيریم، در دنيای امروز با پيشرفت فناوری ها و وجود فناوری های ترکيبی علوم و فنون این فناوری ها 
نيز باید در برنامه آموزشی سازمان پدافند غيرعامل قرار گيرد، فناوری های ترکيبی فناوری هایی هستند که ازهم 
افزایی دو یا چند فناوری ایجاد و یک فناوری جدید پدید می آورند. در مواجه با این فناوری رفتارشناسی و کارکرد 
فناوری های گذشته کاربردی ندارد و باید با مدل های جدید رفتار و کارکرد این فناوری ها مورد ارزیابی قرار بگيرد. 
اگر در توليد علم به رویش های جدید دانش توجه نکنيم باید کماکان دانش 20 سال گذشته را دنبال کنيم، که 
متاسفانه این موضوع در اکثر رشته های ما حاکم است، به عنوان مثال کتب ما در حوزه امنيت سایبری به 15 
سال گذشته بر می گردد، بنابراین این منابع نمی توانند به تهدیدات امروز ما پاسخ دهند. ما نياز به جهاد علمی بين 
رشته ای داریم علوم مختلف می توانند با ترکيب با یکدیگر علوم بين رشته ای جدیدی را شکل دهند. برای مثال 

بيولوژیک و سایبری موضوع جدیدی به عنوان بيو سایبر توليد می کند.
پدافند غيرعامل می تواند راهبر فناوری های نو در کشور باشد

سردار جاللی با تاکيد به تغييرات گسترده در نظام آموزشی و پژوهشی کشور، خاطر نشان کرد: سازمان پدافند 
غيرعامل به پرچم داری دانشگاه های معين خود باید این تغييرات گسترده را در خود آغاز کند و روش های متفاوتی 
را در توليد علم و ایجاد رشته های جدید آغاز کند، خوشبختانه دانشگاه آزاد تهران شمال نيز به این صف پيوسته 
و قطب پدافند غيرعامل در این زمينه شده است، بنابراین پدافند غيرعامل می تواند راهبر فناوری های نو در کشور 
باشد و این موضوع برای کشور به نظر من موضوع مبارکی است.وی در عنوان کرد: اجرای آموزش هایی که دانش و 
متون آن برای 15 الی 20 سال گذشته است باعث افتخار نيست، البته به عنوان مبانی و مقدمات اشکالی ندارد ولی 
نمی تواند جوابگوی نياز امروز کشور باشد اگر کسی در گذشته درسی خوانده و از دانش توليد شده امروز اطالعی 
نداشته باشد، قطعا از اعتبار دانش او کاسته می شود لذا در این راستا دانشگاه های معين سازمان پدافند غيرعامل 
می توانند، پيشران علمی کشور باشند، انتظاری که ما از جشنواره علمی سلمان داریم این است که بتوانيم سرعت 
توليد علم، سرعت شناخت رشته ها و علوم مختلف را به اندازه ای جلو ببرد که بتواند حادثه و فناوری را قبل از 
وقوع و ورود به کشور شناسایی کند و راه حل ها و رویکرد هایی را به کشور ارائه دهد تا نقشه راهی برای جلوگيری 
از تهدیدات و آسيب های فناوری های جدید در کشور باشد، پژوهشگران و محققان گرانقدر توجه داشته باشند این 

هدف گذاری کار بسيار جدی و اساسی است که باید در اولویت قرار گيرد. 
سردار حاجی زاده: تقويت جايگاه پدافند غيرعامل در نيروی هوافضای سپاه

 سردار حاجی زاده فرمانده نيروی هوافضای 
سپاه در جشواره سلمان فارسی برگزار شد، طی 
سخنانی اظهار داشت: جنگ هایی که تا کنون رخ 
داده، ملت ها در آن آسيب های زیادی متحمل 
شده اند و هزینه های زیادی هم برای کاهش این 

آسيب ها اختصاص داده شده است. 
وی افزود: در کشور خودمان برای اولين بار برای 
نگهداری مهمات از تونل های زیر زمينی در سال 
6۳ استفاده شد و تا به امروز هم برای نگهداری 
و ساخت موشک از این روش استفاده می شود 
و تا جایی که من اطالع دارم در تمام نيرو های 

مسلح این روند طی می شود. 
فرمانده نيروی هوافضای سپاه ادامه داد: با گذشت زمان شرایط تغيير کرده است. باید بپذیریم که تهدیدات ادامه 
دارد و باید بدانيم همه تهدیدات هم نظامی نيست. شاید بتوان گفت تهدیدات غير نظامی امروز چند برابر تهدیدات 
نظامی است.وی تصریح کرد: امروز آسيب هایی که کشور و ملت ما می بيند عمدتاً در بخش غيرنظامی و عدم اجرای 
پدافند غيرعامل است. یکی از زمينه های دشمنی در حوزه اقتصاد است که در این حوزه با جلوگيری از فروش نفت 
و مبادالت ارزی کار خود را شروع کرده اند. تجربه نشان داده است که دشمن در هر زمينه ای بتواند ما را تهدید 

می کند و بخشی از این کار توسط عوامل خارجی و بخشی هم توسط عوامل داخلی انجام می شود. 
سردار حاجی زاده عنوان کرد: یکی از ابزار های دشمن، عمليات روانی و رسانه ای است و این ها ابزار هایی برای دشمنی 
با ملت ما است. وی با اشاره به تهدیدات زیست محيطی گفت: وقتی روند بارش ها در 10 تا 15 سال گذشته را 
ارزیابی می کنيم می بينيم که بارش در کشور های پيرامونی ما افزایش داشته و در کشور ما کاهش داشته است لذا 

نباید با این موضوع ساده برخورد کرد. آیا مسئوالن امر نباید با حساسيت با این موضوع برخورد کنند؟ 
فرمانده نيروی هوافضای سپاه گفت: همين اتفاقی که در سال های اخير در خليج فارس و دریای عمان اتفاق افتاد، 
موجب شد بسياری از صيادان ما بيکار شوند و از سوی دیگر، برخی قرارداد های ضد صنعتی امضا می کنند و اینکه 
کشوری مانند امارات می آید خوراک ماهيان را از دریا استخراج می کند و در بيابان ميریزد طبيعی نيست.وی اظهار 
داشت: امروز عرصه جنگ گسترش پيدا کرده است. همانطور که ما موشک هایمان را جایی می بریم که آسيب 

اگر سرعت تولید علم فناوری ما در کشور   -
پایین تر از جهان باشد ما باید دنباله رو تهدیدات 
باشیم و با حل یک آسیب از یک یا چند تهدید 
و آسیب جدید تولید شده غافل بمانیم، با این 
را  تهدیدات  و  حال چگونه می توانیم آسیب ها 

مدیریت کنیم!؟ 

نبينند، اقتصاد هم باید مقاوم باشد. اگر اصل دشمنی دشمنان را 
پذیرفته ایم، خب پس باید خيلی حواس مان را جمع کنيم. با این 
رشد فضای سایبری در کشور اگر از آن سوی مرز ها می توانند 
در بخش های زیرساختی ما عمليات سایبری انجام دهند، ما در 
بخش های غير نظامی بسياری از این تهدیدات را جدی نگرفته ایم؛ 
لذا باید در حوزه پدافند غيرعامل نگاه مان را متحول کنيم. وی 
گفت: رد  پای سعودی ها و اماراتی ها در اقتصاد ما پيداست. عربستان 
در پاکستان پول می دهد و انسان اجير می کند تا صد ها عمليات 
عليه ما انجام دهند که یکی از آن ها موفق می شود و 2۷ پاسدار 
شهيد شدند.سردار حاجی زاده عنوان کرد: ما یکسال است که 
به دعوت وزارت نيرو در حوزه آب ورود کرده ایم و خود آن ها هم 
فهميده اند که در چند سال گذشته اتفاقاتی در حوزه آب افتاده 
است. االن اعالم کرده اند که به دنبال خرابکاری در حوزه موشکی 
ما هستند. ما چند سال است که این موضوع را فهميده ایم، ولی 
صدایش را در نياورده ایم. آن ها تالش می کردند تا در قطعاتی 
خرابکاری کنند و موشک ها روی هوا منفجر شود. اما تا االن هيچ 
غلطی نتوانستند بکنند. چون ما از قبل پيش بينی کردیم و در 

این بخش مقاوم سازی کردیم.
فرمانده نيروی هوافضای سپاه تاکيد کرد: ما قطعا پيروز و موفقيم 
و در حوزه هایی که احتمال آسيب پذیری داریم باید مقاوم سازی 
 کنيم. حرکت رو به قله باید ادامه پيدا کند. با این بيانيه رهبر 
انقالب این باقی مانده راه را هم طی کنيم و اگر به قله برسيم دیگر 

کار ها راحت می شود و دشمن هم نااميد می شود.



36

گفت وگو از محمدرضا متانت
دکتر شهاب قهرمانی مشاور معاون  فرهنگی سازمان پدافند 
غيرعامل کشور و مدیر هدایت افکار عمومی معاونت فرهنگی 
است. وی پژوهشگر علوم دفاعی بوده و در وزارت آموزش 
و پرورش و دفتر تاليف کتاب های درسی نيز فعاليت هایی 
داشته است و از مولفان کتاب های آمادگی دفاعی به حساب 
می آید. وی می گوید: در سال های اخير جایگاه وزارت آموزش 
امر آموزش  برای سازمان پدافند غيرعامل در  و پرورش 
عمومی آحاد مردم آشکار شده است و برنامه های مشترک 
زیادی را به همراه آموزش و پرورش برای سال ۹۸ کليد 
زده ایم. دکتر قهرمانی اميدوار است با همکاری هایی که 
بوجود آمده می توان یک زیرساخت فرهنگی مناسب در 
حوزه آگاهی سازی عمومی پدافند غيرعامل در کشور ایجاد 
نمود. در ادامه مشروح مصاحبه خبرنگار»صيانت پایدار« با 

ایشان را می خوانيد:
  به عنوان سوال نخست، طراحی سند راهبردی 
و نقشه راه آموزش پدافند غيرعامل در آموزش و 

پرورش از چه سالی و چگونه آغاز شد؟!
بنده به لحاظ همکاری و سابقه ای که در وزارت آموزش و 
پرورش و دفتر تاليف کتاب های درسی داشتم در معاونت 
فرهنگی سازمان پدافند غيرعامل تمرکز خود را روی ارتباط 
بهتر و کارآمدتر سازمان پدافند غيرعامل و وزارت آموزش 
و پرورش گذاشتم تا اقدامات بيشتری را در این بستر انجام 

دهيم، از گذشته کميته پدافند غيرعامل وزارت آموزش و پرورش در دستگاه های دولتی جزء یکی از مهم ترین و فعال 
ترین کميته های پدافند غيرعامل در کشور بود، اولين اقدام ما پس از مالقات با سردار ریاست سازمان پدافند غيرعامل در 
سال 1۳۹4 آغاز شد. در این مالقات بنا بر این شد که تيم ما یک سند راهبردی در حوزه پدافند غيرعامل در آموزش و 
پرورش طراحی و تدوین کند و ذیل آن سند، یک نقشه راه آموزش پدافند غيرعامل در آموزش و پرورش تعریف کنيم و 

در ادامه آن کتاب های هشت گانه را طراحی، تدوین و تاليف نمایيم. 
این سند راهبردی با لطف خدا و همکاری کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و قرارگاه های سازمان پدافند غيرعامل 
طراحی و تدوین شد و به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شد. در آن سند راهبردی و در بندی از آن به نقشه راه آموزش 
در طی یک دوره پنج ساله اشاره شد که در ادامه این فعاليت، نقشه راه آموزش و پرورش نيز تدوین و مراحل پایانی و 
اخذ مجوز خود را در سازمان پدافند غيرعامل طی می کند و ان شاء اهلل به زودی توسط ریاست سازمان پدافند غيرعامل به 
آموزش و پرورش ابالغ خواهد شد.نقشه راه آموزش پدافند غيرعامل در آموزش و پرورش از سال 1۳۹5 توسط تيمی از 
گروه های مختلف نخبگانی  در سازمان پدافند غيرعامل کشور، اساتيد و پيشکسوتان برنامه ریزی درسی در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش اساتيدی از دانشکده پدافند غيرعامل دانشگاه امام حسين)ع( طراحی، تدوین 
و مورد نظرسنجی قرار گرفته است. طراحی نقشه راه آموزش پدافند غيرعامل در آموزش و پرورش مقداری طوالنی تر 
از طرح های مشابه شد، آن هم به خاطر تغييراتی بود که در مرکز حراست و کميته پدافند غيرعامل در وزارت آموزش و 
پرورش ایجاد شده بود و البته تغييراتی نيز در سازمان پدافند غيرعامل ایجاد شد که زمان طراحی و تدوین این طرح را به 
نسبت طرح های دیگر طوالنی تر کرد، البته این موضوع برای ما فرصتی را بوجود آورد که در مورد این نقشه راه مطالعات 
و تحقيقات گسترده تری را انجام و در مورد طرح نظرخواهی و اعتبارسنجی بهتری انجام دهيم که همه این پروسه باعث 

باالرفتن کيفيت طرح نهایی شد.
  اهداف و برنامه های نقشه راه آموزش پدافند غيرعامل در آموزش و پرورش چيست!؟

ما دو برون داد از این طرح به سازمان پدافند غيرعامل تحویل دادیم که در قالب نقشه راه آموزش پدافند غيرعامل در 
آموزش و پرورش که شامل اهداف آموزش های مهارت محور پدافند غيرعامل بود، این طرح برای دوره های تحصيلی ابتدایی، 
متوسطه اول و متوسطه دوم هدف گذاری کرده که به عبارتی در اولين مرحله آن ما آموزش هایی را متناسب با جنسيت و 
مقطع سنی دانش آموزان در دوره ابتدایی، پایه های اول تا ششم و دوره اول و دوم متوسطه تهيه و تدوین کردیم که برای 

دختران و پسران تدارک دیده شده است.

در گفت وگو با دکرت شهاب قهرماین، مشاور معاونت فرهنیگ سازمان پدافند غریعامل عنوان شد
 هم افزایی آموزش و پرورش

و پدافند غیرعامل در تهیه کتب آموزشی
دانش آموزان سفریان پدافند غریعامل در جامعه
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مرحله دوم شيوه نامه آموزش های عمومی و تخصصی در گروه های هدف آموزش و پرورش بود، به عبارتی ما شيوه نامه ای را 
تنظيم کردیم که این آموزش های عمومی و تخصصی برای گروه های هدف در آموزش و پرورش طی 5 سال آینده چگونه 
باشد، گروه هدف اصلی ما در این پروژه تربيت مدرسان کشوری هستند که طی آن مدرسان در مناطق مختلف وزارت 
آموزش و پرورش برای معلمان، دانشجو معلمان، دبيران آمادگی دفاعی، مدیران، سرایداران، اوليای دانش آموزان و همکاران 

اداری مباحثی را که در نظر گرفته ایم آموزش می دهند.
مرحله سوم  نقشه راه آموزش پدافند غيرعامل در آموزش و پرورش، دستور العمل تعيين نقش و وظایف آموزشی سازمان 
پدافند غيرعامل است، سازمان پدافند غيرعامل برای قرارگاه های هشت گانه خود نقش و وظایف آموزشی را طراحی و 
تدوین کرده است که به عنوان مثال قرارگاه پدافند سایبری در پنج سال آینده در این گام ها بایستی چه محصوالتی 
را برای گروه های مختلف سنی در وزارت آموزش و پرورش توليد کند. بسته آموزشی شامل: فيلم، فيلم کوتاه، مستند، 
کتابچه، بروشور، پویانمایی، تيزر و ... برای هریک از قرارگاه ها و معاونت ها نقش ها و وظایفی در این طرح تعریف شده است 
و مشخص شده هر یک از قرارگاه های هشت گانه و معاونت ها مثل معاونت بسيج و امور استان ها، معاونت فرهنگی، معاونت 
آموزش در این پنج سال چه اقداماتی را باید انجام دهند. این آموزش ها و بسته های آموزشی برای تمامی افراد درگير با 
این طرح برنامه ریزی شده است به عنوان مثال: کارکنان اداری، کارکنان مدارس، آموزگاران، مربيان، اوليا دانش آموزان، 
خدمتگزاران مدارس سرایداران، مسئولين بوفه مدارس و نگهبانان مدارس که بخش حفاظت و حراست از مدارس را بر 

عهده دارند جامعه هدف ما هستند و می توانند از توليدات بهره ببرند.
 شما به تاليف کتب هشت گانه در اين طرح اشاره کرديد. در مورد اين کتب بيشتر توضيح دهيد.

در این سند راهبردی مصوب شد تا ذیل نقشه راه هشت کتاب آموزشی خودخوان طراحی و تدوین شود، ریاست سازمان 
پدافند غيرعامل کشور، سردار جاللی تاکيد داشتند از این هشت کتاب دو کتاب ویژه دختران تأليف شود که این اتفاق 
افتاد و دو کتاب نخست برای تحت عنوان پدافند غيرعامل برای دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول و دوم تأليف شد. 
این دو کتاب بعد از این که در سازمان پدافند غيرعامل و وزارت آموزش و پرورش نظرسنجی و اعتباربخشی شد در هفته 
پدافند غيرعامل رونمایی شد و آموزش و پرورش نسبت به چاپ اقدام کرده است و از اول مهرماه سال ۹۸ در چرخه 
آموزشی کشور قرار می گيرد. این کتاب ها، کتاب های خودخوانی هستند که برای دانش آموزان دختر در مقاطعی که ذکر 
شد توصيه هایی دارند تا متناسب با سن و جغرافيای محل زندگی خود در حوزه های مختلف پدافندی مثل پدافند زیستی، 
سایبری، پدافند اقتصادی، پدافند فرهنگی و جنگ نرم آشنا شده و مطالبی را در این موارد بياموزند تا بتوانند در زندگی 

خود از آن بهره ببرند.
چهار کتاب دیگر نيز طراحی و تدوین شده است که مراحل پایانی را طی می کنند، تقریبا ۹0 درصد کار تاليف این کتب 
انجام شده و اميدواریم که بتوانيم مهر سال ۹۸ این 4 کتاب را نيز به چرخه آموزش کشور اضافه کنيم. این چهار کتاب 
با عنوان پدافند غيرعامل برای دانش آموزان ابتدایی دوره اول و دوم )دختران و پسران(، دانش آموزان دوره اول و دوم 
متوسطه پسران ارائه خواهند شد، که مجموعا این 6 کتاب به همراه دو سند در مهر ۹۸ در آموزش و پرورش در سراسر 

کشور وارد چرخه آموزش خواهند شد.
 این کتاب ها بناست در قالب برنامه های آموزشی سال ۹۸ و در مسابقات کتابخوانی سراسری در سطح استان ها و شهرستان های 
کشور مورد بهره برداری قرار گيرند، برگزیدگان این مسابقات نيز در تهران گرد هم می آیند و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، 

اميدواریم اثرات این کتاب ها را در فرهنگ سازی اجرای اصول پدافند غيرعامل در کشور شاهد باشيم.  
  اين کتاب ها جزء دروس رسمی دانش آموزان خواهد بود و يا مربوط به فوق برنامه آموزشی آنان است!؟

ببينيد در آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنيادین یک سری درس های رسمی و برنامه هفتگی دانش آموزان را داریم 
که در آنجا ما درس آمادگی دفاعی را داریم در آمادگی دفاعی پایه نهم و پایه دهم در هر دوی این کتاب ها یک فصل به 
پدافند غيرعامل اختصاص داده شده است که سازمان پدافند غيرعامل را در پایه نهم معرفی می کند و در پایه دهم کاربرد 
پدافند غيرعامل در زندگی دانش آموزان توضيح داده می شود. اما این کتاب هایی که به تازگی تاليف کرده ایم به عنوان 
کتاب های کمک آموزشی و برنامه های آموزشی فوق برنامه مدرسه است، بر اساس سند تحول بنيادین مدارس موظف هستند 
برنامه های آموزشی مازاد بر ساعات هفتگی برای دانش آموزان پيش بينی کنند که یکی از آن برنامه ها یا فوق برنامه ها همين 
آموزش های پدافند غيرعامل است که شامل امداد و نجات، اطفای حریق، مانورهای ساالنه پدافند غيرعامل، آمادگی در 
برابر زمين لرزه را در برمی گيرد که خوشبختانه بخش های عملی نيز برای این کتاب ها در مدارس گنجانده شده که قطعا 
مکمل خوبی برای آن خواهد بود. این کتاب ها یک سند و نقشه راه برای مدرسه است. برای هر دانش آموز توصيه هایی دارد 
که موجب می شود، دانش آموزان سفيران پدافند غيرعامل در خانواده های خود شوند و مطالب آموخته شده را به خانواده 
خود انتقال دهند، مثل طرح های اصالح الگوی مصرف، نوع مصرف  انرژی، شيوه عمل در فضای مجازی، مراقبت های 

زیست محيطی و.... که باید دانش آموزان بياموزند و به خانواده ها انتقال دهند در این کتب همه موضوعات با رویکرد 
پدافند غيرعامل گنجانده شده است.

  به نظر شما اين طرح چه آثاری در جامعه کنونی ما می تواند داشته باشد و مستلزم چه حمايت هايی است؟!
سازمان پدافند غيرعامل و آموزش و پرورش این اقدامات را با خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسان خبره 
و ظرفيت های هر دو سازمان انجام داده است. همه صاحب نظران معتقدند که فرهنگ سازی در همه دنيا امری 
زمان بر است اما یک کار زیرساختی و سرمایه گذاری برای آینده هر کشور است به نظر من دانش آموز وقتی فهم 
می کند و یاد می گيرد که در کشوری کم آب زندگی می کند و نوع مصرف آب را در زندگی شخصی خود باید 
اصالح کند، قطعا در آینده به عنوان یک سفير پدافند غيرعامل از بحران آب جلوگيری خواهد کرد. زمانی که 
دانش آموزی می آموزد در کشوری لرزه خيز زندگی می کند، هميشه آمادگی خود را حفظ می کند و به عنوان یک 

سفير پدافند غيرعامل در برابر حوادث و بالیای طبيعی آمادگی دارد و از خسارت های مالی و جانی در بحران می کاهد، 
دانش آموزی که در مصرف انرژی، در مصرف مواد غذایی، در مصرف کاال و خدمات اصول مصرف را رعایت می کند، یک 

سرمایه عظيم اجتماعی برای آینده است. جامعه ای که آموزش دیده باشد، قطعا در برابر انواع خسارت هاِی حوادث انسانی، 
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طبيعی و غيرطبيعی ایمن تر خواهد بود.
آموزش عمومی نياز به همکاری جمعی دارد. از صدا و سيما 
انتظار داریم که همراه با سازمان پدافند غيرعامل و به صورت 
مکمل این آموزش ها را در دستور کار قرار دهد. از بخش های 
مختلف آموزشی و رسانه ای کشور، اصحاب رسانه، مراکز 
فرهنگی، فرهنگسراها و... انتظار می رود در ارائه آموزش های 
پدافندی به مردم همراه سازمان پدافند غيرعامل باشند، 
همان طور که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( فرمودند: 
»پدافند غيرعامل مانند شعله ای بلند شود«، برای اجرای 
آموزش های عمومی نياز به یک خيزش ملی است. ما ساالنه 
تلفات زیادی در تصادفات جاده ای، غرق شدگی، گازگرفتگی و 
آتش سوزی ها در سراسر کشور داریم. آموزش های عمومی در 
بحث پدافند غيرعامل و ایجاد تفکر پدافندی در دانش آموزان 
می تواند در بسياری از این موارد کاهنده خسارات، جانی و 
مالی باشد. در جامعه قطعا فرهنگ سازی در حوزه پدافند 
غيرعامل یک سرمایه گذاری برای آینده کشور است و خرد 
جمعی و خيزش ملی همه دستگاه های مرتبط را می طلبد، 
با این کتاب ها و این برنامه ریزی که ما در آموزش و پرورش 
انجام دادیم قطعا تمام مسائل کشور حل نخواهد شد اما این 
یک راهی است برای هم افزایی و مشارکت عمومی برای باال 
بردن دانش عمومی آحاد جامعه و پایين آوردن هزینه های 
کشور و جلوگيری از خسارات هایی که شاید با وجود دانش 

عمومی در موضوع پدافند غيرعامل کمتر شود.
سازمان پدافند غيرعامل برای آموزش های عمومی آحاد 

جامعه چه برنامه هایی دارد!؟
سازمان پدافند غيرعامل بعد از اجرای نقشه راه آموزش پدافند 
غيرعامل در آموزش و پرورش، آموزش های  عموم مردم را 
کليد خواهد زد. معاونت فرهنگی سازمان پدافند غيرعامل 
به عنوان مجری طرح های آموزش عمومی، آموزش هایی را 
برای آحاد مردم در نظر گرفته است که منجر به آموزش های 
بدون مدرک مردم می شود، به طور کلی در این طرح از آحاد 
مردم جامعه از هر صنفی با هر سطح سوادی در هر جغرافيایی 
که در کشور زندگی می کنند، خواه روستایی، عشایری و 
یا شهری باشند در معرض این آموزش ها قرار می گيرند. 
آموزش های عمومی که مدت آن در طول سال به 2 تا ۸ 
ساعت می باشد به مردم این مهارت ها را آموزش می دهد که 
در برابر بسياری از خطرات نوپدید و برخی تهدیدات فراروی 

کشور آمادگی های الزم و اوليه را داشته باشند.
  با تشکر از اين که در اين مصاحبه شرکت کرديد.

من هم از شما و مجموعه »صيانت پایدار« تشکر می کنم.
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گفت وگو از محمد بهرامی
سردار »سيد داوود رسولی« معاون آموزش و پژوهش سازمان 
پدافند غيرعامل کشور می گوید: پدافند غيرعامل یک علم 
بين رشته ای است و در حوزه های وسيعی همچون علوم 
پایه، علوم مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و هنر 
مورد استفاده قرار می گيرد لذا نمی توانيم بگویيم پدافند 
غيرعامل فقط در امور نظامی کاربرد دارد. درگفت وگو با 
وی به بررسی وضعيت آموزش در حوزه پدافند غيرعامل، 
راهکارها و چالش های پيش رو پرداخته ایم. متن ذیل مشروح 

مصاحبه خبرنگار »صيانت پایدار« با ایشان است.
  سردار به عنوان نخستين سوال! از منظر شما 
پدافند غيرعامل چيست و چه اهميتی در شرايط 

فعلی دارد؟!
ببينيد پدافند غيرعامل یک علم بين رشته ای است و 
در حوزه های وسيعی همچون علوم پایه، علوم مهندسی، 
علوم پزشکی، علوم انسانی و هنر مورد استفاده قرار 
می گيرد لذا نمی توانيم بگویيم پدافند غيرعامل فقط 
به عنوان مثال ما در  امورات نظامی کاربرد دارد.  در 
بگيریم  درنظر  را  ساختمان  یک  اگر  مهندسی  علوم 
مصالح ساختمان، اسکلت ساختمان را در نظر بگيریم 
ایمنی ساختمان تلقی می شود اگر برای همان ساختمان 
سيستم های مانيتورینگ و دوربين های مداربسته قرار 
دهيم و یک نگهبان برای آن پيش بينی کنيم و توری 
حصاری )فنس( گذاری کنم این برابر است با موضوع 
امنيت این ساختمان و یا اگر برای این ساختمان یک 
پناهگاه درست کنيم که در زمان حمالت موشکی بتواند 
مقابله کند و جلوی آسيب های ناشی از این حمالت را 
بگيرد این می شود پدافند غيرعامل. ما چه در بالیای 
طبيعی و چه در بالیای غيرطبيعی و انسانی استحکام 
ساختمان و حفظ امنيت جانی ساکنين آن را تامين 
کنيم به نوعی در مسير دفاعی گام برداشته ایم و مباحث 
پدافندی را در مورد آن ساختمان لحاظ کرده ایم، حال 
برای درک بهتر موضوع مثال های دیگری ميزنم. اگر 
ما در طبقه منفی سوم یک بيمارستان یک اتاق عمل 
بسازیم این یعنی که ما دقيقا یک اصل پدافندی را در 
ساخت آن بيمارستان رعایت کرده ایم و یا اگر در یک 
نيروگاه تجهيزات و سامانه های دیسپچينگ را که در 
طبقات فوقانی آن نيروگاه قرار دارد به طبقات منفی 
انتقال دهيم باز هم توانسته ایم یکی از اصول پدافندی را 

در مورد یک مرکز حساس و حياتی رعایت کنيم.
برخی پدافند غيرعامل را صرفا در مورد بحث نظامی 
تلقی می کنند که این نوع برداشت کامال اشتباه است 
باید عرض کنم در پدافند غيرعامل موجودات زنده انسان، 
حيوان، نباتات و موجودات غيرزنده مثل ساختمان ها، 
راه ها، مراکزدرمانی و آموزشی، شهرک های صنعتی و... 
همه بنا به ماهيت خود در حوزه فعاليت سازمان پدافند 
غيرعامل هستند، به بيان دیگر به هر اقدام غيرمسلحانه ای 
که موجب کاهش آسيب پذیری نيروی انسانی، ساختمان  ها، 
تاسيسات، تجهيزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل 
عمليات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غيرعامل 
گفته می شود. یعنی ما در جنگ و یا مواقع بحران باید این 
آمادگی را داشته باشيم تا آب و تغذیه مردم برقرار باشد 
و اقدامات ما به گونه ای باشد که باعث فریب و انحراف 
دشمن، حفظ زیرساخت ها و نجات جان انسان ها شود تا 
باعث ایجاد بازدارندگی و پایداری، تسهيل در مدیریت، 
تداوم خدمات رسانی شود. به طور کلی  می توان گفت 

که این ها تعریفی از پدافند غيرعامل  هستند.

  پدافند غيرعامل از نظر آموزشی در چه وضعيتی قرار دارد؟!
پدافند غيرعامل پاشنه آشيل هر کشوری است. هيچ مسئول و کشوری این موضوع را عنوان نمی کند که کشورش در 
چه سطحی از آمادگی  پدافندی قرار دارد و چه اقداماتی را در این خصوص انجام داده است. پدافند غيرعامل مثل یک 
مقاله ISI نيست که در آن تعداد فعاليت های یک کشور در حوزه پدافند غيرعامل در آن شمرده شود. مثال بگویيم که 
ما در ایران در حوزه پدافند 10 یا 15 کار را انجام داده ایم و کشور دیگر5 کار انجام داده و مقایسه کنيم. یک کشور 
ممکن است در ظاهر زیر ساخت حمل نقل مثل مترو درست کنند و گسترش دهد ولی همان مترویی که ساخته شده 
شاید به نوعی یک طرح پدافندی باشد یا به نوعی طرح تخليه شهرهای پرجمعيت در زمان بحران و یا جنگ همين 

تونل های مترو به عنوان راه های زیر زمينی باشد که در حوزه اقدامات پدافند غيرعامل هر کشور قرار می گيرد.
به طور کلی اقداماتی که یک کشور در راستای پيشرفت و توسعه خود انجام می دهد شاید در ظاهر پدافندعامل نباشد 
ولی طبيعتا در متن کار اقدامات و تدابيری سنجيده می شود که ممکن است آن طرح توسعه ای و زیرساختی دو یا 
چند منظوره مورد بهره برداری قرار گيرد به عنوان مثال کارخانه ای ساخته می شود که در زمان عادی یک کار بخصوص 

انجام می دهد ولی در زمان بحران ماموریت آن عوض شده و ماموریت پدافندی خود را انجام می دهد. 
ما حرکت خودمان را از سال 1۳۸2 شروع کردیم و چون این حرکت هنوز نوپاست شاید فکر کنيد ما پيشرفت چندانی 
نداشته ایم ولی باید خدمت شما عرض کنم به نسبت زمانی که سپری شده کارهای بسيار زیادی در حوزه پدافند 
غيرعامل صورت گرفته به نحوی که ما در برخی از موارد در قله های دانش هستيم. ما در حوزه های مختلف پدافندی 
همچون حوزه های زیستی و سایبری به دستاوردهای شگرفی رسيده ایم. این که ما مستقيما بخواهيم عنوان کنيم در 
چه جایگاهی هستيم شاید به نوعی کار درستی نباشد چون هيچ کشوری آخرین دستاورد های خود را در مورد مسائل 
زیرساختی و حياتی اعالم نمی کند، اما این اطمينان وجود دارد که کشور در مسير درستی از لحاظ پدافند غيرعامل 

قرار گرفته و پيشرفت های خوبی نيز در این حوزه حاصل شده است.
  معاونت آموزش سازمان پدافند غيرعامل چه برنامه ای برای تقويت اين سازمان در سطح آموزشی 

کشور دارد؟!
ما در مسئله آموزش و پرورش کتاب آمادگی دفاعی را در برنامه آموزشی وزارت آموزش پرورش داشتيم و هم اکنون 
این کتاب در سطوح مختلف آموزشی کشور تدریس می شود، سازمان پدافند غيرعامل نيز از این کتاب استفاده کرده و 
بخشی از مطالب حوزه پدافند غيرعامل را در یکی از فصل ها با همين عنوان به صورت اختصاصی گنجانده است، البته 
بخش های دیگری نيز که با موضوعات جنگ نرم و ... که برگرفته از مباحث پدافندی و مورد نياز دانش آموزان عزیز بود 

در گفت وگو با معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غریعامل کشور عنوان شد

 پدافند غیرعامل
یک دانش بین رشته ای است

در بریخ رشته های مرتبط با پدافند غریعامل خالء جید داریم



شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

39

ور
مح

دم 
مر

د 
افن

پد نيز در برنامه آموزشی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است. این موضوع به این معنی است که دانش آموزان عزیز ما 
که آینده سازان این کشور هستند این آمادگی را دارند تا با ارائه این دروس بحث های دشمن شناسی و تهدیدشناسی 
را شناخته و آشنا شوند. در گام های بعدی و بحث  سياست های کلی در شورای عالی انقالب فرهنگی و بر اساس 
نقشه جامع علمی کشور ما جایگاه پدافند غيرعامل را در اولویت )ب( قرار داده ایم. بر اساس نقشه جامع علمی کشور 
دوره های کارشناسی را تصویب کردیم و پيگير این موضوع هستيم که دو تا چهار واحد درسی را در حوزه پدافند 
غيرعامل در رشته های مختلف دانشگاهی ارائه کنيم، ولی هنوز این زمينه در آموزش عالی کشور به وجود نيامده است، 
یکی از مشکالتی که ما در حوزه آموزش داریم این است که سيستم آموزش عالی ما هنوز نسبت به مباحث دفاعی 

آمادگی زیادی را ندارد و تمرکز خود را در مورد ایمنی و امنيت معطوف کرده است.
به عنوان مثال ما اگر از اقتصاددانان سوال کنيم که در مباحث اقتصادی ما جنگ اقتصادی داریم یا خير؟ می گویتد نه 
ما رقابت اقتصادی داریم! ما تکانه های اقتصادی را داریم در صورتی که جنگ اقتصادی در مباحث علمی وجود دارد 
ما در این زمينه ها از کسانی که  سردمداران آموزش کشورهستند ميخواهيم که به موضوعات رسيدگی کنند، ما در 
خيلی از حوزه علمی  با دشمنان درحال جنگ هستيم.حفاظت از زیرساخت ها علومی هستند که کشورهای اروپایی، 
آمریکا، استراليا و کانادا آن را تدریس می کنند لذا ما نياز داریم بر اساس آن چيزی که در نقشه جامع علمی کشور 
مشخص شده گام های جدی تری داشته باشيم. البته باید این نکته را عرض کنم که به لطف خدا این دو وزارت خانه 
یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت کارهای بسيار قابل توجهی را انجام داده اند. ما در وزارت علوم انجمن علمی و 
نشریه علمی و پژوهشی و دوره های مختلفی را به تصویب رساندیم ولی این روند می توانست سریع تر باشد و این باب 

باز است تا گام های بهتری را در این زمينه با همکاری همه وزارت خانه ها و دانشگاه ها برداریم.
  چندی پيش سردار جاللی از خالء برخی رشته های مرتبط با پدافند غيرعامل انتقاد کرده بود. تحليل 

شما در اين خصوص چيست؟!
پدافند غيرعامل چون علم بين رشته ای است و بخاطر شرایط خاص خودش باعث می شود که ما در تمام حوزه ها 
احساس کنيم که این خالء وجود دارد. یعنی به اگر بخواهيم به اصطالح در بحث کشاورزی وارد شویم باید به مبحث 

نباتات که خودش موضوع گسترده ای است ورود کنيم. در حوزه آبزیان در حوزه دامپروری و پرورش طيور در 
داریم ولی فعال فقط مباحث دیگر مانند انرژی ما در این حوزه مشکالت گسترده ای 

در حوزه بهره برداری فعاليت می کنيم و در صنایع تبدیلی آن 
کار آنچنانی نتوانستيم انجام دهيم، یا ذخيره سازی انرژی 
کشورهای دیگر در این حوزه مقبره های نمکی، سنگی دارند 

و تا شش ماه سوخت را ذخيره سازی می کنند 
ولی ما هم اکنون سوخت را پس از برداشت 

استفاده می کنيم. 
نگاه ما در سازمان پدافند غيرعامل به 
آموزش در سطوح عالی و عمومی است، 

کشورهای دیگر در رابطه با بحث امنيت 
خود دانشگاه هایی را تاسيس کرده اند، در 

امنيت وجود  با عنوان  دانشگاه  صربستان یک 
دارد که قریب  به ۹0 هزار دانشجو در رشته های 

مختلف در آن مشغول به تحصيل هستند، 
به هرحال ما نياز داریم که در مباحث 
مختلف مثل پزشکی، شيميایی، زیستی 
دوره های تکميلی داشته باشيم. در حال 

حاضر ما در نظام مهندسی دو واحد آن 
هم به صورت اختياری که صرفا جهت 

ارتقای سطح دانش ارائه می شود را 
فراهم کردیم ولی در دروس اجباری 
ما چيزی به عنوان پدافند غيرعامل 

نداریم. در این رشته ها می طلبد که به حوزه 
پدافند غيرعامل توجه ویژه ای شود.

مرتبط  رشته های  در  انسانی،  علوم  با اقتصاد، مدیریت رسانه مشکالتی داریم. در بحث مدیریت رسانه درحوزه 
بحث های جدی داریم که به عنوان مثال خبرنگار چه سواالتی را عنوان کند. شاید سواالتی که خبرنگار می کند بجا 
باشد ولی همين اطالعاتی که مصاحبه شونده ارائه می دهد اطالعاتی باشد که برای دشمن اهميت زیادی دارد، ما باید 
مصاحبه شونده و مصاحبه کننده را نسبت به موضوع امنيت ملی توجيه کنيم. این موضوع در دوره های مدیریت رسانه، 

عمليات روانی، اقتصاد وجود ندارد. اینها مشکالتی است که وجود دارد.
سردار جاللی می گویند وقتی بنده به پدافند غيرعامل نگاه می کنم ميبينم که تمام موضوعات جاری کشور در آن وجود 
دارد. بعضا مشاهده شده یک نماینده مجلس حرف هایی می زند که با منافع ملی و امنيت ملی در تضاد است، امکان 
دارد آن نماینده تحصيل کرده و استاد دانشگاه هم باشد. این که برخی مسئوالن ما اطالعاتی در مورد مباحث امنيت 
کشور و منافع ملی ندارند، خالءهایی است که در آموزش عالی کشور وجود دارد بعضی از این خالء ها با ارائه دروسی که 
خدمتتان عرض کردم قابل جبران است برخی با تحصيل در گرایش دوره های مختلف  مثال در حوزه اقتصاد مقاومتی 
ما چند دوره کارشناسی ارشد در کشور و آموزش عالی داریم ؟  سازمان پدافند غيرعامل توانست یک رشته در مقطع 

کارشناسی ارشد در اقتصاد مقاومتی راه اندازی کند در 
صورتی که اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتی را توسعه دهيم 
باید در گرایش های مختلف مثل معدن، صنعت، انرژی 

و... دوره های بسيار زیادی را تعریف کنيم. 
نيز  رسانه  مدیریت  رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  در 
می توانيم دوره های مختلفی اعم از مدیریت شبکه های 
اجتماعی، مدیریت رسانه های نوشتاری، دوره های تکميلی 
رسانه های برخط و تلویزیون راه اندازی کنيم. وقتی این 
علم در آن رشته وجود ندارد ما در آن آسيب پذیر بوده و 
هستيم. بهترین ابزار برای رفع این آسيب ها این است که 
ما فرهنگ آموزش پدافند غيرعامل را گسترش و آن را 
در سيستم آموزشی کشور نهادینه کنيم و در ساختار و 
سازمان خود از آن استفاده کنيم. سازمان پدافند غيرعامل 
به دنبال این موضوع نيست که دانشگاهی با این عنوان 
تاسيس کند، این نه سياست ستادکل نيروهای مسلح 
است نه سياست ریاست سازمان پدافند غيرعامل. ما به 
لطف خدا از نظر داشتن مراکز علمی در کشور مشکلی 
نداریم ما مراکز علمی خوبی چه در بخش نظامی و چه در 
بخش غيرنظامی داریم. ما باید دانشگاه ها و مراکز علمی 
خودمان را به صورت هدفمند و با جهت دهی درست به 
سمت آموزش پدافند غيرعامل ببریم، ما اگر بتوانيم  120 
دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی، پيام نور و علمی 
کاربردی را در مباحث پدافند غيرعامل فعال کنيم و 

را در آنها نهادینه کنيم هنر کردیم ما پدافند غيرعامل 
با این کار می توانيم یک جمعيت 
4 ميليونی را با پدافند غيرعامل 
آشنا کنيم و آموزش دهيم این بهتر 
است یا یک دانشگاه با ظرفيت ۹0 

هزارنفر تاسيس کنيم؟
از لحاظ الگو گرفتن نيز باید 
نگاه کنيم علم نانو چگونه در 
کشور رشد کرد، رشد علم نانو 
واقعا عالی بوده است تا جایی که 
االن ما در این علم یکی از پنج کشور برتر 
جهان هستيم، پدافند غيرعامل نيز باید با 
همين روش با تشکيل یک کميته 
در شورای عالی انقالب فرهنگی 
کاری کنند که پدافند غيرعامل 
در سيستم آموزشی کشور ساری 
و جاری شود. اندیشمندان ما 
داشته  نظر  تبادل  دراینباره  باید 
باشند. مثال در علوم پایه ما نباید به نتيجه هایی بر 
بخوریم که دانشگاه های فيزیک هسته ای را تعطيل 
کنند. ما باید مباحث را در چارچوب خاص خود پدافند 

غيرعامل انجام دهيم.  
  در پايان اگر صحبتی داريد بفرماييد.

شما تصور می کنيد آمریکایی ها به چه دليل در خليج فارس 
حضور دارند؟ بگفته خودشان برای حفظ امنيت ملی خود در 
منطقه حضور دارد این ها مثال پدافند غيرعامل را دارند برای 
کشور خودشان در خليج فارس اجرا می کنند و با این شعار 
جلو می روند، ما هم برای حفاظت از کشورمان به موشک 
نياز داریم، همانطور که وزیر امورخارجه عنوان کرد ما از 
شمشير که نمی توانيم برای حفاظت از خودمان استفاده 
کنيم ما باید موشک داشته باشيم و قدرت بازدارندگی ما 

نيز در مقابل آنها موشک است.
  ممنون که وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.

من هم سپاسگزارم

  برخی پدافند 
غیرعامل را صرفا در مورد 

بحث نظامی تلقی می کنند که این نوع 
برداشت کامال اشتباه است

 در حوزه های مختلف پدافندی همچون 
حوزه های زیستی و سایبری به دستاوردهای 

شگرفی رسیده ایم
 سازمان پدافند غیرعامل به دنبال این موضوع 

نیست که دانشگاهی با این عنوان تاسیس کند، این 
نه سیاست ستادکل نیروهای مسلح است نه 

 سیاست ریاست سازمان
 پدافند غیرعامل
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»صيانت پايدار« گزارش یم دهد

 اقتصاد مردم محور
راه گریز از چالش تحریم

م�ردم ب�ر  مبتن�ی   اقتص�اد   - 
 )People Centered Economy(
در حال خلق یک انقالب کوپرنیکی و 
تحولی شگرف در اقتصاد است که 
بر اس�اس آن مردم و نه وظایف را 

در مرکز اقتصاد قرار می دهد

 -  اگر اقتصاد وظیفه محور و کارکرد 
محور می گوید که ما به افراد نیاز 
داریم که چیزهای دارای ارزش تولید 
کنند اقتصاد مردم محور می گوید که 
ما به چیزهایی نیاز داریم که توسط 

افراد ارزشمند ساخته شده اند

-  اقتصاد مردم محور نگران حضور 
روباتیک و ماشین نیست چرا که باور 
دارد روبات ها می توانند کار انجام 
دهند اما نمی توانند بیاندیشند و بر 
این اساس به مردم اجازه می دهد 
که مهارت ها و خالقیت هایشان را 

بروز و ظهور دهند

ی
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زهرا خسروی-کارشناس اقتصادی
اقتصاد مبتنی  بر مردم)People Centered Economy( در حال خلق 
یک انقالب کوپرنيکی و تحولی شگرف در اقتصاد است که بر اساس آن مردم 
و نه وظایف را در مرکز اقتصاد قرار می دهد. امروزه هنوز وظيفه و کار در 
مرکز اقتصاد قرار دارد و انسان خود قسمتی از فرایند توليد توزیع و مصرف 
محسوب می شود. اقتصاد مردم محور یک تعریف چابک از اقتصاد است و 
عبارتست از خلق ایجاد و ارزش گذاری توسط مردم، در این اقتصاد نوآوری 
ارزش افراد را مشخص می کند و پاسخ به سوال در مورد آینده کار و شغل 
در این اقتصاد تنها یک عبارت ساده است، مردم نيازمند نوآوری هستند 
تا جایی که درآمد آنها بيش از هزینه آنها باشد. امروزه تقریبا هيچ شکی 
وجود ندارد که سهم بزرگی از بازار چند تریليون دالری اکوسيستم آینده 
مشاغل مبتنی بر خالفيت و نوآوری خواهد بود. اگر اقتصاد وظيفه محور و 
کارکرد محور می گوید که ما به افراد نياز داریم که چيزهای دارای ارزش 
توليد کنند اقتصاد مردم محور می گوید که ما به چيزهایی نياز داریم که 
توسط افراد ارزشمند ساخته شده اند. در اقتصاد مبتنی بر وظيفه و کارکرد 
که هدفش تقليل هزینه های کار است ماشين ها بيش از پيش جای افراد را 
می گيرند چرا که وظایف را بهتر و  سریعتر و ارزانتر انجام می دهند. در اقتصاد 
انعطاف پذیر مردم محور که برخی آن را چهارمين انقالب اقتصادی می نامند 
نگرانی از بابت آینده مشاغل جهان که تحت تاثير اتوماسيون و دیجيتالی 
شدن مدام رو به کاهش هستند وجود ندارد و بلکه بسياری از صاحبنظران 
آن را تنها راه حل مواجهه با این مسئله می دانند در اقتصاد مردم محور سوال 
اساسی این خواهد بود که چطور این فرد می تواند ارزش بيشتری ایجاد کند 
و در اینجا تمرکز بجای کار بر روی فرد قرار می گيرد. در اقتصاد مبتنی 
بر مردم انگيزه کارآفرینان از بين بردن بيکاری است چرا که بر اساس این 
اقتصاد، بيکاران، کم کاران و بيهوده کاران در واقع هدر رفت منابع محسوب 
می شوند. این محيط جدید کاری نگران حضور روباتيک و ماشين نيست چرا 
که باور دارد روبات ها می توانند کار انجام دهند اما نمی توانند بياندیشند و 
بر این اساس به مردم اجازه می دهد که مهارت ها و خالقيت هایشان را بروز 
و ظهور دهند، آنها را پرورش داده و اولویت بندی کنند. از طرفی دیگر برای 
اقتصاد مردم محور و مبتنی بر نوآوری نمی توان کرانه و اندازه تعریف کرد و 
غيرممکن است که نقطه توقفی را برای آن تعيين کرد. این آموزه اقتصادی 
و این پارادایم جدید اقتصادی به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد ما 
کارگشا باشد و کامال بر منش اقتصاد مقاومتی منطبق است در این زمينه 
باید یادآور شد که اگر بجای اتکاء به نفت به نوآوری ابتکار و خالقيت تکيه 
کنيم  بسياری از مشکالت و از جمله تحریم ها را دور خواهيم زد. نوآوری 
به افراد اجازه می دهد که ارزش افزوده خود را در اقتصاد ملی مدام افزایش 
دهند و اگر این اتفاق نيفتد و ارزش افراد روز به روز باالتر نرود به معنای این 
است که سيستم با نوآوری سر سازگاری ندارد. اقتصاد مردم محور که اقتصاد 
اجتماعی نيز ناميده می شود نه تنها آثار و نتایج منحصر بفردی را به دنبال 
دارد که این آثار فضای اقتصادی اجتماعی و زیست محيطی متفاوتی را رقم 
می زنند بلکه حتی روابط بين شهروندان با هم با دولت و با بازار را نيز تغيير 
می دهد و متاثر می کند. اقتصاد مردم محور بجای انباشت سرمایه، منافع 
مادی، حرص و طمع ورزی به دنبال ارتقاء توسعه و رفاه اجتماعی و باالبردن 
کيفيت زندگی است. اقتصاد مردم محور همچنين مبتنی بر انگاره توسعه 
پایدار است این اقتصاد مردم را به فرهنگ مصرف پایين انرژی و استفاده از 
منابع انرژی تجدید پذیر و انرژی های سبز تشویق می کند. اقتصاد مردم محور از 
آنجا که مردم را به مشارکت در اقتصاد ترغيب می کند و نيازهای آنها، حقوق 
آنها و محيط زندگی آنها را محترم و واال می شمارد تاثير مستقيمی  بر روی 
امنيت نيز دارد. وقتی فضاهای نوآوری فراهم می شوند و فرد تالش می کند 
خالقيت خود را بکار گرفته و تنها به مانند یک ماشين به نگریسته نمی شود، 

دلبسته اجتماعی حاکميت و مملکت خود می شود. از طرفی دیگر اقتصاد 
مردم محور مبتنی بر مشارکت است. مشارکت اقتصادی همبستگی اجتماعی 
را باال می برد. ارتقای مشارکت مردمی  از طریق اعتمادسازی و فراهم کردن 
بسترها و سازوکارهای انجام می گيرد. مشارکت مردمي، به معناي همکاري 
در  را  توسعه  موجبات  و  مي باشد  جوامع  برنامه ریزي  در  مردم  داوطلبانه 
تمامي ابعاد فراهم مي آورد. از نظر بانک جهاني، مشارکت، فرایندي است که 
از طریق آن، بهره وران، کنترل خود را بر روند برنامه هاي توسعه، تصميمات 
و منابعي که مرتبط با برنامه ریزي است، با هم تقسيم مي کنند. مشارکت؛ 
شرکت افراد در تصميم گيري، اجرا، ارزشيابي و تقسيم منافع حاصل از یک 
پروژه می باشد. وقتی مردم از طریق مشارکت درگير امر اقتصاد می شوند در 
حقيقت دورنما و چشم انداز اقتصادی را خود برای خود تدوین می کنند و 
بيمی  از آینده ندارند. در چنين رویکردی یاس و سرخوردگی به فضای ذهنی 
مردم راه پيدا نمی کند. آنها اميدوار می مانند و همين اميدواری تضمين کننده 
امنيت ملی است. مطالعات متعدد نشان می دهد که مشارکت مردمي، نقشي 
مطلوب و مؤثر در پيشرفت برنامه هاي توسعه داشته و یک پایش و نظارت را 
از طریق فرایندي مستمر، ساز و کاري با بازخورد آگاهانه و الگویي مبتني بر 
کنترل همگام با پيشرفت و توسعه بهمراه دارد که باعث افزایش اثربخشي و 

کيفيت نتایج عملکرد مي شود.
اقتصاد مردم محور به یک سرمایه اساسی یعنی سرمایه اجتماعی متکی است 
که در حقيقت خود آن را توليد و بازتوليد می کند. این نوع اقتصاد مردم را به 
عنوان تماشاگران مجزا، منفرد و منفعل عرصه اقتصاد به بازیگرانی فعال همدل 
و با همبستگی باال تبدیل می کند که این همان سرمایه اجتماعی است که یکی 
منافع این سرمایه اجتماعی این است که تنش ها و اصطکاکهای اجتماعی را 
کم می کند و از این طریق نيز امنيت ملی را باال می برد. سرمایه اجتماعی که 
خود زاده مردم محوری اقتصادی است اعتماد اجتماعی را مستحکم می کند 
روابط مبتنی بر اعتماد موجب ارتباطات موثر و تقویت مهارتهای همکاری در 
بين افراد اجتماع می شود و فقدان اعتماد مانع بزرگ توسعه بوده و فعاليت 

بخش های مختلف اقتصادی را کم و انرژی آنها را تقليل می دهد. 
اقتصاد مردم محور که به دنبال پویایی مداوم از طریق نوآوری است فرصت سازی 
منصفانه و رقابت منصفانه اقتصادی را نيز به دنبال دارد هنگامی  که اقتصاد 
مردم محور ریشه می دواند و پا می گيرد رشد فراگير اتفاق افتاده و به طور 
مساوی تقسيم می شود. رشد اقتصادی محکم پایدار و متعادل چيزی است 
که از طریق اقتصاد مردم محور حاصل می شود و دولت ها باید بکوشند تا هر 
فردی در چارچوب توانایی ها، استعدادها و قواعد خاص خود همگرا و همگام 
با دیگر افراد در روند توسعه مشارکت کند و از این طریق موفقيت خود در 

مسير توسعه را تضمين کند.
مردم محور کردن اقتصاد موضوعی است که در تاروپود اندیشه اقتصاد مقاومتی 
موج می زند و بنابراین فقط از طریق اجرای سياست های کلی اقتصاد مقامومتی 
است که می توان بدون کم و کاست به سمت اقتصادی مردمی  حرکت کرد و 
مقام معظم رهبری بارها و بارها آن را متذکر شده اند و حضور موفق مردم در 
دیگر عرصه ها را نشانه ای از توانایی آنها برای ورود به عرصه اقتصاد و توفيق 

در این حوزه یادآور شده اند. 
نظر به آنچه گفته شد می توان ادعا کرد که اقتصاد مردمی  که پایه آن بر 
روی مهارت ها خالقيت ها و نوآوری های مردم باشد و مجال و عرصه برای 
هنرنمایی آنها فراهم شود به راحتی می تواند توسعه همه جانبه و پایدار را به 
همراه داشته باشد و بدین طریق یک ضمانت قوی برای پس زدن تهدیدات 
امنيتی و ارتقای تمام و کمال امنيت ملی باشد. در پایان باید گفت حق 
مشارکت فعاالنه اقتصادی شاید یکی از مهمترین و فراموش شده ترین حقوق 
بشر باشد که در چارچوب الگوی اقتصاد مردم محور می توان آن را به رسميت 

شناخته و احيا کرد.
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حميد اسدی- کارشناس اقتصادی
حوزه اقتصادی کشور امروزه به پهنه جنگی تمام عيار تبديل شده 
است. دشمن با ابزار تحريم های همه جانبه تالش می کند ژستی فاتحانه 
به خود بگيرد و مدام از فروپاشی اقتصاد کشور سخن می گويد. بايد 
گفت علی رغم تبليغات دشمن و تهديدات عليه شرکای اقتصادی و 
سياسی کشور هيچ نشانی از فروپاشی اقتصاد کشور ديده نمی شود و 
اين امواج نيز فروکش خواهند کرد اما نبايد کتمان کرد که در اين ميانه 
نبرد برخی شاخصها و پارامترها می توانند به عنوان چشم اسفنديار 
اقتصاد کشور قلمداد شوند. از جمله اين نقاط ضعف و پاشنه آشيل ها 
وضعيت اشتغال و نرخ باالی بيکاری کشور است. در تالطم های اقتصادی 
اخير کشور نيز اشتغال بيش از هر عرصه ديگری آسيب ديده است و 
نقطه تمرکز دشمن نيز دقيقا بر همين نقطه يعنی افزايش بيکاری برای 

افزايش نارضايتی مردم و به ستوه آمدن آنها می باشد. 
اگرچه کارشناسان در مورد تعريف بيکاری اجماع ندارند و نحوه سنجش 
بيکاری از کشوری به کشور ديگر متفاوت است اما توافق دارند که 
نرخ باالی بيکاری تهديدی برای توسعه و انسجام اجتماعی به شمار 
می رود. از نظرگاه تئوريک بر اساس نظر دورکهيم  در بحران بيکاری  
افرادی که دچار محروميت شده اند به نوميدی سوق پيدا می کنند و 
در نوميدی دست به شورش ضرب و جرح و اهانت می کنند. اين امر 
فقدان همبستگی و وفاق را به دنبال خواهد داشت. بيکاری شرايطی 
را ايجاد می کند که فرد احساس شکست می کند و جامعه را مسئول 
اين شکست می داند بنابراين آماده هنجارشکنی است. جامعه ای که در 
معرض بحران بيکاری است نابسامانی و بی نظمی  و انحرافات مختلفی 
را تجربه می کند که  تزلزل امنيت اجتماعی را در پی خواهند داشت. 
از نگاه جوزف نای در اقتصاد سياسی جهانی سه مقوله امنيت ملی، 
رفاه اقتصادی و هويت اجتماعی به يکديگر گره خورده اند و مهمترين 
انتظارات مردم از هر دولت و در واقع شاخص کارآمدی دولت را تعيين 
می کنند. تجارب بسيار نشان می دهد که بيکاری و شرايط سخت اقتصادی 
با وقوع خشونت های اجتماعی سياسی پيچيده همراه است و ميزان 
وفاداری فرد به جامعه و حکومت کاهش می يابد. امروزه بيکاری يک 
معضل جهانی به شمار می رود که در بسياری از کشورها وجود دارد به 
همين دليل کاهش بيکاری جز اهداف بسياری از سازمان های بين المللی 
و در چارچوب اهداف توسعه هزاره نيز قرار دارد اما همانطور که گفته 
شد مشکل محاسباتی از جايی آغاز می شود که نمی دانيم چه کسی 
را بيکار بناميم کسی که شغل تمام وقت خود را از دست داده است و 
حاال به صورت پاره وقت و در حد چندساعت کار می کند بيکار است 
يا خير، کسی که مايل به انجام کار است اما به دليل وضعيت پزشکی 
يا بيماری قادر به انجام کار نيست چطور؟ و کسی که در طول ماه 
فقط چند روز را کار می کند وضعيت آن چگونه است مشاغل کاذب 
و پنهان چگونه ارزيابی و محاسبه می شوند و چندين و چند چالش 
ديگر را می توان ذکر کرد. با همه اين اوصاف نرخ بيکاری همچنان 
يک شاخص مهم برای ثبات سطح توسعه و مسير رشد اقتصادی يک 
کشور به شمار می رود. افزايش بيکاری منجر به کاهش درآمد مردم 
و در نتيجه کاهش درآمدهای مالياتی دولت ها می شود و هزينه های 
اضافی مانند يارانه های اجتماعی را بر روی دوش دولت می گذارد. 
بيکاری مزمن و بلندمدت می تواند به ازدياد نگرانی و بدبينی نسبت 
به اثربخشی شيوه های مديريتی کالن کشور شده و مهاجرت های 
برون مرزی را به دنبال داشته باشد. همانطور که عنوان شد بيکاری 
يک گرفتاری جهانی است. برمبنای آخرين گزارش سازمان بين المللی 
کار)ILO( بيکاری جهانی از سال 2009 که نرخ آن تحت تاثير بحران 
بزرگ مالی حدود 6درصد بود به آرامی رو به کاهش گذاشته است و 
در محدوده 5.5 درصد تقريبا ثابت شده است با اين حال اين نرخ 
نيز همچنان باال به شمار می رود و باالتر از نرخ رشد GDP جهانی 

يعنی حدود 3.5 درصد است و همچنان حدود 200 ميليون نفر بيکار 
در جهان وجود دارد. از نظر منطقه ای بر مبنای گزارش ILO باالترين 
نرخ بيکاری متعلق به منطقه آفريقای شمالی است که در سال 2018 
برابر با 11.5 درصد بوده است در اين منطقه از هر 4 نفر شاغل سه 
نفر در شرايط آسيب پذيری شغلی به سر می برد. در منطقه خاورميانه 
اين منطقه تنها 16درصد  نرخ بيکاری 7.8 درصد است و زنان در 
نيروی کار شاغل را تشکيل می دهند و 30 درصد شاغالن در وضعيت 
آسيب پذيری شغلی هستند. در منطقه اقيانوسيه حدود 4 درصد و در 
اروپای شرقی 5.2 درصد است. در مورد تاثير تکنولوژی بر بيکاری نيز 
اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد. برخی ظهور تکنولوژی های نوين 
را عاملی برای افزايش بيکاری و برخی ديگر آنها را مولد شغل های 
جديد می دادند با اين حال موسسه جهانی مک کينزی در گزارشی 
که از دو هزار فعاليت شغلی و 46کشور جهان تهيه کرده است به 
اين نتيجه رسيده است که تنها 5 درصد از مشاغل می توانند کامال 

بصورت اتوماتيک انجام شوند.
در کشور ما نيز معضل بيکاری بخصوص بيکاری جوانان همچنان يک 
مسئله بغرنج و بنيادی به شمار می رود. نرخ بيکاری کشور بر مبنای 
آمارهای داخلی حدود 12.5 و بر اساس گزارش سازمان های جهانی 
مانند صندوق بين المللی پول بانک جهانی و  سازمان جهانی کار حدود 
13.5 درصد است. در حال حاضر نزديک به سه ميليون نفر بيکار و 2.5 
ميليون نفر دارای اشتغال ناقص و يک ميليون نفر ناراضی از شرايط 
شغلی در کشور وجود دارند. طبق اطالعات طرح آمارگيری نيروی 
کار کشور در سال 1395 نرخ بيکاری در بين جوانان 20 تا 24 ساله 
بيش از 31 درصد است و در بين فارغ التحصيالن دانشگاهی نزديک 
به 19درصد است. نکته قابل توجه و البته هشدار دهنده اين است که 
صندوق بين المللی پول نرخ بيکاری کشور را برای سال 2019 ، 14.3 
درصد نرخ رشد توليد ناخالص داخلی کشور را 3.6-  و نرخ تورم را 34 
درصد پيش بينی کرده است. اين آمار و ارقام نشان می دهد که تمرکز 
عمده مسئوالن کشور بايد بر روی موضوع اشتغال معطوف شود. در 
مورد تاثيرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی بيکاری بسيار 
گفته شده است و نيازی به ذکر مجدد آنها نيست و بسياری از مردم 
آن را به شکل عينی لمس و تجربه کرده اند آنچه که مهم است رفع 
بيکاری و کاهش نرخ آن بخصوص بيکاری  در بين فارغ التحصيالن 
دانشگاهی است که متاسفانه روندی بشدت افزايشی داشته است. 
بايد راهبرد کالن مديريت کشور توسعه اشتغال باشد کما اينکه در 
اسناد فرادست نيز بر آن تاکيد موکد شده است. مسئوالن بايستی 
به شکلی پايدار برای کاهش نرخ بيکاری برنامهريزی نمايند و مسير 
پيشرفت و توسعه کشور را هموار نمايند. اما امروزه و در شرايط فعلی 
که نمونه تمام عيار يک جنگ اقتصادی است و دشمن با تمام قوا و 
جنگ افزارها به ميدان آمده و به نقاط ضعف و قوت ما نيز آگاهی دارد، 
قضيه صورت فوری تر و حادتری نيز دارد. در حاليکه که بسياری از 
بنگاه های اقتصادی شرکت ها و کارخانجات با مسائل اقتصادی متعدد 
مانند مشکل نقدينگی و رکود مواجه هستند بايد تدابيری انديشيده 
شود که کمترين آسيب به نيروی کار برسد و کارخانجات اعم از دولتی 
و خصوص توان حفظ نيروی کار موجود را داشته باشند. شواهد نشان 
می دهد که تعديل نيروی کار به عنوان يکی از نخستين پاسخ های 
اقتصادی بخش های مختلف به شرايط موجود بوده است و  فعاالن 
جمع عظيمی  از نيروی کار شاغل کشور يا مشاغل خود را از دست 
داده اند و يا در آستانه از دست دادن هستند. دولت امروز بايستی با 
محرک های مختلف از جمله وام های کم بهره و سوبسيدهای مالی به 
بخش های مختلف توليدی و خدماتی بخشی از موانع اقتصادی سر راه 
آنها را بردارد  تا بتواند از اين طريق جلوی تعديل بی رويه نيروی کار 

را بگيرد و راه را بر سوء استفاده و اميدواری دشمنان ببندد.  شور42
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 صیانت از سنگر » اشتغال«
در خط مقدم جنگ اقتصادی

- علی رغ�م تبلیغات دش�من و تهدی�دات علیه 
ش�رکای اقتصادی و سیاسی کشور هیچ نشانی 
از فروپاش�ی اقتصاد کشور دیده نمی شود و این 
امواج نیز فروکش خواهند کرد اما نباید کتمان کرد 
که در این میانه نبرد برخی شاخصها و پارامترها 
می توانند به عنوان چشم اسفندیار اقتصاد کشور 

قلمداد شوند که بیکاری یکی از آنهاست
- دولت امروز بایس�تی با محرک های مختلف از 
جمله وام های کم بهره و سوبس�یدهای مالی به 
بخش های مختلف تولیدی و خدماتی بخشی از 
موانع اقتصادی س�ر راه آنها را بردارد  تا بتواند 
از این طریق جلوی تعدیل بی رویه نیروی کار را 
بگیرد و راه را بر سوء استفاده و امیدواری دشمنان 

ببندد

ی
اد

تص
د اق

افن
پد

یادداشت تخصیص



سومين رزمايش قرارگاه پرتوی سازمان پدافندغيرعامل در راستای 
افزايش آگاهی و آمادگی مسئوالن و مردم با سناريوی نشت مواد 
راديو اکتيو در نيروگاه هسته ای بوشهر با مشارکت و تعامل همه جانبه 
دستگاه های مختلف دولتی و غير دولتی به همت استانداری بوشهر 
و سازمان پدافند غيرعامل کشور در ارديبهشت ماه، سال آينده در 

اين بوشهر برگزار می شود. 
دکتر زارعی در نشستی که به منظور هماهنگی در اين خصوص در 
سازمان پدافند غيرعامل کشور برگزار شد، با اشاره به اهميت نيروگاه 
اتمی بوشهر به عنوان يکی از نقاط حساس و مهم کشور، گفت: استانداری 
متولی برگزاری اين رزمايش است و سازمان پدافند غيرعامل کشور 
نيز در اين خصوص همکاری می کند، استاندار به عنوان ريس ستاد 
رزمايش و جانشين رييس ستاد رزمايش سردارعلی رزمجو فرمانده 
سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر خواهد بود، سال گذشته ستاد 
فرماندهی و مديريت رزمايش در استانداری تشکيل شد و رياست 
سازمان پدافند غير عامل کشور سردار جاللی نيز حضور داشتند، اين 

رزمايش ها بايستی بصورت مسمتر و هر ساله برگزار 
شود، سازمان پدافند غيرعامل در سال های گذشته 
دو رزمايش نيز با همين محور در استان بوشهر 
انجام داده است، که طبق ارزيابی های انجام شده 
استان در رزمايش های گذشته عملکرد خوب و 

قابل قبولی را از خود بروز داده است.
وی عنوان کرد: اين رزمايش با دو سناريو 
برای طرح  اجرا خواهد شد، يک سناريو 
داخلی  محيط  از  نيروگاه  پرسنل  تخليه 
نيروگاه اتمی بوشهر و يک سناريو برای 
طرح تخليه ساکنين هم جوار نيروگاه 
اتمی بوشهر است که توسط دستگاه های 
ذی ربط اجرا خواهد شد. در طرح تخليه 
در اين رزمايش برای اولين بار تخليه 
ساکنين مناطق اطراف نيروگاه و پرسنل 
نيروگاه از طريق دريا اجرا خواهد 
شد، در اين طرح يک هزار نفر به 

نقاط امن منتقل خواهد شد.
جانشين سازمان پدافند غيرعامل 
کشور با اشاره به آموزش های 
دوره ای دستگاه های مرتبط 

با اين رزمايش افزود: در اين رزمايش دستگاه های زيادی همکاری 
می کنند، ارتش، سپاه، نيروی انتظامی، پليس راهور، دريابانی، سازمان 
کشتيرانی، هالل احمر، وزارت بهداشت و درمان، سازمان انرژی اتمی، 
شهرداری، استانداری و... و اکثر پرسنل درگير در سازمان های مرتبط 
با تشکيل  اين رزمايش توسط اساتيد سازمان پدافند غيرعامل  با 

کارگروه های تخصصی آموزش ديده اند.
وی در ادامه اظهار کرد: آموزش های سطح يک برای همه جامعه هدف 
انجام شده و آموزش های تخصصی دوره اول و دوره دوم نيز شروع 
شده و تا بعد از تعطيالت سال جديد تا تاريخ 22 فروردين ماه سال 

98 ادامه خواهد داشت.
دکتر زارعی در ادامه اين نشست تخصصی با اشاره به دو رزمايش 
برگزار شده در گذشته، ياد آور شد: در سال های گذشته تجربيات 
خوبی در اجرای اينگونه رزمايش ها در استان بوشهر کسب شد، ما 
نقاط قوت رزمايش های گذشته را در رزمايش پيش رو را قطعا تقويت 
خواهيم کرد و نقاط ضعف و کاستی های رصد شده رزمايش های سال های 

گذشته را مورد اصالح قرار می دهيم.
جانشين سازمان پدافند غيرعامل کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به 
برگزاری رزمايش های مشابه در سال های گذشته تجهيزات و امکانات 
خوبی به استان در جهت کاهش آسيب ها در بروز حوادث احتمالی 
اختصاص يافته است. امسال نيز سه دستگاه آمبوالنس امدادی پدافند 
نوين با اعتباری بالغ بر 200 ميليون تومان توسط سازمان پدافند غيرعامل 
کشور تجهيز شد و به استان تحويل داده شده، برای مديريت بهتر 
اين رزمايش نيز پست فرماندهی و قرارگاه تاکتيکی ويژه هر بخش 

برای اولين بار در اين رزمايش در نظر گرفته شده است.
دکتر زارعی در پايان جلسه شورای هماهنگی سومين رزمايش پرتوی 
پدافندغيرعامل استان بوشهر، گفت: جا دارد اينجا، از همه دستگاه هايی 
که با جديت و تالش شبانه روزی خود در جهت فراهم کردن تجهيزات 
الزم برای برگزاری اين رزمايش تالش کردند تشکر کنم، استانداری 
بوشهر و شخص آقای استاندار نيز در اين موضوع واقعا کمک کردن 

از ايشان نيز تشکر می کنم. 

غیرعامل  پدافند  اطالع رسانی سازمان  و  فرهنگی  توسعه  معاون 
کشور:ارتقا آموزش عمومی، مهم ترین وظیفه رسانه ها در رزمایش 

پرتوی است
معاون توسعه فرهنگی و اطالع رسانی سازمان پدافند غيرعامل کشور 
گفت: با توجه به اهميت اطالع رسانی، تالش می شود برای اطالع رسانی 
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آگاهی و آمادگی مسئوالن و مردم با سناریوی نشت مواد رادیو اکتیو در نیروگاه 
هسته ای بوشهر با مشارکت و تعامل همه جانبه دستگاه های مختلف دولتی و 
غیر دولتی به همت اس�تانداری بوشهر و سازمان پدافند غیرعامل کشور در 

اردیبهشت ماه، سال آینده در این بوشهر برگزار می شود

-  متولی برگزاری این رزمایش اس�تانداری بوش�هر است و سازمان پدافند 
غیرعامل کشور نیز در این خصوص همکاری می کند، استاندار به عنوان ریس 
ستاد رزمایش و جانشین رییس ستاد رزمایش فرمانده سپاه امام صادق )ع( 

استان بوشهر خواهد بود
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جانشنی سازمان پدافند غریعامل کشور تشریح کرد
جزئیات برگزاری رزمایش پرتوی 

پدافند غیرعامل در بوشهر

ی
تو

 پر
ند

داف
پ در زمينه رزمايش پرتوی به هدف مشترکی برسيم و مهمترين وظيفه 

روابط عمومی ها در اين بخش ارتقای آموزش عمومی است.
دکتر محسن محبی نيز در نشست توجيهی و آموزشی رزمايش پرتوی 
ويژه روابط عمومی های استان بوشهر افزود: هدف از برگزاری رزمايش ها 
تنها تهيه گزارش نيست بلکه هدف تقويت نقاط قوت و ضعف و ايجاد 

حساسيت در استان در موضوع پدافند غيرعامل است.
وی بيان کرد: هرچند نيروگاه اتمی بوشهر به عنوان قلب تپنده کشور 
به شمار می رود و از امنيت بااليی برخوردار است ولی نبايد از احتمال 

وقوع حادثه غافل شد و مردم را برای حوادث احتمالی آماده کرد.
محبی اضافه کرد: تالش می شود با برگزاری رزمايش پرتوی استان 
بوشهر مردم اطراف نيروگاه با انواع تهديدها آشنا شوند تا در زمان 

وقوع حادثه بدانند چگونه بايد برخورد کنند.
وی يادآور شد: افزايش آگاهی عمومی و آگاهی بخشی به جامعه در 
خصوص رزمايش پرتوی به عهده استان بوشهر است و در اين راستا 

بايد از ظرفيت روابط عمومی ها و رسانه های استان استفاده شود.
 وی بيان کرد: امروز تهديدات پرتوی به عنوان تهديدهای نوين به 
شمار می رود که بايد با استفاده از ظرفيت رسانه ها و روابط عمومی 

در راستای ارتقای آگاهی های عمومی جامعه گام برداشت.
محبی اضافه کرد: رزمايش های پرتوی فرصت و تمرينی است که ما به 
جای شبکه های اجتماعی بايد به مردم اطالعات و شيوه برخورد را ارائه 
دهيم.وی يادآور شد: رسانه ها ابزار روابط عمومی ها هستند و نقش 
اطالع رسانی، آموزش عمومی و هدايت افکار عمومی در آرامش بخشی 

به جامعه در زمان حادثه دارند.
محبی گفت: بوشهر با وجود نيروگاه، پارس جنوبی و خارگ استانی ويژه 
در کشور است و بايد مسائل مربوط به رعايت اصول پدافند غيرعامل 

در اين استان با جديت رعايت شده و دنبال شود.

فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر خبر داد: برگزاری 
کارگاه های آموزشی پدافند پرتوی در بوشهر

برگزاری  هماهنگی  نشست  در  رزمجو  علی  سردار 

رزمايش پرتوی در بوشهر با بيان اينکه آمادگی در شرايط بحرانی 
در همه عرصه ها امری مهم و ضروری است افزود: در راستای مقابله 
با پديده های غير پيش بينی بايد مسئوالن و مردم از آمادگی بااليی 

برخوردار باشند.
وی اظهارداشت: نيروگاه اتمی بوشهر از نقاط مهم و حساس کشور 
است که برای افزايش آمادگی در مقابل انواع حوادث برگزاری رزمايش 

و تمرينات امری مهم و ضروری است.
فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر يادآورشد:رزمايش پرتوی با 
هماهنگی سازمان پدافند غيرعامل کشور و استانداری بوشهر برگزار 
می شود.رزمجو افزود: برای اين مهم کارگروه های تخصصی تشکيل 
شده که با توکل به خدا با امکانات و تجهيزات مورد نظر اين رزمايش 

اوائل سال 1398 در جوار نيروگاه اتمی بوشهر برگزار می شود.
وی با بيان اينکه در برگزاری رزمايش پرتويی استان بوشهر کارگاه 
آموزشی در 3 مرحله و تدوين سناريو رزمايش پرتويی مورد توجه قرار 
گرفته است تصريح کرد: اين آموزش ها در 2 مرحله برای کارگروه ها 

ارائه و اعضا هم از برنامه های مختلف توجيهی بهره مند شده اند.

مدیرکل پدافند غیرعامل بوشهر: نیروگاه اتمی بوشهر از ایمن ترین 
نیروگاه های هسته ای در جهان است

حمزه اعتماد نيز در نشست قرارگاه پرتوی استان بوشهر با بيان اينکه 
پدافند غيرعامل نقش مهمی در حفظ جان، مال و کاهش آسيب ها در 
بروز حوادث دارد اظهار داشت: شناسايی حوادث و ارائه آموزش  در 

نقاط حساس از رسالت مهم پدافند غيرعامل است.
وی با اشاره به استقرار نيروگاه اتمی بوشهر افزود: نيروگاه اتمی بوشهر 
از ايمن ترين نيروگاه های هسته ای در جهان است ولی در راستای حوادث 

احتمالی رزمايش پرتوی برای افزايش آمادگی برگزار می شود.
مديرکل پدافند غيرعامل استان بوشهر با اشاره به اجرای رزمايش 
پرتوی در جوار نيروگاه اتمی بوشهرگفت: رزمايش پرتوی بوشهر نيمه 
نخست سال آينده در جوار نيروگاه اتمی بوشهر و مناطق اطراف آن 
اجرا می شود.اعتماد از تشکيل کارگروه های تخصصی برای برپايی 
رزمايش پرتوی خبرداد و گفت: در راستای اجرای رزمايش پرتوی در 
جوار نيروگاه اتمی بوشهر9 کارگروه تخصصی در برگزاری رزمايش 

پرتوی در بوشهر تشکيل شده است.
وی با اشاره به تشکيل قرارگاه پدافند پرتوی افزود: استاندار فرمانده 
قرارگاه پدافند پرتوی و فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر نيز 
دبير اين قرارگاه تعيين شده اند.مديرکل پدافند غيرعامل استان بوشهر 
با بيان اينکه هدف اين رزمايش  تخليه يک هزار نفر در اطراف نيروگاه 
اتمی بوشهر است، افزود: 400 نفر از نيروگاه، 300 نفر در مناطق اطراف 
و مابقی از دريا برای مصون ماندن از آلودگی در رزمايش پرتوی در 
عالی شهر اسکان می يابند. اعتماد با بيان اينکه دستگاه های مختلف 
در رزمايش پرتوی بوشهر حضور دارند، خاطرنشان کرد: کارگروه ها 

و تيم های عملياتی آموزش های الزم را  فرا گرفته اند.



معاونت اطالع رسانی قرارگاه پدافند شيميايی کشور
مقدمه 

زندگی امروزی بشر، به حّدی با مواد شيميايی آميخته و به آن 
وابسته است که امکان تفکيک آن، در برخی موارد ناممکن است. 
تنوع کارکردهای مواد شيميايی در بخش های اساسی همچون 
انرژی، صنعت، بهداشت و سالمت، کشاورزی و فرايندهای مربوط 
به تأمين آب و غذای سالم، به وضوح قابل مشاهده و اندازه گيری 
است.برخورداری از اين جايگاه ويژه، به انحاء مختلف ارتباط ما 
با حجمی از مواد شيميايی را به دنبال خواهد داشت. بسياری از 
شهرک های صنعتی بزرگ و کوچک با حجم های متفاوتی از مواد 
شيميايی، در نزديکی شهرها فعاليت می کنند. مواد شيميايی در 
اين شهرک ها به عنوان منبع انرژی يا ماده ی اوليه يا محصول 

نهايی، استفاده، انبارش يا حمل و نقل می شوند.
حمل و نقل بخش گسترده ای از مواد شيميايی مورد استفاده 
در صنايع يا بخش های خدماتی از طريق جاده ها و خطوط ريلی 
صورت می پذيرد. در ضمن خطوط انتقال گاز همچون شبکه ای 
به هم پيوسته، در سطح شهرها گسترش يافته است. فارغ از 
اين که برخی صنايع مانند پااليشگاه ها و پتروشيمی ها، ذاتًا 
ماهيتی شيميايی دارند. نمونه های فراوان ديگری از ارتباط 
ما با مواد شيميايی را می توان در حوزه  بهداشت و سالمت، 
خوراکی ها  و  آرايشی  و  بهداشتی  مواد  مواد شوينده،  نظير 

مشاهده کرد.
اما نکته مهم، اينجا است که مواد شيميايی، در شرايطی می توانند 
برای زندگی و سالمت ما و حتی سرمايه های ما، عامل خطر يا 

تهديدزا باشند.
تهدید شیمیایی 

از منظر پدافند شيميايی، تهديد شيميايی به اختصار عبارتست 

از: امکان آسيب به افراد، زيرساخت ها و سرمايه ها توسط مواد 
شيميايی )پرخطر(

 مواد شیمیایی پرخطر
از بين مواد و ترکيبات شيميايی، برخی دارای توان و ظرفيت 
بااليی از نظر سّميت، انفجار، آتشگيری يا خورندگی هستند، 
که به آن ها مواد شيميايی پرخطر گفته می شود. از منظر پدافند 
شيميايی، مواد شيميايی پرخطر سّمی، اهّمّيت بيشتری نسبت 
به مواد شيميايی انفجاری و آتش زا بر جمعيت و افراد حاضر 
در يک محل دارد.ورود مواد شيميايی سّمی در آب، هوا، غذا 
و بسياری از مواد و لوازم مصرفی، سالمت انسان و محيط را 
با خطر جّدی مواجه می سازد. مواد يا ترکيبات پرخطر سّمی، 
مواد شيميايی زيان آوری هستند که عموماً در مقادير ناچيز، 
از طريق استنشاق، گوارش، تماس سطحی يا پوستی، موجب 
مرگ، آسيب دائم يا ناتوانی موقت در انسان يا ساير جانداران 
در معرض، می گردد. برای مثال کلر يک ماده ی شيميايی پرخطر 
تسليحات  توليد  در  آن،  ترکيبات  برخی  از  که  است  سّمی 
يا  در صنايع  استفاده  مورد  کلر  استفاده  می شود.  شيميايی 
در   بيمارستان ها(  و  استخرها  مراکز خدماتی)تصفيه خانه ها، 

صورت نشت، موجب آسيب می  شود. 
 حوزه  های تهدیدزا یا بسترساز وقوع تهدیدات شیمیایی

 جنگ؛ 
وقوع جنگ و درگيری، از گذشته های دور، بستری برای استفاده از 
عوامل و تسليحات شيميايی بوده است.اولين استفاده ی گسترده 
از سالح های شيميايی در اوايل قرن بيست، طی جنگ جهانی 
اول رخ داده است. پس از آن، استفاده از عوامل و سال ح های 
پروتکل  براساس  فلذا  گرديد.  ممنوع  در جنگ ها  شيميايی 
کنفرانس خلع سالح ژنو در سال 1925 ميالدی، کشورها از 
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 پدافند شیمیایی در دنیایی
مملو از تهدیدات شیمیایی

-  زندگی امروزی بشر، به حّدی با مواد شیمیایی 
آمیخته و به آن وابسته است که امکان تفکیک آن، 
در برخی موارد ناممکن است، تنوع کارکردهای 
مواد شیمیایی در بخش های اساسی همچون 
انرژی، صنعت، بهداشت و سالمت، کشاورزی 
و فرایندهای مربوط به تأمین آب و غذای سالم، 

به وضوح قابل مشاهده و اندازه گیری است
ی

يای
يم

د ش
افن

پد



47 شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م »صیانت پایدار«  گزارش یم دهد

 پدافند شیمیایی در دنیایی
مملو از تهدیدات شیمیایی

-  در پدافن�د ش�یمیایی حوزهی صنعت، دس�تگاه ها و 
س�ازمان های متعددی در بخش های�ی مانند پاالیش، 
پخش و توزیع مواد نفتی و پتروشیمی، راه و شهرسازی، 
نیروی انتظامی، صنایع غذا و دارو، تأمین آب، کشاورزی 

و محیط زیست دارای نقش و مسئولیت هستند

ی
يای

يم
د ش

افن
پد

بکارگيری گازهای خفه کننده و سّمی منع شدند. اما اين انتهای 
داستان تأسف بار استفاده از تسليحات شيميايی در جنگ ها 
نبود. عليرغم اين پروتکل و ممنوعيت های تکميلی بعدی در 
خصوص تحقيق، توسعه و داد و ستد عوامل شيميايی، دومين 
مورد استفاده گسترده از سالح های شيميايی، در اواخر قرن 
بيستم  )1980 م( در جريان جنگ تحميلی عراق عليه ايران 
روی داد و کشورهای مدعی حقوق بشر و به اصطالح مجری 
قوانين بين الملل، با سکوت و حتی تجهيز، کشور بکارگيرنده 
و متجاوز که از امضاکنندگان پروتکل 1925 ژنو بود را ياری و 
همراهی نمودند. به اين ترتيب تاريخ نشان داد که نمی توان به 
اعتبار معاهدات بين الملل، نسبت به تعــهد کشورها در عدم 
استفاده از سالح های شيــمـيايی در جنگ ها، اطميــنان 

حاصل کرد.
از  يکی  بايـد  همــواره  را  بنابراين، شــرايـط جـنــگ 
بســـترهای مهم وقوع تهــديـدات شيــميايی ناشــی 
بــه  شيــميـايـی   تســليــحات  بـکارگــيـری  از 
زمان  در  موقع  به  و  مناسب  واکنش  عدم  آورد.  شمــــار 
بمـباران شيميايی، بسته به عامل بکاررفته در سـالح، موجب 
مرگ،  آسيب دائمی يا ناتوانی موقت افراد و نيروهای عملياتی 

در معرض خواهد شد.
صنعت؛ 

از منظر پدافند شيميايی، حوزه ها ی بسترساز وقوع تهديدات 
شيميايی، تنها به جنگ محدود نمی گردد و هر حوزه ای که در 
آن حجمی از مواد شيميايی پرخطر وجود داشته باشد، بسته به 
شرايط و وضعيتی که در آن قرار می گيرد، يا از آن اثر می پذيرد، 
می تواند بسترساز و عامل ايجاد تهديد شيميايی واقع گردد. 
يکی از مهمترين حوزه ها، حوزه ی » صنعت »  است. صنايع 

مرتبط با مواد شيميايی پرخطر، بسيار متنوع هستند. برای مثال؛ 
صنايع نفت و پتروشيمی، صنايع غذايی و دارويی و کشاورزی که  
حجم وسيعی از مواد شيميايی پرخطر را نگهداری يا استفاده 
می کنند. بنابراين، هر صنعتی که در فرآيند فعاليت خود، با 
حجمی از مواد شيميايی پرخطر بعنوان ماده ی اوليه، محصول 
يا پسماند، سر و کار داشته باشد، به صورت بالقوه بستری برای 

وقوع تهديدات شيميايی به شمار می آيد.
مخازن حاوی مواد شیمیایی پرخطر

در برخی کارخانه های صنعتی و تانکرهای حامل مواد شيميايی 
سّمی، آتشگير يا منفجره، در صورت تحريک منجر به نشت يا 
فشار و دمای باال، می توانند عامل وقوع تهديد و آسيب شوند. 
متأسفانه در اثر برخی از اين حوادث، بسياری افراد آسيب ديده 
و بخشی از سرمايه های ملی نابود می گردد. بسياری از صنايع، 
دارای مخازن حاوی مواد شيميايی پرخطر به عنوان ماده ی 
اوليه يا محصول هستند. گرچه براساس قوانينHSE ، الزامات 
سالمت، ايمنی و محيط زيست در هر صنعت بايد رعايت گردد 
تا از وقوع حوادث خطرزا و آسيب به افراد و آلودگی محيط 
زيست جلوگيری بعمل آيد، اما همانگونه که بيان شد، حوزه ی 
صنايع شيميايی، بستر مناسبی برای وقوع تهديدات شيميايی 
را در اختيار دشمنان قرار می دهد. مخازن واحدهای صنعتی 
شيميايی می تواند هدف مناسبی برای بمباران يا خرابکاری 
صنعتی منجر به نشت مواد سّمی يا انفجار و در نهايت آسيب، 

تحريک و ناامنی در جامعه باشد.
از منظر پدافند شيميايی، خرابکاری صنعتی، به معنای ايجاد 
اخالل و اختالل در فرايند و فعاليت صنايع شيميايی پرخطر است 
که به نشت مواد شيميايی سّمی يا انفجار و آتش سوزی منجر به 
آسيب بيانجامد. اين اقدام ممکن است از طريق جای گذاری مواد 
منفجره، دستکاری مکانيکی يا در بستر فضای سايبر )تهديد 

سايبری سامانه ها ی هوشمند مديريت فرآيندها( رخ دهد. 
و  دستگاه ها  صنعت،  حوزه ی  شيميايی  پدافند  در  بنابراين 
و  پااليش، پخش  مانند  متعددی در بخش هايی  سازمان های 
توزيع مواد نفتی و پتروشيمی، راه و شهرسازی، نيروی انتظامی، 
صنايع غذا و دارو، تأمين آب، کشاورزی و محيط زيست دارای 

نقش و مسئوليت هستند.



گفت  وگو با جانشنی قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

پدافند شیمیایی و آمادگی 
در برابر چهار حوزه تهدید

قرارگاه پدافند شيميایی کشور، یکی از بخش های مهم زیرمجموعه سازمان پدافند غيرعامل 
کشور است که مسئوليت مقابله با تهدیدات ناشی از حوزه شيميایی را برعهده دارد. هرچند 
در افکار عمومی تهدیدات شيميایی غالبا مرتبط با حمالت شيميایی است اما باید دانست 
دامنه تهدیدات شيميایی بسيار گسترده تر از آنی است که مردم فکر می کنند. از کارخانه های 
مرتبط با صنایع شيميایی تا محصوالتی همچون لوازم آرایشی همه و همه می توانند به عنوان 
یک تهدید شيميایی سالمت و امنيت جامعه را برهم بزنند. در ذیل متن مصاحبه سردار دکتر 

روحانی جانشين قرارگاه پدافند شيميایی کشور را با هم مرور می کنيم:
 به عنوان سوال نخست؛ جناب دکتر از نظر شما اساسا پدافند شيميايی چيست 

و تهديدات در اين سطح را چگونه می توان تقسيم بندی کرد؟
پدافند شيميایی مجموعه ای از تدابير، برنامه ها و اقدامات غيرنظامی است که به کاهش امکان 
وقوع حوادث شيميایی، کاهش آسيب پذیری افراد، زیرساخت ها و سرمایه ها و آمادگی واکنش 
در برابر تهدیدات شيميایی منجر می شود.  از یک منظر مفهوم »پدافند شيميایی« در پاسخ 

به این سه سؤال کوتاه اّما اساسی است که؛
اوالً : بسترهای وقوع تهدیدات شيميایی کدامند؟

ثانياً : سرمایه های ما چگونه ممکن است مورد تهدید شيميایی قرار گيرد؟ 
ثالثاً : واکنش ما  در برابر تهدیدات شيميایی، چگونه باید باشد؟

دسته بندی تهدیدات را می توان به این ترتيب عنوان کرد:
-حوزهی جنگ و استفاده از سالحهای شيميایی سّمی

-پخش و انتشار مواد شيميایی توسط گروه های تروریستی با هدف کشتن یا ایجاد رعب و 
وحشت و ناامنی در سطح جامعه

-حوزه صنعت و خدمات شامل صنایع شيميایی، حمل و نقل شيميایی و مراکز خدماتی
-قاچاق

در خصوص محور اول باید گفت گرچه استفاده از مواد سّمی از گذشته های دور در جنگ ها 
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- به طور کلی دسته بندی تهدیدات در حوزه شیمیایی را 
می توان به این ترتیب عنوان کرد:

-حوزه ی جنگ و استفاده از سالحهای شیمیایی سّمی
تروریستی  گروه های  توسط  مواد شیمیایی  انتشار  و  -پخش 
با هدف کشتن یا ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در سطح جامعه
-حوزه صنعت و خدمات شامل صنایع شیمیایی، حمل و 

نقل شیمیایی و مراکز خدماتی
-قاچاق

و درگيری ها کاربرد داشته و برای مثال سربازان، نوک تيرهای 
جنگی را با مواد شيميایی سّمی آغشته می کردند یا آب چاها و 
روخانه هایی که به سمت دشمن می رفت را با مواد سّمی آلوده 
می کردند اما بيشترین استفاده و تلفات با استفاده از سالح های 
شيميایی مربوط به جنگ جهانی اول و بعد از آن در جنگ عراق 
عليه ایران است .حمله شيميایی صدام به سردشت در سال 1۳66 
که منجر به شهادت و مجروح شدن بسياری از هموطنان بی دفاع 
در این شهر شد نمونه عينی استفاده از مواد شيميایی سّمی در 
برخی  ظالمانه  تهاجمات  در  نيز  هم اکنون  است.  جنگ  جریان 
بمب های  مثل  شيميایی  از سالح های  استفاده  شاهد  کشورها، 
فسفری  هستيم. سالح شيميایی عالوه بر انسان ها بر محيط زیست 
هم اثرات تخریبی فراوانی دارد. تهدیدات شيميایی حوزه جنگ 
فراتر از سالح های شيميایی بوده و در حوزه  صنعت هم می تواند 
مشاهده شود. به عبارتی اگر دشمن در جریان جنگ، یک زیرساخت 
شيميایی آسيب پذیر که دارای حجمی از مواد شيميایی پرخطر 
به ویژه سّمی باشد را مورد هدف قرار بدهد، مواد شيميایی در 
محيط منتشر شده و اثرات و پيامدهایی مثل سالح های شيميایی 

خواهد داشت.
در مورد محور دوم نيز یک نمونه آن پخش عمدی گاز سارین در 
سال 1۹۹5 ميالدی در متروی توکيوی ژاپن است که تعداد ۸ 
نفر کشته و حدود ۳00 نفر آسيب دیدند.کموتروریسم یا تروریسم 
شيميایی می تواند با هدف ایجاد نارضایتی یا ضربه به اقتصاد یک 
کشور در حوزه کشاورزی و دیگر سرمایه های ملّی )مثل محيط 

زیست( هم اتفاق بيفتد.
توليدکننده  صنایع  که  داشت  توجه  باید  نيز  زمينه صنعت  در 
مواد شيميایی پایه مثل پاالیشگاه ها و پتروشيمی ها ذاتاً ماهيتی 
شيميایی دارند. متأسفانه حوادث انفجار، آتش سوزی و نشت مواد 
سّمی )البته در سطح محدود( در کشور ما متعدد اتفاق افتاده 
است که خسارات مالی سنگين و در مواردی مسموميت هایی را 

به همراه داشته است.
اثر تخریبی انفجار و آتش سوزی زیرساخت ها می تواند به تعطيلی 
و بيکاری کارگران یا صنایع وابسته و آسيب های سنگين اقتصادی 
منجر شود. صنایع وابسته که از مواد شيميایی به عنوان ماده اوليه 
استفاده می کنند مثل کارخانجات توليد سموم کشاورزی و آفت کش ها 
بهترین نمونه از حوادث شيميایی این حوزه هستند. حادثه نشت 
مواد سّمی در کارخانه توليد آفت کش یونيون کارباید  واقع در بوپال 
هند یکی از این نمونه هاست. بر اثر این حادثه که در سال 1۹۸4 
ميالدی اتفاق افتاد و دليل آن همچنان مبهم است، هزاران نفر 

کشته و صدها هزار نفر تا به امروز از اثرات آن رنج می برند.  
در زمينه قاچاق نيز باید گفت  یکی از حوزه هایی که به صورت پنهان 
)یا خزنده( از طریق مواد شيميایی سّمی مّضر و سرطان زا سالمت 
مردم و جامعه را تهدید می کند توليد بدون نظارت و زیرزمينی 
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یا ورود کاالی شيميایی قاچاق به کشور است. مثل ورود مواد و 
اقالم آرایشی بهداشتی و حتی خوراکی. تهدید در این حوزه زمانی 
جدی تر می شود که این اقدام به صورت هدفمند از آن سوی مرزها 
مدیریت شود.اثرات و تبعات استفاده از برخی از این لوازم آرایشی 
به گفته کارشناسان، اثرات مخرب روی کبد و در مواردی تأثير بر 
روی سالمت جنين یا حتی عقيم شدن فرد و تحميل هزینه های 
باالی درمان است.ضمن آنکه یکی از پيامدهای توليد کاالی قاچاق 
با مواد شيميایی، رهاسازی پسماندها و پساب های آلوده به مواد 

سّمی در محيط زیست و منابع آبی است.
 يکی از موارد مهم در حوزه پدافند شيميايی، سند راهبردی 
پدافند شيميايی کشور است. اين سند چگونه می تواند در 
برابر اين تهديداتی که اشاره کرديد مصونيت برای کشور 

ايجاد نمايد؟!
در یک نگاه کلی این سند شامل بيان کليات )شامل هدف ، قلمرو 
سند، افق زمانی سند، ذی نفعان و مخاطبين اعم از دستگاه های 
مسئول، مشارکت کننده و بهره بردار( ، تعاریف، مبانی و مستندات 
)شامل رهنمودهای مقام معظم رهبری و قوانين( و جهت گيری های 
کالن  )شامل اصول و ارزش ها، رسالت، مأموریت، چشم انداز، بررسی 
محيط داخلی شامل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها، اهداف 

کالن، راهبردها و سياست ها( است.
سياست قرارگاه پدافند شيميایی با توجه به گستردگی حوزه ها، وسعت 
کشور، وجود زیرساخت های متعدد در معرض تهدید یا آسيب پذیر 
و البته کمبود منابع و امکانات، ساماندهی، تقویت و بهره گيری از 
ظرفيت های موجود در جهت دستيابی به اهداف، تأمين چرخه 

پدافند شيميایی و پاسخگویی به اقدامات آن است.
بر این اساس، در خصوص اقدامات مربوط به پایش تهدید، کشف 
و تشخيص، برنامه ریزی و اقدام در جهت استفاده از ظرفيت هایی 

استاندارد  آزمایشگاهی سازمان  امکانات  همچنين مانند  و 
ل دانشگاه های صنعتی در سطح استان ها در  حا

پيگيری است.
از  بهره گيری  به منظور  سپاه  با  تعامل 
زمينه  در  تخصصی  یگان های  توان 
رفع  تا  مقابله   و  شناسایی  و  کشف 
آلودگی انجام گریده است. عالوه بر این 
تقویت تيم عمل کلی قرارگاه و همچنين 
آزمایشگاه مرجع پدافند شيميایی در 

جهت پاسخگویی به این نياز است. تقویت 
تيم های عملياتی آتش نشانی با تأکيد بر تيم های 

تخصصیHAZMAT  از نظر دانش، 

تجهيزات و امکانات تخصصی کشف و شناسایی و مقابله در دست اجراست. در بخش درمان، 
اورژانس تخصصی مصدومان شيميایی در بيمارستان بقيه ا... االعظم )ع( راه اندازی گردیده 
است و برنامه ریزی جهت اختصاص بخش ها و تخت های تخصصی شيميایی در بيمارستان های 
کشور در حال اجراست. راه اندازی مرکز آموزشی حوادثCBRN  یزد در جهت تربيت نيروی 
انسانی و ارتقای توان دانشی در همين راستا است. به تناسب رزمایش ها و اقدامات آمادگی بر 
اساس سناریوهای تهدید محتمل جهت برقراری هماهنگی الزم انجام می گردد. بازدید های 
الزامات و مالحظات پدافند  از زیرساخت ها و تبيين اهميت و ضرورت اجرای  کارشناسی 

شيميایی نيز متعدد صورت گرفته و در آینده انجام خواهد شد. 
 در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش درمانی بيشتر توضيح دهيد.

در حال حاضر دانشگاه  و بيمارستان بقيه ا... االعظم )عج( بعنوان قطب درمان شيميایی 
فعال است. در تعدادی از شهرهای شيميایی مثل خوزستان به لحاظ تمرکز استقرار صنایع 
پاالیشگاه و پتروشيمی  هم تخت های بيمارستانی برای پذیرش و درمان مصدومين شيميایی 
پيش بينی گردیده است. لکن به  جهت فراگيری حوادث شيميایی در سطح کشور نياز است 
تا توجه ویژه ای از سوی دستگاه های مسئول به ویژه وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 

پزشکی و البته وزارت خانه های نفت و صمت  در این زمينه صورت گيرد.
 يکی از تهديدات جدی در حوزه شيميايی مربوط به صنايع و کارخانه های شيميايی 
است که در حوالی شهرها قرار دارند. سياست قرارگاه پدافند شيميايی کشور در 

اين خصوص چيست؟!
تدبير قرارگاه پدافند شيميایی در این موضوع با دو رویکرد فنی – مهندسی و مدیریت حادثه 

از دو حال خارج نيست:
1-جابجایی 2-مصون سازی

بدین معنا که در صورت امکان خارج کردن و انتقال مراکز شيميایی پرخطر از شهرها و مراکز 
جمعيتی  به نقاط امن از جهات مختلف مانند فاصله و جهت وزش باد و سایر موضوعات 
اقليمی، فنی و مهندسی، این اقدام می تواند خودبه خود سایه تهدید این مراکز را از سر مردم 
کوتاه کند. در غير این صورت و لزوم همجواری این مراکز با مردم، باید اقدامات مصونيت ساز 
در جهت کاهش آسيب پذیری ها و اقدامات مقابله ای جهت ایجاد آمادگی مواجهه و مدیریت 
حوادث در سطح مراکز و جمعيت همجوار صورت پذیرد. در حوزه فنی مهندسی؛ مقاوم سازی، 
رعایت حریم ها و دسترسی ها جهت برقراری امنيت فيزیکی مرکز نسبت به ورود عوامل خرابکار، 
قرار دادن فيلترهای مناسب جهت ممانعت از انتشار آلودگی به محيط، ، نصب حسگرها و 
سيستم های هشدارسریع نشت و وقوع حادثه شيميایی مد نظر است. حوزه مدیریت حادثه 
یا مدیریت بحران نيز شامل اقداماتی نظير تعيين وظایف سازمان ها و دستگاه ها، تجهيز و  
آموزش کارکنان، آموزش و فرهنگ سازی عمومی به ویژه در جمعيت در معرض خطر 
، پيش بينی تيم های عملياتی پاسخگو، اتاق مدیریت و فرماندهی حادثه و در  
پایان اجرای رزمایش در جهت ایجاد هماهنگی ، تقویت نقاط قوت و حذف 

نقاط ضعف می شود.
 با تشکر از وقتی که در اختيار ما قرار داديد

من هم از شما سپاسگزارم.
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کشور پيشرفته ای است، در واقع اجرای اصول پدافندی موجب می شود زيرساخت های صنعتی کليدی کشور از تاب آوری قابل توجه و مطلوبی 
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