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گی ها که انسان  یکی از مهمترین ویژ
را در مقایسه با سایر مخلوقات 
کرده و در مقاطع مختلف  متمایز و برتر 
خلقت انسان را برای بقا یاری کرده است 
توانایی تطبیق پذیری در برابر شرایط 

گون است.  گونا
همین توانایی تطبیق پذیری در شرایط 
مختلف است که محرک انسان برای رشد 
و پیشرفت در طول حیات بشر شده است. 
به شیوه ای که انسان همواره به دنبال 
بهبود شرایط برای زندگی خود بوده است. 
اما جهان در سده اخیر دچار یک شوک 
فناورانه شده است و علم و دانش با یک 
جهش بسیار بزرگ، بر لبه های جدیدی از 

تکنولوژی و فناوری ایستاده است.
همزمان با پیشرفت های شگرف در علم 
و فناوری، دامنه تهدیدات نیز گسترش 
گر  پیدا کرد و کشورهای ابرقدرت و سلطه 
در یک رقابت نفس گیر ابزارها، تجهیزات و 

حتی راهبردی های نظامی خود را توسعه 
دادند. در واقع شوک فناوری، بسیاری از 
مفاهیم و بنیادها را دچار تحول و دگردیسی 
کرده است و در این میان حوزه های 
تهدید، جنگ، امنیت و دفاع نیز از این 
شوک فناورانه تاثیر پذیرفته اند. در همین 
راستا راهبردهای دفاعی نیز متناسب با 
تهدیدات، مفاهیم خود را به روزرسانی 
کارکردهای مدرن جای  کرد و تعاریف و 

خود را به راهبردهای قدیمی داد.

کشور عزیز ما ایران نیز که پس از انقالب 
شکوهمند اسالمی با توجه به جایگاه و 
نقش استراتژیک خود در دکترین جهانی، 
همواره در معرض تهدیدات قرار داشته 
است با علم به تغییر رویکرد در تهدیدات، 
مفاهیم دفاعی نوینی را تعریف، تدوین و 
دنبال کرده است. این راهبردهای دفاعی 
برای تحقق، نیازمند الزامات دفاعی است 
تا بتواند برای امروز و فردای ایران امنیت 

و آرامش را به ارمغان آورد.
زمانی امنیت ملی به عنوان نبود تهدیدات 
سخت افزارانه تعریف می شد از این رو 
آسوده  بودن از جنگ و تجاوز خارجی به 

معنای حفظ تمامیت ارضی کشور بود. 
کنون امنیت در حوزه  های اقتصادی،  ا
زیستی، تکنولوژی، غذایی، سیاسی و 
اجتماعی چنان مهم شده  اند که در رأس 
برنامه  های دولت ها برای تأمین امنیت 

ملی قرار دارند.
خوشبختانه پیشرفت های کشورمان در 
صنایع دفاعی و نظامی، در سایه رهبری 
مدبرانه مقام معظم رهبری و راهبردهای 
دفاعی کشور، توان بازدارندگی کشور را در 
سطح قابل قبولی قرار داده است. اما در کنار 
آن استکبار جهانی نیز بیکار ننشته و راهبرد 
خود را از سخت و نظامی به تهدیدات نرم 
و فرانرم نسبت به زیرساخت ها و امنیت 
در حوزه های مختلف تغییر داده است 
تا با هزینه کمتری ضربات سنگین تری 

را وارد کند.
اهمیت و ضرورت تغییر راهبردی های 
کشور سبب شد تا با تدابیر  دفاعی در 
دوراندیشانه مقام معظم رهبری امام 
خامنه ای عزیز در دهه 8۰، سازمان پدافند 
غیرعامل کشور به عنوان یک رکن راهبردی 
کشور تاسیس  در حوزه دفاع نوین در 
کشور  شود. سازمان پدافند غیرعامل 
کردن  یک نگاشت نهادی برای همراه 
مفاهیم دفاع با سیرتحول فناورانه بوده 
 است. این سازمان در راستای ماموریت ها

و تکالیف خود، مبتنی بر نوع و اهمیت 
تهدیدات، قرارگاه های عملیاتی پدافند 
سایبری، شیمیایی، پرتوی، زیستی 
که مسئولیت  کرده است  و... را ایجاده 

سخن نخست

 پدافند غیرعامل 
 و ارتقای تاب آوری
در برابر شوک فناوری
محمد اسکندری – دانشجوی دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل

   س���ازمان پدافن���د غیرعام���ل کش���ور 
ی���ک نگاش���ت نه���ادی م���درن ب���رای 
همراه کردن مفاهیم دفاع با سیرتحول 

فناورانه است

 ش���یوع ویروس کرونا به عنوان یک 
رخداد از جنس تهدیدات زیستی بر این 
واقعیت مهر تایید زد که دیگر نمی توان 
صرفا امنیت یک کشور رابا  ابزار کالسیک 
تامی���ن کرد بلکه س���اختارهای دفاعی 
جدیدی می بایس���ت تش���کیل شود تا 
کنش  بتواند در برابر تهدیدات مدرن وا

نشان دهد
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رصد تهدیدات مدرن CBRNE و ارتقای 
کشوری و  آمادگی تمام توان و ظرفیت 

لشکری دفاع را برعهده دارند. 
یکی از نمونه های بارز تهدیدات نوین 
که مجدد بر ضرورت تغییر راهبردهای 
ع  گذاشت، همین شیو دفاعی صحه 
کرونا  کرونا بود. شیوع ویروس  ویروس 
به عنوان یک رخداد از جنس تهدیدات 
که  زیستی بر این واقعیت مهر تایید زد 
دیگر نمی توان صرفا امنیت یک کشور را 
کرد بلکه  کالسیک دفاعی تامین  با ابزار 
ساختارهای دفاعی جدیدی می بایست 
تشکیل شود تا بتواند در برابر تهدیدات 
کنش نشان دهد.تجربه شیوع  مدرن وا
کرونا نشان داد تقریبًا  ویروس منحوس 
کشوری نتوانسته است هنوز توان  هیچ 
دفاعی خود را در برابر تهدیدات مدرن به 
سطح مطلوب برساند اما این اتفاق باید 

یک تجربه و درس عبرت باشد.
بحران کرونا با همه تلخی ها به ما درس های 
مهمی داد. اینکه ما باید توان انطباق پذیری 
و تاب آوری خود در شرایط بحران ها به 
ویژه بحران های مدرن را  ارتقا دهیم و این 
وظیفه سنگینی است که رهبر معظم انقالب 
اسالمی بر دوش مسئوالن سازمان پدافند 

غیرعامل کشور گذاشته است.
به این نکته توجه داشته باشید که اساسا 
جنگ های مدرن و آینده بر پایه جمعیت های 
گر ما  گیرد. بنابراین ا انسانی شکل می 
نتوانیم رویکردهای دفاعی را در سبک 

زندگی اجتماعی مردم نهادینه سازی کنیم 
عمال بخش بزرگی از توان و قدرت دفاعی 

خود را از دست خواهیم داد.
تحقق این مهم منوط به استفاده از 
امکانات بالقوه و توانمندی های علمی 
کز علمی  همه دستگاه های اجرایی و مرا
کشور است. بنابراین سازمان  پژوهشی 
پدافندغیرعامل باید از ظرفیت های علمی 
کز پژوهشی  دستگاه های اجرایی و مرا
کشور درجهت الگوهای ارتقای تاب آوری 

و "قوی شدن" بهره الزم را ببرد.    
مقام معظم رهبری با مطرح کردن "راهبرد 
ایران قوی"، نقشه راه را برای ما ترسیم 
کرده اند و بدون شک سازمان پدافند 
کشور با ظرفیت های بی نظیر  غیرعامل 
خود می تواند در تحقق این راهبرد  نقش 

کلیدی و بی بدیل ایفا نماید.
ایام نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1399 
با شعار »مقاومت فعال، تاب آوری حیرت 
انگیز؛ ایران قوی« فرصت مناسبی است 
تا مفاهیم و بنیادهای پدافند غیرعامل 
متناسب با شرایط امروز کشور بازخوانی 
شده و اقدامات مثبت و دستاوردهای 
اثربخش سازمان پدافند غیرعامل کشور 
که  گیرد. ویژه نامه ای  مورد اشاره قرار 
در پیش رو دارید تالشی برای تحقق 
بخشی از این هدف است. امید است که 
خوانندگان با ارسال دیدگاه ها و نظرات 
خود ما را در غنای مطالب شماره های 

آتی همراهی کنند.

 20 نکته راهبردی 
در باب تاب آوری

1. تاب آوری در سطوح فردی، نهادی، اجتماعی، ملی، منطقه ای و جهانی 
تقسیم بندی می شود

2. تاب آوری ملی رابطه مستقیم با قدرت ملی دارد
3. تاب آوری دو ریشه سخت افزاری و نرم افزاری دارد، غفلت از هر بعد می تواند بعد 

دیگر را تضعیف کند

4. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که اهمیت بعد نرم افزاری تاب آوری 
می تواند بیشتر از ابعاد سخت افزاری باشد

گذشته نشان می دهد جامعه ایرانی به دلیل ماهیت مذهبی و  5. چهل سال 
تاریخی خود دارای حد باالیی از تاب آوری است

6. به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی »تاب آورِی مّلت ایران برای ناظران جهانی 
حیرت انگیز است« 

7. هدف اصلی امروز دشمن ایجاد شکنندگی در جامعه ایرانی و تضعیف تاب آوری 
ملی است

8. برخی تاب آوری را به معنای بازگشت به حالت اولیه قلمداد می کنند
9.  در مکتب اسالمی و انقالبی تاب آوری به معنای فرصت سازی از تهدیدات است 
گر بحرانی روی داد نه تنها جامعه بتواند به نقطه ثبات بازگردد بلکه  به نحوی که ا

بتواند به شرایطی بهتر از شرایط پیش از بحران دست پیدا کند
1۰. ماجرای شهادت حاج قاسم سلیمانی گویای این مدل از تاب آوری است، یک 

فرمانده رفت اما یک مکتب ایجاد شد که ثمرات آن تا سال ها ادامه دار است
11.  مهمترین عامل تقویت کننده تاب آوری جامعه ایرانی در چهل سال گذشته رهبری 

و والیت فقیه بوده است که کشور را از بزنگاه ها به ساحل امن و آرامش رسانده است
12. برخی از رسانه های مدرن در حال تضعیف بسترهای سرمایه اجتماعی و تالش 

برای ایجاد شکاف در جامعه برای تضعیف تاب آوری ملی هستند
گری درحال رشد است توجه به الزامات  که پوپولیسم و افراطی  13. در جهانی 

تاب آوری ملی دوچندان شده است
کارهای بین المللی نیستیم اما پایه نخست ارتقای تاب آوری  14. مخالف ساز و 

ملی در »درون« است 
15. تشکیل جبهه مقاومت یک گام بزرگ برای دست یابی به یک پایداری منطقه ای 

و در نهایت پایداری جهانی است که ایده آن از درون جوشیده است؛ »مقاومت«
16. در گام دوم انقالب، راهبرد اساسی قوی سازی ایران و استحکام درونی با استفاده 

از سرمایه های انسانی جوانان است
17. گام دوم انقالب گام تثبیت و تقویت پایداری ملی است

18. سرمایه انسانی جوان و دانش آموخته، عمق راهبردی منطقه ای، رشد علمی 
کننده، بارفتار مذهبی و نهادمندی تاریخی و از همه مهمتر رهبری بصیر و  خیره 

توانمند مولفه های تقویت کننده تاب آوری در گام دوم انقالب است
19. صنعت در دوران تحریم نشان داده است می تواند از شدیدترین شرایط عبور 
کند و به کار خود ادامه دهد؛ با همین منطق است که می تواند انتظار داشت جهش 

تولید در شرایط تحریم نیز رقم بخورد
کار ببریم  2۰. ما باید با یک دفاع ترکیبی هوشمند و سازماندهی شده، استراتژی را به 
که ما را با وجود انواع و اقسام تهدیدها، سرپا نگه داشته و تاب آوری و استقامت 

زیرساخت هایمان را ارتقا دهد
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سازمان پدافند غیرعامل کشور یک 
کمیتی )لشکری  سازمان )نهاد( حا
و کش���وری( اس���ت که به منظور افزایش 
بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم 
فعالیت های ضروری از س���ال 1382 و با 
 تدبیر مقام معظم رهبری امام خامنه ای

 )مدظله العالی( تش���کیل ش���ده اس���ت.  
کمیتی )لشکری  این سازمان نهادی حا
و کشوری( است که به لحاظ ساختاری 
)ب���ه مثاب���ه ی���ک نیرو( ب���وده، در تابعیت 
س���تاد کل نیروه���ای مس���لح و در جهت 

تحقق تدابیر و منویات و سیاس���ت های 
ابالغی مقام معظم رهبری و در چارچوب 
مقررات این اساسنامه، قوانین نیروهای 
مس���لح و سایر قوانین و مقررات مربوطه 

گردد. کشور اداره می 
***

   مأموریت های مهم سازمان پدافند 
غیرعامل کشور 

گذاری، برنامه ریزی، هدایت،  سیاست 
 سازماندهی، نظارت و راهبری موضوع

پدافن���د غیرعامل و دف���اع غیرنظامی در 

چارچوب و در جهت تحقق سیاست های 
ابالغی و فرامین حضرت امام خامنه ای 
کش���ور از طری���ق  و قوانی���ن موضوع���ه 
فرهنگ س���ازی و آم���وزش عموم���ی و 
تخصص���ی، آمادگ���ی و ارتق���اء مقاوم���ت 
مل���ی، پایش تهدی���دات، طبقه بندی و 
ک���ز و حوزه ه���ا، کاهش  س���طح بندی مرا
آسیب پذیری ها، نهادینه سازی اصول، 
الزامات و مالحظات فنی مهندسی پدافند 
ح ه���ا و پروژه های  غیرعام���ل در ذات طر
ملی، اس���تانی موضوعی کشور، تسهیل 

مدیری���ت بح���ران و ت���داوم کارکرده���ای 
ضروری کشور، صیانت و کمک به اداره 
مردم در راستای مصون سازی کشور در 

برابر انواع تهدیدات دشمن.
***

  وظایف کمیته دائمی )شورای عالی( 
پدافند غیرعامل 

متشکل از رئیس ستاد کل به عنوان رئیس، 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل به عنوان 
دبیر و حضور وزرای کشور، دفاع، و معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس���ت 
جمهوری و رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی و یکی از معاونین 
ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می شود 
و مصوبات آن با ابالغ دبیر کمیته دائمی 
در کلیه دستگاه های اجرایی الزم االجراء 
می باش���د.وظایف و اختی���ارات کمیته 

دائمی عبارت است از:
1. تصویب سیاست ها و راهبردهای عمده 

پدافند غیرعامل کشور
2. تصوی���ب برنامه های کالن )5 س���اله( 

پدافند غیرعامل کشور
3. تصویب سطح بندی و اولویت بندی 
کز تحت پوش���ش براساس پیشنهاد  مرا

سازمان
4. تصوی���ب آیین نامه های اجرایی الزم 
در جهت هماهنگی های بین دستگاهی 

در خصوص پدافند غیرعامل.
وظای���ف س���تادی س���ازمان پدافن���د 

غیرعامل کشور
1. تبیی���ن و برآورد تهدیدات دش���من در 

حوزه های مختلف
ح های  2. راهبری و هدایت و اجرای طر

پدافند غیرعامل
ح های  3. ارزیاب���ی فن���ی پدافن���دی طر
پدافند غیرعامل تهیه شده توسط کمیته 

دستگاه های اجرایی
4. نظ���ارت ب���ر اجرای پدافن���د غیرعامل 

دستگاه های اجرایی
5. تصوی���ب ضواب���ط، اس���تانداردها و 
دستورالعمل های )عمومی و تخصصی( 

موضوع پدافند غیرعامل
6. تعیین مصادیق تأسیسات زیربنایی، 
س���اختمان های حساس و شریان های 

اصلی و حیاتی کشور
ح های پدافند غیرعامل  7. تصوی���ب طر
دستگاه ها و تأیید اعتبار مورد نیاز آن ها

8. بررسی و تأیید نتایج ارزیابی ها از اجرای 
ح های پدافند غیرعامل طر

9. ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاه های 
اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل

1۰. نهادینه س���ازی اص���ول و الزام���ات و 
مالحظ���ات فن���ی و مهندس���ی پدافن���د 
ح های توس���عه ای  غیرعامل در ذات طر
کالب���دی کش���ور اعم از مل���ی، موضوعی، 

استانی، شهری و آمایشی کشور
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گذار  11. تعامل سازنده با نهادهای قانون 
و تنظی���م کننده برنامه های موضوعی و 
پنج ساله کشور در جهت نهادینه سازی 

پدافند غیرعامل در آنها
12. تهی���ه و تدوی���ن و ابالغ نظامات فنی 
ح ه���ای پدافن���د غیرعامل  و اجرائ���ی طر

کشور
 وظای���ف عملیات���ی س���ازمان پدافن���د 

غیرعامل کشور
ح ری���زی، هدای���ت  1. س���ازماندهی، طر
و راهب���ری عملی���ات پدافندی مقابله با 

تهدیدات نوین دشمن
2. هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات 
نوین )سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، 
اقتص���ادی( با تش����کیل و س���ازماندهی 
قرارگاه های پدافند غیرعامل در موضوعات 

مرتبط با تهدید.
3. هدای���ت، راهبری، مدیریت و کنترل 
س���امانه های مرتبط با پدافند غیرعامل 

کشور در برابر تهدیدات نوین.
4. ارتقاء آمادگی دس���تگاه های اجرایی 
ب���رای تداوم چرخ���ه تولید و خدمات در 

مقابله با انواع تهدیدات
5. بکارگیری ظرفیت ها و منابع کشور در 
حوزه های مختلف برای انجام تمهیدات 

الزم پدافند غیرعامل
آماده س���ازی  و  6. فرهنگ س���ازی 
دس���تگاه های اجرای���ی و اس���تان های 
کشور برای کمک و اداره و هدایت مردم 

در شرایط بحرانی.
***

  سیاس���ت های کل���ی نظ���ام در امور 
پدافند غیرعامل

رهب���ر  معظ���م انقالب اس���المی در س���ال 
1389 سیاس���ت های کلی نظام در امور 
»پدافند غیرعامل« را ابالغ کردند که خط 
مش���ی اصلی س���ازمان پدافند غیرعامل 
کش���ور محس���وب می شود. پیش نویس 
این سیاس���ت ها پیش از این در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تهیه  شده بود. 
این سیاس���ت های ابالغی که به عنوان 
راهنمای دستگاه های اجرایی، تقنینی 
گیری نظام  و نظارتی، خط مشی و جهت 
کند، به  را در بخ���ش مذک���ور تعیی���ن می 

ح زیر است: شر
کی���د بر پدافند غیرعامل که عبارت  1- تأ
است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه 
ک���ه موجب افزایش بازدارندگی، کاهش 
آس���یب پذی���ری، ت���داوم فعالیت ه���ای 
ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تس���هیل 
مدیری���ت بحران در مقاب���ل تهدیدات و 

گردد. اقدامات نظامی دشمن می 
2- رعای���ت اص���ول و ضواب���ط پدافن���د 
غیرعام���ل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، 
کنده س���ازی یا تجمیع حسب مورد،  پرا
حساس���یت زدایی، اختف���اء، اس���تتار، 

فریب دش���من و ایمن س���ازی نسبت به 
ک���ز جمعیت���ی و حائز اهمیت بویژه در  مرا
ح های  ح های آمایش سرزمینی و طر طر

توسعه آینده کشور.
کن و تأسیسات  کز، اما 3- طبقه بندی مرا
حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و 

روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
ح ه���ای پدافن���د  4- تهی���ه و اج���رای طر
غیرعامل )با رعایت اصل هزینه – فایده( 
کن و تاسیس���ات حائز  کز، اما در مورد مرا
اهمیت )نظامی و غیرنظامی( موجود و 
در دس���ت اجراء بر اساس اولویت بندی 
کثر تا پایان برنامه ششم  و امکانات حدا

و تأمین اعتبار مورد نیاز.
ح جامع پدافند غیرعامل در  5- تهیه طر
برابر سالح های غیرمتعارف نظیر هسته  

ای، میکروبی و شیمیایی.

6- دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، 
تأسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصالتی 
ح  گی���ری پدافندی از طر در جه���ت بهره 
ه���ای عمران���ی و بویژه در مناطق مرزی و 

حساس کشور.
7- فرهنگ س���ازی و آموزش عمومی در 
زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند 
غیرعام���ل در بخش دولتی و غیردولتی، 
پیش  بینی مواد درسی در سطوح مختلف 
آموزش���ی و توس���عه تحقیقات در زمینه 

پدافند غیرعامل.
ح  8- رعای���ت طبقه  بندی اطالعات طر

های پدافند غیرعامل.
9- ممانعت از ایجاد تأسیس���ات پرخطر 
کز جمعیتی و بیرون بردن این گونه  در مرا
تأسیسات از شهرها و پیش بینی تمهیدات 
ایمنی برای آن دسته از تأسیساتی که وجود 
کز  آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مرا
جمعیتی در اطراف تأسیسات پرخطر با 

تعیین حریم الزم.
1۰- حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع 
مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل 

کید بر طراحی و تولید داخلی. با تأ
11- ب���ه کارگیری اصول و ضوابط پدافند 
غیرعام���ل در مقابل���ه ب���ا تهدی���دات نرم 
 اف���زاری و الکترونیکی و س���ایر تهدیدات 
جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت 
ش���بکه  های اطالع  رس���انی، مخابراتی و 

رایانه  ای.
12- پی���ش بین���ی  س���ازوکار الزم ب���رای 
ح های مشترک ایمن سازی  تهیه طر
ح ها و  و ایجاد هماهنگی در س���ایر طر
برنامه  ها و مدیریت نهادهای مسئول، 
در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث 
غیرمترقبه در جهت هم  افزایی و کاهش 

هزینه ها.
13- ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، 
برنام���ه  ریزی و تصویب اصول و ضوابط، 
اس���تانداردها، معیارها، مقررات و آیین 

نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری 
و نظارت بر اعمال آنها.
***

  متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی 
برای سردار جاللی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در س���ال 94 
با صدور حکمی س���ردار س���رتیپ پاسدار 
غالمرضا جاللی را به عنوان رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور منصوب کردند. 
ح زیر  مت���ن حکم فرمانده کل قوا به ش���ر

است:
 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی

نظ���ر ب���ه تعّه���د و شایس���تگی و س���وابق 
شایس���ته و بنا به پیش���نهاد رئیس ستاد 
کّل نیروهای مس���ّلح، ش���ما را به ِس���مت 
رئیس س���ازمان پدافند غیرعامل کشور 

منصوب میکنم.
الزم است اقدامهای مؤّثر در حوزه ی پدافند 
غیرعامل، با کار بسیجی صورت گیرد و از 
مصونّیت کشور و آمادگی الزم دفاعی در 

برابر دشمن اطمینان حاصل شود.
گانه بویژه دولت  انتظ���ار دارد قوای س���ه 

محترم حمایتهای الزم را بعمل آورند.
توفیق شما و همگان را از خداوند متعال 

کنم. مسئلت می 
سّیدعلی خامنه ای
24 شهریور  1394

***
    تدابیر رهبری در دیدار با مس���ئوالن 
سازمان پدافند غیرعامل در سال 97

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی ظهر یکشنبه ششم آبان 
م����اه 1397 در دیدار رئیس و مس����ئوالن 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره 
به اهمی����ت روزافزون پدافند غیر عامل 
در مقابل����ه ب����ا تهدیدهای نوش����ونده ی 
کی����د کردن����د: در مقاب����ل  دش����منان، تأ
شیوه های پیچیده ی تهاجم دشمنان، 
پدافند غیرعامل نیز باید کاماًل هوشیار و 
جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، 
ب����ه روز و همه جانب����ه، عم����ل و با هرگونه 

نفوذ مقابله کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای توجه مسئوالن 
در همه ی بخش ها به اهمیت پدافند 
غیرعام���ل را الزم دانس���تند و افزودند: 
گر مدیران کش���ور اهمیت این مسئله  ا
را درک نکنند و پدافند غیرعامل به طور 
شایس���ته توس���عه پیدا نکند، کشور در 
مع���رض تهدیده���ای بعض���ًا غی���ر قابل 
جب���ران ق���رار خواهد گرف���ت؛ بنابراین 
مسئوالن بخش های مختلف کشور -چه 
بخش های نظامی و چه بخش های غیر 
نظامی- باید با پدافند غیرعامل همکاری 

کامل و الزم انجام دهند.

      س����ازمان پدافند غیرعامل کش����ور 
کمیتی )لشکری  یک سازمان )نهاد( حا
و کشوری( است که به منظور افزایش 
بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم 
 فعالیت ه����ای ضروری از س����ال 1382 
 و ب����ا تدبی����ر مق����ام معظ����م رهب����ری
امام خامنه ای )مدظله العالی( تشکیل 
شده است.  این سازمان نهادی حاکمیتی 
)لشکری و کشوری( است که به لحاظ 
س����اختاری )به مثابه یک نیرو( بوده، 
در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح 
و در جه����ت تحق����ق تدابی����ر و منویات و 
سیاس����ت های ابالغ����ی مق����ام معظم 
رهب����ری و در چارچ����وب مق����ررات این 
اساسنامه، قوانین نیروهای مسلح و 
سایر قوانین و مقررات مربوطه کشور 

گردد اداره می 
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سردار دکتر جاللی در نشست خبری نکوداشت پدافند غیرعامل 1399:را

 استراتژی »فشار حداکثری«
 به پایان خود نزدیک شده است

هویت دینی سرچشمه تاب آوری حیرت انگیز ملت ایران

 نشست خبری سردار دکتر غالمرضا 
جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور به مناسبت نکوداشت پدافند 
غیرعامل 1399، با حضور خبرنگاران و 
اصحاب رسانه در سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

کرونا برگزار شد. مقابله با 
سردار دکتر غالمرضا جاللی، در ابتدای 
این نشست اظهار داشت: 25 سال پس 
از انقالب اسالمی در سال 82 به تشخیص 
مقام معظم رهبری فرمان تشکیل سازمان 

پدافند غیرعامل کشور صادر شد.
وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل به 
تعبیر خیلی ساده به معنای دفاع بدون 
اسلحه است، اظهار داشت: پدافند 
غیرعامل مکمل دفاع نظامی است و 
هیچ کشوری در راه توسعه خود بی نیاز 

از پدافند غیرعامل نیست.
 به تعبیر مقام معظم رهبری، پدافندغیرعامل 
به دنبال بی اثرسازی اثر تهدید بر پیکره 

کشور است.
 پدافند غیرعامل هوشمند و ترکیبی
وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل در 
واقع به دنبال ترکیب توسعه و امنیت یا 
کرد: با  توسعه امنیت افزا است، تصریح 

توجه به تهدیدات متعدد و روزآمدی که 
در سال های اخیر از سوی دشمنان ما در 
گرفته است، ما نیازمند  کار قرار  دستور 
نوعی پدافند غیرعامل مبتنی بر»دفاع 
که ترکیبی  ترکیبی و هوشمند« هستیم 
از رویکردهای پدافندی برای حفاظت 
از مردم و دارایی های ملی را در دستور 

کار قرار می دهد.
کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
ع تهدیدات  با بیان اینکه ما با دو نو
انسان ساخت و تهدیدات مبتنی بر دانش 
و تکنولوژی روبه رو هستیم، تصریح کرد: 
این مولفه های سیال و پویا هستند و این 
کند. از همین رو یکی  کار دفاع را سخت می 
از اقدامات دائمی ما رصد و پایش دائمی 

تهدیدات است.
با  لی ادامه داد: ما  سردار دکتر جال
کشور آمریکا روبه رو  تهدیدی به نام 
هستیم و علت دشمنی آمریکا با ما نیز 
توسعه قدرت منطقه ای ماست. آمریکا 
کند.  از این موضوع احساس خطر می 
قدرت نظامی ایران، نوعی بازدارندگی 
ایجاد کرده است که دیگر کشوری مثل 
آمریکا، جرات استفاده از نیروی نظامی 

علیه ما را ندارد.

    دالر اسلحه آمریکا در جنگ اقتصادی 
علیه ایران

وی با بیان اینکه از همین رو آمریکا، 
استراتژی خود را براساس یک جنگ ترکیبی 
با بکارگیری همه مولفه ها علیه کشور ما 
طراحی کرده است، تصریح کرد: در این 
استراتژی جدید مادون جنگ نظامی، 
دشمن از نقاط قوت خود برای هدف 
کند.  گرفتن نقاط ضعف ما استفاده می 
برای مثال آمریکایی ها از ابزار دالر به 
عنوان یک نقطه برتر علیه اقتصاد کشور 
کنند و در آن سو وابستگی  ما استفاده می 
اقتصاد ما به دالر خود یک نقطه ضعف 
است. یکی از وظایف ما در سازمان پدافند 
غیرعامل کشور شناسایی نقاط ضعف و از 
بین بردن آنهاست تا به نقطه تاب آوری 
دست پیدا کنیم و اثرات تحریمی حداقل 

رسیده و به صفر میل کند.
وی با بیان اینکه نوعی دیگر از تهدیدات 
در قالب فناوری هاست که خود را در قالب 
زیرساخت ها نشان می دهد، توضیح داد: 
برای مثال وقتی مفاهیمی مانند شهر 
هوشمند، کارخانه هوشمند یا خودروی 
ح می شود، به این مفهوم  هوشمند مطر
است که فناوری و دانش سایبری، با یک 

زیرساخت ترکیب شده و یک مفهوم جدید 
را شکل داده است.

    رابطه مستقیم پایداری زیرساخت ها 
و کیفیت زندگی مردم

کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
با بیان اینکه وقتی فناوری های نو وارد 
زیرساختها میشوند ماهیت زیرساخت 
کرد: در حال  کنند. تصریح  را عوض می 
حاضر رابطه بسیار تنگاتنگی بین پایداری 
زیرساخت ها و رضایتمندی و کیفیت زندگی 
مردم ایجاد شده است. برای مثال شبکه 
ج پایه غیر از ایجاد و  های اجتماعی خار
توسعه ارتباط بین مردم به ابزاری برای 
گر  کسب و کار مردم تبدیل شده است. ا
این شبکه دچار اختالل شود، زندگی 
مردم مختل خواهد شد و این امر می تواند 

جامعه را دچار چالش کند.
    جنگ علیه زیرساخت های ایران 

استراتژی دشمن در جنگ ترکیبی
وی با بیان اینکه در همین زمینه شاهد 
ظهور مفهوم جدیدی به نام »جنگ 
زیرساختی« هستیم، تصریح کرد: جنگ 
زیرساخت ها، با هدف تخریب زیرساخت 
و حذف خدمت رسانی به مردم انجام 
می شود تا مردم را دچار چالش کرده و مردم 
کنند. این پدیده  را با حکومت ها درگیر 
کار عملیات  که در دستور  جدی است 

گرفته است. ترکیبی دشمن قرار 
که  سردار جاللی با بیان اینکه، هنگامی 
کشور بر  ما در سازمان پدافند غیرعامل 
تداوم کارکرد و مصون سازی زیرساخت ها 
کنیم به مفهوم اهمیت آن  کید می  تا
کنون هیچگاه  است، توضیح داد: چون تا
زیرساخت ها تا این حد بر زندگی مردم 
تاثیرگذار نبوده است. برای نمونه قطع برق 
یا قطع اینترنت و جریان پول و ارتباطات 
می تواند تاثیرات منفی متعددی بر زندگی 

مردم داشته باشد.
وی با اشاره به تهدیدات مبتنی بر تروریسم 
رسانه ای نیز توضیح داد: به زعم من تقریبا 
کاملی از سوی آمریکایی ها بر  اشراف 
ج پایه« ایجاد  »شبکه های اجتماعی خار
شده است. به طوری که امپریالیسم خبری 
و رسانه ای تالش دارد تا آهنگ جریان تهدید 
کند. در واقع به عنوان رویکرد  کامل  را 
کند تا ابتدا  مردم محور؛ دشمن تالش می 
کارآمدسازی اقدامات  از طریق تحریم و نا
دولت، زندگی مردم را دچار چالش کرده و 
سپس از طریق رسانه، مردم را به صحنه 
چالش بکشاند و سپس جامعه را به سمت 
تحریک و آشوب سوق دهد. البته در این 
میان، ضعف ها و آسیب پذیری های ما 

نیز بی تاثیر نیست.
    تروریسم بی رحمانه آمریکا در ایام 

کرونا علیه ملت ایران
سردار جاللی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی 



که بسیار جدی باید به آن توجه کرد موضوع 
شیوع ویروس کروناست و مسئله کرونا جدا 
از منشأ آن که همچنان مشخص نیست 
که عامدانه و یا یک اقدام بیولوژیک بوده 
است یا عامل طبیعی داشته است، به 
وجود قریب به 25 آزمایشگاه بیولوژیک 
که بدون  سطح 3 و 4 آمریکا در منطقه 
نظارت نهادهای بین المللی فعالیت 
گفت: آنچه مهم  کرد و  کنند اشاره  می 
است استفاده آمریکا از شرایط سختی 
است که کرونا ایجاد کرده است. آمریکا 
با اقدامات مبتنی بر تحریم غذا، دارو و 
تجهیزات پزشکی نوع بی رحمانه  ای از 
تروریسم را در حوزه بهداشت و سالمت 
علیه مردم ایران به راه انداخته تا فشار 
ایران  بیشتری برای تسلیم ساختن 

وارد کند.
کره تحت فشار«      راهبرد »نه به مذا
استراتژی فشار فزاینده آمریکا را دچار 

چالش جدی کرده است
سردار جاللی با بیان اینکه هدف راهبردی 
امریکا از این اقدامات، مجبور کردن کشور 
کره از حوزه ضعف است، تصریح  به مذا
که مقام معظم رهبری  کرد: راهبردی 

اعالم فرمودند این است که تحت فشار 
کنیم و این راهبرد دشمن  کره نمی  مذا
را به بن بست جدی می رساند. به نظر 
کثری آمریکا  می رسد فشارهای حدا
کند و در  روزهای پایانی خود را طی می 
آستانه عبور از این فشارها هستیم، البته 
که  شرط عبور از این شرایط این است 
گفتمان مقاومت را در داخل  رویکرد و 
کنیم و »پالس ضعف« به بیرون  حفظ 

نفرستیم.
    آمریکا به دنبال ناامیدسازی مردم از 

کارآمدی جمهوری اسالمی است
کشور  رییس سازمان پدافند غیرعامل 
با بیان اینکه با توجه به همه فشارهای 
اقتصادی توانسته ایم در بعد نظامی، 
کنیم، تصریح  یک قدرت دفاعی تولید 

کرد: توان دفاعی ما به عنوان یک قدرت 
بازدارنده سبب شد تا آمریکا، حمله 
نظامی به کشور ما را به عنوان یک خط 
 قرمز تلقی کرده و استراتژی های خود را 
به سمت مادون برخورد نظامی قرار دهد. 
این نشانه توانمندی سیستم پدافندی 

کشور و بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: آمریکا در این مدل جدید 
یک هدف را در دستور کار قرار داده است. 
آن هم مردم هستند. در واقع آمریکا به 
کارآمدی  دنبال ناامیدسازی مردم از 
حکومت و رودر رو قرار دادن آنهاست. 
فشارهای اقتصادی و رسانه ای نیز بر 
همین راستا بنا نهاده شده است. از همین 
ج  رو در اینکه »شبکه های اجتماعی خار
پایه« به عنوان راهبرد جنگی دشمن 
استفاده می شود هیچ شکی نیست. 
این رویکردی است که در سالهای اخیر 
از سوی اندیشمندان آمریکایی به عنوان 
یک جنگ مدرن در نظر گرفته شده است. 
در اینجا مهم است که ما از یک تاب آوری 

مناسب برخوردار باشیم.
    هویت دینی سرچشمه تاب آوری 

حیرت انگیز ملت ایران

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
بیان اینکه ملت ما البته به تعبیر مقام 
معظم رهبری یک »تاب آوری حیرت 
کرد: هر یک  انگیز« داشته اند، تصریح 
کشور ما اتفاق  که برای  از بحران هایی 
افتاده است برای هر کشور دیگری اتفاق 
میفتاد از درون دچار فروپاشی می شد. 
این تاب آوری حیرت انگیز از پایه های 
محکم دینی و اعتقادی مردم سرچشمه 

می گیرد.
    پدافند مردم محور در اولویت پدافند 

غیرعامل است
سردار جاللی با بیان اینکه ما در برابر 
استراتژی فشار همه جانبه و ترکیبی 
آمریکا، رویکرد پدافند مردم محور را در 
دستور کار قرار داده ایم، نخستین بخش 

این رویکرد را رصد و پایش مولفه های 
اصلی تهدیدات دشمن دانست و گفت: 
این اقدام به صورت روزانه اتفاق می 
افتد که بدانیم دشمن در چه حوزه ای 
و از چه تهدیداتی بهره می برد. بخش 
دوم حفاظت از زیرساخت های حیاتی 
کشور به منظور استمرار خدمت رسانی 
به مردم است. بخش سوم، حفظ 
کشور  کارکردهای ضروری  و تداوم 
مبتنی بر فضای سایبری است. بخش 
چهارم، حفاظت و صیانت از مردم به 
عنوان بزرگترین دارایی کشور در حوزه 
دفاع غیرنظامی در قبال هر تهدید 
است. موضوع دیگر صیانت از افکار 
عمومی جامعه است. همچین در حوزه 
اقتصادی، پدافند غیرعامل به دنبال 
حفاظت از معیشت و سفره مردم در 
برابر جنگ اقتصادی دشمن است. 
محور بعدی حفظ و ارتقای آمادگی های 
همه دستگاه ها در برابر تهدید و حادثه 
است. موضوع بعدی، مصون سازی 
و امن سازی زیرساخت های شهری و 
پدافند شهری به عنوان بستری برای 
زندگی و خدمت به مردم است. دفاع 

زیستی و دفاع از سالمت مردم نیز به 
عنوان یکی دیگر از رویکردهای مهم 
که در  و مبتی بر تهدیدات نوین است 
کار سازمان پدافند غیرعامل  دستور 

کشور قرار دارد.
زمایش  150 ر از  برگزاری بیش      
مهم سایبری توسط سازمان پدافند 

کشور غیرعامل 
سردار جاللی همچنین در مورد دستاوردهای 
پدافند غیرعامل نیز توضیح داد: در حوزه 
رزمایش ها و امن سازی زیرساخت ها، با 
هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی اجرای 
بیش از 15۰ رزمایش مهم سایبری در 
کار قرار  سطوح زیرساختی را در دستور 
دادیم. در این بین 13۰ رزمایش تست 
پایداری برای زیرساخت های حیاتی، 15 

رزمایش تست نفوذ و 2۰ رزمایش تست 
عملکرد سایبری )پاالیشگاه ها، شبکه 
برق کشور، مدیریت سوخت و ...( از سال 

کنون انجام شده است. گذشته تا
    ساخت و پیاده سازی اولین سامانه 

دیسپچینگ بومی گاز در ایران
وی ادامه داد: در حوزه مصون سازی 
نیز ساخت و پیاده سازی اولین سامانه 
دیسپچینگ بومی گاز در ایران، امن سازی 
و مصون سازی زیرساخت های هسته ای 
کشور، طراحی بومی و راه اندازی مرکز ملی 
کشور و ارائه  گاز  پشتیبان دیسپچینگ 
ح مصون سازی سایبری  و تهیه 2۰ طر
زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم 

اجرایی شد.
    ارزیابی امنیتی بیش از 300 محصول 

و خدمات سایبری راهبردی
به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
زیابی امنیتی نیز،  ار کشور در حوزه 
ارزیابی امنیتی محصوالت و خدمات 
کز مرجع  بومی سایبری با استفاده از مرا
ارزیابی امنیتی)بیش از 3۰۰ محصول و 
کز آزمایشگاهی  خدمات( و سازماندهی مرا
محصوالت و خدمات بومی سایبری 

انجام  اقدامات  از جمله مهمترین 
شده است.

کارگیری 200 محصول پایه      ارائه و به 
و اساسی سایبری با استفاده از ظرفیت 

شرکت های دانش بنیان
سردار دکتر جاللی با بیان اینکه در حوزه 
راهبری تولید محصول راهبردی سایبری 
کارگیری 2۰۰ محصول پایه  نیز ارائه و به 
و اساسی سایبری با استفاده از ظرفیت 
کار  شرکت های دانش بنیان در دستور 
سازمان پدافند غیرعامل کشور قرار گرفته 
است، خاطر نشان کرد: هدایت و حمایت 
از تولید ضدبدافزار بومی و ابالغ نظارت بر 
به کارگیری آنها در زیرساخت های حاتی 
و حساس از جمله اقدامات سازمان در 

این حوزه است.
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مع����اون هماهن����گ کنن����ده س����تادکل 
کید بر اینکه پدافند  نیروهای مسلح با تا
غیرعامل باید یک گام از همه جلوتر باشد، 
تصریح کرد: با ظهور تهدیدات نوین مانند 
تهدیدات سایبری، الکترونیکی جنگ های 

آینده بسیار متفاوت خواهند بود.
مراسم تکریم و معارفه جانشین رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با حضور سردار علی 
عبدالله����ی معاون هماهنگ کننده س����تاد 
کل نیروهای مس����لح، س����ردار دکتر غالمرضا 
جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
و معاونین و مدیران این س����ازمان با رعایت 
پروتکل ه����ای بهداش����تی و رعای����ت فاصل����ه 

گذاری اجتماعی برگزار شد.
کننده  سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ 
س����تادکل نیروهای مس����لح در این مراسم با 
گرامیداش����ت یاد و خاطره ش����هدای هشت 
سال دفاع مقدس و محور مقاومت و ساالر 
شهیدان جبهه مقاومت سپهبد پاسدارحاج 
قاس����م س����لیمانی اظهار داش����ت: حضور در 
شورای مدیران و فرماندهان سازمان پدافند 
غیرعامل کشور باعث خرسندی بنده است 
و این فرصت را غنیمت شمرده و از تالش ها 
و زحمات بسیار خوب و ارزشمند ریاست و 

کنم. مدیران سازمان تشکر می 
***

 خالء وجود سازمان پدافند غیرعامل را 
در دوران دفاع مقدس احساس کردیم

وی با بیان اینکه پرداختن به موضوع پدافند 
غیرعام����ل از جمله ماموریت های نیروهای 
مس����لح اس����ت که ما در دوران دفاع مقدس 
کردی����م، گفت: بحث  خ����الء آن را احس����اس  
ارتقای تاب آوری و حفاظت از زیرساخت های 
حیاتی از جمله موضوعات راهبردی در الیه 
دفاعی کش����ور اس����ت که با تشکیل سازمان 
پدافند غیرعامل و قرار گرفتن سردار جاللی 
در صدر آن اقدامات شایان توجهی در این 

زمینه انجام شده است.
سردار عبداللهی با بیان اینکه مدل اقدامات 
س����ازمان پدافند غیرعامل کشور این است 
ک����ه بای����د یک گام جلوتر از بقیه همه باش����د، 
تصریح کرد: این وظیفه به ویژه در ش����رایط 
فعل����ی که تهدی����دات متنوع تر، پیچیده تر و 
متفاوت تر از همیش����ه اس����ت بیشتر اهمیت 

خود را نشان می دهد.
***

    ب����رای رویاروی����ی ب����ا تهدی����دات نوی����ن
 نیازمند رویکرد نو در حوزه دفاع هستیم
کننده ستادکل نیروهای  معاون هماهنگ 
مسلح با بیان اینکه برای مواجهه با تهدیدات 
نوی����ن نیازمن����د رویک����رد، فک����ر و اندیش����ه نو 
در ح����وزه دف����اع هس����تیم، اظه����ار داش����ت:  
اهمیت کار پدافندغیرعامل را بیش از همه 
ما فرماندهی معظم کل قوا دریافتند و این 
س����ازمان نیز براس����اس تدبیر ایش����ان تشکل 

شده است.
گر روزی سازمان ها و بخش های  وی ادامه داد: ا

مختلف کشور در زمینه اقدامات مرتبط با تاب 
کردند امروز  کنده کار می  آوری زیرساختها پرا
با همت سازمان پدافند غیرعامل کشور، این 
اقدامات به خوبی هدایت و راهبری شده و 

مثمر ثمر واقع می شود.
سردار عبداللهی توضیح داد: برای نمونه شکل 
گیری س����اختار ادارات کل پدافند غیرعامل 
در استانداری ها سبب شده تا این اقدامات 
در استانها نیز پیگیری شده و کار پیشرفته 

تر و گسترده تر دنبال شود.
این مقام عالی رتبه نظامی با بیان اینکه خالء 
پدافند غیرعامل در دوران دفاع مقدس امروز 
به مدد س����ازمان پدافند غیرعامل کش����ور پر 
ش����ده است، تصریح کرد: سردار جاللی یک 
فرمانده انقالبی و پرکار هستند که اقدامات 
ش����ایان توجهی در ح����وزه پدافند غیرعامل 

انجام داده اند. 
وی توضیح داد: اقدام و پیگیری های سازمان 
پدافند غیرعامل سبب شد تا بسیاری از خالء 
ه����ای قانون����ی در حوزه پدافن����د غیرعامل پر 
ش����ود و با درک اهمیت پدافند غیرعامل، از 
برنامه چهارم توسعه به بعد، سازمان پدافند 

غیرعامل موضوعیت و مصوبه دارد.
سردار عبداللهی با اشاره به اینکه با عنایت 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیری های 
سردار جاللی جلسات کمیته دائمی پدافند 
غیرعامل به طور مس����تمر تشکیل می شود، 
تصریح کرد: معدود مجموعه هایی در کشور 
ما از اختیارات مشابه با اختیارات این کمیته 

برخوردارند. 
معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای 
مس����لح خاطرنش����ان کرد: ب����ا پیگیری های 
س����ازمان پدافند غیرعامل کش����ور، بسیاری 
از وزارتخان����ه ه����ا و دس����تگاه ه����ای اجرای����ی 
همچون وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی 
کش����ور، توجه به ضوابط پدافند غیرعامل را 
جزو موضوعات مورد توجه خود قرار دهند 
و اقدامات بسیار موثری در این زمینه انجام 
ش����ده اس����ت. اینها همه نقطه قوت و نشان 

دهنده پیشرفت در کارهاست.
***

گاه����ی بخش����ی و آم����وزش عم����وم     آ
م����ردم دو اولویت جدی س����ازمان پدافند 

غیرعامل کشور
وی ب����ا بی����ان اینکه باید اقدامات بیش����تری 
جه����ت تغیی����ر نگ����رش مدی����ران نس����بت به 
موضوع����ات پدافند غیرعامل انجام دهیم، 
کی����د ک����رد: همچنین باید م����ردم را در این  تا
گاهی ببخشیم چون  حوزه آموزش داده و آ
هرچقدر ما س����اختار را تقویت کنیم تا وقتی 
مردم توجیه نشوند در عمل با مشکل روبه رو 
می شویم. در این زمینه استفاده از ظرفیت 
رسانه به ویژه رسانه ملی بسیار مهم و حیاتی 
گر مردم به  است.به گفته سردار عبداللهی ا
خوبی در مورد موضوعات پدافندی آموزش 
ببینند موضوع مدیریت بحران و عبور از آن 

را تسهیل خواهد شد.

کرونا      برگزاری رزمایش مقابله با 
در سال 96

وی با اشاره به اهم دستاوردهای سازمان 
کشور در حوزه پدافند  پدافند غیرعامل 
زیستی نیز توضیح داد: در زمینه مقابله با 
کرونا قبل از ظهور و بروز آن در کشور، اقداماتی 
در راستای سازماندهی و تشکیل قرارگاه 
های پدافند زیستی)ساختار فرماندهی 
کشور  کنترل( در تمامی استان های  و 
کشور انجام دادیم.  با همکاری وزارت 
که ما در سال  شاید جالب باشد بدانید 
کرونا را در  96، رزمایش مقابله با شیوع 
فرودگاه امام خمینی)ره( برگزار کردیم که 
مستندسازی شده است. در این رزمایش، 
ضعف ها و اشکاالت موجود را به دستگاه 

کردیم. گوشزد  متولی 
    ساخت آزمایشگاه ایرانی با سطح 
ایمنی زیستی 3 با حمایت سازمان 

پدافند غیرعامل کشور
وی با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در حوزه زیرساختی پدافند زیستی، 
اقداماتی را در راستای هدایت، راهبری و 
حمایت از ساخت دو آزمایشگاه سطح3 
ایمنی زیستی در نظام سالمت با مساعدت 
سازمان سپند وزارت دفاع انجام داده 
است، توضیح داد: همچنین ما به کمک 
وزارت بهداشت برای 12 استان پرخطر، 
آمبوالنس هایی را به تجهیزات مقابله با 
که  کردیم  تهدیدهای CBRNE، مجهز 
در هنگام حوادث احتمالی شیمیایی یا 
میکروبی، برای انتقال مصدومان ناشی 

از این حوادث استفاده شود.
کشور با  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
بیان اینکه در حوزه دام و نباتات، به کمک 
وزارت جهادکشاورزی، سامانه جامع پایش 
و مراقبت تهدیدات زیستی در حوزه، دام، 
کردیم،  طیور و نباتات را پیاده سازی 
توضیح داد: بوسیله این سامانه می توان 
بیماری های دام، طیور و نباتات در هر جای 

کشور را مورد رصد و پایش قرار داد.
    مدرن ترین قطب درمان مصدومان 

شیمیایی منطقه را دارا هستیم
وی با بیان اینکه پس از حادثه بیروت، ما 
تمهیداتی را در حوزه پدافند شیمیایی 
کمک وزارت  اندیشیدیم، افزود: ما به 
بهداشت و وزارت دفاع، نظام ارجاع 
مصدومان شیمیایی در کشور در سطح 
کارگاه، استان و ملی را طراحی کردیم. در 
سطحی ملی، بیمارستان بقیه اهلل)عج( با 
ساخت یک درمانگاه و اورژانس تخصصی 
مصدومیت های شیمیایی به مدرن ترین 
قطب درمان مصدومان شیمیایی منطقه 
تبدیل شد. خوشبختانه با مانورهایی 
که این  که انجام دادیم مشخص شد 
بیمارستان از توانمندی الزم برای درمان 
بروز  مصدومان شیمیایی در هنگام 
بحران های ناشی از حوادث شیمیایی 

برخوردار است.
گفته سردار جاللی، در دانشگاه یزد  به 
کمک یک فرد خیر، مرکز آموزش  نیز با 
مصدومیت ها و درمان CBRNE ایجاد 
که  که در یکسال و نیمی  شده است 
فعال شده است، نزدیک به 6 هزار نفر از 
اپراتورهای تخصصی این حوزه را آموزش 

و تربیت کرده است.
    ارتقای نظام آمادگی در برابر بحران 

در استان های هسته ای
وی با بیان اینکه در حوزه پدافند هسته ای 
ح  برای هفت استان هسته ای کشور، طر
پدافند هسته ای تهیه شده است، تصریح 
کرد: همچنین در استان بوشهر 2 بار، 
اصفهان 1 بار و قم و تهران هم یک بار 
رزمایش پدافند هسته ای انجام داده ایم. 
در بسیاری از این استانها، زیرساخت های 
کردیم  پدافند هسته ای را نیز ایجاد 
برای مثال در استان اصفهان، اورژانس 
مصدومیت هسته ای ایجاد کردیم یا در 
استان بوشهر، نیز مشابه اصفهان، چنین 
اورژانسی در حال احداث است. اقدامات 
کز در این مناطق نیز  آموزشی و تجهیز مرا
در دستور کار قرار گرفته است. امسال نیز 
رزمایش های هسته ای در استان های 
هسته ای برگزار خواهد شد تا آمادگی 

ها به روز باشد.
کرد: البته این رزمایش ها  کید  وی تا
مطابق با دستور العمل های آژانس انرژی 
اتمی و در راستای ارتقای ایمنی و مقابله 

با حوادث احتمالی است.
    تجهیز بیش از 50 شهر به تجهیزات 

CBRNE مدرن مقابله با تهدیدات
وی با بیان اینکه در حوزه شهری نیز، 
تدوین سند راهبردی پدافند شهری که 
به دنبال مدل جدیدی از امنیت و دفاع 
در شهر متناسب با تهدیدات نوین است 
تصویب شده است، توضیح داد: این سند 
می تواند رویکرد امن سازی فرایند توسعه 
که رویکرد بسیار  شهری را شکل دهد 
مدرنی است. خوشبختانه این سند در 
کمیته دائمی پدافند غیرعامل تصویب 
کشور به شهرداری های  و توسط وزیر 

کشور ابالغ شد.
کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با جمعیت  با بیان اینکه 52 شهر 
باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت به عنوان 
اولویت اجرای این سند انتخاب کردیم، 
گذشته از این 52  کرد: درسال  تصریح 
کمک وزارت دفاع،  شهر، 46 شهر را به 
وزارت کشور و شهرداری ها، به تجهیزات 
کردیم  مقابله با تهدیدات نوین، تجهیز 
تا در صورت بروز حوادثی از این دست، 
ابزارهای الزم در اختیار آتش نشانی این 
شهرها قرار داشته باشد. در کالنشهر تهران 
نیز تجهیز 5 بسته عملیات پدافند شهری 

در اختیار آتش نشانی قرار گرفت.   
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وی ب���ا بی���ان اینکه با ظهور تهدیدات نوین 
مانن���د تهدی���دات س���ایبری، الکترونیکی 
جنگ های آینده بس���یار متفاوت خواهند 
ب���ود، تصری���ح کرد: ب���ا توجه به این موضوع 
سازمان پدافند غیرعامل کشور باید از پویایی 
و پیش برندگی الزم در احصا و راه های مقابله 
با تهدیدات نوین برخوردار باشد. سازمان 
پدافن���د غیرعامل کش���ور بای���د اولویت ها را 
مشخص کند و توان اصلی را روی اولویت ها 

همچون حوزه سایبری بگذارد.
سردار عبداللهی با بیان اینکه رئیس ستاد 
کل نیروی های مسلح اهمیت بسیاری برای 
پدافند غیرعامل قائل است، تصریح کرد: کار 
سازمان پدافند غیرعامل کشور راهبردی، 
سنگین و حساس است زیرا مغز متفکر کل 
کش���ور در حوزه پدافند غیرعامل اس���ت و در 
جلوگیری از غافلگیری ها وظیفه ای بسیار 

حساس و حیاتی است. 
***

   س���تاد کل نیروهای مس���لح پشتیبان 
سازمان پدافند غیرعامل 

وی همچنی���ن ب���ا تش���کر از زحمات رئیس، 
معاون و کارکنان سازمان پدافند غیرعامل 
کشور همچنین تصریح کرد: این سازمان را 
سازمانی پویا، راهبردی و تاثیرگذار می دانیم 
کنیم ستاد کل تمام قد پشتیبان  و اعالم می 

سازمان پدافند غیرعامل کشور است.
***

   س���ردار زارع���ی مس���ئولی دلس���وز و 
خدمتگزار برای انقالب 

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای 
مسلح با تقدیر از خدمات ارزنده سردار زارعی 
برای وی آرزوی سالمتی و شفای عاجل کرد 
و متذکر شد: حضور ایشان در مقام جانشین 
ریاس���ت س���ازمان پدافند غیرعامل کشور، 
کمک خوبی برای سردار جاللی بود که کامال 
دلسوزانه و متفکرانه در خدمت اهداف این 

سازمان، انجام وظیفه کردند.
وی همچنین با اشاره به تجارب سردار ساسانی 
تصریح کرد: برادرمان سردار ساسانی در هر جا 
مشغول خدمت بوده اند خدمات ارزنده ای 
را ارائه و نیروهای ارزنده ای تربیت کرده اند 

و تجارب ذی قیمتی اندوخته اند. 
سردار عبداللهی متذکر شد: اشراف بر دانش 
تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل و تجربه 
و تعهد س���ردار ساس���انی، م���ی تواند کمک 
موث���ری در برنامه ری���زی و پیش���برد امور در 
مقام جانش���ینی سازمان پدافند غیرعامل 
باش���د. برای ایش���ان آرزوی توفیق داریم و 
امیدواریم حضور ایشان منشا خیر و برکت 

برای این سازمان باشد. 
***

    سازمان پدافند غیرعامل کشور بر اساس 
یک تفکر راهبردی شکل گرفته است

س���ردار دکتر محسن ساس���انی نیز در ادامه 
این مراس���م با بیان اینکه س���ازمان پدافند 
غیرعامل کشور یک سازمان راهبردی از نظر 
سطح، روش برنامه ریزی و مدیریت است، 
اظهار داش���ت:  این س���ازمان براساس یک 
تفکر راهبردی شکل گرفته است و مادامی 
که این تفکر در آن ساری و جاری باشد پویا 

و تاثیرگذار خواهد بود.
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با 

بیان اینکه چابکی سازمان پدافند غیرعامل 
کش���ور س���بب ش���ده اس���ت که این سازمان 
منش���ا اقدام���ات خوب و ارزنده ای باش���د، 
تصری���ح کرد: این س���ازمان ب���ا وجود برخی 
کمبودها، عالمانه، برمبنای منظومه فکری 
و چارچ���وب علم���ی، هماهنگ، یکپارچه و 
هوش���مند در جهت اهداف و ماموریت ها 

به پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به توفیقات سازمان در پیشبرد 
امور در دس���تگاه های اجرایی متذکر ش���د: 
ای���ن درحالیس���ت ک���ه امکانات زی���ادی در 
اختیار نداش���تیم با این وجود در بس���یاری 
از حوزه ه���ا از جمل���ه در تدوی���ن قوانی���ن 
راهبردی و باالدس���تی توفیقات متعددی 

کسب شده است.
س���ردار ساس���انی افزود: یقین دارم با وجود 
گی ه���ا و نق���اط قوت ریاس���ت و کارکنان  ویژ
سازمان پدافند غیرعامل کشور، با صالبت و 
صمیمیت، در راستای اهداف سازمان گام 
برخواهیم داشت و شخصا تمام توان خود را 

برای این منظور به کارخواهم گرفت.

سردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح:

پدافند غیرعامل باید یک گام از همه جلوتر باشد
وقوع جنگ های آینده بر بسترهای فناوری



شعار محوری نکوداشت پدافند غیرعامل 
سال 1399 »مقاومت فعال، تاب آوری 
حیرت انگیز؛ ایران قوی« است. در گفتگویی 
که با سردار دکتر ساسانی جانشین سازمان 
کردیم تا  پدافند غیرعامل داشتیم تالش 
کارکردهای پدافند  این شعار و نسبت آن با 
غیرعامل متناسب با اقتضائات امروز ارزیابی 
و تبیین شود. ماحصل گفتگوی خبرنگار ما 

با سردار ساسانی در ادامه می آید:
 جناب دکتر به عنوان سوال نخست اجازه 
دهید درباره مفاهیم پایه پدافند غیرعامل 
کنیم. اساسا جنابعالی پدافند  صحبت 

غیرعامل را چگونه معنا می کنید؟!
گستره  که  کنم  کید  ابتدا باید بر این نکته تا
مفهوم پدافند غیرعامل بسیار وسیع است و 
هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. 
پدافند غیرعامل یعنی مجموعه اقدامات 
غیرمسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی 
و کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های 
ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت 

بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی 
گر به واژه تهدیدات نگاه کنیم  دشمن می شود. ا
هیچ قیدی برای تهدیدات وجود ندارد. برای 
اقدامات قید وجود دارد اما برای تهدیدات 
گر همه بندهای سیاست های  وجود ندارد. ا
کلی نظام در امور پدافند غیرعامل را نگاه کنیم 
به تهدیدات متنوعی اشاره شده است. مثل 
تهدیدات نوین یا حوزه تهدیدات مربوط به 
سالح های نامتعارف. بنابراین می بینیم که 
تهدیدات قیدخاصی ندارد و دامنه شمول 
تهدیدات بسیار است. از این جهت می توانم 
بگویم تغییری در حوزه مفهوم پدافند غیرعامل 
نداریم. تهدیدات یک روز به حوزه فرهنگ ورود 
می کند و روزی دیگر به حوزه اقتصاد. دشمن 
از هر ابزاری در هر حوزه ای برای آسیب رسانی 
کند. وقتی در حوزه مصداق با  استفاده می 
که  گستردگی و تنوع روبرو هستیم می دانید 
کند. یکی از  ابزار کارکردهای وسیعی پیدا می 
کردن فناوری های مختلف  این ابزارها وارد 
به حوزه تهدیدات است. ورود فناوری به هر 

عرصه ای سه عنصر صحت، دقت و سرعت را 
تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی فناوری به عرصه 
کند با سرعت، دقت و  علم و دانش ورود می 
صحت بیشتری روبرو هستیم. دشمنان ما 
برای اینکه از این سه عنصر نهایت بهره  برداری 
کنند.  را داشته باشند از این ابزارها استفاده می 
گر قرار باشد دفاعی در حوزه پدافند  بنابراین ا
غیرعامل به شکل غیرمستقیم داشته باشیم 
کثر استفاده را  الزاما باید از فناوری ها حدا
بکنیم. چون نمی توانیم با روش های قدیمی 
گرچه  کنیم. ا به عرصه های فناورانه ورود 
می توانیم ظرفیت های مقابله را با استفاده 
از سامانه های قدیمی توسعه ببخشیم. 
چون فناوری همانقدرکه سرعت، دقت و 
صحت را افزایش می دهد به همان اندازه 
کند. بنابراین  نیز آسیب پذیری را بیشتر می 
می توانیم در کنار تجارب گذشته از ابزارهای 

فناور محور استفاده کنیم.
 یکی از موضوعاتی که برای عموم مردم 
قابل توجه است بحث میزان تحقق اهداف و 

ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل کشور 
است. به نظر جنابعالی در طول سال های 
اخیر به چه میزان توانسته اید به اهداف و 

برنامه های خود دست پیدا کنید؟
گستره و عمق پدافند غیرعامل   به تناسب 
ما توانسته ایم موفقیت کسب کنیم. یکی از 
موفقیت های اصلی ما در حوزه فرهنگ سازی 
است. ما توانسته ایم مفاهیم و درک مشترکی را 
در طول این سال ها در سطح جامعه، مسئوالن 
و دستگاه های اجرایی ایجاد نمائیم و به ادبیات 
کلی  کنیم. این مفهوم  مشترکی دست پیدا 
کند تا در عرصه های مختلف  به ما کمک می 
که به  عمیق تر شویم. این ماموریتی است 

صورت مستمر ادامه دارد. 
که  اهمیت این موضوع از آن جهت است 
مدیریت دستگاه های اجرائی ما در جریانات 
مربوط به تغییرات سیاسی در رویکرد دولتها 
دستخوش تغییر می شود. یعنی هر دولتی 
کند بخش عمده ای از مسئوالن  که تغییر می 
کند.  کنند. این کار ما را سخت می  تغییر می 
از همین رو حتما باید دوره آشنایی، انتقال 
مفهوم و ایجاد ادبیات مشترک با همه مسئوالن 
داشته باشیم. گاهی می بینیم یک وزارتخانه 
کند.  در طول چهارسال چند وزیر عوض می 
کند اغلب معاونانش  هر وزیری که تغییر می 
کار ما با  کنند. به خاطر اینکه  هم تغییر می 
دستگاه های اجرائی است بنابراین فرهنگ سازی 
کار مستمر و  و ایجاد ادبیات مشترک یک 
کنم  همیشگی برای سازمان است که فکر می 
توانسته ایم موفقیت های خوبی در این زمینه 
کسب  کنیم. همچنین در حوزه اجرا به دنبال 
مشارکت دستگاه های اجرایی و عمق بخشی 
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درایت »رهبری« رکن تاب آوری کشور 
در برابر کارزار فشار حداکثری   
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به مفاهیم تخصصی پدافندغیرعامل بودیم 
که توانسته ایم به نسبت موفق باشیم. البته 
ما یک سازمان عملیاتی-اجرائی به صورت 
که خودمان بتوانیم بگوییم  کامل نیستیم 
کرده ایم و میزان موفقیتمان را  کارها را  این 
کامال به مشارکت  کنیم. موفقیت ما  برآورد 
دستگاه ها در حوزه تخصصی و عمق بخشی 
به مفاهیم پدافندغیرعامل بستگی دارد که 
دستگاه های مختلف از این حیث متنوع و 

متفاوت هستند.
  شعاری که در سال جاری به عنوان شعار 
ایام نکوداشت پدافند غیرعامل انتخاب شده 
است »مقاومت فعال، تاب آوری حیرت انگیز؛ 
ایران قوی« است. خوب در یکی دو سال 
اخیر ما شاهد شدیدترین فشارهای دشمن 
در تمامی الیه های سیاسی، اقتصادی، 
رسانه ای و ... بودیم. به نظر شما دلیل این 

تاب آوری حیرت انگیز چیست؟!
به نظر من اولین عنصر این تاب آوری رهبری 
مدبرانه حضرت آقا است. علتش این است 
که مردم الگویی در زمینه استقامت و مقابله 
که رهبر معظم  کشور دارند  با مشکالت در 
انقالب است. مردم خودشان را ارزیابی 
کنند و می بینند نکاتی که رهبری نظام با  می 
توجه به تجربیاتشان فرموده اند یکی پس از 
دیگری اتفاق می افتد. بینش سیاسی مردم 
و دشمن شناسی نیز دومین عامل تاب آوری 
است. مردم ما به شدت در این زمینه قوی 
کنند  هستند و عملکرد دشمن را تحلیل می 

و مدنظر قرار می دهند. 
ظرفیت های دینی و اعتقادی مردم و الگوهای 
عملی رکن دیگر این تاب آوری است. مردم 
الگوی راهبردی به نام عاشورا و استراتژی 
به نام پیروزی خون بر شمشیر دارند و دوران 
دفاع مقدس را با همین الگوها سربلند و پیروز 
گذاشته اند. اینها عناصری است  پشت سر 
که تاب آوری را شکل می دهد. بودن این 
عناصر، تاب آوری ملت  ایران را برای جهان 
حیرت انگیز کرده است. شاید هر کدام از این 
گر  حوادثی که برای ملت ما پدید آمده است ا
برای هر کشور دیگری به وجود می آمد ساختار 
سیاسی و اجتماعی آن کشور از هم می پاشید. 
کنیم حوادث  که نگاه  از دهه اول انقالب 
متعدد و عجیبی را شاهد بوده ایم. شهادت 
و ترور مسئوالن کشور، 8 سال دفاع مقدس، 
سال ها تحریم ظالمانه و مانند آن اما علی رغم 
اینکه این چرخه هزینه هایی را متحمل شد اما 
گر  نظام پایدار ماند و مردم استقامت کردند. ا
به فرمایشات امام راحل )ره( در این سال ها 
توجه کنیم می بینیم که چگونه ایشان عنصر 
تاب آوری را تقویت کرده است. نقش رهبری 
معظم انقالب نیز در ایجاد چنین ظرفیت هایی 
کلیدی بوده و ایشان بعد از  در ملت بسیار 
حضرت امام همین راه را هوشمندانه ادامه 
دادند. به همین دلیل است که هیچ کدام از 
کردند این ملت در  کشورهای دنیا باور نمی 

کثری تاب و توان  مقابل این فشارهای حدا
مقاومت داشته باشد و برای سرنگونی نظام، 
کردند. خیلی ها در این وادی،  زمان تعیین می 
فریب دشمن را خوردند و فکر کردند دیگر کار 
تمام است. ولی واقعا استقامت و تاب آوری 

مردم نشان داده است که اینطور نیست.
   در خصوص راهبرد ایران قوی هم توضیح 
بفرمایید. اساسا سازمان پدافند غیرعامل 

کشور چه نسبتی با این راهبرد دارد؟!
عناصر قدرت و قوی شدن را باید به خوبی 
بشناسیم. مولفه های متعددی در این حوزه 
وجود دارد. قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و علمی عناصری هستند که 
ساختار و بنیادهای قدرت را شکل می دهند. 

قوی بودن با تقویت همه این عناصر شکل 
گیرد و وقتی این کلیدواژه استحکام درونی  می 
کنیم این مفهوم را می  توانیم  نظام را نگاه می 
در این ابعاد گسترش بدهیم. یعنی همه ابعاد 
نظام با این مصداق هایی که گفتم از عناصر 
قدرت است. برخی ها کلیدی است. مثل علم 
و فناوری، اقتصاد و ... اینها استقالل کشور را 
کنند. ما در حوزه سیاسی کامال  بیمه و تقویت می 
گیری هایمان  کنیم. تصمیم  مستقل عمل می 
درون نظام است و مردم در حوزه اداره اجرائی 
گیرنده هستند. جابه جایی  کشور تصمیم 

گیرد. در این  قدرت با نظر مردم شکل می 
کنیم. اما در  حوزه مستقل و قوی عمل می 
گر قرار  حوزه های دیگر شدت و ضعف دارد. ا
است ما ایران قوی و استحکام درونی نظام را 
محقق کنیم باید همه این عناصر ارتقا یابند. 
بنیه های خوبی در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
داریم ولی باید کارکرد آنها در مقابل تهدیدات 
که  کدام از ابعادی  دشمن تقویت شود. هر 
عنوان شد شاخصه ها و اجزایی دارند که برای 
قوی شدن باید تقویت شوند. قوی بودن 
اقتصاد به معنای درون زایی و توانایی های 
کلیدی در ارتباط با این  درون زاست. واژه 
موضوع بین پدافند غیرعامل و این حوزه ها 
که »مصون سازی« است. مقام  وجود دارد 

معظم رهبری در سال 1391  این واژه را به 
کار بردند و پدافند غیرعامل را یک سطح 
که مفهوم پدافند غیرعامل  ارتقا بخشیدند 
کشور مثل مصون سازی بدن انسان  برای 
است. بنابراین از بین بردن آسیب پذیری 
کاهش آسیب پذیری ها به شکل مطلوب  یا 
که پدافند غیرعامل  یکی از عناصری است 
کند. شناسایی به  می تواند در آن نقش ایفا 
موقع و اعالم آن به دستگاه های اجرایی یا 
اعالم راهکارهایی که می تواند به دستگاه ها 
کند تا سیستم مقابله فعالی داشته  کمک 

کمکی است  کنند،  باشند و خود را تقویت 
که پدافند غیرعامل می تواند به تحقق این 

موضوع بکند. 
 در سخنانتان به بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص مباحث پدافند غیرعامل اشاره 
کردید. خوب در سال 97 هم ایشان در جمع 
مسئوالن سازمان یک بیاناتی داشتند که به 
نظر راهبرد آینده پدافند غیرعامل را تشکیل 
می دهد. ایشان در آن دیدار فرمودند »در 
مقابل شیوه های پیچیده  تهاجم دشمنان، 
کاماًل هوشیار و  پدافند غیرعامل نیز باید 
جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز 
و همه جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ مقابله 
کند.« این راهبرد رهبری را چگونه تحلیل و 

کنید؟   ارزیابی می 
 عملیاتی کردن این تدابیر و راهبردها مشروط 
به داشتن برنامه و اسناد مربوط به سطوح 
مختلف است، ما وقتی یک راهبرد یا یک 
فرمان را از مقام معظم رهبری دریافت 
کنیم باید بتوانیم این فرمان را به اسناد  می 
کنیم.  راهبردی و عملیاتی و برنامه تبدیل 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در این راستا 
تالش کرده است اسناد راهبردی و راهنما را در 
حوزه های مختلف تدوین و تنظیم کند و به 
تصویب مراجع ذی ربط برساند. در بخشی از 
حوزه ها راهبردهای عملیاتی را تعیین، تبیین 
و تدوین و به اسناد تبدیل کرده ایم. در برخی 
از حوزه ها این اسناد به صورت مشارکتی با 
دستگاه های مختلف تنظیم و به برنامه تبدیل 
شده اند. در بخشی از حوزه ها نیز راهبردها به 
صورت سلسله مراتبی در حال تنظیم، تصویب 

و تبدیل به برنامه است. 
اما نقش دستگاه های اجرایی کشور در مساله 
کلیدی است. چون ما سطح راهبردی را پیگیری 
کنیم در حالیکه این دستگاه ها هستند که  می 
کنند. تبدیل اسناد  این راهبردها را عملیاتی می 
به برنامه یک کار مشارکتی است اما پیاده سازی 
اسناد توسط دستگاه های اجرایی مهم است. 
معموال در کشور در حوزه های مختلفی اسناد 
راهبردی یا عملیاتی تدوین یا ابالغ می شود اما 
در همانجا متوقف می شود. بخش کلیدی این 
فرایند تدوین الزامات پیاده سازی و اجرای آن 
است. پیاده سازی و اجرا، فرایندی پیچیده و 

دقیق است که باید به آن دقت کنیم. 
کلیدواژه هایی مثل هوشمند بودن، به روز 
که مقام معظم  بودن، همه جانبه بودن 
کید داشته اند مورد  رهبری بر روی آنها تا
کشور قرار  توجه سازمان پدافندغیرعامل 
گرفته است و مجموعه پدافند غیرعامل تالش 
کثراستفاده را برای  کرده از این کلیدواژه ها حدا
تنظیم و تدوین اسناد ببرد. نمی شود از این 
نکات غفلت کرد چون هم ترفندهای دشمن 
پیچیده است و هم نمی شود از عناصرفناوری 
به شدت و به صورت گسترده استفاده کرد. 

باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم.

     فناوری همانقدرکه سرعت، دقت و صحت را افزایش می دهد به همان اندازه 
آسیب پذیری را نیز گسترش می بخشد

 یک����ی از موفقیت ه����ای اصلی ما در س����ازمان پدافند غیرعامل حوزه فرهنگ س����ازی 
است که توانسته ایم مفاهیم و درک مشترکی را در طول این سال ها در سطح جامعه، 

مسئوالن و دستگاه های اجرایی گسترش بدهیم و به ادبیات مشترکی برسیم

  اولین و مهمترین عنصر تاب آوری حیرت انگیز ملت ایران رهبری است. علتش 
این است که مردم الگویی در زمینه استقامت و مقابله با مشکالت در کشور دارند 

که رهبر معظم انقالب است

گ���ر ق���رار اس���ت م���ا ای���ران قوی و اس���تحکام درونی نظام را محق���ق کنیم باید همه   ا
عناصر و مولفه های قدرت را ارتقا بخشیم
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آی���ت اهلل محمد جواد فاضل لنکرانی از آن 
دست فقهایی است که درکنار تدریس در 
سطوح عالی حوزه علمیه قم و اشتغال به تحقیق 
و پژوه���ش ه���ای علم���ی، درموضوعات مختلف 
فرهنگ���ی و اجتماع���ی نی���ز صاحب نظر اس���ت. او 
از س���ال های ابتدایی تاس���یس سازمان پدافند 
کمیتی  غیرعام���ل - به عنوان مهمترین نهاد حا
در این موضوع تخصصی-  همراه این مجموعه 
بوده و به عنوان یک فقیه و مجتهد در فقه اسالمی 
دیدگاه های تخصصی خود را در این حوزه حیاتی 
و سرنوشت س���از ب���ا مدیریت عالی این س���ازمان 

درمیان گذاشته است. 
ب���ه بهانه ایام نکوداش���ت پدافن���د غیرعامل  پای 
صحبت ه���ای ای���ن اس���تاد و م���درس باس���ابقه 
ح���وزه علمی���ه قم نشس���ته ایم و نق���ش و اهمیت 
پدافند غیرعامل در تاریخ اسالم و اندیشه دینی 
مسلمانان را مرور کرده ایم. ماحصل این گفتگو 

را در ادامه می خوانید.
  همانط���ور ک���ه مس���تحضرید در ی���ک ن���گاه 
کل���ی اقدامات���ی که در ح���وزه پدافند غیرعامل 
گیرد به نوعی  ش���امل فعالیت های  صورت می 
بازدارنده درمقابل تهدیدات و البته پیش بینی 
و اقدامات پیشگیرانه در راستای عدم تحقق 
ای���ن تهدیدات اس���ت. این ام���ر درطول تاریخ 
اسالم و البته تاریخ جهان دارای سابقه است. 
 حال از دیگاه شما به عنوان یک فقیه اسالمی، 
چه پیشینه ای از این اقدامات در عالم اسالمی 
کرم)ص( و بعدها  به خصوص در سلوک پیامبر ا

ائمه اطهار)ع( وجود داشته است؟  
مسأله پدافند غیرعامل، ارتکازی و عقالنی است 
و امری نیست که به صورت تازه و روی توافقاتی 
بین دولت ها و گروه ها و اشخاص به وجود آمده 
باشد؛ امری ارتکازی و عقالیی است به این معنا 
گر از خود فرد ش���روع کنیم، ارتکاز هر انس���ان  که ا
گوید که تو باید از خود در مقابل  عاقل���ی ب���ه او می 
حوادثی که برای جسم و روحت به وجود می آید 
در ابع���اد مختلف مراقبت کنی. هر انس���انی باید 
گر االن  برای آینده خود تصمیم بگیرد و فکر کند و ا
درآمدی دارد مقداری را برای آینده اش قرار بدهد 
تا برای ایام کهولت خود فکری کرده باشد؛ همه 
این ها در مورد یک شخص واضح است؛ وقتی به 
ارتکاز نقش خود یا به وجدان خود مراجعه کند، 

چنین مسأله ای وجود دارد. 
وقتی به جامعه وارد می شویم، چون این مسئله، 
امری عقالنی است، قبل از اسالم و در زمان انبیاء 
گذش���ته نیز وجود داش���ته اس���ت. این مسأله ای 
نیست که بگوییم خود اسالم و دین آن را تاسیس 
کید  گرچه اس���الم تماما ب���ر این مبنا  تا کن���د؛ ا می 
دارد ولی امر تاسیس���ی نیس���ت. مثال قبل از ظهور 
دین اسالم، قضیه حضرت یوسف)ع( و تعبیر آن 
خواب که حضرت آن را بیان کردند، نمونه خوبی 

از این موضوع است. 
درخ���ود اس���الم، مجموعه دین، عن���وان پدافند 
غیرعامل را دارد. دین اساسا برای این است که 
انس���ان قبل از اینکه بالیی بر او وارد ش���ود و شری 
به س���راغ او بیاید، راهکارهایی را بیاندیش���د؛ چه 

در بع���د ف���ردی و چ���ه بعد اجتماعی و چه در باقی 
ابعاد مس���أله. ما می توانیم ادعا کنیم که اس���اس 
اینکه خدای تبارک و تعالی انبیا و کتب آسمانی و 
شریعت ها را فرستاد و دین اسالم که خاتم ادیان 
است؛ برای این است که بشر خلقت باطل پیدا 
نکند و به نتیجه باطلی نرسد و با این دستورات 
س���یر حرکتی او تنظیم  ش���ود. این دستورات چه 
عب���ادی و چ���ه در معام���الت و چه در سیاس���ت و 
اخالقیات تماما بر این بنیان نهاده شده است که  
قبل از وقوع یک حادثه و مفسده ، دفع مفسده 
ش���ود. هم در فقه و اصول و ش���اید در علوم دیگر 
ح می شود که دفع مفسده اولی از جلب  نیز مطر
منفعت است. این قانون در بسیاری از مراحل مورد 
اس���تناد فقها است که باید مفسده را پیش بینی 
و پیش���گیری کرد و این، اس���اس موضوع پدافند 
غیرعامل است. اساس تشریع هم بر همین است. 
مجموعه دین هم اینچنین است؛ از اعتقادیات 
و ف���روع و اح���کام و اخ���الق گرفته ت���ا همه امور؛  به 
سراغ آیات قرآن هم که می آییم برای این مطلب 

نمونه ها و مثال های فراوانی داریم. 
ِع���ّدوا َلُهم َما 

َ
ب���ه عن���وان مث���ال از آی���ه ش���ریفه »َوأ

ٍه َوِمن ِرباِط الَخیِل ُترِهبوَن ِبِه  اس���َتَطعُتم ِمن ُقّوَ
ُکم َوآَخریَن ِمن دوِنِهم ال َتعَلموَنُهُم  َعُدّوَ اهلِل َوَعُدّوَ
اهلُل َیعَلُمُهم  َوما ُتنِفقوا ِمن َش���يٍء في َس���بیِل اهلِل 
نُتم ال ُتظَلموَن )انفال – 6۰(« اصل 

َ
 ِإَلیُکم َوأ

َ
ُیَوّف

و لزوم تقویت بنیه نظامی برداشت می شود. در 
چهل سال گذشته به این اصل توجه شد و امروز 
در ش���رایط فعلی منطقه برای نظام اقتدار ایجاد 

گر مسلمانان همین طور بنشینند و  شده است. ا
بگویند ما با زبان موعظه و نصیحت با دنیا صحبت 
کنیم، فایده ای ندارد. باید بنیه نظامی قوی  می 
و اصل »ارهاب« دشمن احیا شود. »ُترِهبوَن ِبِه 
ُکم..«. یعنی مش���رکین و کفار باید  َعُدّوَ اهلِل َوَعُدّوَ
م���ورد اره���اب مس���لمین واقع ش���وند و این خود 
مس���أله ای مهم اس���ت که ما آنرا از این آیه ش���ریفه 

کنیم. استفاده می 
ِذیَن 

ّ
َها اَل ُیّ

َ
 در آیه 12 سوره حجرات می خوانیم:» َیا أ

ِنّ ِإْثٌم  
ّ

ِنّ ِإَنّ َبْعَض الَظ
ّ

آَمُن���وا اْجَتِنُب���وا َکِثیًرا ِمَن الَظ
 َیْغَتْب َبْعُضُکْم َبْعًضا...« پرهیز 

َ
ُس���وا َوال  َتَجَسّ

َ
َوال

از گمان بد، یک اصل مهم در امنیت روانی افراد 
در جامعه اس���ت؛ امنیت روانی از عوامل استقرار 
و ثبات در جامعه است. به نظر من برای تحکیم 
روابط در جامعه  ش���اید هیچ اصلی مهم تر از این 
نیس���ت که افراد به هم بدگمان نباش���ند و گمان 
گر هر کسی بخواهد نسبت به شخص  بد نبرند. ا
گر  دیگری سوءظن داشته باشد و گمان بد ببرد، ا
مسئول بخواهد نسبت به زیردست خود گمان 
بد ببرد یا زیردس���ت نس���بت به مسئول گمان بد 
ببرد، این ها در اسالم نهی شده است. ولو اینکه 
ممکن اس���ت مواردی واقعیت داشته باشد ولی 
گوید اصل را بر حسن ظن قرار بدهید  اسالم می 
ک���ه او در ح���ال خدمت اس���ت و منفعت جامعه را 

می خواهد؛ این نکته مهمی است. 
در فقه و اصول که بحث »اصالت الصحه« را مطرح 
گویند در جائیکه فساد غلبه  ندارد  کنند ، می  می 
گر  می توانی���م اصال���ت الصحه را جاری کنیم. اما ا
در جایگاه ه���ا و مناس���ب و نهادهای���ی که ببینیم 
دش���من رخن���ه کرده اس���ت یا بنا بر رخن���ه دارد یا 
مورد طمع دش���من اس���ت، آنجا نباید اصل را بر 
صح���ت گذاش���ت. آنجا باید اص���ل را بر بدگمانی 
گذاشت و مواردی این چنینی وجود دارد که در 
فقه مورد توجه قرار گرفته اس���ت؛ اما با قطع نظر 
از این موارد خاص، باید جامعه در امنیت روانی 
و ثبات و اس���تحکام باش���د. این موارد در اس���الم و 
در دین ما پیش بینی ش���ده اس���ت، به خصوص 
حاالت افس���ردگی که از طری���ق بدگمانی درافراد 

ایجاد می شود.
دربح���ث ع���دم س���وءظن در حدیث���ی از حضرت 
ْکَذُب اْلَحِدْیِث  ّنَ َا

َ
رسول)ص( آمده است: »َفِاّنَ الّظ

ُس���وا َو ال َتناَجُش���وا َو ُکوُنوا  ُس���وا َو الَتَجّسَ َو ال َتَحّسَ
ِعباَد اهلِل ِاْخوانًا « اینکه نباید تجسس کرد و نباید 
پرده برداری و افشای عیوب کرد. وقتی کسی در 
خان���ه خ���ود و در محی���ط خصوصی خود مرتکب 
خطایی شده است، وقتی کسی اطالع پیدا کرد، 
نباید پرده برداری کند و افش���ا و اعالم کند، البته 
این مس���أله در مورد امور فردی و اس���رار اشخاص 
ح اس���ت. همچنین برمبن���ای این حدیث  مط���ر
اصل اخوت بین مس���لمین- که اصل پدافندی 
بس���یار مهمی اس���ت-  اصلی بسیار حیاتی و مهم 
اس���ت. آنچه که در س���یل ها و زلزله و بالیا مردم را 
کند اصل اخوت اس���ت  نس���بت به هم متحد می 
که مسأله ای بسیار مهم است. هر چه بین مردم 
جدایی بیندازیم و بنیان خانواده ها را از بین ببریم، 
کم از بین می رود و منسوخ  ارتباط بین افراد بشر کم 
می شود این دقیقا خالف آن چیزی است که در 
کید شده است:  اسالم وجود دارد. در اسالم دائم تا
»المؤمن مرآه المؤمن« حتی در جائیکه تش���ابه 
گوید  در دین هم وجود ندارد، باز هم اس���الم می 
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نسبت به غیرمسلمان محبت، رسیدگی و توجه 
داش���ته باش���ید و این خود اصل پدافندی بسیار 
مهمی است. بنابراین از خود دین و آیات قرآن و 
کرم)ص(  احادیث و سپس از تاریخ زندگی پیامبر ا

به این موضوع می رسیم. 
کرم )ص( متوجه  در بررسی تاریخ جنگ های پیامبر ا
می شویم، جنگی نبوده است که پیامبراعظم)ص( 
در آن از پدافند غیرعامل استفاده نکرده باشد. حتی 
گر فردی به فرماندهی منصوب  کرم)ص( ا پیامبر ا
کردند، افرادی را به عنوان مراقب بر فرمانده  می 
ج از مرحله ظاهر  ق���رار می دادن���د و اف���رادی را خار
کردند. این بسیار  برای بررس���ی اوضاع مامور می 
گر همین بررسی پدافند غیرعامل  جالب است؛ ا
را در جنگ های رسول خدا )ص( در نظر بگیریم 

خود کتابی مفصل خواهد شد.
  درجایی بیان نموده اید که  سرتاسر فقه ما 
برای پدافند غیرعامل مطلب دارد که باید کار 
میدانی خوبی در این زمینه انجام و مسائل از 
فقه استخراج شود؛ چه اقداماتی دراین زمینه 
از س���وی فقه���ا و متخصصین در فقه اس���المی 

صورت گرفته است؟
گوئیم پدافند غیرعامل اوال سیره عقال را  وقتی می 
داریم که یکی از ادله ما در فقه است. یعنی شما 
ب���رای مش���روعیت ه���ر کاری که ب���ه فقیه مراجعه 
کنید و می پرسید چه دلیلی برای این مطلب  می 
داری���د؛ او می توان���د آیات قرآن و روایات را بیاورد؛ 
اما چون این مس���أله تأسیس���ی نیست، قبل از هر 
چیز، سیره و ارتکاز عقال و فطرت بشر وجود دارد.
این امر جنبه فطری دارد و دین ما نیز براس���اس 
فطرت بش���ر اس���ت و چیزی را که بر خالف فطرت 
کند. این ها برای ما دلیل  ح نمی  بشر باشد، مطر
فقهی می شود. مضاف بر این، آیات و روایاتی که 
به آنها اش���اره ش���د نیز به این مسأله وجهه فقهی 
می ده���د. ل���ذا پدافند غیرعامل امری اس���ت که 
هرجامع���ه و حکومت���ی بای���د به آن توجه داش���ته 
باش���د. البته مراتب آن ب���ه لحاظ فقهی مختلف 
است؛ بنابراین به لحاظ فقهی، پدافند غیرعامل 

وجوبًا و استحبابًا مشروعیت دارد.
کی���د داش���ته اید که اس���اس دین بر   جنابعال���ی تا
مبنای پدافند غیرعامل نهاده شده است،به نظر 
می رسد این بیان به تبیین بیشتری نیاز داشته 
باش���د تا فه���م آن بهتر انجام ش���ود.چه ارتباطی 
میان اصل دین و پدافند غیرعامل وجود دارد؟
جوهر دین، پدافند غیرعامل اس���ت. از ابتدا که 
خداوند شریعت را فرستاده است؛ سئوالی وجود 
دارد و آن این است که در تمام زمان ها بشر عقل 
داشته است- البته اختالف مراتب وجود دارد- حال 
چه لزومی داشت که با وجود عقل، خدای تبارک 
و تعالی باز هم برای بشر پیامبر بفرستد؟ این ها 
درحقیقت برای آن است که پدافند غیرعامل را 
تشکیل دهد تا راه های به دست آوردن مصالح و 
راه های جلوگیری از مفاسد بشر را نشان دهد، تا 
راه مفاسد مسدود شود. این در خود دین خالصه 
می شود؛ دین یعنی همین! یعنی خدای تبارک 
و تعالی در همه امور چه فردی و اجتماعی و چه 
سیاس���ی و اقتصادی و نظامی،  راه های اساس���ی 
ا 

ّ
مصالح و راه های مفاسد را بیان کرده است.» ِإَن

ا َکُفوًرا )انسان -3(«  ِإَمّ ِکًرا َو ا َشا ِبیَل ِإَمّ َهَدْیَناُه الَسّ
. بنابراین دین آمده تا در کنار عقل بشری، تمام 
مصالح و مفاسد تبیین شود و انسان هم که مختار 

است تا راه درست یا نادرست را پی بگیرد.
ح فرمودید    ب���ا همی���ن توضیحات���ی که مط���ر
ام���روز همانن���د آنچ���ه که در فلس���فه، با عنوان 
فلسفه های مضاف مطرح می شود، آیا می توان 
همانند ابواب جدید فقهی چون فقه نظام ساز، 
فقه محیط زیست و ... بابی تحت عنوان فقه 

پدافند غیرعامل تعریف و ارائه کرد؟
درهر باب فقهی، وقتی جوهر آن را که بشکافیم، 
پدافن���د غیرعام���ل در آن وجود دارد. اما از جهت 
گر بخواهیم در حکومت اسالمی نهادی با  دیگر، ا
عنوان پدافندغیرعامل داشته باشیم- ما از حدود 
سال 1382 با مجموعه سازمان پدافند غیرعامل 
و جناب آقای س���ردار جاللی ارتباط داریم- تا در 
مجموع���ه فقه الحکومه بگنجد و احکام خاصی 
هم داشته باشد  و ما احکامش فقهی آن را  مدون 
و تنظی���م کنی���م؛ بل���ه ! در این صورت فقه پدافند 
غیرعامل به عنوان یکی از فقه های مضاف حتما 

ح خواهد بود.  مطر
 اقدامات پیشگیرانه در حوزه پدافند غیرعامل 
می تواند با برخی از حوزه های خصوصی والبته 
با تمام منافع عمومی)منافع ملی( ارتباط وثیق 
دارد؛ از یک سو حفظ کشور از گزند آسیب های 
مختل���ف حق قانون���ی نهادهای حافظ امنیت 
کش���ور اس���ت، از سوی دیگر منافع ملی قطعا بر 
منافع غیرعمومی اولویت و ارجحیت دارد؛ حال 
چگون���ه می توان مبانی فقهی- توجیهی برای 
کنترل حوزه خصوصی در راس���تای منافع ملی 
را ارائه داد که هم مبنای دقیق فقهی و شرعی 

داشته باشد و هم برای مخاطب غیرمتخصص 
باورپذیری عقالنی به همراه آورد؟

گر فقه پدافند  این مسأله از موارد مهمی است که ا
غیرعامل تاس���یس ش���ود، باید توجهی جدی به 
این موضوع داش���ته باش���یم. قانون و اصل اولیه 
در اس���الم عدم مداخله در حریم خصوصی افراد 
کید زیادی شده است.  است و روی این مسأله تا
از ای���ن مس���أله در ق���رآن و روایات نه تنها به عنوان 
یک حکم فقهی بلکه به عنوان یک اصل از اصول 
جامعه مس���لمین یاد ش���ده اس���ت. آیه 15 سوره 
مبارکه» نور« و روایاتی که در ذیل این آیه شریفه 
وارد ش���ده، نشان می دهد وقتی انسان، گناهی 
گ���ر بخواهد این گناه را  را از ش���خصی اط���الع دارد ا
در جامعه پخش کند مورد برخورد شدید »دین« 
گیرد و »دین« به هیچ وجه به این مسأله  قرار می 

اجازه نمی دهد.
 ام���ام کاظ���م)ع( به یکی از اصحاب خود } محمد 
بن فضیل{ فرمود: محمد! گوش و چش���م خود 
گر  را در م���ورد ب���رادران مس���لمانت تکذیب کن و ا
5۰ نفر از مردم عادل آمدند و در مورد مس���لمانی 
گفتند که او در خانه اش گناهی را مرتکب ش���ده 
است، ولی خود آن فرد اظهار کرد که من مرتکب 
}آن گناه{ نش���ده ام؛ قول این یک نفر را انتخاب 
گر بنا بر این است که گناه و ظلم و جرم  کن... .  ا
شخصی باشد، این امر بین خود فرد و خدای او 
کند یا خدا در قیامت می داند  است که یا توبه می 
کن���د... البته این در حوزه مس���ائل  ک���ه ب���ا او چ���ه  

شخصی است. 

 در کن���ار ای���ن آیات و این اص���ول؛ می بینیم وقتی 
کرم )ص( حکومت تشکیل دادند، برای  پیامبر ا
آنک���ه یه���ود عن���ود در آن حکومت نفوذ نکند و در 
درون جامعه مسلمین فتنه نکند، راهکارهایی را 
برای جامعه تدوین کردند. یا وقتی امام علی )ع( 
مالک اشتر را منصوب کردند، درباره کارگزارانی که 
او انتخاب کرده بود، می فرمایند که عیونی را برای 
آنه���ا ق���رار بده...  اینجا مرز میان فقه فردی و فقه 
اجتماعی کامال روشن می شود؛ یعنی تجسس در 
امور فردی اشخاص حرام است؛ یعنی اموری که 
نمی خواهد ضربه ای به دیگران و اجتماع و نظام 
بزند. در امور فردی کس���ی حق دخالت در حریم 
خصوصی افراد را ندارد و حرام موکد و مشدد است. 
اما وقتی در حکومتی احتمال داده می شود مأمور 
و مس���ئولی مورد طمع دشمنان قرار بگیرد، باید 
آن مس���ئول را مراقبت کرد و دید که با چه کس���ی 
کند و در س���فر های خارجی خود  ارتباط پیدا می 
با چه کس���ی در ارتباط اس���ت تا مبادا اس���رار نظام 
را ب���ه دیگ���ران منتقل کند... این در روش پیامبر 
خدا)ص( و امیرالمومنین )ع( هم بوده و به دستور 
شرعی خاصی هم نیاز ندارد. این امری است که 
»عقل« اینجا برای ثبات و استقرار این حکومت 
تعیین کرده اس���ت و منفعت این کار برای مردم 

وجامعه اسالمی است. 
گر مس���ئولی قراردادی برای کش���ور منعقد  مثال ا
کند که مضر به حال مملکت باشد و با او برخورد 
کم  م���ی ش���ود، در حقیقت}ب���ا این برخ���ورد{ حا
کم جامعه از منافع تک تک افراد  مسلمین و حا
کند؛ اینجا نمی توانیم مس���أله  جامع���ه دفاع می 

ح کنیم. تعارض و تزاحم را مطر
گر بین این مسأله و منافع فردی و اجتماعی   اما ا
تع���ارض و تزاحم به وجود آمد تکلیف چیس���ت؟ 
م���ن می خواه���م عرض کنم که این مس���أله فوق 
مس���ائل ف���ردی و بحث تزاح���م و موضوعی کامال 
جدا است.  مسأله تعارض و تزاحم در فقه جایی 
است که موضوع واحد باشد، ولی این دو موضوع 
جدا اند، یعنی یکجا حرمت حریم شخصی مطرح 
است که ورود به حریم شخصی افراد حرام است؛ 
ک���رم)ص( برخ���وردی ش���دید با کس���انی  پیامبرا
داش���تند ک���ه می خواس���تند از داخ���ل خانه افراد 
اطالع پیدا کنند و تعابیر تندی در مورد آنها به کار 
می بردند...اما آنچه که موضوع پدافند غیرعامل 
اس���ت، آن اس���ت که مراقبت ش���ود دش���من مثال 
براساس یک قرارداد،  بالیی بر سر جامعه نیاورد 
و در بنی���ه نظامی نف���وذ نکند...لذا موضوع فرق 
دارد و تعارض و تزاحم در این مسأله وارد نیست 
گان���ه اند . یعنی هر بش���ری که  و دو موض���وع جدا
ای���ن موض���وع را بر او بی���ان کنیم، متوجه خواهد 
ش���د که یک موضوع حکومت و اجتماع اس���ت و 
مصالح���ی ک���ه به مردم تعلق دارد و موضوع دیگر 

حریم خصوصی افراد است.
در بع���د کالن قضی���ه، این مس���أله برای برخورد با 
کس���انی است که می خواهند حکومت را متزلزل 
کنن���د و مخ���ل مصال���ح عامه و جامعه باش���ند. به 
گانه اند و نحوه  نظر بنده این ها دو موضوع جدا
ورود به هرکدام از آن ها، دالیل فقهی ، عقالنی و 

توجیهی خاص خود را دارند. 
 خیلی ممنونم از اینکه وقت خود را در اختیار 

ویژه نامه عماد قرار دادید
من هم برای شما آرزوی توفیق دارم

  مس���أله پدافند غیرعامل، ارتکازی و عقالنی اس���ت و امری نیس���ت که به صورت 
تازه و روی توافقاتی بین دولت ها و گروه ها و اش���خاص به وجود آمده باش���د؛ امری 
گر از خود فرد شروع کنیم، ارتکاز هر انسان  ارتکازی و عقالیی است به این معنا که ا
گوید که تو باید از خود در مقابل حوادثی که برای جس���م و روحت  عاقلی به او می 

به وجود می آید در ابعاد مختلف مراقبت کنی

  باید بنیه نظامی قوی و اصل »ارهاب« دش���من احیا ش���ود. »ُترِهبوَن ِبِه َعُدّوَ اهَّلِل 
ُکم..«. یعنی مشرکین و کفار باید مورد ارهاب مسلمین واقع شوند و این خود  َوَعُدّوَ

کنیم مسأله ای مهم است که ما آنرا از این آیه شریفه استفاده می 

کرم )ص( متوجه می ش���ویم، جنگی نبوده    در بررس���ی تاریخ جنگ های پیامبر ا
است که پیامبراعظم)ص( در آن از پدافند غیرعامل استفاده نکرده باشد



سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی از 
سازمان های مدرن از نظر ساختاری 
است که بخش عمده ای از محیط اجرای 
فعالیت ها و ماموریت های آن در دستگاه های 
اجرایی به ویژه ظرفیت کشوری است. در واقع 
این سازمان به نمایندگی از نیروهای مسلح 
وظیفه دارد تا ارتقای ساختارهای دفاعی، 
الزامات و بایسته های مقابله با تهدیدات 
و آسیب پذیری ها را در بدنه اجرایی کشور 
کرده و به غایت برساند. یکی از  پیگیری 
مهمترین وظیفه ها در این زمینه هماهنگی 
بین دستگاهی و ایجاد یک رویکرد اقناعی 
برای مسئوالن است تا با درک درستی از 
 مفاهیم پدافند غیرعامل در حوزه های
ماموریتی و تخصصی خود الزامات این 
دفاع را عملیاتی کنند. برای بررسی هرچه 
بیشتر این موضوع گفتگویی را با مهندس 
کننده  عبداهلل جاللی معاون هماهنگ 
کشور ترتیب  سازمان پدافند غیرعامل 
که ماحصل آن در ذیل از مد نظر  دادیم 

شما می گذرد.
  در سال های اخیر مفهوم پدافند 
غیرعامل بیشتر برای عموم جامعه نهادینه 
شده است. از منظر شما با توجه به تنوع 

فعالیت ها و همچون مساله علمی بودن 
و فناوارانه بودن، پدافند غیرعامل امروز 

چه معنا و مفهومی دارد؟!
که امروز مهم ترین  کنم  من احساس می 
وظیفه پدافند غیرعامل حفظ و ارتقای 
کارکردها و خدمات زیرساخت های حیاتی 
با استفاده از دانش نوین و به روز می باشد. 
جریان فناوری در حال تغییر ماهیت دارایی ها 
کشور است و لذا  و سرمایه های حیاتی 
پدافند غیرعامل نیز باید خود را متناسب با 
این تغییر و تحول به روزرسانی کند. ضمن 
اینکه افزایش سهم و نقش مردم در مباحث 
پدافند غیرعامل روزبه روز در حال افزایش 
است و این دامنه و برد موضوعات پدافند 

غیرعامل را افزایش می دهد.
  سازمان پدافند غیرعامل به نظر شما 
در طول سال های اخیر به چه میزان 
توانسته است به اهداف و برنامه های 

خود دست پیدا کند؟!
گر بخواهیم مجموعه اقدامات و دستاوردهای  ا
سازمان پدافند غیرعامل کشور را متناسب با 
سطح ایده آل و مطلوب خودمان که همان 
مطالبات و فرامین مقام معظم رهبری 
است، ارزیابی کنیم فاصله زیادی تا آنچه 

گفتگوی »عماد« با معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور

 ایجاد »فهم مشترک«
  از پدافند غیرعامل 

در دستگاه های اجرایی
 بازخوانی ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل کشور

 مطابق با بیانیه گام دوم انقالب
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 دشمن از همه حوزه ها به صورت کامال ترکیبی 
کند. همه این عناصر را به هم پیوند  استفاده می 
می زند و در هر زمانی از ترکیبی از قابلیت ها 
کند.  علیه ترکیبی از عناصر نظام استفاده می 
اینجا نقش پدافند غیرعامل پررنگ می شود. 
وقتی با چنین شرایطی روبرو هستیم الزامات 
گرایی و به روز بودن  هوشمندی، همه جانبه 
تحقق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه 
کنید  اجراست. نمونه هایی را مشاهده می 
که در مصاحبه های مسئوالن سازمان 
که  ح می شود  پدافندغیرعامل نکاتی مطر
شاید در کشور هنوز در دستگاه های اجرائی 
به این نکات پرداخته نشده است. دستگاه ها 
که برای این موضوعات  کنند  اعتراف می 
برنامه ای نداشته اند و به آن نپرداخته اند. این 
نشان می دهد سازمان پدافندغیرعامل یک 
گام یا چندگام جلوتر را می بینید و حرکت ها را 

کند.  پیش بینی می 
 یکی دیگر از راهبردهای مهمی که از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شده است 
بحث بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است. 
چه نسبتی بین این بیانیه و ماموریت های 

ح است؟! پدافند غیرعامل قابل طر
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی یک راهبرد و یک 
سیاست کالن و ارائه یک افق آرمانی برای چله 
گر فرض کنیم که چهل سال از  دوم انقالب است. ا
انقالب گذشته است و از نقطه ای شروع کرده ایم 
و به نقطه ای دیگر رسیده ایم بنابراین راهبرد 
رسیدن به قله بعدی را مقام معظم رهبری در 
این بیانیه کامال تبیین فرموده اند. کلید واژه های 
مهمی در این بیانیه است که باید به آنها توجه 
گرایی، دشمن شناسی، تبیین  شود. جوان 
مرزها با دشمنان و توجه به توانمندی های 
داخلی از این جمله است. چون این در سطح 
کالن است همه عناصرکشور از جمله حوزه 
پدافندغیرعامل را در برمی گیرد. ما ذیل این 
کنیم.  چتر باید ارتباط مفهومی و منطقی پیدا  
به نظرمن حوزه دشمن شناسی و تبیین خطوط 
مرزی با دشمن نقطه اتصال کلیدی ما با این 
راهبرد کالن است. اما سایرمفاهیم هم برای ما 
کامال موثر و پل ارتباطی بین حرکت های بعدی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در طول چهل 
سال آینده است. باید از این بیانیه استفاده 
کنیم و راهبردهای خود را در چهل سال آینده 
کالن  کلی و  کنیم. سیاست های  تدوین 
پدافندغیرعامل و اسناد راهبردی را با استناد 
به این بیانیه تدوین، بازنگری یا به روزرسانی 
کنیم و برنامه های عملیاتی بر این محورها 
تنظیم کنیم. اینها چهارچوب هایی است که 
کشور را به مسیر صعود به  کالن  برنامه های 
قله های مورد نظر نظام و الگوی چندگانه ای 
که مقام معظم رهبری تا رسیدن به تمدن نوین 
کند. این  اسالمی تعیین فرموده اند هدایت می 
ارتباط می تواند به این شکل در حوزه مفهومی 
و بعد به شکل عملیاتی اسناد، برنامه ها و 

چهارچوب های کاری را شکل بدهد.

 به عنوان سوال پایانی؛ سازمان پدافند 
کشور در آینده به چه سمت و  غیرعامل 
سویی پیش خواهد رفت؟! آن افق مطلوبی 
که شما برای سازمان مدنظر دارید چه 

مختصاتی دارد؟!
گر بخواهیم خیلی واضح مطرح کنیم عمق بخشی  ا
به مفاهیم پدافندغیرعامل در عرصه های مختلف 
سازنده افق مطلوب ما است. وقتی از فضای 
عمومی فاصله بگیریم و به فضای تخصصی ورود 
پیدا کنیم ضرورت دارد الزامات تخصصی و فنی 
دقیقی را تبیین کنیم. باید اسناد فنی و تخصصی 
کنیم. زمانی به مطلوب خود  زیادی را تولید 
رسیده ایم که این اسناد کامال دقیق در حوزه ها 
و عرصه های مختلف تنظیم شده باشد. حرف 
تخصصی، علمی و به روز و متناسب با شرایط 
کشور بزنیم. ضابطه و مقررات داشته باشیم. 
گر کسی گفت می خواهم یک شهر بسازم  یعنی ا
باید چهارچوب و الزامات پدافند غیرعامل در 
حوزه شهرسازی آماده باشد. باید حرف تخصصی 
در هر حوزه ای داشته باشیم. افق مطلوب ما 
رسیدن به چنین شرایطی در پدافندغیرعامل 
گرفته است.  است. تالش های زیادی صورت 
مشاورین بسیار زیادی آموزش داده شده اند. 
باید در حوزه های تخصصی ورود کرد تا فرآیندها 
شکل بگیرند. این کاری است که سازمان پدافند 
غیرعامل کشور نمی تواند به تنهایی انجام دهد 
چون عناصرتخصصی جمع نیستند. همانطور 
کرده است دستگاه های  که قانونگذار تعیین 
اجرائی باید خودشان این کار را انجام بدهند. 
برای مثال مقررات پدافندغیرعامل در حوزه 
ساختمان سال 91 ابالغ شده است. یعنی وزارت 
مسکن وقتی شروع به تدوین این مقررات کرد 
و بعد در شورای تدوین مقررات تصویب شد و 
وزیر راه و شهرسازی آن را ابالغ کرد. این یک سند 
مقرراتی ملی کشور است که نسخه دوم آن در 
بازنگری های سه ساله وزارت راه و شهرسازی به 
طور مرتب دنبال شده، تنظیم، مصوب و ابالغ 
شده است. بنابراین این به عنوان یک سند 
کشور نهادینه شده است. سازمان  جاری در 
پدافند غیرعامل کشور در زمان بازنگری در این 
گر قرار باشد وضعیت  سند مشارکت فعال دارد. ا
کشور از نظر ضوابط و الزامات پدافند غیرعامل 
مطلوب باشد همه دستگاه ها باید چنین فرایندی 
گر قرار است  را دنبال کنند تا به نتیجه برسانند. ا
شرایط مطلوبی را تعیین کنیم دستیابی به این 
اسناد، ضوابط و مقررات فنی و تخصصی و بعد 
پیاده سازی آن مورد نظر است. پیاده سازی و 
اجرا بسیار مهم است. خیلی از مقررات در کشور 
گر ضوابط،  هستند که پیاده سازی نمی شود. ا
اجرایی نشوند در همه حوزه ها در کشور چنین 
وضعیتی را خواهیم داشت. افق مطلوب ما 
رسیدن به چنین شرایطی است که هم ضوابط و 
مقررات فنی و تخصصی مصوب داشته باشیم و 

هم سازوکارهای اجرائی داشته باشیم. 
 خیلی متشکرم از جنابعالی

من هم از شما سپاسگزارم. 

ادامه از صفحه15
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کردیم وجود  که باید بدان دست پیدا می 
گر مبنای مقایسه را وضعیتی قرار  دارد اما ا
دهیم که پیش از تشکیل سازمان پدافند 
غیرعامل کشور وجود داشت باید بگوییم 
که اقدامات بسیار موثر و دستاوردهای 
بسیار چشمگیری طی سال های متمادی 
به دست آمده است. به هر تقدیر سازمان 
پدافند غیرعامل کشور در سال های اخیر 
اقدامات راهبردی در حوزه ساختارسازی، 
گذاری و تولید اسناد باالدستی  سیاست 
که این دستاوردها  سامان داده است 
و موفقیت ها می تواند در دهه های آتی 
بستر یک رشد چشمگیر و قابل توجه در 
گردد. در حوزه  حوزه پدافند غیرعامل 
رصد و شناسایی تهدیدات مدرن و 
مقابله با این تهدیدات نیز سازمان پدافند 
غیرعامل کشور با راه اندازی قرارگاه های 
عملیاتی در حوزه های سایبری، زیستی، 
شیمیایی، پرتوی و... بسترهای الزم 
جهت رصد و مقابله با این تهدیدات را 

فراهم کرده است. 
 تحلیل و ارزیابی شما از فشار فزاینده 
آمریکا در سال های اخیر علیه ایران 
چیست و تاب آوری حیرت انگیز ملت 
ایران در برابر این فشار را چگونه تحلیل 

کنید؟! و ارزیابی می 
که در  در دو سال اخیر دشمن هر آنچه 
کار گرفته است و ما   توان داشته علیه ما به 
شدیدترین فشارهای اقتصادی، سیاسی 
کنیم اما باید دید که  و امنیتی را تجربه می 
هدف اصلی دشمن از این فشارها چه بوده 
است. به نظر ما براندازی نظام جمهوری 
کارزار  اسالمی هدف راهبردی دشمن از 
کثری بوده است. به نظر من  فشار حدا
باید ارزیابی کرد که آیا دشمن امروز به این 
هدف رسیده است و یا نه؟ قطعًا ما متحمل 
برخی خسارت ها و هزینه ها در کشور در 
فرایند مقاومت در برابر دشمن شده ایم اما 
آمریکا به هدف خود نرسیده است و تحلیل 
و ارزیابی من این است که به زودی تمام 
این فشارها از بین می رود چرا که دشمن 
در اجرای برنامه ها و ماموریت های خود 

کام مانده است. نا
که درست  ضمن اینکه باید دانست 
که مقاومت هزینه دارد اما تسلیم  است 
هم بی هزینه نیست و هزینه تسلیم 
گزاف تر از هزینه مقاومت است.  بسیار 
که  البته باید اینکه را هم درنظر داشت 
همین شرایط سخت و فرایند مقاومت 
در برابر آمریکا باعث شده است که کشور 
به سطحی از خودکفایی و حتی استقالل 
از درآمدی های نفتی دست پیدا کند که 
مطمئنا در آینده ثمرات و فرصت های 

هویدا می شود.
  یکی از راهبردهای اساسی مقام معظم 
رهبری ایده ایران قوی است. به نظر 
شما چگونه می توان استحکام درونی 

ایران را تقویت کرد و به راهبرد ایران قوی 
جامه عمل پوشاند؟ سازمان پدافند 
غیرعامل در این عرصه چه اقداماتی 

می تواند داشته باشد؟!
کشورها متمایز  که ایران را از سایر  آنچه 
کند اتکای نظام سیاسی آن بر مردم  می 
است. این  مردم محوری چه در انقالب 
اسالمی، چه در دوران هشت سال دفاع 
مقدس و چه در سایر ادوار همواره خود 
را نشان داده است و راز موفقیت ایران در 

تمامی بحران بوده است.
به نظر من ایران قوی برآمده از دل یک 
گر نقطه  جامعه قوی و مستحکم است. ما ا
اتکا را مردم قرار دهیم و به آنها اعتماد کنیم 
و از ظرفیت های آنها استفاده کنیم قطعًا 
پیروز میدان هستیم و می توانیم استحکام 
درونی کشور را تقویت ببخشیم. در نگاه 
پدافند غیرعامل هم این  مردم محوری 
در اولویت است و سازمان در رویکردهای 
جدید خود تالش دارد تا بیش از گذشته 
ظرفیت های مردمی در عرصه های مختلف 

را فعال نماید.
    از جمله اسناد راهبردی کشور در 
گام دوم انقالب  هزاره جدید، بیانیه 
اسالمی است. تحلیل و ارزیابی شما از 
بیانیه چیست و چه نسبتی بین پدافند 
گام دوم انقالب  غیرعامل و بیانیه 

وجود دارد؟!
بیانیه گام دوم انقالب در واقع منشور حرکت 
نظام اسالمی در مقطعی از  شرایط زمانی 
است که ما بسیاری از چالش ها را پشت 
گذاشتیم. در چهل سال اول، نظام  سر 
اسالمی به دنبال تثبیت و نهادینه سازی 
بوده است اما امروزه به لطف خدا و با حمایت 
مردم و هدایت مدبرانه رهبر معظم انقالب 
اسالمی ما امروز دارای قدرت و اقتدار ملی 
گام دوم انقالب ما باید  هستیم لذا در 
کنیم تا  حرکت نوین و جدیدی  تالش 
در تراز آرمان های انقالب اسالمی شکل 
دهیم. بیانیه گام دوم انقالب با جزئیات 
این مسیر و این خط مشی را تبیین کرده 
گام دوم انقالب به مثابه  است. بیانیه 
منشوری برای دومین مرحله خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود 
و فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی را 

رقم خواهد زد.
انقالب اسالمی در این   رهبر معظم 
بیانیه ظرفیت های مهم کشور برای گام 
دوم انقالب از نیروی انسانی مستعد و 
کارآمد و فرصت های مادی را برشمردند 
و توصیه هایی برای ایجاد تمدن نوین 
اسالمی و آمادگی برای پیشرفت در 
حوزه های علمی و پژوهشی، معنویت، 
اخالق، اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد، 
استقالل، آزادی، عزت ملی، روابط خارجی 
و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی تهیه 

و تدوین کردند.

 یکی از مواردی که در جای جای این بیانیه 
به نظر بنده قابل توجه است مسئله امید 
به آینده و نگاه خوش بینانه است. انقالب 
اسالمی دیگر آن نهال دیروز نیست بلکه 
درخت تنومند و مقاومی است که سایه سار 
آن امروز غرب آسیا را تحت پوشش خود 

قرار داده است.
 سازمان پدافند غیرعامل کشور در تالش 
است تا مأموریت های خود را متناسب با 
این سیاست راهبردی و این خط مشی 
کند. ما باید به دنبال تبیین  بازخوانی 
نقش و جایگاه پدافند غیرعامل در مسیر 
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن 
سازی اسالمی ایرانی باشیم. البته در بعد 
گیری  عملیاتی سازمان جهت تقویت بهره 
از سرمایه انسانی جوانان، متعهد و انقالبی 

کار دارد و  برنامه های جدی در دستور 
حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال 
در حوزه های مرتبط با پدافند غیرعامل را 
تبدیل به یک اصل کرده است. همچنین 
پدافند غیرعامل تالش دارد تا سبک زندگی 
پدافند غیرعامل را با استفاده از روش های 
نوین در معرض انتخاب مردم قرار دهد.

به نظر شما چگونه می توان مباحث و 
الزامات پدافند غیرعامل را در الیه های 
کشور به ویژه دستگاه های  اجرایی 

دولتی پیاده سازی کرد؟!  
سوال بسیار خوبی است. اساسا میدان 
و عرصه اجرای مفاهیم و الزامات پدافند 
غیرعامل دستگاه های اجرایی است. 
کشور نیز یک  سازمان پدافند غیرعامل 
سازمان راهبردی و میان بخشی است که 
کند تا ظرفیت خود سازمان ها  تالش می 
کند و آنها را به سمت  و بخش ها را فعال 
اجرای مفاد پدافند غیرعامل ببرد. من 
کردن مفاهیم  که عملیاتی  بر این باورم 
و الزامات پدافند غیرعامل در الیه های 
اجرایی در وهله نخست منوط به ایجاد 
یک فهم مشترک در خصوص حوزه های 
پدافند غیرعامل کشور است. خوشبختانه 
طی سال های اخیر این فهم مشترک در 
کشور  بخش عمده ای از بدنه اجرایی 
به ویژه در حوزه های فنی و زیرساختی 
ایجاد شده است و ما امروز حتی در سطح 
شهرستان ها هم شاهد فعالیت های مثبتی 
در عرصه های پدافند غیرعامل هستیم 
اما اینکه بگوییم از شرایط فعلی راضی 

هستیم قطعًا این طور نیست.
که سازمان پدافند    افق مطلوبی 
کشور با توجه به شرایط و  غیرعامل 
اقتضائات کنونی کشور در پی آن است، 

چیست؟!
سازمان پدافند غیرعامل کشور تالش دارد 
تا آمادگی در کشور به ویژه دستگاه های 
اجرایی را به حدی برساند که عماًل اثر تهدید 
احتمالی و آسیب پذیری بر دارایی های 
حیاتی کشور را به صفر برسد. این ایده آل و 
آرمان پدافند غیرعامل است.خوشبختانه 
کارکردهای  امروز هم استمرار خدمات و 
زیرساخت های حیاتی در شرایط خاص 
کشور از منظر  نشان می دهد وضعیت 
پدافند غیرعامل به نسبت مطلوب است 
البته ما همیشه مبحث »ایمنی، امنیت و 
دفاع« را نسبی می دانیم و هیچ وقت خود 
را ایمن از تهدیدات و آسیب پذیری ها 
نمی پنداریم. اما به هرحال تجربه چهل 
سال فعالیت تحت شدیدترین شرایط و 
کشور یک پختگی و تجربه  بحران ها به 

قابل توجه را اعطا کرده است.
که در اختیار ما قرار   تشکر از وقتی 

دادید.
من هم از شما و مجموعه روابط عمومی 

سازمان متشکرم.  

          جریان فناوری در حال تغییر ماهیت 
دارایی ها و سرمایه های حیاتی کشور 
اس���ت و ل���ذا پدافند غیرعام���ل نیز باید 
خود را متناسب با این تغییر و تحول به 

روزرسانی کند

 ما متحمل برخی خسارت ها 
ً
           قطعا

و هزینه ها در کشور در فرایند مقاومت 
در برابر دش���من شده ایم اما دشمن به 

هدف راهبردی خود نرسیده است

     باید به دنبال تبیین نقش و جایگاه 
پدافند غیرعامل در مسیر خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی اسالمی 

ایرانی باشیم

    ما همیشه مبحث »ایمنی، امنیت و 
دفاع« را نسبی می دانیم و هیچ وقت خود 
را ایمن از تهدیدات و آس���یب پذیری ها 

نمی پنداریم



 سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی چیست 
و چه کاری انجام می دهد؟

ICDO
سازمان بین المللی دفاع مدنی یک نهاد بین دولتی است که وظیفه 
دارد با فراهم آوردن حمایت و مساعدت از جمعیت خود و حفاظت از 
اموال و محیط زیست ، در توسعه یک کشور کمک کند. این سازمان از 
اعضای نهادها و سیستمهای دفاعی مدنی ملی و همچنین خدمات 
اضطراری در تالش برای آماده سازی و پاسخگویی در برابر بالیای 
کند.ICDO  با ارائه  طبیعی و انسانی ساخته شده پشتیبانی می 

کمکهای فنی ، مشاوره ، آموزش و دسترسی به شبکه بین المللی از 
متخصصان در زمینه پیشگیری و مدیریت حوادث ، در بهبود آژانس 

ها و ساختارهای دفاع غیرنظامی کمک می کند.
قانون اساسی و مقررات

سازمان بین المللی دفاع مدنی )ICDO( یک سازمان بین دولتی 
است که هدف آن کمک به توسعه توسط دولت های سازه ها برای 
حراست از حمایت و کمک به جمعیت ها و همچنین برای حفاظت از 
اموال و محیط زیست در مواجهه با بالیای طبیعی و انسانی است.این 
 با عنوان حفاظت مدنی ، دفاع مدنی شناخته می 

ً
سازه ها ، که عموما

شوند ، همگی درگیر مدیریت شرایط اضطراری هستند. 
کشورهای عضو

که قانون اساسی آن را  کشورهایی  کلیه  عضویت در ICDO برای 
می پذیرند باز است و سی روز پس از واریز سند تصویب یا الحاق 

قابل اجرا است.

کشورهای ناظر
همه کشورها ممکن است درخواست کنند که به عنوان ناظرپذیرفته 
شوند. این وضعیت تمامی امتیازات عضویت دولت را ارائه نمی دهد. 
ناظر ممکن است در کلیه فعالیت های ICDO شرکت کند و بدون حق 
رأی به جلسات مجمع عمومی دعوت شود. وضعیت ناظرهر دو سال 
توسط مجمع عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و تا جایی که دولت 
از این طریق سود می برد ، تمایل خود را به فعالیت ها و برنامه های 

سازمان نشان می دهد.
اعضای وابسته

وضعیت عضویت در شرکتهای وابسته ممکن است به:
دسته 1: سازمان ها ، انجمن ها ، بنیادها ، مؤسسات دانشگاهی 
که فعالیت های آنها نزدیک به وظیفه  و علمی دولتی و غیردولتی 

ICDO است.
که فعالیت آنها به  دسته 2: شرکتهای خصوصی تجاری یا صنعتی 

دونالد ترامپ با تاختن به سیاست های 
دولت پیشین آمریکا و طعنه زدن به 
رویکرد مدارا و مماش���ات اوباما با ایران از 
ج  توافق هسته ای معروف به برجام خار
شد و این پیمان بین المللی را با دکترین 
کثری جایگزین نمود. ترامپ  فش���ار حدا
ب���ا اتخ���اذ این رویکرد نه به دنبال انزوا و یا 
کنت���رل ایران بلک���ه براندازی کامل نظام 
جمهوری اس���المی بود هرچند که گاهی 
ای���ن موض���وع را کتمان کرده اس���ت. اما 
کث���ری که ق���رار بود  سیاس���ت فش���ار حدا
ط���ی فق���ط چندم���اه بعد از اردیبهش���ت 
97 و خ���روج آمری���کا از برج���ام کار ای���ران را 
یکسره کند نه تنها به اهداف خود نرسید 
کن���ون و در آس���تانه انتخاب���ات ریاس���ت  ا
جمهوری ایاالت متحده به پاشنه آشیل 
ترامپ تبدیل شده است و دموکرات ها و 
جمهوری خواهان بر این شکست صحه 
کشهایی که آزادانه و زیر  گذاشته اند.نفت 
پرچم جمهوری اسالمی پهنه اقیانوس 
کاس پهل���و  کارا آرام را می پیماین���د و در 
گیرند شاهدی آشکار بر این شکست  می 
است.  رد درخواست تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران توسط اعضای شورای 
امنیت و نیز همراهی نکردن کش���ورهای 
اروپایی و اعضای برجام برای بازگرداندن 
مکانیسم ماشه و توافق 25ساله با چین 
برگ های دیگری از شکس���ت کارزار فشار 
کثری علیه ایران محسوب می شوند. حدا
در زمینه شکست فاحش استراتژی فشار 
کث���ری ترام���پ تحلیلگ���ران غربی از  حدا
همان ابتدا موضع خود را به کرات اعالم 
کرده اند.  پایگاه خبری بیزینس اینسایدر در 
گوست 2۰2۰ با عنوان  گزارشی در تاریخ 15آ
کثری ترامپ کوچکترین  »چرا فشار حدا
تکانی به ایران نمی دهد؟« نوشت فشار 
کث���ری نتوانس���ته اس���ت ب���ه هدف  حدا
ظاهری خود یعنی بازگرداندن تهران به 
کره برای توافقی گسترده تر، توافقی  میز مذا
که منجر به تغییر رفتار ایران شود دست 
یابد. دلیل اصلی این شکست این نیست 
که تحریم ها از شدت و سختگیری کافی 

برخوردار نیستند بلکه به دلیل این است 
گونه  که شرایط سیاسی داخلی ایران هیچ 
مقبولیتی برای آمریکا قائل نیست. این 
گ���زارش همچنین اضافه کرده اس���ت که 
خروج آمریکا از برجام این باور عمیق را در 
بین تمام مردم ایران ، نخبگان سیاسی 
و حتی کس���انی ک���ه دلخوش به تعامل با 
آمری���کا بودن���د به وج���ود آورد که برقراری 

رابطه با آمریکا حتی در دوردس���ت ها نیز 
وج���ود ن���دارد و هیچ ثمری نیز ندارد. ترور 
سردار محبوب ایرانی ها قاسم سلیمانی 
در ژانویه این وضعیت را بدتر و احساسات 

جامعه ایرانی را جریحه دار کرد.
همچنین سایت خبری فارینپالیسی در 
جوالی 2۰2۰ در گزارشی با عنوان »ایران 
کثری ایمن  در براب���ر کمپی���ن فش���ار حدا

ش���ده است«نوشت ترامپ در حالی رجز 
کند که ایران برای  می خواند و عنوان می 
توافق بزرگ منتظر نتیجه انتخابات آمریکا 
گرچه متحمل  نباش���د که اقتصاد ایران ا
رنج هایی شده است اما در مسیر سقوط 
قرار ندارد و اعداد و ارقام نشانه های روشنی 
از بازگش���ت و بهب���ود وضعیت اقتصادی 
ایران نش���ان می دهند. این گزارش افشا 
کند که ترامپ بسیار مایل است قبل  می 
گر  از انتخاب���ات آمریکا خود را یک معامله 
کره با ایران را  ماه���ر جل���وه دهد و باب مذا
ب���از ک���رده و از این موض���وع به عنوان یک 
ب���رگ برن���ده برای خود اس���تفاده کند اما 
کامال در اش���تباه اس���ت و ایران دست وی 
را خوان���ده اس���ت در حقیق���ت اقدام���ات 
ترامپ پتانس���یل دیپلماس���ی را مسدود 
ک���رده اس���ت بنابراین هی���چ اعتمادی در 

ایران به آمریکا وجود ندارد.
 خبرگزاری الجزیره نیز با رویکردی دیگر به 
این موضوع پرداخته و در سپتامبر 2۰19 
در یادداشتی عنوان کرده که ترامپ بارها 
کره بدون پیش  تمای���ل خ���ود را برای مذا
ش���رط با ایران را بیان کرده و حتی اخراج 
جان بولتون معمار اصلی استراتژی فشار 
کثری نیز برای نشان دادن حسن نیت  حدا
کند که  بوده است. این گزارش عنوان می 
کثری هنوز زود  برای اعالم مرگ فشار حدا
است و این رویکرد به زمان بیشتری برای 
موفقیت و اثرگذاری نیاز دارد. هرچند که 
این استراتژی به هیچ وجه کامل نیست 
کنند  اما آنقدر که منتقدان سر و صدا می 
ناقص نیست و هنوز امکان موفقیت آن 
وج���ود دارد. ای���ن گ���زارش نومیدانه ابراز 
کند البته هیچ تضمینی وجود نداردکه  می 
کثری ایران را به زیر  استراتژی فشار حدا
گر منتقدان  س���لطه آمریکا در بیاورد اما ا
راه ح���ل بهتری س���راغ دارند ارائه دهند. 
کند چنانچه  الجزی���ره ابراز امیدواری می 
اتحادی���ه اروپا نیز ب���ا آمریکا همراهی کند 
کره بکشانند. می توانند ایران را پای میز مذا
کره ای که آمریکا در آن دس���ت برتر را  مذا

داشته باشد.
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روایتی از بهت جهانی از تاب آوری ایرانی

 شکست کارزار 
»فشار حداکثری« در برابر 

راهبرد »مقاومت فعال«
دکتر حنیف غفاری -کارشناس روابط بین الملل



تعهد ICDO نزدیک است.
آنچه ICDO انجام می دهد

1- ظرفیت سازی ملی
ICDO به موجب قانون اساسی خود:

• خدمات دفاع غیرنظامی ملی به کشورهای عضو ارائه می کند
• آنها را در سطح بین المللی ارائه می کند

• همکاری و مشارکت برای ایجاد و تقویت ساختارهای دفاع 
غیرنظامی ملی

• تمدید کمک و مشاوره خدمات فنی به خدمات دفاع غیرنظامی ملی
• برنامه های آموزشی و اطالع رسانی را برای پرسنل خدمات دفاع 

غیرنظامی و جامعه، طراحی و توسعه می دهد.
2- آموزش

ICDO از طریق برنامه های مختلف آموزشی نظری و عملی آموزش 
کارمندان ارشد حفاظت غیرنظامی را اجرا می کند. این موارد شامل 

کلیه جنبه های مدیریت فجایع ، قبل ، حین و بعد از فاجعه و همچنین 
استفاده عملی و نگهداری مواد برای حفاظت غیرنظامی ، دفاع 

غیرنظامی و خدمات اضطراری می شود.
3- ممیزی و مشاوره

ICDO  متعهد است که به منظور ارتقاء ساختارهای ملی کشورهای 
عضو خود برای تقویت ظرفیتهای خود ، کمك کند.ICDO  به طور 
مرتب از متخصصان می خواهد ارزیابی ریسک را انجام دهند ، مشاوره 
بگیرند و به کشورهای عضو در اجرای سیاست های جدید کمک کنند 
از سال ICDO ، 2004 خدمات حسابرسی و مشاوره را به ساختارهای 

دفاع ملکی ملی ، از جمله در زمینه های زیر ارائه می دهد:
• ایجاد تیم پاسخ سریع

• مطالعات در مورد تقویت ظرفیت سازی در جهت کاهش ریسک ارضی
• تجزیه و تحلیل منابع خصوصی و عمومی و استراتژی های مداخله 

در مواقع اضطراری

گاهی نمایندگان در مورد نقش مدیریت  • افزایش آ
ارضی در مقابله با حوادث

4- کمک فنی
از سال ICDO ، 2002 یک برنامه مساعدت فنی 
را برای ترویج توسعه ساختارهای ملی حمایت 
غیرنظامی کشورهای عضو اجرا کرده است. 

دستورالعمل سازمان گسترش یافته که شامل 
تجهیزات اضطراری است. به عنوان بخشی از این 

برنامه ، ICDO از کانتون ها و شهرداری های سوئیس 
دعوت کرده است تا تجهیزات اضافی را که ممکن است برای 

منافع اعضای آن در اختیار ICDO قرار دهند ، اهدا کنند.
5- کمک های انسان دوستانه

ICDO برای هماهنگی برنامه های خاص پروژه های بشردوستانه 
همکاری نزدیک با شریک استراتژیک EMERCOM روسیه دارد.
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گاردین نیز در گزارشی که در ماه اوت سال 
2۰19 منتشر کرده اینچنین تیتر زده »چرا 
کثری نتایج حداقلی را به همراه  فشار حدا
دارد«. در این گزارش عنوان ش���ده است 
که ترامپ در حالی به استقبال انتخابات 
2۰2۰ می رود که هیچ موفقیت چشمگیری 
در سیاست خارجی وی دیده نمی شود 
و خروج از توافق هسته ای و اعمال فشار 
کث���ری علیه ایران نیز یک شکس���ت  حدا
واضح است. تالش برای برکناری مادورو 
شکستی دیگر در کارنامه سیاسی ترامپ 
بوده و شاید افتخارآمیزترین کار او دیدار با 
رهبر کره شمالی بود که آنهم یک موضوع 
توخالی بود و کره ش���مالی مدام در حال 
توسعه زرادخانه های خود است. گاردین 
کثری  کند که استراتژی فشار حدا ادعا می 
کنون نتیجه مثبتی به بار نیاورده است.  تا
ای���ران برنام���ه هس���ته ای خ���ود را فراتر از 
محدودیت های توافق 2۰15 جلو می برد. 
کند و  در خلیج فارس تهاجمی تر عمل می 
پیشنهاد واسطه ها برای گفتگو با ترامپ 

را چندین بار رد کرده است.
س���ایت آتالنتی���ک کانس���یل نی���ز در م���اه 
ج���والی 2۰2۰ در یادداش���تی عن���وان 
کند کهایاالت متحده از زمان خروج  می 
از توافق هس���ته ای 2۰15 توانس���ته است 
ی���ک رژیم تحریم قوی علیه ایران اعمال 
کند و خساراتی را به اقتصاد وارد کند که 

ش���یوع کرونا نیز آن را تش���دید کرده است 
ام���ا این کمپین در دس���تیابی به اهداف 
کام بوده و حتی بدتر از آن نتیجه  خود نا
معکوس داده است. تهران به جای مهار 
برنامه هسته ای خود از ماه مه 2۰19 به طور 
مداوم آنرا گسترش داده است. فعالیت ها 
و نفوذ آن در منطقه هیچ افتی نکرده است 
و ب���دون هی���چ ترس���ی هواپیم���ای بدون 
سرنش���ین آمریکا را در ژوئن 2۰19 س���اقط 
کرد. این امر نشان می دهد که استراتژی 
دولت ترامپ از تناقضات ذاتی رنج می برد 
و اثربخش���ی خود را از دس���ت داده است. 
این نشریه همچنین به نقل از ژنرال کنت 
کند  مکنزی فرمانده سنتکام تحلیل می 
که یکی از دالیل شکست استراتژی فشار 
کث���ری عدم پش���تیبانی این رویکرد  حدا
توسط اهرم نیروی نظامی و فقدان تهدید 
معتبر نظامی اس���ت. ترس و عدم تمایل 
دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ برای 
استفاده از نیروی نظامی علیه ایران کامال 
مشهود است. در آخرین اظهار نظر کاماال 
هری���س معاون ج���و بایدن در مناظره ای 
ک���ه ب���ا مایک پنس داش���ت اع���الم کرد که 
اس���تراتژی ترامپ یک شکس���ت فاحش 
بود. ضربه مغزی س���ربازان آمریکایی در 
عین االسد زیر غرش موشک های ایران 
که با هیچ پاس���خی از س���وی آمریکا همراه 
که آنها فقط دچار س���ردرد ش���ده بودند، نب���ود و ترام���پ ب���ه دروغ اع���الم کرده بود 

تایید این مدعاست. این مواردی که به 
آنها اشاره شد تنها بخشی از تحلیل های 
اعتراف گونه رسانه ها و تحلیلگران غربی 
است که آشکارا و طی یکسال گذشته به 
کثری آمریکا  شکست استراتژی فشار حدا

علیه ایران اذعان کرده اند.
در پای���ان باید یادآوری کرد که سیاس���ت 
تحری���م سال هاس���ت که برای دو کش���ور 
ای���ران و آمری���کا کامال واژه ای آشناس���ت. 
آمریکا به عنوان یک کش���ور که به تحریم 
اعتیاد دارد و جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان س���یبل اصلی تحریم های ایاالت 
متحده که در مقاطعی توانسته اتحادیه 
اروپا و نهادهای بین المللی مانند شورای 

امنیت را نیز با خود همراه کند. استراتژی 
کثری هم در واقع ادامه همان  فشار حدا
روند تحریم ها بود که آمریکا سعی کرد با 
نامی جدید معتبر بودن و اثربخش بودن 
آنرا القاء کند اما راهبرد مقاومت فعال که 
ح  و تبیین  توسط مقام معظم  رهبریمطر
گردید باعث شد که جمهوری اسالمی ایران 
کننده دیگری  علیرغ���م عوام���ل مداخله 
مانند شیوع ویروس کرونا،انعطاف پذیری 
باالیی را از خود نش���ان دهد و تاب آوری 
کنن���ده خ���ود را ک���ه حاص���ل چهل  خیره 
خ بکشد.  سال تجربه پایداری است به ر
راهب���رد مقاومت فعال در قالب کنش ها 
کنش های س���نجیده حس���اب شده  و وا
و هدفمن���د باع���ث ش���ده ک���ه جمهوری 
اسالمی در دام بازی های دشمن نیفتد 
و با اس���تفاده از ظرفیت های باالی خود 
تمامی توطئه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماع���ی، فرهنگی، نظام���ی و امنیتی 
دش���من را خنثی کند. آنچه که دش���من 
کثری طی این دو سال  در قالب فشار حدا
ارائه کرده در حقیقت یک جنگ ترکیبی 
تمام عیار  و علیه موجودیت و کیان نظام 
جمهوری اسالمی بوده است. دشمن در 
این جنگ سعی کرد از طریق فشارهای 
اقتصادی و تحریم، دمیدن در ناآرامی های 
داخلی و از همه مهمتر ترور سردار بلندآوازه 
جهان اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی 
حلقه های محاصره را تنگ و تنگ تر کند 
و در نهایت به هدف اصلی خود برسد اما 
پس از دو سال نه در عرصه اقتصادی به 
اهداف خود رسید نه در عرصه اجتماعی و 
امنیتی طرفی بر بست و نه به لحاظ نفوذ 
منطقه ای توانس���ت جلو ایران را گرفته و 
ک  جبهه مقاومت را تضعیف کند. خون پا
و مطهر شهید سلیمانی همچون بارانی 
است که تمام عرصه گیتی را در بر گرفته و 
هر روز گل های زیبای مقاومت را شکوفاتر 
و بارورت���ر خواه���د ک���رد. بدین ترتیب هم 
معادالت دشمن بر هم خورده و هم موج 
امی���دواری در دل ملت های آزاده جهان 

روز به روز پر رنگ تر و زنده تر شود.

کثری هم در            اس���تراتژی فش���ار حدا
واق���ع ادامه همان رون���د تحریم ها بود 
که آمریکا سعی کرد با نامی جدید معتبر 
بودن و اثربخش بودن آن را القاء کند اما 
راهبرد مقاومت فعال که توس���ط مقام 
معظم  رهبری مطرح  و تبیین گردید باعث 
شد که جمهوری اسالمی ایران علیرغم 
کننده دیگری مانند شیوع  عوامل مداخله 
ویروس کرونا، انعطاف پذیری باالیی را 
کننده  از خود نشان دهد و تاب آوریخیره 
خ���ود را ک���ه حاصل چهل س���ال تجربه 

خ بکشد پایداری است به ر

      ر اهب���رد مقاوم���ت فع���ال در قال���ب 
کنش های سنجیده حساب  کنش ها و وا
شده و هدفمند باعث شده که جمهوری 
اسالمی در دام بازی های دشمن نیفتد 
و با استفاده از ظرفیت های باالی خود 
تمامی توطئه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماع���ی، فرهنگ���ی نظام���ی و امنیتی 

دشمن را خنثی کند



معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل در گفت وگو با »عماد«:

 فناوری نباید 
 به دروازه ای برای نفوذ
 و وابستگی تبدیل شود
بومی سازی دانش پدافند غیرعامل یک اولویت است
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معاون آموزش و پژوهش سازمان 
کشور مهم ترین  پدافند غیرعامل 
دستاورد سازمان پدافند غیرعامل کشور را 
کید  گفتمان سازی در حوزه بازدارندگی با تأ
بر شناخت دشمن می داند. وی در عین 
حال معتقد است پدافند غیرعامل فرآیندی 
گفت وگوی سردار  گراست. مشروح  توسعه 
کائینی، معاون آموزش و  دکتر محمدرضا 
پژوهش سازمان پدافند غیرعامل با ویژه نامه 

عماد را در ادامه می خوانید.
 پدافند غیرعامل در سال های اخیر بیش 
از گذشته مورد توجه مردم و مسئوالن بوده 
است.  تحلیل و تفسیر شما از معنای امروز 

پدافند غیرعامل چیست؟!
همگام با پیشرفت بشر در عرصه های 
مختلف، مفهوم تهدیدات و آسیب ها نیز 

کرده است. در همین راستا، حوزه  تغییر 
پدافند غیرعامل نیز با موضوع و مفاهیم 
جدیدی در حوزه فعالیت خود روبه رو 
شده است. یکی از مهم ترین این مفاهیم 
که در حوزه های  نوین، تاب آوری است 
ح  اقتصادی، سیاسی و زیرساختی مطر
است. همچنین در این حوزه با مفهوم 
حفاظت از زیرساخت ها در ابعاد مختلف 
روبه رو هستیم که امروز در بیان مسئوالن، 
دانشگاهیان و ارکان مختلف کشور، اهمیت 

آن به درستی مشخص است. 
از سوی دیگر، موضوع جنگ اقتصادی تا چند 
سال پیش در بین مردم و مسئوالن ناآشنا 
بود، اما امروز تمام اقشار جامعه با پوست و 
گوشت خود مفهوم جنگ اقتصادی را لمس و 
کنند و مقاالت بسیاری در این مورد  درک می 

منتشر شده که به نقش فرماندهان جنگ 
اقتصادی و مردم در این جنگ، بیکاری و 
موارد این چنینی می پردازند.  مفهوم پدافند 
غیرعامل از فیزیک، کالبد و زیرساخت فراتر 
رفته و امروز به حوزه های مقاومت، تاب آوری 
و آشنایی مردم با این مفاهیم رسیده است. 
خوشبختانه حساسیت مردم و مسئوالن 
نسبت به مقوله پدافند غیرعامل افزایش یافته 
گرفته از فرهنگ سازی  که این مهم نشأت 
مطلوب در جامعه است که نشان می دهد 
سازمان پدافند غیرعامل کشور توانسته این 
موضوعات را از طریق رسانه ها به جامعه 

منتقل کند. 
امروز چاره اندیشی برای معضالت جامعه 
کالن و تهدیدات  در حوزه آسیب های 
دشمن به مطالبه مردم تبدیل شده و 
که مردم از آن انتظار  یکی از سازمان هایی 
تهدیدشناسی و چاره اندیشی دارند، سازمان 

پدافند غیرعامل کشور است. 

اینها نشان می دهد پدافند غیرعامل امروز 
به عنوان سطحی راهبردی در الیه دفاعی کشور 
شناخته شده و جایگاه خود را پیدا کرده است. 
این جایگاه نشان دهنده موفقیت سازمان 
کشور در فرهنگ سازی  پدافند غیرعامل 
مفاهیم و نهادینه کردن مبانی پدافندی، 
تاب آوری و پایداری ملی در برابر دشمنان، 

تحریم ها و استکبار است.
 شاید به دلیل ماهیت خاص فعالیت های 
کشور، این  سازمان پدافند غیرعامل 
کمتر توانسته است اقدامات و  سازمان 
دستاوردهای مثبت و سازنده خود را به 
اطالع مردم برساند. مهم ترین اقدامات 
و دستاوردهای این سازمان در سال های 

اخیر را چه می دانید؟!  
مهم ترین دستاورد سازمان پدافند غیرعامل، 

کید بر  گفتمان سازی در حوزه بازدارندگی با تأ
شناخت دشمن است. این گفتمان سازی 
در اصل به نوعی ایجاد قدرت مقابله برگرفته 
از فرهنگ مقاومت در جامعه است؛ مقاومت 
داشتن از مؤلفه های اصلی پدافند غیرعامل 
که در بیانات رهبری و مسئوالن و  بوده 

همچنین در بین مردم مشهود است.
بخش عمده ای از بازدارندگی از بعد روانی 
برخوردار است. این امر هم در جامعه و هم 
در مورد دشمنان صادق است. به عبارتی 
گر دشمن گمان کند که در صورت تهاجم  ا
به کشوری با پاسخ قاطعی روبه رو می شود، 
به طور حتم در اتخاذ تصمیمش بسیار محتاط 
خواهد بود. در بین خودی ها نیز این تفکر 
ساری و جاری خواهد بود. اینکه باور داشته 
باشند کشورشان از توان بازدارندگی برخوردار 
کمیت  است به لحاظ روانی موجب حا
فضایی مثبت از اقتدار ملی در میان افراد 
جامعه خواهد شد. البته باید به این موضوع 
توجه داشت که بازدارندگی مفهومی بسیار 
گسترده  است که در طول سالیان اخیر و در 
گرفته و نهادینه شده است.  یک فرآیند شکل 
کیدهای فرمانده  در کشور ما این مفهوم با تأ
معظم کل قوا نهادینه شده است. همین تفکر 
عاملی شده تا مردم در برابر تمام سختی ها 
گر به  مقاومت کرده و دشمن احساس کرد ا
ایران حمله کند، نه تنها کاری از پیش نخواهد 
برد، بلکه بدون شک ضربه خواهد خورد. به 
نظر من، سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز 
در راستای گفتمان سازی مفاهیم بازدارندگی 
کار در  که این  دستاورد بزرگی داشته است 
سایه فرهنگ سازی و آموزش مردم و مسئوالن 
در حوزه زیرساختی و گفتمان مقاومت ایجاد 
شده است. فرهنگ، پایه توسعه است و بنا 
بر توصیه مقام معظم رهبری باید فرهنگ 
پدافند غیرعامل و مقاومت توسعه یابد. هر 
چند این امر نیاز به کار مستمر دارد، اما باید 
در اولویت قرار گیرد. واقعیت امر این است 
که برخی مسئوالن علیرغم اعتقاد و توجه 
جدی به موضوعات پدافند غیرعامل، در 
اجرای دستورالعمل ها با محدودیت مالی 
و خأل قانونی مواجه بوده و نتوانستند برخی 
اهداف سازمان پدافند غیرعامل را محقق 
کنند. در عرصه زمینه سازی برای تحقق 
کشور  اهداف سازمان پدافند غیرعامل 
شامل آموزش، فرهنگ سازی و رزمایش های 
مختلف اتفاقات خوبی را شاهد هستیم، اما 
تا جایگاه مطلوب فاصله داریم؛ به طوری که 
باید با توجه به محدودیت ها، تصمیمات 

مؤثر اتخاذ شود.
 در حوزه راهبردی، مقام معظم رهبری 
کید بر رویکرد ساخت ایران قوی دارند. به  تأ
نظر شما چگونه سازمان پدافند غیرعامل 
در یک معنا و مفهوم پدافند غیرعامل در 
معنای دیگر می توان به تحقق این راهبرد 

کمک کند؟!
در راستای تحقق راهبرد ساخت ایران قوی 
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کید رهبر معظم قرار گرفته است، در  که مورد تأ
گام اول باید مؤلفه های دقیق ایران قوی را 
شناسایی و پس از آن باید ارتباط مؤلفه های 
مذکور را با چارچوب های مرتبط با پدافند 
غیرعامل بررسی کنیم و سپس در مسیر تحقق 
اهداف گام برداریم. مأموریت سازمان پدافند 
کلی حفاظت از  کشور در دو ُبعد  غیرعامل 
زیرساخت های حیاتی و صیانت از مردم 
تعریف می شود. بنابراین سازمان پدافند 
کشور در راستای تحقق راهبرد  غیرعامل 
ایران قوی باید برای استحکام و امنیت 
زیرساخت ها در برابر تهدیدات و همچنین 
تاب آوری و مقاومت مردم برنامه ریزی و تالش 
کند؛ کما اینکه اقدامات خوبی در مورد این 
دو مقوله در سازمان پدافند غیرعامل کشور 
کنون انجام گرفته است و برای تداوم این  تا
ح های راهبردی در دست  تالش ها، طر

تدوین است.
 در سال های اخیر مسئله ارتباط پدافند 
غیرعامل با حوزه های علمی و فناورانه مورد 
 پدافند 

ً
توجه بیشتر بوده است. اساسا

غیرعامل آیا یک مقوله علمی است؟! 
در این خصوص توضیح دهید.

اساسًا هیچ مفهومی بدون علم توسعه پیدا 
نمی  کند. تسلط علمی و آشنایی با آخرین 
دانش روز دنیا امری ضروری است. این 
امر در مورد مفاهیم پدافند غیرعامل نیز 
کنون تهدیدات نیز همگام  صادق است. ا
با پیشرفت های بشر در لبه ای از دانش و 
کند. به همان نسبت  تکنولوژی حرکت می 
مقوله دفاع نیز بدون بهره مندی از دانش 
کرد. پدافند  روز، توفیقی حاصل نخواهد 
غیرعامل نیز به عنوان یک مقوله راهبردی 
گیری از علم  در  الیه های دفاعی بدون بهره 
روز دنیا، کاری از پیش نمی برد.  خوشبختانه 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در این زمینه 
اقدامات خوبی انجام داده است. اما توجه 
به این نکته ضروری است که در عین اینکه 
باید از علم روز دنیا بهره ببریم و از این دانش 
روز عقب نمانیم، باید برای بومی سازی این 
دانش نیز تالش کنیم. به طور مثال در حوزه 
فناوری اطالعات باید نسبت به  موضوعات 
فضای مجازی، مسائل شناختی و حفاظت 
از زیرساخت های این حوزه مجهز به علم روز 
باشیم؛ در عین حال باید این دانش را در راستای 

تأمین منافع ملی مان بومی کنیم.
 برخی ها اعتقاد دارند پدافند غیرعامل 
مخالف ورود فناوری های نوین به کشور 
است. آیا شما با این رویکرد موافق هستید؟! 
اساسا هر فناوری جدیدی از نظر شما یک 

تهدید به حساب می آید؟
که فناوری نوین نه تنها  باور ما این است 
تهدید نیست، بلکه در راستای توسعه و 
تحقق اهداف باید مورد استفاده قرار گیرد، 
اما در اینجا یک شرط اساسی وجود دارد؛ 
اینکه فناوری نباید به دروازه ای برای نفوذ 
و وابستگی تبدیل شود. برای مثال در مقوله 

کید ما این  توسعه فناوری  اطالعات، تأ
است که باید اراده و برنامه ریزی و همچنین 
گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان  بهره 
مدنظر باشد تا عالوه بر تبیین سازوکار ایجاد 
شبکه ملی اطالعات و خودکفایی، نسبت 
به بومی سازی نیز اقدام شود تا راه بر نفوذ 

دشمن ببندیم.
گراست  اتفاقًا پدافند غیرعامل فرآیندی توسعه 
گاه  کشور هیچ  و سازمان پدافند غیرعامل 
مخالف فناوری نوین و توسعه نبوده و 
نیست. اما نیاز به دانش بومی یک ضرورت 
که بر  گیرد  است تا دانشی در اختیار ما قرار 
اساس پایه،  اصول، اعتقادات و هویت دینی 

و ملی ما باشد.
علمی  ضعیت  و  ، فعلی یط  ا شر ر  د  
پدافند غیرعامل در سطح دانشگاه ها و 
کز علمی را چه در بخش آموزش و چه  مرا
در بخش های تحقیق و توسعه چگونه 

کنید؟! ارزیابی می 
امروز باید با توجه به شرایط و تجارب دنیا و 
تجارب داخلی کشور، مفاهیم پدافند غیرعامل 
را تبیین و به روزرسانی کنیم. خوشبختانه با 
برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و دکتری 
محتوای علمی مختلف در دستگاه های 
اجرایی، استفاده و دانش بسیار خوبی در 
حوزه پدافند به جامعه علمی کشور تزریق 
کتاب های  شده است. در زمینه تألیف 
حوزه پدافند غیرعامل در ابعاد پدافند 
شیمیایی، نظام سالمت، دفاع سایبری و 
پدافند مردم محور، دستاوردهای قابل قبولی 
داشتیم. موفقیت این کتاب ها سبب شده 
تا این کتاب ها، به عنوان منابع دانشگاهی 
مورد استفاده قرار بگیرند که موفقیت بزرگی 

است. همچنین با تالش های سازمان پدافند 
غیرعامل کشور، توجه و احساس نیاز و ضرورت 
پرداختن به مباحث روز در حوزه سایبری 
در بخش آموزش عالی کشور به وجود آمده 
است و در حال حاضر شاهد ایجاد و توسعه 
رشته های دانشگاهی در حوزه های اینترنت 
اشیاء، داده های حجیم و شناسایی آسیب ها 
و تهدیدات نوین هستیم.  ما همچنین در 
حوزه تولید محتوا و تولیدات چندرسانه ای 
تولیداتی فاخر را برای آموزش و فرهنگ سازی 
در حوزه پدافند غیرعامل تولید کرده ایم و در 

اختیار مخاطبان قرار داده ایم.
 رهبر معظم انقالب اسالمی دو سال 
پیش در دیدار مسئوالن سازمان پدافند 
کید داشتند »در مقابل  غیرعامل کشور تأ
شیوه های پیچیده  تهاجم دشمنان، 
کاماًل هوشیار  پدافند غیرعامل نیز باید 
و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، 
به روز و همه جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ 
مقابله کند.« تحلیل و ارزیابی شما از این 
بیان رهبری چیست و چگونه می توان این 

امر را محقق کرد؟!
تحقق فرامین مقام معظم رهبری نیازمند 
عزمی جزم، همراهی، هماهنگی و هم افزایی 
مسئوالن است. درحالی  موضوع پدافند غیرعامل 
موضوعی راهبردی است که عمده تمرکز خود 
را بر شناسایی پیچیدگی ها، فرهنگ سازی و 
آموزش در مقابله با نفوذ قرار داده است، اما 
متأسفانه در برخی موارد شاهد عدم هماهنگی 
بین دستگاهی در مورد موضوعات مبتنی بر 
پدافند غیرعامل هستیم؛ زیرا پدافند غیرعامل 
که برای آنکه به درختی  مانند نهالی است 
تناور تبدیل شوند، نیازمند یک فهم مشترک 

در میان همه مسئوالن است تا به یک بلوغ 
کامل برسد و آنگاه همه نظام از ثمرات این 

درخت تناور بهره مند خواهند شد.
که در حوزه پدافند   یکی از مباحثی 
غیرعامل به نظر مغفول واقع شده است، 
بحث قانون  گذاری در این زمینه است. برخی 
از قوانین این حوزه به نظر می رسد مربوط 
به قبل از پیروزی انقالب اسالمی است. 
برنامه سازمان برای رفع این خألهای 

قانونی چیست!؟
گرچه در برنامه های چهارم و پنجم توسعه  ا
بندهایی مربوط به پدافند غیرعامل وجود 
داشت، اما در برنامه ششم توسعه، تکالیف 
خوبی برای دولت و دستگاه ها در حوزه پدافند 
تعریف شده که نشان دهنده جایگاه پدافند در 
گذاری است؛ اما این امر کافی نیست.  قانون 
گذاری باید در تمام ارکان نظام  موضوع قانون 
گر قانون تصویب  کند. به طور مثال، ا رسوخ 
شود، اما بخش جزا و جرم انگاری مورد توجه 

نباشد،  قانون ابتر خواهد شد. 
در راستای جبران خألهای قانونی، تمام قوانین 
مرتبط با پدافند در کشور شناسایی و در قالب 
دو جلد کتاب آماده انتشار است. در باب خأل 
کز پرخطر شهری،  قانونی می توان به خروج مرا
حوزه بودجه و اعتبارات و برخی نظارت ها 
اشاره کرد. البته با رایزنی های سازمان پدافند 
غیرعامل کشور، کمیسیون امنیت ملی مجلس 
قوانینی در این زمینه را در دست پیگیری 
دارد.  البته ذکر این نکته ضروری است که در 
گذاری و اجرای برخی قوانین در  زمینه قانون 
حوزه پدافند غیرعامل، مخالفت هایی مطرح 
است، چرا که ورود سازمان پدافند کشور به 
کنترل ها بر  برخی دستگاه ها سبب تشدید 
که مسلمًا زیاد مطلوب آنها  آنها خواهد شد 
نیست. در عین حال، ما در سازمان پدافند 
کشور در چارچوب مأموریت ها و  غیرعامل 
وظایفمان، پیگیری ها برای اجرای قوانین 

کنیم.  را با جدیت دنبال می 
گر نکته ای باقی مانده است که   در پایان ا
باید بدان اشاره شود و در سؤاالت ما نبود، 

ح کنید.  مطر
ً
لطفا

به اعتقاد من با توجه به اهمیت مقوله 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی، باید تالشی 
مضاعف برای معرفی اقدامات سازمان با 
گیرد.  کار قرار  رویکرد بازدارندگی در دستور 
همچنین باید ُبعد بین المللی سازمان پدافند 
کارگیری ظرفیت های  نیز تقویت شود تا با به 
با شناسایی و  ج سازمان،  داخل و خار
معرفی ظرفیت ها، سازمان را در استفاده از 
ظرفیت های بین المللی در راستای رویکردهای 
کند.  با تقویت ُبعد روابط  دانش محور یاری 
عمومی و بین الملل سازمان می توانیم گفتمان 
بازدارندگی را تا جایی مترقی کنیم که رعایت 
ضوابط و الزامات پدافند غیرعامل به یک 

مطالبه عمومی تبدیل شود.
 با تشکر از شما 

من هم از شما متشکرم 



حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، 
نماینده مردم مشهد در مجلس و 
کمیسیون اصل 9۰ معتقد است  رئیس 
که مفاهیم و ضوابط پدافند  در صورتی 
غیرعامل در حوزه های حساس جدی 
گرفته شود نگرانی برای آینده کشور وجود 
نخواهد داشت چون تاب آوری ملی با 
مفاهیم پدافند غیرعامل ارتباط مستقیمی 
دارد. در ادامه مشروح گفتگوی خبرنگار 

کنید: ما ایشان را مرور می 
کشور درگیر  که  در شرایط فعلی    
یک جنگ تمام عیار و فشار فزاینده 
دشمن است، به نظر شما نقش پدافند 
غیرعامل در ارتقای تاب آوری ملی تا چه 

میزان هست؟
ین  مهم تر ز  ا یکی  مل  عا غیر فند  ا پد
گر ظرفیت آن به درستی  راهبردهاست که ا
در کشور به کار گرفته شود، امکان آسیب به 
زیرساخت های حساس و حیاتی کشور از 
سوی دشمنان به حداقل خواهد رسید. 
خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه و 
توصیه های سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، موفقیت هایی برای کشور در زمینه 
ارتقای تاب آوری به دست آمده است. 
این در حالیست که عدم پیش بینی ها در 
حوزه های مختلف از جمله زیرساخت ها 
و حوزه سایبری می توانست برای کشور 
ما چالش های بسیار به همراه داشته 
گر به مفاهیم و ضوابط  باشد. پس ما ا
پدافند غیرعامل در حوزه های حساس 
توجه کنیم نگرانی برای آینده کشور وجود 
نخواهد داشت. به عبارتی دیگر تاب آوری 
ملی با مفاهیم پدافند غیرعامل ارتباط 

مستقیم دارد.
 یکی از مفاهیمی که اخیرا در موضوع 
ح شده، موضوع  پدافند غیرعامل مطر
تاب آوری فرهنگی است. تعریف شما از این 
تعبیر چیست و چگونه می توان تاب آوری 

فرهنگی جامعه را ارتقا داد؟
به اعتقاد من تاب آوری فرهنگی همان ارتقای 
گفتمانی است که کشور در سخت ترین شرایط 
باید در برابر تهاجمات خارجی حفظ کند. 
برای مثال شرایط کشور در ابتدای انقالب 
و دوران دفاع مقدس بسیار سخت بود و 
کشوری که فقط 1 سال و 7 ماه از انقالب 
آن گذشته بود، جنگ به آن تحمیل شد 
و تهدیدهای فراوانی در دوران ابتدای 
انقالب وجود داشت اما آنچه تهدیدات 
را در جامعه به فرصت تبدیل کرد همان 
ظرفیت یا تاب آوری فرهنگی است که در 

جامعه ما حکمفرماست.
ظرفیت فرهنگی بزرگترین سرمایه ای است 
که در هر کشوری وجود دارد و باید از آن 
مراقبت جدی شود. این موضوع در جامعه 
ما هم بسیار ارزشمند است که با اتکا به 
ظرفیت های فرهنگی و شناخت تهدیدهای 
حساس در حوزه فرهنگ توانستیم در این 

چهار دهه مشکالت متعددی را پشت سر 
بگذاریم که توجه به داشته ها و اعتماد به 
توان و ظرفیت های داخلی در این میان 

نقش اساسی داشته است.
در واقع باورهای ما در جامعه ای شکل 
گرفت که با درایت امام خمینی )ره( و پس 
از آن رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری 
هدایت می شد. رویکرد آنان از همان ابتدا 
اعتماد به جوانان حزب اللهی بود که به 
دنبال آن بسیاری از تهدیدات فرهنگی به 

فرصت تبدیل شد و توانستیم مشکالت را 
حل کنیم. تقویت خودباروی و اعتماد به 
نفس باعث شد جوانان ما در عرصه های 
گر  مختلف اتفاقات خوبی را رقم بزنند پس ا
گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی در کشور 
پیاده شود و مسئوالن فرهنگی با فرصت ها 
و تهدیدات این حوزه آشنا شوند، می توانیم 
جامعه را با حساسیت های حوزه فرهنگ 
آشنا کنیم که خود به خود باعث افزایش 

تاب آوری فرهنگی خواهد شد.
 در موضوع کرونا وجهه حماسی و 
انقالبی مقابله با این چالش بسیار 
گرفت. به نظر شما  مورد توجه قرار 
موضوع مقابله با کرونا چگونه به یک 
امر فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد و 
مفهوم مدافعان سالمت چگونه توانست 
کادر  بار ارزشی و فرهنگی بر اقدامات 

درمانی ایجاد کند؟
این حماسه از یک رویداد مبتنی بر باور 
و اعتقاد نشأت گرفت که مقابله با کرونا 
از یک جریان عادی به یک جریان فعال 
و حماسی تبدیل شد. مثال افراد در برابر 
کنند جان خود  گوار تالش می  حوادث نا
کنند اما وقتی موضوع دفاع و  را حفظ 
شهادت مطرح می شود؛ همان جانی که 
برای همه بسیار عزیز است برای رسیدن 
به آرمان ها فدا می شود. امروزه مقابله با 
ویروس منحوس کرونا و سالمت جامعه 
برای کادر درمان به مسئله ای برای مراقبت 

از جان دیگران تبدیل شد و کادر درمان 
با یک باور قلبی و اعتقادی در این مسیر 

کنند. حاضر شده و جان فشانی می 
نگاه ویژه و بیانات مقام معظم رهبری 
گیری این حماسه بسیار حائز  در شکل 
اهمیت است و نگاه حماسی و توجه به 
کید رهبری نیز  باورهای دینی که مورد تأ
کادر درمان با تمام  هست باعث شده 
سختی ها با اشتیاق و روحیه جهادی 
کن شدن ویروس تالش  برای ریشه 
که شاید خیلی ها  کنند و در شرایطی 
کنند؛  از رویارویی با این شرایط فرار 
کادر درمانی کشور همچون مجاهدانی 
کار توانستند با امکانات کم اما روحیه  فدا
حماسی، باالترین سطح امنیت سالمتی 

را در جامعه ایجاد کنند.
 مقام معظم رهبری در سال 97 و 
در دیدار با مسئوالن سازمان پدافند 
کردند، در مقابل  کید  تأ  غیرعامل 
شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، 
پدافند غیرعامل هم باید بسیار هوشیار 
باشد و به صورت دقیق با هر گونه نفوذی 
مقابله کند. ارزیابی و تحلیل شما از این 

بیانات رهبری چیست؟
این موضوع نگاه راهبردی و پیشگیرانه 
رهبر معظم انقالب را نشان می دهد و روشن 
که وقتی دشمنان به شکل های  است 
گون و در عرصه های مختلف به فکر  گونا
تهاجم علیه ملت ایران است، ما هم باید 
در مقابل یک دفاع منطقی و هوشمند 
داشته باشیم و همین نگاه راهبردی باعث 
که در مقابل تهاجمات پیچیده  شده 
دشمنان، مسئوالن پدافند غیرهامل 
کشور ما با دقت شرایط را زیرنظر بگیرند 
و شرایط را به نفع و پیروزی ملت ایران 

رقم بزنند.
 ارزیابی و تحلیل شما از موضوع 
جنگ شناختی که از طریق ابزار فرهنگ 
و رسانه علیه ملت ایران تحمیل شده 

چیست؟
دشمنان در تالش هستند با بمباران 
رسانه ای یک فضای غیرواقعی برای 
ملت ما ایجاد کنند که مردم واقعیت ها 
کنند و  کم  و پیشرفت های موجود را 
در فضایی غبارآلود نتوانند به درستی 
تصمیم بگیرند و گاهی با عدم شناخت از 
راه اصلی در بیراهه ها حرکت کنند که این 
یک تهدید جدی است و طبیعتا باید با 
هوشمندی و هوشیاری و نگاه مسئوالنه 
به توصیه ها و نصایح رهبر معظم انقالب، 
در مسیری که ایشان مشخص می کنند 
کنیم تا در این جنگ شناختی  حرکت 
کرده و به انحراف  مسیر درست را پیدا 

کشیده نشویم. 
 با تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت 

داشتید
من هم متشکرم
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گفت وگوی »عماد« با رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی

  پدافند غیرعامل 
 و ایجاد یک دفاع هوشمند

در برابر دشمن

مل
رعا

 غی
ند

داف
ی پ

ها
رد

هب
را

     بکارگی���ری ظرفیت ه���ای پدافن���د 
ب���ه  س���یب  آ ن  م���کا ا  ، م���ل عا غیر
زیرس���اخت های حیاتی کش���ور را به 

حداقل می رساند

    تاب آوری فرهنگی همان ارتقای 
گفتمانی است که کشور در سخت ترین 
شرایط باید در برابر تهاجمات خارجی 

حفظ کند

ی���ن  رگتر   ظرفی���ت فرهنگ���ی بز
س���رمایه ای اس���ت که در هر کشوری 
وج���ود دارد و بای���د از آن مراقب���ت 

جدی شود



دکتر بابک نگهداری مشاور و رئیس 
حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی 
گوید: با توجه به پیشرفت های شگرف  می 
علمی- فناوری، زمینه های ایجاد تهدید 
افزایش و ابزارهای متنوع زیادی در اختیار 
دشمن قرار خواهد گرفت، بنابراین توجه 
به علم روز در زمینه پدافند غیرعامل در 
کنار ایجاد دانشگاه های نسل سوم و 
چهارم در کشور یک ضرورت انکار ناپذیر 
است.در ادامه مشروح گفتگوی عماد با 

کنید: دکتر نگهداری را مرور می 
 در سال های اخیر جنبه علمی و فناورانه 
پدافند غیرعامل مطرح بوده است. تحلیل 
که پدافند غیرعامل  شما از این جمله 
در لبه های علم و فناوری حرکت می 
کند چیست؟ مفهوم پدافند غیرعامل 
چگونه در زمینه علمی و فناوری معنا و 

کند؟ مفهوم پیدا می 
پدافند غیرعامل امری بسیار مهم برای 
کید مقام  کشور است که بارها نیز مورد تا
گرفته است. آنگونه  معظم رهبری قرار 
که در تعریف پدافند غیرعامل آمده است، 
پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقدامات 
غیرمسلحانه به منظور پیشگیری و 
مصون سازی و کاهش آسیب های ناشی 
از حمالت مسلحانه دشمن و یا کاهش 
مخاطرات ناشی از حوادث طبیعی 

همچون سیل و زلزله است. 
با توجه به این تعریف می توان گفت حرکت 
منطبق بر پیشرفت های علمی و فناوری 
نیاز اساسی پدافند غیرعامل است، که 
این حرکت در دو ُبعد مهم خود را نمایان 
می سازد. ُبعد نخست اینکه هر روزه با 
پیشرفت های شگرف علمی- فناوری، 
زمینه های ایجاد تهدید افزایش می یابد و 
ابزارهای متنوع زیادی در اختیار دشمن 
قرار خواهد گرفت تا بتوانند امنیت کشور را 
دچار آسیب کنند و به مردم، زیرساخت ها 

و امکانات کشور صدمه بزنند.
به عنوان نمونه برخی کارشناسان جنگ 
بیولوژیکی و جنگ شناختی را از زمینه های 
جدید تهدیدزا و از جنگ های جدید بر 
می شمارند و قطعا در آینده جنگ های 
جدید دیگری نیز به وجود خواهد آمد. 
پس پدافند غیرعامل به منظور اتخاذ 
تصمیمات درست و انجام اقدامات 
اثربخش، بایستی همواره در لبه دانش 
کند و از فرصت ها و تهدیدات  حرکت 
جدیدی که پیشرفت های علمی و فناوری 

گاه باشد.  می تواند ایجاد کند آ
ُبعد دوم نیز این است که پدافند غیرعامل 
در زمینه ارتقای تاب آوری در حوزه 
زیرساخت ها تالش کند تا خدمت رسانی 
به مردم در هنگام تهدیداتی همچون 
حمالت هوایی و یا موشکی و یا وقوع 
زلزله و سیل، مختل نشود و پایداری 
سیستم حفظ شود. در این زمینه نیز 

بایستی از علم و فناوری روز به منظور 
مقابله بیشتر با این تهدیدات و کاهش 

آسیب های آنها بهره برد.
 آیا در الیه های علمی و دانشی کشور 
مباحث پدافند غیرعامل نهادینه شده 
است؟ چرا در برخی علوم بنیادین، 
توانی جهت تولید علم بومی وجود 

ندارد؟
به نظر بنده آنگونه که بایسته و شایسته 
است، مفهوم پدافند غیرعامل در علوم 
ما دیده نشده است. حتی شاید بتوان 
گفت در فرآیند تولید علم و دانش در 
کشور کم ترین توجه به پدافند غیرعامل 
وجود ندارد و سیاست های تولید علم در 
کشور با نگاه پدافند غیرعامل همگامی و 
هماهنگی ندارد. تولید علم در کشور ما به 
صورت جزیره ای و منفک از هم در حال 
انجام است و نه تنها رشته های مختلف 
علمی با یک چشم انداز و هدف واحد به 
تولید علم نمی پردازند، بلکه اساسا تولید 
کشور ما بیشتر به منظور چاپ  علم در 
مقاله در ژورنال های خارجی و پاسخ 
گیرد تا پاسخ  به نیازهای آنها انجام می 
کشور. بنابراین در  به نیازهای داخلی 
این شرایط، نه تنها پدافند غیرعامل در 
الیه های علمی و دانشی کشور نهادینه 
نشده است بلکه نظام آموزشی و پژوهشی 
کشور در حال حاضر در  این راستا نیز 

کند.  حرکت نمی 
اما در پاسخ به این سوال که چرا در برخی 
علوم بنیادین توانی جهت تولید علم بومی 
گفت اتفاقا توانایی  وجود ندارد، باید 
کافی برای  وجود دارد، اما عزم و اراده 
تولید علم بومی وجود ندارد. این عزم و 
گذاری و برنامه ریزی  اراده باید در سیاست 

کنون  مجریان تجلی یابد که متاسفانه تا
در برخی علوم بنیادی این عزم شکل 

نگرفته است.
  تولید علم بومی در حوزه های 
مختلف با نگاه پدافند غیرعامل تا 
چه میزان ضرورت دارد و می تواند 
کشور را در برابر تهدیدات  تاب آوری 

خارجی ارتقا دهد؟
که در قسمت قبل عرض  همانگونه 
کردم، شرایط را مطلوب نمی بینم. حتما 
بایستی تالش های زیادی صورت گیرد 
تا دانشگاهیان و محققان ما با مفاهیم 
پدافند غیرعامل به خوبی آشنا شوند و از 
گذاری ها و برنامه ریزی های  طرفی سیاست 
دقیقی در این زمینه بایستی انجام 
گیرد تا تولید علم با مالحظات پدافند 
غیرعامل انجام شود. حرکت به سمت 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم یکی از 
مهم ترین راهکارها برای بهبود شرایط 
تولید علم و دانش و توجه به مالحظات 

پدافند غیرعامل است.
 با توجه به سوابق و مسئولیت هایی 
که در سطح علمی و دانشگاهی کشور 
دارید، وضعیت پدافند غیرعامل را در 
سطح دانشگاه چه در بخش آموزش 
و چه تحقیق و توسعه چگونه ارزیابی 

کنید؟ می 
یکی از الزامات مهم در پدافند غیرعامل، 
بومی سازی دانش است به این معنی که 
ما به علم و دانش فناوری های روز دنیا 
مسلط باشیم و بتوانیم آن فناوری را با 
ارتقا علم و دانش، ارتقا دهیم و نواقص 
ج  و معایب آن را بدون وابستگی به خار

از کشور برطرف کنیم. قطعا علم پزشکی 
که  و علوم مهندسی و حتی علوم پایه 
امروزه در تلفیق با یکدیگر فناوری های 
کنند بایستی  بسیار پیشرفته را تولید می 
بومی سازی شوند تا بتوان تهدیدات 
فناوری های نوین را به حداقل رساند و از 

فرصت های آن بیشترین بهره را برد. 
در زمینه علوم انسانی نیز این موضوع صادق 
است  زیرا علوم انسانی به نظامات، الگوها، 
کمیتی و اجرایی  طرح ها و سازوکارهای  حا
گر این علوم بومی  منجر خواهند شد که ا
کمیت و  نشوند، تهدیدات بزرگی را در حا

دولت متوجه کشور خواهند کرد.
 برخی معتقدند سیاست های پدافند 
غیرعامل مخالف ورود فناوری های 
نوین به کشور است. آیا با این رویکرد 
موافق هستید و آیا اساسا ورود  فناوری 
جدید به کشور یک تهدید به حساب 

می آید؟
نه اینگونه نیست که سیاست های پدافند 
غیرعامل مخالف ورود فناوری های 
کشور باشد. بلکه سیاست  نوین به 
پدافند غیرعامل، تمهیدات الزم برای 
کاهش تهدیدات فناوری های نوین را 
مد نظر قرار می دهد. هر فناوری جدید 
به صورت بالقوه هم تهدید و هم فرصت 
است. هنر پدافند غیرعامل این است که 
تهدیدات را به حداقل برساند و زمینه را 
کثری از فرصت های  برای بهره مندی حدا

فناوری های نوین مهیا کند.
که در اختیار ما   با تشکر از وقتی 

قرار دادید
بنده هم از شما متشکرم
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     متاسفانه نه تنها پدافند غیرعامل 
در الیه ه���ای علم���ی و دانش���ی کش���ور 
نهادینه نشده است بلکه نظام آموزشی 
و پژوهشی کشور در حال حاضر در  این 

کند راستا نیز حرکت نمی 

فن���د غیرعام���ل،  پدا   سیاس���ت 
تمهیدات الزم برای کاهش تهدیدات 
نظ���ر  م���د  ا  ر ی���ن  نو ی  ی ه���ا ر و  فنا

قرار می دهد

 هنر پدافند غیرعامل این اس���ت که 
تهدیدات را به حداقل برساند و زمینه را 
کثری از فرصت های  برای بهره مندی حدا

فناوری های نوین مهیا کند

گفت وگوی »عماد« با مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی

 هنر پدافند غیرعامل 
ایجاد بستر امن برای 

بهره برداری از فناوری نوین
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اساسا در نظام پدافند غیرعامل هر عنصر یا وضعیتی 
که موجودیت منافع، امنیت ملی و یا ارزش های حیاتی 
کشور را به خطر اندازد، تهدید محسوب می شود. بر این 
مبنا هر نشانه، رویداد یا حادثه طبیعی یا غیرطبیعی با 
استفاده از عوامل زیستی که موجب تضعیف و نابودی 
سرمایه های انسانی و یا آسیب های اقتصادی از طریق 
تخریب و نابودی سرمایه های زیستی در کشور گردد، 

تهدید زیستی محسوب می شود.
سرمایه ملی زیستی شامل انسان وهمه موجودات زنده 
اعم از حیوان و گیاه و ذخائر ژنتیکی موجودات در محدوده 
مرزهای ملی، منابع زیست محیطی اعم از منابع آبی و 
کی، همه منابعی )غذایی، بهداشتی، دارویی، ...(  خا
که دارای تاثیر متقابل بر چرخه حیات موجودات زنده 
داشته باشند و نقش حیاتی در امنیت ملی، اقتصاد 
ملی، سالمت و ایمنی عمومی، اطمینان عمومی و بقای 

باورهای مذهبی و ملی دارند، می باشد.
حوزه تهدیدات زیستی شامل انسان، دام، نباتات، آب 
آشامیدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، غذا و دارو و 
صنایع مرتبط با آن می شود. برای مثال چنانچه بر اثر 
انتشار عوامل زیستی به واسطه حوادث طبیعی، اقدامات 
کشورهای  تروریسم  زیستی و یا حمله  زیستی توسط 
متخاصم، سرمایه های انسانی و سرمایه های ملی 
گردد و ترس و وحشت   زیستی دچار خسارت و آسیب 

بر جامعه تحمیل شود؛ به نحوی که برطرف کردن آن 
نیازمند انجام اقدامات اضطراری فوق العاده باشد، 
خ داده است. همچنین امکان تروریسم  بحران زیستی ر
زیستی به معنای استفاده عمدی و سوء، از عوامل زیستی 
چ ها و وکتورها( و فرآورده های  کتری ها، ویروس ها، قار )با
آنها )توکسین ها، ژن ها، پریون ها، هورمون ها و موارد 
مشابه( توسط اشخاص، فرقه ها و گروه هایی با انگیزه 
سیاسی، امنیتی و تروریستی برای آسیب زدن، تخریب 
و از بین بردن سرمایه های انسانی و منابع ملی )دام، 
نباتات، محیط زیست، منابع طبیعی، آب آشامیدنی، 
مواد، تجهیزات و ابنیه( و در نهایت ایجاد رعب و وحشت 
برای رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی وجود دارد. 
ضمن آنکه با توجه به رشد و توسعه فناوری ها تهدیدی 
به عنوان »جنگ زیستی« پدید آمده است. جنگ زیستی 
به معنای استفاده آشکار یا پنهان از تسلیحات زیستی 
علیه منابع انسانی و یا زیرساخت های اقتصادی توسط 
یک کشور متخاصم و با هدف وارد نمودن ضربه نظامی، 
از بین بردن مقاومت، تحمیل خسارات اقتصادی و 
خدشه دار نمودن امنیت ملی کشور دیگری است. بر 
این مبنا پدافند زیستی مجموعه ای از اقدامات از قبیل 
رصد و پایش، آشکارسازی، هشداردهی، تشخیص، 
تصمیم و عملیات، کنترل، مدیریت بحران، حفاظت 
و پیشگیری، امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی 

منابع، محدودسازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات 
که موجب حفاظت از سرمایه های ملی  زیستی است 
در برابر تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از 
گردد. چرخه کامل پدافند زیستی پایش تهدید،  آنها می 
تشخیص تهدید، هشداردهی، تصمیم و عبارات، 
محدودسازی، رفع آلودگی، امداد و نجات، درمان و 
کسازی و دفن بهداشتی، مصون سازی، تولید  بازیابی، پا
آمادگی و ارتقای آن، ارزیابی مجدد و به روزرسانی اقدامات 
گردد. همچنین باید درنظر  پدافند زیستی را شامل می 
گی های خاص به خود را  داشت تهدیدات زیستی ویژ
داشته و با سایر تهدیدات متفاوت هستند. مهمترین 
ویژگی های این تهدیدات در شکل شماره 1 ترسیم شده 
است. با این حال یکی از اقدامات مثبت و قابل توجه 
کشور تدوین نظامات مرزبانی  قرارگاه پدافند زیستی 
زیستی است. منظور از مرزبانی زیستی مجموعه ای از 
اقدامات کنترلی، نظارتی و مراقبتی است که بر ورود و 
خروج سرمایه های زیستی نظارت قانونی می نماید و با 
اعمال قوانین قرنطینه، امنیت پایدار زیستی را در سطح 
کند.  هدف اصلی از این نظام ساماندهی،  ملی برقرار می 
هم افزائی و هماهنگی امور مرزی زیستی در ارتباط با 
کنترل، تشخیص، مدیریت و  رصد، پایش، مراقبت، 
دفاع در برابر تهدیدات زیستی مرزهای هوایی، زمینی 

و دریایی است. 
  اهداف فرعی این نظام نیز عبارت اند از: 

1( هدفمند و نظام مندکردن فعالّیت های مرزبانی زیستی 
به منظور مدیریت و کنترل تهدیدات زیستی،

2( واپایش تخّصصی واردات و صادرات دارای عوامل 
تاثیرگذار بر سالمت جامعه،

3( تدوین چارچوبی منظم و سیاستی شفاف از مرزبانی 
در برابر تهدیدات زیستی،

گاهی از تهدیدات زیستی در  4( شناسایی و پیش آ
حوزه های 6گانه زیستی،

5( اطالع رسانی به موقع و به هنگام به دستگاه های 
ذی ربط،

کاهش آسیب پذیری زیستی در  6( تدوین الزامات 
برابر تهدیدات، 

7( تدوین سناریوهای ُمحتمل تهدیدات زیستی در 
مبادی ورود و خروج کشور،

8( پیگیری و مستندسازی مقابله با تهدیدات جهت 
گیری در شرایط متفاوت، بهره 

9( کمک به رصد و پایش، تشخیص و آشکارسازی تهدیدات 
زیستی در مرز و تشکیل کمیته های تخصصی،

1۰( دستیابی به قابلیت پاسخگویی سریع، به موقع و 
مؤثر به تهدیدات زیستی در مرز

اما باید در نظر داشت که  مرزبانی زیستی عمال سطوح 
که در نظام مرزبانی زیستی مورد توجه  مختلفی دارد 
کمیته  گرفته است. مهمترین سطح این نظام  قرار 
عالی پدافند مرزبانی زیستی کشور  است که به منظور 
ساماندهی، هم افزایی و هماهنگی امور مرزی در برابر 
تهدیدات زیستی مبادی ورودی و خروجی رسمی در 
مرزهای هوایی، زمینی و دریایی و در راستای تسهیل 
مدیریت بحران  های زیستی در مرزها،  با حضور نمایندگان 
تام االختیار وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی � گمرگ جمهوری اسالمی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع) 

ایجاد سد دفاعی در برابر تهدیدات نوین

پدافند زیستی و مرزبانی از 
قلمروهای بیولوژیکی ایران
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کلی(، وزارت علوم،  سپند، مرکز عمل 
تحقیقات و فناوری، نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور و قرارگاه با وظایف 

زیر تشکیل می شود؛
1( رصد و پایش تهدیدات و کنترل تهدیدات 
زیستی در مرز در چهارچوب تهدیدات 

کالن زیستی کشور،
، یکپارچگی  و  ایجاد هماهنگی   )2
هم افزایی در مدیریت مرز درحوزه 

تهدیدات زیستی، 
گذاری، برنامه ریزی، ایجاد  3( سیاست 
کار درحوزه  تقسیم  و  هماهنگی ها 

تهدیدات زیستی،
4( هدایت کلی و راهبری عملیاتی مرزبانی 

زیستی درحوزه تهدیدات زیستی،
5( تجمیع داده  بانک  های اطالعاتی 
تهدیدات زیستی تهیه شده توسط 

نهادهای تخصصی،
کردن  فهرست سیاه  پیشنهادی  6( نهایی 
ی  ه ها ز حو ر  د یستی  ز ت  ا ید تهد

زیستی،
کار و ارائه  7( نظارت بر حسن اجرای 

گزارش به کمیته دائمی.
کمیته استانی مرزبانی زیستی نیز با   
حضور نمایندگان تام االختیار استاندار، 
فرمانده مرزبانی استان، دانشگاه علوم 
پزشکی، دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات 
کشاورزی،  و فنآوری، سازمان جهاد 
کل محیط  کل دامپزشکی، اداره  اداره 
گمرکات، مدیریت  کل  زیست، اداره 

حفظ نباتات، مدیرکل پدافند غیرعامل 
استان با وظایف زیر در سطح استان ها 

تشکیل می گردد.
1( ایجاد هماهنگی، یکپارچگی و تقسیم 
کار منطقه ای و استانی در مدیریت مرز از 

منظر تهدیدات زیستی، 
2( هدایت عملیاتی مرزبانی زیستی در 

ارتباط با تهدیدات زیستی استان،
3( رصد و پایش تهدیدات وکنترل تهدیدات 
زیستی دراستان مرزی در چهارچوب 
سیاست های کمیته عالی پدافند مرزبانی 

زیستی کشور،
4( تحلیل خطر و مدل سازی 

کنش تهدیدات  پتانسیل پرا
زیستی مرزی،

5( نظارت بر حسن اجرای کار و ارائه 
کمیته عالی پدافند مرزبانی  گزارش به 

زیستی کشور.



 قرارگاه پدافند زیستی کشور از قرارگاه های
 عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل 
که مسئولیت ارتقای آمادگی در  کشور است 
برابر تهدیدات بیولوژیکی را بر عهده دارد. در 
گذشته و سال جاری نیز این قرارگاه با  سال 
کرونا در آماده باش  توجه به شیوع ویروس 

کامل بوده است. 
در گفتگوی زیر تالش کردیم تا ضمن بررسی 
مجموعه اقدامات و دستاوردهای این قرارگاه 
کرونا را هم بررسی  مساله مدیریت مقابله با 
کنیم. مشروح گفت وگوی خبرنگار ما با سردار 
علی مهدی پور، جانشین قرارگاه پدافند زیستی 

کشور را در ادامه می خوانید؛
    حوزه پدافند زیستی یکی از مهمترین 
یتی سازمان پدافند  بخش های مامور
که با حوزه سالمت مردم  غیرعامل است 

ارتباط تنگاتنگ دارد. در این حوزه قرارگاه 
پدافند زیستی چه اهداف و برنامه هایی را 

در دستور کار خود قرار داده است؟
مقابله با تهدیدات زیستی نیازمند شناسایی 
دقیق آنها، شناسایی انواع آسیب پذیری ها 
و شناسایی مخاطرات است. لذا نیازمند 
دیده بانی به روز و هوشمند تمامی وقایع مرتبط 
در سطوح فراملی، منطقه ای، ملی، استانی، 
دستگاهی و شهرستانی هستیم. بروزرسانی 
قوانین مرتبط، افزایش نظارت های تخصصی 
گاهی های عموم  و فرهنگ سازی و افزایش آ
مردم، متولیان تخصصی و متولیان پشتیبان 
کننده از جمله مهمترین اهداف و برنامه های 

قرارگاه پدافند زیستی است. 
کرونا یکی از بزرگترین     شیوع ویروس 
که زندگی  چالش های جهانی را رقم زد 

انسان ها را از ابعاد مختلف مورد تهدید 
ابعاد،  ین این  از مهمتر قرارداد. یکی 
 تهدید نظام های بهداشت و درمان بود که 
چالش های بسیاری برای این نظامات 
 به دنبال داشت. عملکرد سیستم های 
بهداشت جهانی و نظام سالمت کشورمان 

کنید؟ را در این زمنیه چگونه ارزیابی می 
پاسخ به این سوال در دو بخش قابل بررسی 
است. بخش نخست عملکرد سیستم های 
جهانی است. رفتار این سازمان بهداشت 
جهانی در رصد و پایش این بیماری و اعالم 
هشدار به موقع به مناطق مختلف و کشورهای 
جهان با شک و تردید همراه بود و تا مدت ها 
کلمه پاندمی استفاده  حتی حاضر نبود از 
گزارش های ارائه شده و  کند. پیگیری روند 
توصیه های این سازمان تا مدتها از استحکام 

و هشدارباش الزم برخوردار نبود.
کنون روند مشخصی  در زمینه دارویی نیز تا

کشورها به صورت  کثر  کم نشده است و ا حا
کشور با هم مشغول ارزیابی  مجزا و یا چند 
داروهای مختلف هستند. در زمینه قرنطینه 
کان  کما و محدودسازی  نیز این ابهامات 

ادامه دارد.
در مورد سایر کشورها نیز می توان آنها را به دو 

دسته موفق و ناموفق تقسیم کرد.
در دسته کشورهای موفق؛ آن گروه از کشورها 
که با رویکرد تهاجمی منجر به شناسایی به 
موقع بیماران و هدایت و راهنمایی آنها و 
همچنین استفاده از آموزش های همگانی، 
محدودسازی به موقع، انجام تست های 
غربالگری و مانند آن شدند توانستند در مهار 
پاندمی الگوهای موفقی ارائه دهند. مانند، 
کره جنوبی، ژاپن، نیوزلند و  کنگ،  هنگ 
... که همکاری های جمعی نقش مهمی در 

مدیریت بیماری داشت.
عملکرد کشورهای ناموفق در دو مقطع باید 
مورد بررسی قرار گیرند. سه ماهه اول پاندمی 
کثرًا درگیری شدید را با کرونا تجربه کردند. در  ا
محافظت از کارکنان نظام سالمت دچار چالش 
شده و در تعداد مبتالیان، تعداد بیماران بد 
حال و تعداد فوت شدگان رکورددار بوده اند 
نظیر؛ آمریکا، هند، برزیل، اسپانیا، انگلیس، 
کشورها  ایتالیا و ... . در این مقطع برخی از 
نظیر اسپانیا و ایتالیا توانستند این دوره را 
کنترل کرده و آمار مرگ و بیماری را به شدت 

کاهش دادند.
در کشور ما نیز رویارویی با کرونا از چند منظر 
باید بررسی شود. نخست قبل از بیماری که 
بصورت جامع، رصد و پایش از سوی نظام 
سالمت انجام نشد و به عبارتی غافلگیری 
که در  گرفت. همین امر سبب شد  صورت 
اسفندماه 98، به دلیل غافلگیری و همکاری 
ضعیف بین دستگاهی و پیش بینی  ضعیف، 
کشور متحمل آسیب فراوانی شد. اما در 
فروردین ماه 99، با همکاری جمعی و کمک  
گروه های جهادی و مردم نهاد، موفقیت 

بسیاری مشاهده شد.
کشور یکی از   قرارگاه پدافند زیستی 
نخستین نهادهایی بود که با ظهور ویروس 
کرونا، اقدامات خود را آغاز کرد. مهمترین 
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی کشور چه بود و 
تالش های قرارگاه و سازمان پدافند غیرعامل 

کشور چه دستاوردهایی داشت؟
این اقدامات به سه دسته راهبردی، قبل 
از شناسایی بیماری در ایران و در دوران 
بیماری دسته بندی می شود. در بخش 
اقدامات راهبردی مانند تدوین اسناد 
راهبردی، تشکیل قرارگاه های پدافند زیستی 
در استان ها، تقویت زیرساخت های رصد و 
پایش، تقویت زیرساخت های تشخیصی، 
گاه سازی، انجام رزمایش های  فرهنگ سازی و آ
تخصصی زیستی و ... به طور عمده اقدامات 
پیش بینانه بود. در بخش اقدامات قبل از 
شناسایی می توان به برگزاری چهار جلسه 
کشور  شورای هماهنگی پدافند زیستی 
کشوری و  با حضور دستگاه های مختلف 
لشکری، تدوین دستورالعمل های تخصصی، 
تدوین پیوست اطالع رسانی، هدایت افکار 
عمومی و آرامش بخشی اشاره کرد. همچنین 
بازدید از استان های مرزی، برگزاری رزمایش 
زیستی در فرودگاه امام خمینی )ره(، برگزاری 
نشست های تخصصی با حضور اساتید 
دانشگاهی، آماده سازی قرارگاه های پدافند 
زیستی نیروهای مسلح و آماده سازی 
قرارگاه های پدافند زیستی استانها از جمله 

دیگر اقدامات در این بخش است.
در اقدامات بعد از شناسایی نیز می توان به 
تشکیل جلسات تخصصی، رصد و پایش 
وضعیت بیماری در استانها، همکاری با قرارگاه 
بهداشتی امام رضا)ع(، پشتیبانی از شرکت های 

گفتگوی »عماد« با سردار علی مهدی پور

روایتی از آماده باش 
قرارگاه پدافند زیستی 
در برابر کرونا

تشکیل CDC جامع در دستور کار پدافند غیرعامل 
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دانش بنیان فعال و تشکیل جلسه کارشناسی 
و تخصصی با قوه قضاییه اشاره کرد. 

  رهبر معظم انقالب اسالمی سال 97 در 
دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل 
کید داشتند »در مقابل شیوه های  کشور تا
پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل 
کامال هوشیار و جدی باشد و به  نیز باید 
صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه، 
عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.« به نظر 
شما در حوزه پدافند زیستی چطور می توان 

این رهنمود معظم له را عملیاتی کرد؟
که می تواند توسط  یکی از حوزه های علمی 
گیرد حوزه  دشمنان مورد بهره برداری قرار 
پدافند زیستی است. لذا در پدافند غیرعامل 
باید به این بخش توجه ویژه شود. از جمله 
موارد بسیار کلیدی،  مبحث ژنتیک و دستکاری 
های مرتبط با آن با هدف آسیب رسانی و 
بهره برداری های خاص است. از موارد دیگری 
که به طور جدی باید به آنها توجه داشت، 
همگرایی علوم و علوم همگرا، ظرفیت ها، 
توانمندی ها و تهدیدات متصور از آنها مانند 
بیوسایبر، بیوفیزیک، بیوشیمی است. از همین 
رو باید در این زمینه ابتدا تهدیدات را رصد کنیم 
و در مرحله بعد، با همکاری با مراجع علمی و 
تحقیقاتی و دانشگاهی، در زمینه شیوه مقابله 
و آمادگی در برابر بحران ها و تهدیدات احتمالی 

به شرایط مطلوب دست یابیم. 
ونا، اهمیت کر  پس از ظهور بحران 
زبانی زیستی بیش از پیش خود را   مر
کرد. سازمان پدافند غیرعامل  نمایان 
کشور و قرارگاه پدافند زیستی کشور در این 
زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ برای 
توسعه مرزبانی زیستی چه برنامه هایی در 

دستور کار است؟
با توجه به وظیفه ذاتی قرارگاه پدافند زیستی، 
شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری ها از وظایف 
عمده قرارگاه است. در این ارتباط آیین نامه 
 اجرایی مرزبانی زیستی با همکاری دستگاه های

 اجرایی کشور تدوین و در سال 96 ابالغ شد. 
توجه جدی به حفظ سرمایه های زیستی کشور 
و شناسایی راه های مختلف آسیب رسانی به 
آنها مدنظر بوده است. شرط الزم برای مرزبانی 
زیستی، همگرایی، هم افزایی و همکاری 
دستگاه های مختلف است. برگزاری جلسات 
کارشناسی با هر یک از دستگاه های متولی و 
موثر در مرزبانی زیستی، بازدید از مبادی ورودی 
کشور، افزایش آموزش ها، انجام  و خروجی 
رزمایش های تخصصی، بخشی از این اقدامات 
بوده است. به روزرسانی توانمندی ها، ارتقاء 
زیرساخت های رصد و پایش، آشکارسازی و 
تشخیص بخش دیگری از فعالیت های آتی 

قرارگاه پدافند زیستی کشور است.
  یکی از موضوعات مهم در حوزه دفاع 
کز CDC و نظام تشخیص و هشدار  زیستی مرا
است. شرایط کشور ما در این حوزه را چگونه 
کنید؟ برای توسعه این نظام چه  ارزیابی می 

اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد؟
کزی که نقش  در حوزه دفاع زیستی وجود مرا
مهم و کلیدی در مدیریت تهدیدات داشته 
باشد از واجبات است. مرکز کنترل و مدیریت 
بیماری ها و تهدیدات )CDC( جزو ارکان اصلی 
در این حوزه محسوب می شود. در حال حاضر 
کشور فاقد مرکز قوی، به روز، آینده نگر و جامع 
نگر با قابلیت های رصد و پایش تهدیدات 
در سطوح بین المللی، منطقه ای، ملی و 
محلی است. ایجاد، راه اندازی و توسعه این 
کز از مهمترین برنامه های قرارگاه پدافند  مرا
زیستی کشور است که باید با همکاری وزارت 
کشاورزی،  بهداشت و درمان، وزارت جهاد 
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و 
کز مهم و موثر  شهرسازی، وزارت نیرو و سایر مرا

در این فرایند صورت گیرد.
  نقش قرارگاه پدافند زیستی در ستاد 
کنید؟ آیا  کرونا را چگونه ارزیابی می  ملی 
ستاد به خوبی توانست از ظرفیت های 
بالقوه قرارگاه پدافند زیستی جهت کنترل 

این پاندمی بهره ببرد؟
فعالیت ها و اقدامات قرارگاه پدافند زیستی 
در مقابله با کرونا به چهار برهه دسته بندی 
می گردد. نخست فعالیت های راهبردی که 
گردد و شامل تدوین  به سنوات گذشته برمی 
اسناد ایجاد قرارگاه ها و زیرساخت آن در سطوح 
دستگاهی و استانی، تقویت سامانه های 
رصد و پایش، ایجاد و تقویت زیرساخت های 
تشخیصی و آشکارسازی برگزاری نشست ها و 
همایش های تخصصی، افزایش آموزش های 
تخصصی و برگزاری رزمایش های مشترک 
بخشی از فعالیت های این مرحله است. 
بخش دوم اقدامات به قبل از شناسایی 
که از حدود 4۰  گردد  کشور برمی  بیماری در 
روز قبل از شناسایی بیماری در داخل کشور 
کشور چین و شناسایی  با رصد رخدادهای 
کشور  احتمال ورود این بیماری به داخل 
سلسه اقدامات و برنامه های متعددی را 

طراحی و عملیاتی کردیم.
این فعالیت ها سبب شد که در زمان تشکیل 
ستاد ملی مقابله با کرونا، دستگاه های عضو 
گاهی و علم در ستاد فعال شوند.  این ستاد با آ
اما باید توجه داشت اقداماتی که در گذشته 
گرفته بود و آماده سازی های نسبی  صورت 
گذاشته شد  کنار  حاصل آنها بود به یکباره 
و نتیجه آن، ایجاد ستادی بدون زیرساخت 
های از قبل پیش بینی شده بود. از نکات جالب 
این امر، استفاده نکردن از تمامی ظرفیت های 
کشور برای پاسخگویی و مقابله بود. مانند؛ 
سازمان پدافندغیرعامل کشور، سازمان نظام 
پزشکی، سازمان نظام پرستاری، سازمان 
نظام روانشناسی، انجمن های تخصصی و 

گروه های مردم در صنوف مختلف.
در حین مقابله نیز با وجود عدم عضویت 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در ستاد ملی 
مقابله با کرونا، این سازمان با برگزاری جلسات 

کز حیاتی و حساس  کارشناسی و تخصصی با مرا
گیری از تمامی ظرفیت های ممکن  کشور و بهره 
تمامی تالش خود را برای افزایش تاب آوری 
کز بهداشتی و درمانی، تداوم  خصوصا در مرا
ارائه خدمات ضروری با حفظ اصل صیانت از 
خود بکار گرفت. همچنین به عنوان عضو قرارگاه 
بهداشتی و درمانی امام رضا)ع( نیروهای مسلح، 
ح هاو برنامه های  حضوری فعال با ارائه طر

مقابله ای داشت.
همچنین بخشی از اقدامات به آسیب شناسی 
کرونا در نیمه اول سال و بررسی  مقابله با 
وضعیت کشور در شش ماهه دوم سال 1399 باز 
گردد. در این مرحله با برگزاری نشست های  می 
تخصصی، جلسات مجازی و غیرمجازی با 
اساتید، متخصصان و کارشناسان حوزه های 
مختلف، اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی، 
قضائی، قانونگذاری، بهداشت و درمان، 
سالمت روان، اقتصاد، سناریوهای محتمل، 
نیازمندی های آتی و... مورد بحث و بررسی 

کارشناسی و تخصصی قرار گرفت.

  نقش نیروهای مسلح را در مدیریت 
کنید؟ آیا  کرونا چگونه ارزیابی می  بحران 
نظام بهداشت و درمان و ستاد ملی کرونا 
توانستند از ظرفیت های نیروهای مسلح 
کرونا به بهترین شیوه  در مدیریت بحران 

بهره برداری کنند؟
یکی از اقدامات قرارگاه پدافند زیستی کشور 
پیگیری ایجاد قرارگاه پدافند زیستی در 
نیروهای مسلح بود. این امر در تاریخ یازدهم 
بهمن ماه سال 98 صورت گرفت. به دنبال آن 
جلسات متعدد تخصصی در راستای افزایش 
گاهی ها و آماده سازی ظرفیت های نیروهای  آ
مسلح برای مقابله با بیماری انجام شد. با 
شناسایی بیماری در داخل کشور، با تشکیل 
ستاد ملی یکی از اعضای موثر ستاد، نیروهای 

مسلح بودند. این نیروها در مرحله نخست 
با صیانت و حفاظت از سرمایه های خود، 
آسیب پذیری ها را کاهش داده و در کنار این 
امر، این سرمایه ها در اختیار ستاد ملی کرونا 
قرارگرفت؛ مانند، سازمان بسیج و یگان های 
مختلف در حوزه بهداشت و درمان و جنگ 

نوین، پشتیبانی الزم را به عمل آوردند.
کل قوا، قرارگاه  با ابالغ فرماندهی معظم 
بهداشتی درمانی امام رضا)ع( در اسفندماه 
گرفت.  1398 در نیروهای مسلح شکل 
وند استفاده ستاد ملی مقابله  تحلیل ر
که  کرونا در نیروهای مسلح نشان داد  با 
امکان بهره برداری موثرتر و هدفمندتر از این 

توانمندی ها وجود داشت.
  سند پدافند زیستی یکی از مهمترین 
دستاوردهای سازمان پدافند غیرعامل 
کشور و قرارگاه پدافند زیستی است. اهمیت 
اجرای این سند در بحران هایی مانند پاندمی 
کنید؟ ضمانت  کرونا را چگونه ارزیابی می 

اجرای این سند چیست؟
کشور یکی از  سند راهبردی پدافند زیستی 
مهمترین دستاوردهای سازمان پدافند 
غیرعامل در سنوات گذشته است. این سند 
سبب می شود تا نسبت به شرایط، شناسایی 
وضعیت ها و نحوه مدیریت یک تهدید یا 
حادثه زیستی و ضرورت ها و اقدامات آتی، 
از یک تحلیل درست برخوردار بوده و برنامه 
داشته باشیم. البته ضمانت اجرای این سند 

پذیرش توسط دولت هاست.
گر بخواهید به عملکرد سازمان پدافند    ا
غیرعامل کشور به ویژه در حوزه ماموریتی 
خودتان نمره بدهید چه نمره ای را از صفر 

گیرد؟ تا 20 در نظر می 
برای پاسخ به این سوال باید به ظرفیت ها، 
ح ها و  حمایت ها و ضرورت آن توجه شود. طر
برنامه های متعددی برنامه ریزی شده است 
که بخشی به دلیل عدم حمایت و یا حمایت 
ضعیف به صورت کامل عملیاتی نشده است. 
اما در صورتی که بخواهیم منصفانه و با توجه 
به همه جوانب ارزیابی نماییم، نمره 15 عدد 

مناسبی است.
گر نکته ای باقی مانده است که    در پایان ا
باید بدان اشاره شود و در سواالت ما نبود 

ح کنید. لطفا مطر
که تهدید زیستی  کرونا نشان داد  پاندمی 
صرفا توسط یک دستگاه قابل مدیریت 
کنترل نیست. تهدیدات زیستی از این  و 
ظرفیت برخوردار است که حتی امنیت ملی 
را به چالش بکشند لذا افزایش تعامالت و 
همکاری ها، تقویت زیرساخت های سخت 
افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری، حمایت از 
کارشناسان  متخصصان، اندیشمندان و 
داخلی، حرکت به سوی خودکفایی و خوداتکایی 
و بومی کردن ظرفیت های موردنیاز، بخشی 
کشور در مواجهه با  از فرآیندهای مورد نیاز 

تهدیدات زیستی است.

  پاندمی کرونا نش���ان داد که تهدید 
زیستی صرفا توسط یک دستگاه قابل 

مدیریت و کنترل نیست

   ضمانت اجرای سند پدافند زیستی 
پذیرش آن از سوی  دولت هاست

   ش���رط الزم ب���رای مرزبان���ی زیس���تی، 
همگرای���ی، ه���م افزای���ی و هم���کاری 

دستگاه های مختلف است

   در ح���ال حاض���ر کش���ور فاقد مرکزی 
ق���وی، به روز، آین���ده نگر و جامعه نگر با 
قابلیت ه���ای رص���د و پایش تهدیدات 
زیستی در سطوح بین المللی، منطقه ای، 

ملی و محلی است



رهبر انقالب اسالمی طی سخنانی در 
ارتباط با ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن 
اشاره به تجربه ی تمدن غرب در قضیه ی ُکرونا 
کامی غربی ها در این ماجرا پرداختند:  به نا
»غربی ها در این امتحان بزرگی که در همه ی 
دنیا -از شرق و غرب دنیا- پیش آمد، در چند 
عرصه شکست خوردند: اّواًل در توانایی های 
مدیرّیتی شان شکست خوردند... در فلسفه ی 
اجتماعی هم شکست خوردند... در نمایش 
اخالق عمومی هم شکست خوردند.  پیش از 
این نیز حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی 
تلویزیونی به مناسبت والدت حضرت امام 

زمان)عج( به مقایسه  ی عملکرد ملتها و 
کمیت ایران  دولتهای غربی با ملت و حا
اسالمی در قضیه ی کرونا پرداخته بودند و با 
ذکر مصادیق و مواردی از رفتارهای غربی ها، 
آن را نتیجه ی منطقی و طبیعِی »فلسفه ی 
کم بر تمدن غربی« معرفی کرده و در سوی  حا
مقابل، رفتارهای ایثارگرانه و جهادی مردم در 
ایران را ناشی از »تفکر و فرهنگ و ارزش های 
اسالمی« دانستند. یادداشت تحلیلی زیر به 
قلم حجت االسالم والمسلمین پیروزمند، عضو 
هیأت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم به 
بررسی ابعاد مختلف رویارویِی دو عقالنیت 
توحیدی و مادی در عرصه ی حکمرانی باتوجه 

به قضیه ی کرونا پرداخته است:
1� کرونا و پیچ تاریخی عصر جدید

در تحلیل قضیه کرونا نباید آن را از گذشته خودش 

یعنی فراز و فرود تمدن غرب، همچنین از پیچ 
تاریخی و عصر جدیدی که طلوع کرده است، 
تفکیک نمود؛ رهبر انقالب فرمودند: »انقالب 
اسالمی بشریت را به عصر جدیدی وارد کرده 
و عصر جدید، عصر امام خمینی )ره( است، 
امام جهان را وارد عصر جدیدی کرد، آنچه در 
خ می دهد در امتداد  فضای کرونا و پسا کرونا ر
همین عصر جدید و پیمودن پیچ تاریخی و 
کم بر تمدن غرب قابل  ناهنجاری های حا
تحلیل است. نشانی این دوران عبارت است 
از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت 
الیزال الهی و تکیه به وحی و اینکه بشریت از 

مکاتب و ایدئولوی های مادی عبور کرده است 
و دیگر برای او جاذبه ای ندارند.«)1(

2� جهانی شدِن صهیونیسم آمریکایی
تمدن مادی در دوران رو به اوج خود، محتوا 
و پیامی را برای بشر ترسیم کرد و ساختارهایی 
را برای ضمانت اجرایی آن ایجاد نمود،. آنها 
می خواستند با علم، فناوری و محصوالت 
برگرفته از آن و نیز مدیریت جدید جهانی، 
دغدغه های تاریخی بشریت مثل آزادی، 
عدالت، امنیت، رفاه و... را تأمین و بر یک 
محور نظم و انسجام بدهند. برای تحقق 
این ایده، ساختارهای پیدا و پنهانی را ایجاد 
کردند. در این ساختارها، صهیونیزم جهانی 
کرد به شکل مرموزانه ای بر  با سرعت تالش 
کمپانی های جهانی سیطره داشته باشد. این 
کمپانی ها فقط اقتصادی نبودند بلکه شامل 
کمپانی های خبری، رسانه ای، اقتصادی، 
هنری و..... بودند که یک زنجیره به هم پیوسته 
کامل را شکل می دهند، در خیلی جاها روی 
گردان  صحنه نیستند و دولت ها را صحنه 

خود قرار می دهند.
در الیه ی بعدی، به پشتوانه ی قدرت های 
سیاسی بزرگ، سازمان های جهانی را شکل داده 
و مدیریتش را به دست گرفتند. این شبکه ی 
که بخشی از آن پیدا و بخش دیگر  چند الیه 

آن پنهان است، در نهایت می خواهد فرهنگ 
گیر  مادی را به شکل جهانی و ضمانت شده، فرا

و خاطیان را در نطفه خفه کند.
3- انقالب اسالمی: شروع قیام جهانی بر 

علیه تمدن غرب
3-1- پنج بحران اصلی تمدن غرب

ُرخ نمایی فروپاشی تمدن غرب از درون و ایجاد 
اتفاقات جهانی به محوریت انقالب اسالمی 
از بیرون، باعث شد سیر نزولی تمدن مادی 
غرب شکل بگیرد و در مقابل ساختار بیمار و 
دیکتاتور آن، شاهد قیام جهانی باشیم. به نظر 
ما اتفاقات فعلی و بعدی جهان یک ظرفیت 
برای همین قیام محسوب می شود. تمدن 
غرب در درون خود با توجه به دیدگاه غلطی 
که نسبت به دین، انسان و پیشرفت داشت 

به بحران های بزرگی رسید.
بزرگ ترین بحران، بحران بی هویتی است، ریشه 
این بی هویتی کنار گذاشتن خدا و معنویت بویژه 

از زندگی و ارتباطات اجتماعی است.
دومین بحران، بی عدالتی است. با دمکراسی 
به دنبال آزادی و عدالت بودند اما هرچه بیشتر 
جلو رفتند بی عدالتی ها بیشتر روشن شد، اثرات 
کثریت فقیر در  کمیِت اقلیت سرمایه دار بر ا حا
صحنه های مختلف و در رفتار با مردم خود 
)مثل جنبش وال استریت یا جنبش اعتراضی 

فرانسه( بیشتر نمایان می شود.
سومین بحران، فقدان امنیت است؛ اعم از 
امنیت محیط زیست، امنیت غذایی به ویژه 
با تصرفات بیولوژیک و جریان تراریخته ها و 
امنیت جانی که با به راه انداختن جنگ های 
مختلف- مستقیم و نیابتی- نشان دادند 
که هیچ حریمی را برای حفظ منافع خود 

قائل نیستند.
بحران چهارم گسترش ابتذال و فساد اخالقی است. 
بحرانی که باعث فروپاشی جامعه و به خصوص 

خانواده و از بین رفتن عواطف شد.
و باالخره پنجمین بحران، دروغ بودن آزادی 
وعده داده شده است که شاه بیت تفکر لیبرال، 

گسترش آزادی بود.
این موارد بحران های درونی تمدن غرب 
است و پیروزی انقالب اسالمی هم عامل 
ایجاد بحران های بیرونی آن شد. انقالب یک 
کم بر جهان بود و  کانون قیام علیه هژمونی حا
توانست بشر را وارد عصر جدیدی کند؛ چرا که 
انقالب دارای پیام و روش متفاوتی بود. تمدن 
غرب، آزادی، امنیت و رفاه را منهای خدا، دین 
کرد ولی انقالب اسالمی  و شریعت دنبال می 
همه ی آن ها را ذیل خدا و شریعت تعریف کرد 
و به آن عمل نمود. به خالف آن ها که با زور، 
تحمیل و تجهیل به اهدافشان می رسیدند، 
گاهی و تفاهم  روش انقالب اسالمی خودآ
با وجدان عمومی جهان است. مخاطب 
انقالب، ارباب زر و زور نیستند بلکه عامه ی 
که از فشارهای تمدن غرب  مردمی هستند 
به سطوح آمده اند و به همین خاطر، قلوب را 
فتح کرده، عقالنیت مادی را به چالش کشیده 

و عقالنیت جدیدی را بر محور ایمان باهلل به 
صحنه آورده است.

3-2- شکست تمدن غرب در مهار انقالب 
اسالمی

کرد انقالب را با امواجی  تمدن غرب تالش 
کند اما نور انقالب بر افروخته تر شد.  مهار 
موج اول مهار انقالب، جنگ تحمیلی بود 
که باعث استحکام بیشتر انقالب شد. موج 
دوم با حادثه 11 سپتامبر آغاز شد بود که ایران 
را محور شرارت خواندند و با هدف ایران به 
کردند. این  کشورهای پیرامونی لشگرکشی 
در ظاهر جنگ نظامی اما در واقع هزینه دادن 
برای تثبیت و بقاء تمدن غرب و جهانی سازی 
آمریکایی بود. هدف این بود که الگو بودن و 
مرجعیت تمدن غرب شکسته نشود. اما نتیجه 
معکوس شد و در الیه ی بزرگ تری جبهه ی 
مقاومت شکل گرفت و کشورهای دیگری به 
ایران اضافه شدند و یکبار دیگر قدرت غرب به 

چالش کشیده شد.
خ نمود.  در این بین، پدیده ی مهم اربعین ر
در زمان و مکانی که انتظار داشتند بیشترین 
تضعیف در جبهه ی مقاومت اتفاق بیفتد، به 
برکت سیدالشهداء علیه السالم اربعین نمایان 
شد و یک قدرت نمایی چند ده میلیونی عظیم 
خ ُقلدران جهان کشید و بساط داعش را  را به ر
گیر  به هم ریخت. موج سوم با تحریم های فرا
که با رقابت اقتصادی و سیاسی  شروع شد 
کشورهایی همچون چین و روسیه مقارن بود 
گیری جبهه ی مقاومت  و حاصل آن شکل 
جهانی علیه استبداد جهانی بود. مهم تر 
اینکه، لیبرالیسم برای شکستن این سه الیه ی 
مقاومت )انقالب اسالمی، مقاومت منطقه ای 
و مقاومت جهانی( مجبور شد عدم پایبندی 
به اصول دمکراسی را در مقیاس جهانی اعالم 
کند. مثاًل، به جنگ مستقیم یا نیابتی تن دهد، 
برای مهار اقتصادِی چین تعرفه ای بست که 
مخالف اصول تجارت آزاد بود، پیمان های 
محدودیت تسلیحات، محدودیت آلودگی های 
محیط زیست را پاره کرد و... که هر کدام از این ها 
ضربه ی جدید و سهمگینی بر پیکره ی بیمار 

لیبرالیسم بود.
4� دو رویکرد اصلی برای تحلیل کرونا

در قضیه ی کرونا دو رویکرد اصلی وجود دارد: 
رویکرد اول این است که کرونا دست ساز بشر 
که در این رویکرد قرائت های مختلف  است 
کار برای به زانو در آوردن چین  داریم: آیا این 
کمیت بخشی به فضای  است؟ آیا با هدف حا
گاهانه و  مجازی است؟ آیا ایجاد مرگ و میر آ
هدایت شده برای حذف طیف سنی خاصی از 

وبال گردن نظام سرمایه داری است؟
رویکرد دوم این است کرونا یک واقعه ی طبیعی 
است و از حیوان به انسان منتقل و اپیدمی جهانی 
شده است و چون از آن شناختی نداشتند در 
که  حال جوالن دادن است. آثاری هم دارد 
اجتناب ناپذیر است، اقتصاد لطمه می بیند، 

روابط لطمه می بیند و...
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 5 � بزرگ ترین تهدید آینده
5-1 � جدی بودن خطر ناامنِی سالمت

کنیم  ما تحلیل خود را بر رویکرد دوم متکی می 
کنیم طبیعی اتفاق افتاده باشد.  و فرض می 
اما همین که بشر قدرت ساخت ویروس های 
ترکیبی را دارد و به چنین فناوری هایی دست 
پیدا کرده است قابل تأمل است. با این فرض، 
گر چند مقدمه را کنار هم بگذاریم آنگاه خطر  ا
گیر، بشریت را به ستوه می آورد: اول،  ناامنِی فرا
گیر  بشر قدرت این کار را دارد و می تواند آن را فرا
کند. دوم، در شرایط فعلی منفعت طلبی، محور 
کمان  رفتار اقتصادی و جهانی سردمداران حا
جهان است. حاکمانی که اخالق و تعهدی نسبت 
به سایر ملل ندارند و در صحنه های مختلف 
ُکشند،  نشان داده اند که به راحتی انسان می 
کنند تا به سلطه ی جهانی خود  ُکشی می  نسل 
کم  برسند به ویژه که اخالق صهیونیستی بر آن حا
است و بدنبال سلطه ی جهانی هستند. سوم، 

مسئولیتی هم متوجه ی خاطیان نیست.
از این قضیه می توان نتیجه گرفت که بشریت 
به دلیل راه غلطی که تمدن غرب طی کرده، 
در معرض خطر و نابودی است؛ باید آن را 
احساس کرد و چاره ای اندیشید. بر فرض که 
قضیه کرونا تعمدی نباشد اما نشان می دهد 
گر قرار باشد  که امنیت بسیار شکننده است و ا
ک،  این فناوری به دست انسان های سفا
که فعاًل حکومت  بی اخالق و بی عقلی باشد 
جهانی را به دست دارند، آینده ای بدتر در 

پیش است.
5-2 � خطِر عقالنیت بدون اخالق و اخالق 

منهای معنویت
در تمدن غرب اخالق از عقالنیت گرفته شده 
گرفته شده  و از اخالق، هم معنویت الهی 
است؛ حاصل آن هم اوضاع فعلی تمدن 

غرب است.
همه ی این تهدیدها ناشی از فرهنگی است 
گرفته  گسیخته نشأت  که از عقالنیت عنان 
گسیخته بودن یعنی مقید به  است. عنان 
اخالق نبودن، اخالق را مقید به معنویت الهی 
نکردن و در نهایت مسلط شدن صاحبان قدرت 
و ثروتی که نه اخالق دارند و نه خداوند را بنده 
ک برای  هستند؛ این مهم ترین تهدیِد خطرنا

بشر امروز است.
کرونا: ظرفیت جدید برای عبور از  6� پسا 

پیچ تاریخی
رسالت جبهه ی مقاومت جهانی این است که 
گری کرده و به بشریت  نسبت به تمدن غرب افشا
بفهماند که واقعیت در جامعه ی غرب چیست 
گر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند چه  و ا

کند. بالیی بشریت را تهدید می 
باید از شیوع ویروس کرونا بیشترین عبرت را در 
راستای تقویت و همگرا نمودن جبهه ی مقاومت 
گرفت. اما این بار نه برای مقابله ای  جهانی 
از جنس چین و آمریکا بلکه برای مقابله ی 
فرهنگی با تمدن مادی و سهم خواهی نسبت 
کمیِت معنویت و اخالق در حکمرانی  به حا

جهانی و پذیرفتن الزامات آن.
6-1� چهار سناریو در شرایط پسا کرونا

نسبت به جهان پسا کرونا که نباید از گذشته ی 
خویش تفکیک شود، چند گونه تحلیل را مشاهده 
کنیم: یک تحلیل این است که جهان به  می 
گرایی می رود زیرا این اپیدمی حاصل  سمت ملی 
گرایی است، یعنی پیوندها آن قدر زیاد  جهانی 
شده که هیچ حریمی برای افراد و جوامع باقی 
نمانده است. هر جامعه ای محکوم به اتفاقی 

است که در سایر نقاط جهان افتاده است، این 
وضعیت حاصل ارتباطات خاصی است که از 
جهانی سازی سرچشمه گرفته است، باید به 

عقب برگشت و ارتباطات را کم کرد.
کنش دیگر در مقابل تحلیل اول،  تحلیل و وا
معتقد است که در پسا کرونا جهانی سازی در 
همان جهت سابق خود تشدید می شود اما 
نسخه ی جدیدی از آن رونمایی می شود و آن 

حکمرانی از طریق فضای مجازی است.
که بشر به سوی  تحلیل سوم معتقد است 
جهانی سازی معتدل پیش می رود یعنی، بین 
گرایی و جهانی سازی گذشته که چنین  ملی 
گذاشته، راه  آثاری سوئی را از خود بر جای 
کند؛ محور  دیگری را بشر در اعتدال انتخاب می 
تعریِف اعتدال نیز منافع زندگی مادی است نه 

زندگی بر محور تعالیم انبیاء الهی.
که شرایط پسا  تحلیل چهارم معتقد است 
کرونا ظرفیت مناسبی برای عبور از پیچ تاریخی 
و شکل گیری جهانی سازی از جنس توحیدی 
است. اینکه در شرایط فعلی بشر به دعا، خدا و 

کلیسا روی می آورد، در کلیسا اذان می گویند، 
به همراه مسلمانان نماز می خوانند و تمسک 
کنند ولو در مقیاس های  به آیات قرآن می 
کوچک، این پیام مهم را دارد که آن نقطه ی 
کانونی انحراف تمدن غرب در حال عوض شدن 
است. کانون انحراف همان کنار گذاشتن دین 
و معنویِت ناب توحیدی بود که نتیجه ی آن، 
این عقالنیِت سرکش شد و در نهایت تمدن 

غرب را به وجود آورد.

6-2� نوید جهانی سازی بر محور معنویت، 
اخالق و عقالنیت توحیدی

باید برای تحقق سناریوی چهارم تالش کرد. 
رویکرد چهارم بر این پیش فرض استوار است 
که:  جهانی سازی نه متوقف می شود و نه ُکند 
کند.  بلکه، مبنا، مقصد و شیوه ی آن تغییر می 
این تحلیل بین اصل جهانی سازی و کیفیت 
آن تفاوت قائل می شود، اصل جهانی سازی 
توقف پذیر نیست ولی کیفیت جهانی سازی 
تحت اراده، انتخاب و تصمیم ملت ها دگرگون 
می شود. به همین خاطر انقالب اسالمی که 
گیری تمدن غرب، توانست  در دوران اوج 
خودش را به عنوان الگوی انسانی تر معرفی 
کرده و اراده ها و سرمایه هایی را به خود 
ضمیمه کند، هر روز بزرگ تر می شود تا جایی 
که توانست تعلقات بشری را نسبت به تمدن 
غرب کمتر و کمتر نموده و جلو شتاب فرایند 
جهانی شدن بر مبنا و مقصد مادی را بگیرد. 
این نوع از جهانی شدن، فضای مجازی را نیز 
آرام آرام تحت سیطره ی خود خواهد گرفت لذا، 

از گسترش مشروط فضای مجازی خیلی نگران 
نیست بلکه، به اصالح کیفیت آن می اندیشید 
و به دنبال سهم خواهی در حکمرانی آن است 
نه فقط کاربر فضای مجازی بودن. گسترش 
جهانی سازی، مقارن با گسترش فضای مجازی 

است و این غیر قابل اجتناب است.
گام جدید در جهانی سازی  6-3� راهبرِد 

توحیدی
باید منتظر رویش و جوشش های جدیدی 
در روابط بین المللی و جهانی در راستای 
تمدن جدید اسالمی بود. اما سؤال این است 
آیا موحدین و ملل مستضعف جهان توان 

چنین کاری را دارند؟
در پاسخ به این سؤال، به بیانات رهبر انقالب 
کنیم که امکان پذیری  اسالمی تمسک می 
کنند.  تمدن جدید را به سنت الهی مرتبط می 
ایشان می فرمایندر این مسیر، مبارزه، مبارزه ی 
اراده ها و عزم ها و همت ها است و هر طرف که 
اراده ی قوی تری داشته باشد غالب است. 
که دلشان متکی به خدای متعال  کسانی 
باشد، غالب خواهند بود »ان ینصرکم اهلل فال 
غالب لکم« این همان سنت الهی است. به 
هرحال، نقطه ی کانونی ایجاد و امتداد عصر 
جدید، همین سنت الهی است یعنی ایجاد 
و تقویت همبستگی بین اراده ها نه اراده های 
مستکبرین بلکه اراده های موحدین و 
مستضعفین در مقابل جهانی سازی مادی؛ 
جهانی سازی توحیدی نیز دارای ساختار و 

پیام مختص به خود است.
6-4 � ظهور سه نوع مدیریت جهادی، 

اقتدارگرا و دموکراتیک در فضای کرونا
کرونا،  فوکویاما در تحلیل خود درباره ی 
مدیریت اقتدارگرای چین و دموکراتیک آمریکا 
را مقایسه کرده و در عین اینکه معتقد است 
کرده  مدیریت اقتدارگرا بهتر قضیه را جمع 
است ولی طوری به بررسی مسئله پرداخته 
که هنوز دموکراسی زنده است! امثال ایشان 
شیوه ی دیگری در حکمرانی نوین را مطلع 
گیرند؛ مدیریتی که نه  نیستند یا نادیده می 
اقتدارگراست و نه دموکراتیک )از نوع غربی(، 
بلکه مبتنی بر مردم ساالری دینی و مدیریت 
که در صحنه های زیبای  جهادی است 
حضور مردمی می توان آثار آن را مشاهده و به 
جهان صادر کرد. مردم ساالری دینی یعنی 
مشارکت واقعِی مردم از سر ایمان و اخالص 
و در پیوند با یک رهبر دینی. کشوری که در 
اوج فشار و تحریم است با استفاده از چنین 
روشی توانسته است برای عبور از بحران ها، 
جوشش های عظیم اجتماعی ایجاد کند و 
خود را به مرحله ی صادرات برساند و مبتنی 
بر اخالق، ایثار و مواسات به تولید و توزیع 
گر چنین  کاالهای مورد نیاز جامعه بپردازند. ا
مدیریتی ساختار متناسب جهانی پیدا کند، 
خواهد توانست نیروهای ذخیره شده در باطن 
جوامع بشری را استحصال و تبدیل به حرکت 

بزرگ تمدنی کند.
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 مقدمه:
تفاوت و تعیین مرز بین تحقیقات 
بیولوژیکی مفید و مضر امروزه دشوار شده 
است. پیشرفت های علوم زیستی وعده های 
شگفت انگیزی را برای درمان بیماری ها و 
شیوه های جدید درمان ارائه می دهند اما 
همان دانش و تجهیزات می تواند برای مهندسی 
پاتوژن های مرگبار بکار گرفته شود. پیشرفت 
کثر  سریع در بیوتکنولوژی به این معناست که ا
کشورهای دارای صنابع دارویی و پزشکی 
دارای دانش و ابزار الزم برای تولید سالح های 
گسترش فناوری و  بیولوژیک هستند. با 
دانش، خطر آزمایشگاه نامناسب افزایش 
ک  می یابد و پیامدهای آن از حوادث خطرنا
کنش میکروب ها و ویروس ها  آزمایشگاهی تا پرا
کنترل سیستم های  ج از  که خار به نحوی 
بهداشت عمومی باشد متغیر است. سالح های 
بیولوژیک از میکروارگانیسم ها یا سموم طبیعی 
گیاه  برای تولید بیماری در انسان حیوان یا 
کنند. آنها به عنوان یک سالح  استفاده می 
نیاز به وسیله ای برای انتقال دارند اما برای 
این انتقال نیازی نیست از بمب و موشک 
گروه تروریستی  کشور یا  استفاده شود. یک 
می تواند از طریق عرضه مواد غذایی، آب، لوازم 
بهداشتی و یا استفاده از حشرات و پرندگان به 
هدف خود برسد. در مورد مالکیت و استفاده 
از سالح های زیستی توافق گسترده ای وجود 
کشورهای دارای این فناوری ها  کثر  دارد. ا
عضو کنوانسیون سالح های زیستی و سموم 
هستند اما واقعیت این است که هیچ راهی 
برای راستی آزمایی و پایبندی به تعهدات 
وجود ندارد. شیوع ویروس آبوال در سال 2۰14 
در غرب آفریقا آسیب پذیری جامعه بشری را در 
مقیاس کلی در ارتباط با گسترش بیماری ها 
به نمایش گذاشت. تهدیدات بیولوژیک به 
لحاظ ماهوی جزء تهدیدات نامتقارن به شمار 
کنند و ما  می روند چرا که آنها به ما حمله می 
حداقل آمادگی را در این زمینه داریم. به خاطر 

متنوع بودن این تهدیدات تقریبا بسیار مشکل 
است که بتوان پاسخی متمرکز و موثر به آنها 
داد و اغلب از زمان و مکان حمله بیولوژیکی 

اطالعی در دست نیست.
که صحبت از تهدیدات بیولوژیک  زمانی 
به میان میان شاید آنفلوآنزای بزرگ بیش 
کند. در اوج جنگ  از همه خودنمایی می 
جهانی اول مرگبارترین ویروس آنفلوآنزای 
تاریحی در اردوگاه ارتش آمریکا در فورت ریلی 
خ داد که طی آن دو سوم پایگاه های  کانزاس ر
ارتش آمریکا عفونت شدید را تجربه کردند و 
در مجموع بین 2۰ تا 5۰ میلیون نفر از مردم 
که جمعیتی  کام مرگ فرستاد  جهان را به 
بسیار بیشتر از تلفات طاعون قرون وسطی 
کثر افراد را  به شمار می رود. این بیماری ا
طی 24 هفته از پا درمی آورد. در مقایسه با 
که ممکن است 24 سال برای  ویروس ایدز 
کننده  کشتن یک فرد طول بکشد. نکته حیران 
این است این اتفاق در قرون وسطی نیفتاده 
بلکه در فاصله سال های 1918و 192۰ در اولین 
گیر  نقطه های تالقی علم و بیماری های همه 

اتفاق افتاده است.
تهدیدات و حمالت بیولوژیک امروزه یک 
که جامعه جهانی با  واقعیت مسلم هستند 
آن مواجه است. زمانیکه الکساندر فلمینگ 
پنی سیلین را کشف کرد، دوره ای را پیش بینی 
که در آن عصر آنتی بیوتیک ها بتدریج  نمود 
کارایی خود را از دست داده و نهایتا بی اثر 
می شوند. به نظر می رسد ما در حال نزدیک 
شدن به آن دوره هستیم. سرطان ها و دیگر 
بیماری های های مقاوم به دارو روز به روز در 
حال گسترش هستند. تنها در ایاالت متحده 
کتری مقاوم  حدود 2 میلیون نفر مبتال به با
در برابر دارو هستند و ساالنه در جهان حدود 
7۰۰ هزار نفر در اثر عفونت های میکروبی مقاوم 
به آنتی بیوتیک تلف می شوند. در این زمینه 
پیش بینی دهه های آتی نگران کننده تر است. 
در سال 2۰14 نخست وزیر بریتانیا گزارشی را از 

یک اقتصاددان ارائه داد که پیش بینی کرده 
بود با این روند و بدون بکارگیری سیاست های 
کنترلی تا سال 2۰5۰ ساالنه 1۰ میلیون نفر در اثر 
بیماری های ویروسی و میکروبی مقاوم به دارو 
از بین خواهند رفت و خسارت اقتصادی این 
امر بیش از 1۰۰ تریلیون دالر خواهد بود. چالش 
اساسی دیگر در این حوزه گران بودن و مشکل 
بودن کشف، تولید و توسعه آنتی بیوتیک هاست 
که فرایندی طاقت فرساست و بر همین اساس 
کنون هیچ آنتی  می توان گفت از سال 1984 تا
بیوتیک جدید کشف و ساخته نشده است. 
در مقابل همانطور که گفته شد سهولت تولید 
کننده  و انتقال این عناصر بیولوژیک خیره 
است.یک زیست شناس در گوشه ای از دنیا 
می تواند در آزمایشگاه یک میکروب با قابلیت 
انتقال پذیری باال و قدرت تخریب مرگ بار با 
هزینه ای کمتر از 2۰۰ دالر تولید کند و آن را به 
سریع ترین روش به اقصی نقاط جهان برساند 
و تقریبا هیچ مقررات ممنوعیت معامله در این 
زمینه وجود ندارد. با این تفاسیر صحبت از 
جنگی بیولوژیکی به میان می آید که در آن بر 
کشتار جمعی، آثار و  خالف دیگر روش های 
تبعات آن تازه بعد از حمله نمایان می شود. 
که اشاره شد مشخصه حمالت  همانطور 
که بسیار آهسته عمل  بیولوژیک این است 
گر ویروس بیماری توسط یک  کنند. ا می 
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 
کردن منشاء اولیه آن  که دیگر پیدا زمانیکه 
بسیار مشکل است. در آن زمان رانندگان، 
کارکنان و بارها به نقاط مختلف  مسافران، 
کنده شده اند و عامل بیماری حسابی  کشور پرا
پخش شده است. بنابراین در این خصوص 
گامی بسیار  تکنولوژی تشخیص زودهنگام 

حیاتی است. 
به نگرانی های فوق باید نگرانی ناشی از وجود 

پتانسیل ایجاد سالحی که فرد یا گروه خاصی 
را هدف قرار دهد اضافه کرد. مقاله سال 2۰12 
کردن  نشریه آتالنیک با عنوان "هک 
DNA رئیس جمهور" نمونه ای از این 
نگرانی است و هشدار می دهد که در 
آینده ای نزدیک از طریق ویرایش 
ژنتیکی یک سالح بیولوژیک برای 
هدف قراردادن جمعیتی خاص 
گی های ژنتیکی مشترک  با ویژ
ساخته شود. این دستکاری 
ص  مخصو فقط  یکی  ژ لو بیو
انسان نیست و گونه های گیاهی 
و جانوری به مراتب بیشتر در معرض 
این آسیب هستند و می توان با یک 
ویرایش ژنتیکی عامدانه یک قحطی 

بزرگ را رقم زد.
که مشخص است یک پیچیدگی و  آنچه 
بغرنجی خاصی در حوزه تهدیدات بیولوژیک 
اعم از تهدیدات با منشاء طبیعی و یا تهدیدات 
ج  عمدی وجود دارد که مقابله با آنها بعضا خار
از توان سازمان های بین المللی و جامعه 
جهانی است و می توانند فاجعه جهانی به 
بار آورند. بنابراین تالش برای مقابله با آن نیز 
باید با همین پیچیدگی باشد و ساده انگاری 
آن یقینا می تواند شکست استراتژی ها را به 
دنبال داشته باشد. تدوین پیوست های الزام آور 
کارخانجات صنایع و  کز  بیولوژیکی برای مرا
شرکت ها و سنجش مستمر میزان آمادگی آنها 
در مقابله با تهدیدات زیستی، ارزیابی دقیق 
آسیب پذیری در مقابل این تهدیدات، توسعه 
کلی دانش بیوتکنولوژی و رصد کردن اوضاع 
جهانی تهدیدات بیولوژیک از گام های مهم 

در این خصوص می باشد. 
کرونا ویروس جدید و احتمال یک    

حمله بیولوژیک
شیوع ویروس COVID-2۰19  یک حادثه 
تاریخی در جهان به حساب می آید. این 
بیماری که سبب قرنطینه شدن میلیون ها 
انسان در سراسر جهان و فوت هزاران نفر گشته 
است از جمله بیماری های نادر است که یک 

اپیدمی جهانی را سبب شده است.
با این حال از ابتدای شیوع این بیماری در 
چین فرضیه عامدانه بودن آن به جد وجود 
داشته است و بسیاری از شخصیت ها این 
فرضیه را مطرح کرده اند.آنها با ارائه شواهدی 
که ویروس  گویند  و دالیل قابل بررسی می 
کرونا یک ویروس ساخته دست انسان است 
و احتمااًل آمریکا با هدف ضربه زدن به دیگر 
کشورها، این ویروس را به عنوان یک سالح 
گرفته است؛  کار  کرده و به  بیولوژیک تولید 
هرچند در این میان اقتصاد خود آمریکا نیز در 
کوتاه مدت دچار مشکالتی شده است.»ایگور 
نیکولین« دانشمند و زیست شناس روسی 
که سابقه فعالیت در کمیته سالح بیولوژیک 
کارشناسانی  کارنامه دارد، جزو  روسیه را در 
است معتقدند شیوع ویروس کرونا در جهان 
یک مسئله تصادفی نبوده و احتمااًل آمریکا 

عامل انتشار این ویروس بوده است.
این دانشمند روس اخیرًا در مصاحبه ای 
با شبکه خبری راشا تودی درباره اینکه آیا 
کرونا ساخته دست بشر است یا  ویروس 
واقعا در اثر عدم رعایت مسائل بهداشتی و از 
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برخی غذا ها و حیوانات در چین منتقل شده 
است، گفت: »عقیده دارم در شهر های چین 
مانند همه شهر های بزرگ دیگر نقاط جهان 
بازاری وجود دارد که در آن حیواناتی فروخته 
که  می شوند و این غذا ها هزاران سال است 
کرونا در طول  خورده می شود,، اما ویروس 
همه آن سال ها به انسان منتقل نشد، اما 
در بیست سال اخیر، این چهارمین شیوع 

ویروس در کشور چین است«
وی افزود: »عقیده دارم این مسئله تصادفی 
ح است. در اطراف  نیست و بلکه این یک طر
مرز های چین, 25 آزمایشگاه بیولوژیک آمریکایی 
فعال هستند، در قزاقستان، قرقیزستان، 
الئوس، ویتنام، تایوان، کره جنوبی، فیلیپین، 
کستان، در  تایلند و مالزی و حتی افغانستان و پا
همه کشور های اطراف چین، آزمایشگاه های 

بیولوژیک آمریکایی وجود دارد.«
در اواخر ماه ژانویه یعنی کمتر از یک ماه پس از 
انتشار نخستین خبرها از شیوع ویروس کرونا 
در ووهان چین، ژنرال »جیمز استافریدیدز« 
فرمانده سابق نیروهای آمریکایی مستقر در 
اروپا، طی یادداشتی در نشریه فارین پالیسی 
بدون اشاره مستقیم به ویروس کرونا تأیید کرد 
که در دنیای امروز سالح های بیولوژیکی وجود 
دارند که می تواند تا یک پنجم جمعیت جهان 
ح شدن چنین  را به کام مرگ بکشانند. مطر
ادعایی از سوی یک ژنرال بلندپایه آمریکایی 
بر شدت  تردیدها در مورد منشأ ویروس کرونا 

افزوده است.
چندی بعد »دیمیتری نوویکوف« معاون 
اول رئیس کمیته بین الملل پارلمان روسیه، 
کاری های آمریکا در تولید  با اشاره به پنهان 
که نباید  سالح های بیولوژیک، هشدار داد 
آمریکا را کشوری عقب مانده در تولید چنین 
سالح هایی تصور کرد. این مقام روس درباره 
نقش احتمالی آمریکا در تولید و شیوع ویروس 
کرونا خاطرنشان کرد:»درباره دست داشتن 
آمریکا در آنچه در چین در حال وقوع است، باید 
به این واقعیت توجه کنیم که مدت هاست 
کشورها برای ساخت سالح های  در برخی 
گیرد  بیولوژیک فعالیت های جدی انجام می 
و این دیگر یک موضوع محرمانه نیست. من 
که ایاالت متحده نیز در این زمینه  معتقدم 
کند ضمن اینکه طرف های زیادی  فعالیت می 
در آن ذینفع هستند که این ویروس ها آزمایش 

شوند و ببینند نتیجه چه خواهد شد.«
کان  کما که در رسانه های غربی  در شرایطی 
کشور چین و مشخصًا شهر ووهان به عنوان 
کنند،  کرونا معرفی می  مبدأ شیوع ویروس 
اخیرًا فعاالن شبکه های اجتماعی در چین و و 
همچنین برخی مقامات این کشور، تردیدهایی 
 با 

ً
کرده اند. آنها اخیرا ح  را در این زمینه مطر

ارائه شواهدی خواستار بررسی احتمال شیوع 
این ویروس از آمریکا به چین و سایر کشورها 
شده اند؛ البته آنها فعاًل درباره احتمال اینکه 
ویروس کرونا یک سالح بیولوژیک ساخت آمریکا 

کنند. باشد، مستقیمًا اظهارنظر نمی 
موضوع احتمال آغاز شیوع ویروس کرونا از آمریکا 
پس از آن در شبکه های اجتماعی چین مطرح 
شد که شبکه تلویزیونی »آساهی« ژاپن گزارش 
کنترل و پیشگیری  از بیماری ها  که مرکز  داد 
در آمریکا )CDC( به تازگی شک کرده است که 
ممکن است تعدادی از بیش از 1۰ هزار بیماری 

که طی ماه های اخیر در این کشور بر اثر ابتال 
به آنفلوآنزا جان خود را از دست داده اند، در 
واقع به آنفلوآنزا مبتال نبوده و به دلیل ابتال به 
ویروس دیگری )احتمااًل ویروس کرونا( جان 

باخته  باشند.
گویند  فعاالن شبکه های اجتماعی در چین می 
کرونا در  که ویروس  این احتمال وجود دارد 
جریان مسابقات ارتش های جهان که در اواخر 
سال 2۰19 در چین برگزار شد و تعداد زیادی 
آمریکایی در آن حضور داشتند، از آمریکا به 

چین منتقل شده باشد.
سخنگوی وزارت خارجه چین نیز چندی 
پیش در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
»اولین بیمار مبتال )patient zero(  در آمریکا کی 
شناسایی شد؟ چه تعداد از مردم آلوده شدند؟ 
نام بیمارستان ها ]محل نگهداری افراد آلوده[ 
چیست؟ ممکن است ارتش آمریکا این بیماری 
گیر را به ووهان چین آورده باشد. شفاف  همه 
باشید! آمارهای خود را علنی کنید! شما به 

ما یک توضیح مدیون هستید.«
در ادامه در تالش هستیم تا ضمن تعریف 
دقیق و مبسوطی از تهدیدات زیستی امکان 
کرونا  پیگیری عامدانه بودن شیوع ویروس 
را از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و 

تحلیل قرار دهیم.
  چیستی تهدیدات زیستی
از سال 1969 انقالب در بیوتکنولوژی 
فرایندهای بیولوژیک و داروهای 
زیستی با پیشرفت و نوآوری، 

فهم و شناخت فیزیولوژی 
ی  مل ها عا  ، ی ها کتر با
گیردار تخمیر،  کتریایی وا با
و  فرموالسیون، تخلیص 

تصفیه و  تثبیت آنها همراه بوده 
است. شاید شگفت انگیزترین جمله 

دراین باره را دانشمندی بنام ولز گفته 
که دستاوردهای تکنولوژیکی در  است 

حوزه زیستی که 2۰ سال قبل جایزه نوبل به 
کنون توسط دانش آموزان  گرفت ا آنها تعلق می 
کنون  راهنمایی و دبیرستان انجام می شود. ا
نیز قرن 21 را قرن بیوتکنولوژی نامیده اند. 
که بازار  آخرین پیش بینی ها نشان می دهد 
جهانی بیوتکنولوژی به 727 میلیارد دالر در 
که بیشترین رشد  سال 2۰25 خواهد رسید 
آن مربوط به بخش های سالمت و کشاورزی 
خواهد بود. این رشد بی نظیر در علوم زیستی 
و بیوتکنولوژی اما چالش هایی را نیز به همراه 
داشته است و به نگرانی هایی دامن زده است 
چرا که این تکنولوژی ها قابلیت های دیگری 
کی  نیز دارند که می توانند کاربردهای وحشتنا

به همراه داشته باشند.
تهدیدات زیستی امروزه در سه حوزه حوادث 
طبیعی، بیوتروریسم و جنگ زیستی قابل بحث 
است هرچند که تفکیک دو مورد آخر سخت 
است. در واقع  هر گونه نشانه واقعه یا حادثه یا 
استفاده از عوامل زیستی که موجب تضعیف 
و نابودی سرمایه های انسانی یا آسیب های 
اقتصادی از طریق تخریب و نابودی محصوالت 
کشاورزی، گیاهی، دام و طیور، آب آشامیدنی، 
صنایع غذایی و محیط زیست در کشور شود و 
ثبات و امنیت جامعه را به خطر اندازد تهدید 
زیستی محسوب می شود. امروزه وجود 
کرد.  سالح های بیولوژیک را نمی توان انکار 

کنوانسیون منع توسعه سالح های  گرچه  ا
زیستی در سال 1972 هرگونه تولید، توسعه و 
کند  انبارکردن سالح های زیستی را ممنوع می 
اما بسیاری از کشورها قادر به پیش بردن برنامه 
تسلیحات بیولوژیک خود هستند چرا که آنها 
ملزم به اعالم کردن فعالیت های خود نیستند 
چون بسیاری از عامل های بیولوژیک و سموم 
که جزء  در فعالیت هایی استفاده می شوند 
موارد ممنوعه نیستند و دیگر اینکه بسیاری از 
آزمایشگاه ها و البراتوارهای تحقیق و توسعه در 
این زمینه می توانند برای تولید سالح زیستی 

نیز مورد استفاده قرار گیرند.
که جنگ های زیستی برای  باید یادآور شد 
قرن های متمادی وجود داشته اند. از آلودگی 
گرفته تا استفاده  عمدی منابع آب و غذا 
از اجساد فاسد شده انسان و حیوان برای 
گسترش بیماری ها و اخیرا نیز استفاده از 
ویروس ها و پاتوژن ها از جمله روش های مورد 
استفاده بوده اند. جنگ های زیستی یکی از 
که آدمی  ضدانسانی ترین شیوه هایی است 
برای پیشبرد مقاصد نظامی خود به آن متصل 
می شود. در طول تاریخ و درطول جنگ ها، 
گهانی  بارها مشاهده شده است که شیوع نا
بیماری های عفونی در بین نظامیان باعث 

تغییر در روند جنگ و همین طور 

گسیختگی در  از هم 
سازماندهی ارتش ها 

یت  نها ر  د و  ه  شد
باعث تغییر در نتیجه 
جنگ گردیده است. 
خ پوستان آمریکا  سر
با سابقه تمدن 5۰۰۰  
ساله همواره در جنگ، 

تیرهای خود را آغشته 
به سم می نمودند. در 3۰۰ 

سال قبل از میالد مسیح آلودگی 
چاه های آب دژها، قلعه ها و 
شهرها یکی از روش های مؤثر 

برای از پای درآوردن دشمن 
یونانی ها بوده و سربازان و مردمان در بین 

است. در جنگ های قرون وسطی اجساد 
کمک منجنیق  آلوده حیوانات و انسان ها با
درداخل دژهای محاصره شده پرتاب می شد 
که این عمل باعث ترس و بیماری در میان مردم 
گردید. این شیوه در جریان  محاصره شده می 
که امروزه در اوکراین قرار  کافا  محاصره شهر 
که در سال 1346  دارد به کار گرفته شد. جایی 
میالدی نیروهای تاتار در شهر تحت محاصره 
قربانی طاعون شدند. برخی این شیوع را باعث 
و بانی و نقطه شروع گسترش اپیدمیک طاعون 
و سیاه زخمی می دانند که در قرن 14 کل اروپا 

و افریقا را درنوردید و به عنوان یک از فجایع 
ثبت شده در تاریخ بشریت است. مشابه این 
استراتژی یعنی استفاده از اجساد قربانیان 
طاعون در سال 171۰ توسط نیروهای روسی 
علیه نیروهای سوئدی به کار گرفته شد. آبله و 
گیردار نیز در دوران  دیگر عامل های بیماری وا
جدید بارها به عنوان سالح به کار گرفته شدند. 
فرانسیسکو پیزارو در قرن پانزدهم برای مقابله 
با بومیان آمریکای شمالی از لباس های آلوده 
به ویروس آبله استفاده کرد. در قرن هجدهم 
نیز انگلستان این استراتژی را علیه هندی ها 
کار برد. در طول قرن نوزدهم  استفاده از  به 
سالح های بیولوژیک وارد مراحل پیچیده تری 
شد. با استفاده از یافته های جدید علم 
میکروبیولوژی مدرن، از جمله یافته های روبرت 
کخ جداسازی و تولید پاتوژن ها امکان پذیر شد. 
شواهدی در دست است که در جنگ جهانی 
گاو و دیگر حیوانات از  اول آلمان ها از اسب، 
کتری به عنوان  طریق آلوده سازی آنها به با
کرده اند. زهرآلودکردن غذا و  سالح استفاده 
که  آب افراد با یک ماده آلوده، اتفاقی است 
به دفعات درتاریخ نقل شده است. اما به 
هرحال آمار دقیق تلفات زیستی در جهان 
مشخص نیست چرا که حمالت زیستی اغلب 
در ادامه با شیوع طبیعی و گسترش مواجه 
کردن  می شوند و در برخی موارد نیز پیدا
شواهد برای عمدی بودن آنها 



سخت است. یکی از مرگبارترین رخدادهای 
بیولوژیکی طبیعی در جهان ویروس آنفلوآنزای 
اسپانیایی در سال 1918 بود که تلفات جهانی 
آن باالی 1۰۰ میلیون نفر تخمین زده شده 
کنترل و پیشگیری از  است همچنین مرکز 
که بیش از 5۰۰  کرده است  بیماری ها برآورد 
هزار نفر در سال 2۰۰9 در اثر آنفلوآنزای خوکی 
در جهان تلف شده اند و همچنین سندروم 
تنفسی سارس در سال 2۰۰3 به آلوده شدن 
8 هزار نفر و مرگ بیش از 8۰۰ نفر منجر شد. 
حمالت بیولوژیک جدای از آنکه قابلیت انجام 
ساده تری دارند، آثار تکاثری زیادی دارند. 
آنها می تواند فراتر از توان و ظرفیت درمانی و 
کلینکی یک شهر یا منطقه شیوع پیدا کنند 
و موجبات وحشت عمومی را فراهم آورند. 
آنها همچنین می توانند بخش های حیاتی 
کشور را نشانه  اقتصادی و اجتماعی یک 
بروند و حتی آثار و تبعات بین المللی بجا 
بگذارند. پس از واقعه 11 سپتامبر سال 2۰۰1 
ج های دو قلو در آمریکا ب�ه فاص�له  و انفجار بر
کت های  یك هفته، در 18 سپتامبر، پخش پا
آلوده به پودر سیاه زخم در آمریکا ب�ه عن�وان 
یکی از وقایع مهم بیوتروریستی قرن حاضر، 
موجی از وحشت در سرتاسر آمریکا و برخ�ی از 
گرفت و هراس گسترش  کشورهای دیگر را فرا
سالح های زیس�تی و بیوتروریس�م در جهان 

را ایجاد نمود.
   بیوتروریسم تهدیده هزاره

بر اساس تعریف پلیس بین الملل در سال 2۰۰7  
بیوتروریسم عبارت است از منتشر کردن عوامل 
بیولوژیکی  یا  سمی  با  هدف  کشتن  یا  آسیب  
رساندن  به  انسان ها،  حیوانات  و  گیاهان  با  
قصد  و  نیت  قبلی  و  به منظور  وحشت آفرینی، 
تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از 
مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواسته ای 

سیاسی یا اجتماعی.
 بشر همواره در طول تاریخ از تکنولوژی 
دست یافته خویش در جهت کشتار و نابودی 
گناه استفاده نموده است.  انسان های بی 
در مورد بیوتروریسم نیز قضیه روشن است و 
استفاده از این عوامل دارای سابقه طوالنی 
می باشد. در جنگ های بیولوژیکی از عوامل 
کتری ها، میکروب ها،  بیولوژیک یعنی با
گیاهی و حیوانی و  چ ها، انگل ها، سموم  قار
سموم موجود در میکروب ها مانند بوتولیسم 
استفاده می شود. در میان چهار روش کشتار 
جمعی شیمیایی، رادیولوژیک، هسته ای و 
بیولوژیک تنها عوامل بیولوژیک زنده و قابل 
تکثیر هستند. عوامل بیولوژیک به دلیل 
مزیت های موجود در استفاده از آن برای 
مقابله با دشمنان چه در حد یک شخص و 
چه در حد واحدهای نظامی از گذشته مورد 
گروه ها و جنبش های سیاسی و  استفاده 

فرقه ها بوده است.  
 استفاده ایتالیا از عامل شیوع تب زرد در 
کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی و بروز 
اپیدمی در آن کشور در سال 196۰، استفاده 
اتحاد جماهیر شوروی سابق از باران زرد 
)مایکوتوکسین( علیه شورشیان محلی در 
سال 1976، انفجار مرکز تحقیقاتی سوردالسک 
روسیه و شیوع عامل سیاه زخم در سال 1979، 
استفاده رژیم اشغالگر صهیونیستی از عوامل 

تب زا علیه فلسطینیان در سال 1982، اسپری 
کردن گاز سارین در مترو ژاپن در سال 1995، 
و ... نمونه ای دیگری از این موارد است که با 
نگاهی به آنها متوجه خواهیم شد که مبنای 
تعریف بیوتروریسم همین استفاده از عوامل 
بیولوژیک و توکسین های آن ها برای از بین بردن 

دشمن و ایجاد جو روانی بوده است.
امروزه پیشرفت های حوزه زیست شناسی و 
بیولوژی منجر به آن گردیده است که عوامل 
میکروبی و توکسین های بیولوژیکی به سمی 
مهلک تبدیل شده و حیات و سالمتی بشر را 
تهدید نماید. ویلیام فریست رئیس مجلس 
سنای آمریکا در سخنرانی در مجمع جهانی 

اقتصاد در داووس سوییس در سال 2۰۰5 عنوان 
کرد که بزرگترین تهدید موجود در جهان امروز 
بیولوژیکی است. وی پیش بینی کرد که تا ده 
سال آینده حمالت مرگبار بیولوژیکی از راه 
خواهند رسید. در طول قرن بیستم حدود 
23 میلیون نفر از مردم جهان در اثر جنگ 
و نزاع جان خود را از دست داده اند. اما نمی 
توان پیش بینی کرد که در قرن بیست و یکم 

اوضاع بهتر خواهد بود.
 در قرن بیست و یکم علی رغم پیشرفت های 
پزشکی، شیوع طبیعی بیمارهای میکروبی و 
ک است. تنها  ویروسی همچنان  بسیار هولنا
سه بیماری ماالریا، سل و نقص سیستم ایمنی 
بدن ساالنه نزدیک به 4 میلیون نفر قربانی 
گیرند و در طول یک دهه 5۰ میلیون نفر را به  می 
کام مرگ می فرستند. حدود یک میلیارد نفر از 
مردم جهان در معرض سل هستند که تا سال 
2۰2۰ حدود 35 میلیون نفر آنها خواهند مرد. 
عالوه بر این شیوع طبیعی باید بیوتروریسم را 
نیز به ماجرا اضافه کرد. می توان گفت با ورود 
کت های سیاه زخم در  به قرن 21 و پخش پا
آمریکا در روز 18 سپتامبر 2۰۰1، بیوتروریسم 
ابعاد وسیع و نوینی یافته است، از محدوده 
عملیات های تروریستی -  نظامی خارج و شامل 
تهدیدات امنیت جسمی، زیست محیطی 
گون شده و مورد  گونا و غذایی به اشکال 

استفاده گروهک های تروریستی، دولت های 
متخاصم، سازمان های اطالعاتی - امنیتی قرار 
گرفته است. با ظهور فرآیند گسترش ارتباطات 
میان جوامع و جهانی شدن، بیوتروریسم 
دیگر یک مشکل صرفًا ملی نیست و تهدیدی 
جدی علیه جوامع بشری محسوب می شود. 
ارزیابی تهدیدات احتمالی استفاده از عوامل 
بیولوژیکی توسط گروه های تروریستی بسیار 
متفاوت از پیش بینی ها و ارزیابی های معمول 
در یک حمله نظامی توسط تانک یا موشک و 
هواپیما است و به سختی بتوان ارزیابی دقیقی 
از آن داشت. روز اول یک حمله بیوتروریستی 
شبیه یک روز عادی است حتی روزهای دوم 
سوم و چهارم نیز عادی است و توجهی را بر 

نمی انگیزد.
 بیوتروریسم پدیده ای آرام است و در طول زمان 
اتفاق می افتد. تنها زمانی می توان متوجه 
کثیری از مردم به  که تعداد  این حمله شد 
کز درمانی مراجعه کنند.  بیمارستان ها و مرا
علت رجوع تروریست ها به سالح های زیستی 
گیری سالح های  کار  ساده است. تولید و به 
بیولوژیک داشتن علم و مهارت نسبی در 
حوزه میکروبشناسی کافی است و نیاز به علوم 
پیشرفته ندارد. دسترسی به این عوامل هم 
تقریبا سخت نیست و بطور مثال با استفاده 
از علم ژنتیک و دستکاری های ژنتیکی به 
عوامل بیماری زا دسترسی پیدا کرد. عامل مهم 
دیگر تولید نسبتا ارزان تولید، تکثیر و پخش 
این عوامل است. بسیاری از دستگاه های 
کننده را می توان به راحتی برای پخش  پخش 
عوامل بیولوژیک تغییر کاربری داد. به عالوه 
بیوتروریست ها نیازی به دانستن مختصات 
دقیق محل یا نقطه هدف ندارند. افزون بر 
همه اینها برتری سالح های بیولوژیک نسبت 
به دیگر سالح ها این است که برای ساخت تولید 
انبار و ذخیره سازی سالح های اتمی و حتی 
شیمیایی نیاز به وجود تاسیسات بزرگ می باشد 
گونه سالح ها در  و عمال ساخت و آزمایش این 
خفا و پنهانی ممکن نیست اما سالح های 
بیولوژیک در خفا و تحت پوشش تحقیقات 
آزمایشگاهی، بیولوژیکی، میکروبشناسی و ... 
انجام می شود. امروزه بیوتکنولوژی یک رشته 
درسی است و روز به روز بر دامنه آن گسترده 
می شود. این گسترش باعث شده است که 
گذاران نتوانند حد نهایی توسعه این  سیاست 
حوزه را پیش بینی کنند. این امر خود باعث 

افزایش تهدیدات شده است. 
در ماه می 2۰18 مرکز ایمنی سالمت جان 
هاپکینز یک سناریو را طراحی و شبیه سازی 
کرد. آنها تالش کردند تبعات انتشار یک ویروس 
آنفلوآنزای انسانی توسط یک گروه تروریستی 
تخیلی را برآورد کنند. آنها نشان داده اند که 
چگونه تضعیف سیستم دفاعی بدن توسط یک 
ویروس حتی معمولی می تواند به یک فاجعه 
انسانی و کشتار جمعیتی منجر شود. آنها در 
نهایت به این نتیجه می رسند که نظارت دقیق 
بر زیست شناسی مدرن و دیگر فناوری های 
بیولوژیک که ممکن است مرزهای سالمت بشر 
را درنوردند بایستی اجرا شود. یکی از مسائل 
و چالش های مهم در این زمینه این است 
که برخالف سالح های شیمیایی و هسته ای 
پروتکل های منظم بین المللی که بازدیدهای 

برنامه ریزی نشده و سرزده انجام می دهند در 
زمینه سالح های بیولوژیک وجود ندارد و اتفاقا 
یکی از کشورهایی که همیشه با وضع مقررات 
کند  و ایجاد پروتکل در این زمینه مخالف می 

ایاالت متحده آمریکاست.
به هر تقدیر شواهد بسیاری نشان می دهد که 
بیوتروریسم تهدید هزاره جدید است که طیف 
وسیعی از یک حمله فاجعه بار کشتار جمعی 
تا یک واقعه کوچک میکروبی و با تکنولوژی 
سطح پایین را شامل می شود. کشورها هم اینک 
بارها انگشت اتهام حمالت بیوتروریستی را به 
سوی یکدیگر نشانه می روند. اروپا شیوع جنون 
گاوری را متوجه سازمان های جاسوسی آمریکا 
و استرالیا می داند. چین در شیوع سارس آمریکا 
را مقصر می داند و هدف آن را ضربه اقتصادی 
به این کشور در آستانه شکوفایی اقتصادی 

می داند. از طرفی دیگر آمریکا نیز 
خود را نگران تر از همه در بابت 

تهدیدات زیستی نشان می دهد. 
به هر حال بیوتروریسم یک 
بنابراین  واقعیت است 

مقابله با آن نیازمند شناخت 
کتیک ها و تکنیک های این  تا

جنگ نوین است. می توان گفت 
آموزش و تربیت ارائه دهندگان 
خدمات بهداشتی، پزشکان 

اورژانسی، پرستاران و...  پایه 
و اساس مبارزه با بیوتروریسم است. 

کردن  فعال سازی برنامه های مقابله، فعال 
تیم های درگیر در جستجو و امداد، فراهم کردن 
کز  تمهیدات پزشکی و مراقبت ها، ایجاد مرا
بهداشتی قرنطینه، واکسیناسیون دسته جمعی، 
استقرار نظم در جامعه و اطالع رسانی از موارد 
حین بحران بیولوژیک برای کاهش تلفات و 
گاهی و آمادگی برای مقابله  خسارت است. آ
با جنگ بیولوژیکی باید به عنوان بخشی از 
کالن ملی و زیست محیطی  سیاست های 
پذیرفته شود و اجرای برنامه های استراتژیک 
مبارزه با بیوتروریسم حتی نباید اندک زمانی 

به تاخیر انداخته شود. 
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ک���ه  لملل���ی  ا بی���ن  د  س���نا ا ر  د  
به طور مستقیم به منظور پاسخدهی 
به بیوتروریسم پیش بینی شده اند؛ گاه 
انسان به وجه غالب و به طور مستقیم 
موضوع حملۀ بیولوژیکی است _نظیر 
اسناد بین المللی مرتبط با منع سالح های 
کشتار جمعی، اسناد بین المللی مرتبط 
ب���ا بهداش���ت و س���المت عمومی و نیز 
امنی���ت غذای���ی � و گاه انس���ان به طور 
غیرمس���تقیم و محیط پیرامونِی وی به 
طور مستقیم � نظیر تهدیدهای برضد 
محیط زیس���ت، آب و حیات جانوری � 
گیاه���ی � آماِج آس���یب های بیولوژیکی 

قرار خواهند گرفت
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  بررسی تبعات حمالت زیستی در حقوق 
بین الملل

حمله های بیولوژیکی و زیستی بسته به 
که موضوِع تهدیدهای بیولوژیکی انسان/  این 
محیط زیست و یا اشخاص/ اموال باشد در 
گون  یک بافِت بین المللی نیز با حوزه های گونا
حقوق بین الملل از جمله استفاده از زور، 
کنترل سالح ها، تروریسم، مبارزه با شیوع 
گیردار، حقوق بشر، تجارت  بیماری های وا

کاال و غیره ارتباط تنگاتنگی دارد.
گرچه در سال های اخیر با توجه با آثار  ا
دهشت باِر این حمله ها، از این رفتار با عنوان 
»بیوتروریسم«؛ به مثابۀ گونۀ زیستِی 

کنار تروریسم یاد  می شود. با این حال، در 
اسناد مرتبِط سازمان ملل متحد پیرامون 
تروریسم و قطعنامه های شورای امنیت در 
که ارتباط مستقیم تری با موضوع  این باره 
بیوتروریسم دارد، در سایر اسناد بین المللی 
گری و نظام مندِی این  نیز که درصدد تنظیم 
حمله ها در حوزه های دیگر � نظیر بهداشت و 
 سالمت عمومی � پیشبینی شدهاند، می توان
گوِن دیگری را جستجو  گونا  مقرره های 

کرد. به همین جهت، با توجه به ماهیت و 
آثار حمله های بیولوژیکی، در این نوشتار 
اسناد بین المللی مرتبط با این حمله ها در 

چهار حوزۀ کالِن
• »بیوتروریسم در اسناد بین المللی مرتبط با 

منع سالح های کشتارجمعی«،
• »بیوتروریسم در اسناد بین المللی مرتبط با 

بهداشت و سالمت عمومی«،
• »بیوتروریسم در اسناد بین المللی مرتبط 

با امنیت غذایی« 
• »بیوتروریسم در اسناد بین المللی مرتبط 

با محیط زیست«
 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نیاز به 
توضیح نیست که در هیچ یک از این اسناد 
به واژه »بیوتروریسم« اشاره نشده است، اما 
با توجه به ماهیت حمله های بیولوژیکی و 
سازوارِی آن با تعریف اشاره شده از بیوتروریسم، 

ن  ا از این نظرگاه آنان را در زمره می تو

اسنادی دانست که درصدد 
پاسخ دهی بیوتروریسم 

ساخت یافته اند.
به  ی  کیفر سخ  پا    
بیوتروریسم در اسناد بین المللی 
مرتبط با منع سالح های کشتارجمعی

کنار تالش های مجمع عمومی و شورای  در 
امنیِت سازمان ملل، اسناد بین المللی 
گونی درصدد پاسخ به تروریسم در معنای  گونا
که در پاسخ  عام و سنتی آن برآمده اند چنان 
گونه های خاص تروریسم نظیر تروریسم  به 
کنوانسیون بین المللی جرایم  سایبری نیز 
کنوانسیون بوداپست  سایبری موسوم به 
2۰۰1 پیش بینی شده است. در زیر به مهم ترین 
که به اعتبار وسیلۀ ارتکاب رفتار  اسنادی 
مجرمانه؛ یعنی سالح های کشتار جمعی که 
سالح های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای 

از شاخص ترین گونه های آن است، در وهلۀ 
نخست نسبت به ممنوعیت و در مرحلۀ 
بعدی، الزام کشورها به لحاظ پاسخ کیفری 

را خواستار شدهاند، اشاره می شود.
  پروتکل ژنو مصوب سال 1921 میالدی

با توجه به پیشینۀ طوالنِی تهدیدهای بیولوژیکی، 
اولین ارادۀ بین المللی مبنی بر منع استفاده 
کننده و سمی و نیز روش های  از گازهای خفه 
کتریولوژیک جنگی یا سالح های میکروبی،  با
پروتکل ژنو مصوب سال 1921 میالدی بود اما 
که در این پروتکل تنها به استفاده  به جهت آن 
و نه ساخت، تولید، ذخیره سازی، آزمایش 
گری  کنش  و خرید و فروش اشاره و نیز تنها 
دولت ها و نه سازمان های غیردولتی � آن هم 
با قید استفاده در مخاصمات و نه زمان صلح 
� را به رسمیت شناخته بود، ناقص و از این 
کاستی ها به شدت  جهت، نیاز به رفع این 

احساس می شد.
کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و      
کتریولوژیک  تولید و ذخیره سالحهای با
)بیولوژیک( و سمی و انهدام سالح های 

مذکور مصوب 1972
نیم سده پس از پروتکل ژنو، یکی از برجسته ترین 
اسناد بین المللی در زمینه مبارزه با بیوتروریسم؛ 
کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و تولید و 
کتریولوژیک )بیولوژیک(  ذخیره سالحهای با
و سمی و انهدام سالح های مذکور در سال 
گذرا بر  1972 به تصویب رسید. با نگاهی 
کنوانسیون مذکور می توان دریافت که هدف 
اولیۀ از تنظیِم آن، الزام کشورها به همکاری با 
گیرانه و  یکدیگر و کاربسِت سیاست های پیش 
نه پاسخ دهی � از جمله پاسخ کیفری � است. با 
این حال این بدان معنا نیست که کنوانسیون 
منع تکمیل، توسعه و تولید و ذخیره سالحهای 
کتریولوژیک )بیولوژیک( و سمی و انهدام  با
سالح های مذکور، کشورها را از پاسخ دهی به 
که ماده 4  این رفتارها منع کرده باشد؛ چنان 
این کنوانسیون بیان می دارد: »هریک از دول 
کنوانسیون حاضر متعهد می شود –  طرف 
طبق مقررات قانون اساسی خود – تدابیر الزم 
را جهت منع و جلوگیری از تکمیل و  توسعه 
و تولید و تجهیز و ذخیره و نگهداری عوامل و 
مواد سمی و تجهیزات و وسائل انتقال مذکور 
که در سرزمین  کنوانسیون را  در ماده 1 این 
چنین دولتی واقع بوده یا در هر جای دیگر 
کنترل خود داشته باشد  کمیت و  تحت حا
اتخاذ نماید«. بی شک یکی از مصادیق بارز 
و نیز شایع ترین »تدابیر الزم« جهت منع و 
جلوگیری از تکمیل و  توسعه و تولید و تجهیز 
و ذخیره و نگهداری عوامل و مواد سمی و 
تجهیزات و وسائل انتقال مذکور در ماده 1، 
گذاری برای چنین  پاسخ دهی و ضمانت اجرا
رفتارهایی است؛ که بی شک در میان گونه های 
مختلف پاسخ به پدیدۀ مجرمانه، سنتی ترین 

و رسمی ترین آن، پاسخ کیفری است.
کنوانسیون بین المللی سرکوب     

گذاری تروریستی مصوب 1997 بمب 
گذاری  گرچه عنوان این کنوانسیون، بمب  ا
تروریستی است اما تنها به استفاده عمدی و 
غیرقانونی مواد منفجره اختصاص ندارد. این 
کنوانسیون ضمن جرم انگارِی استفاده عمدی و 
غیرقانونِی مواد منفجره و سایر ابزارهای کشنده، 

در قسمت سوم ماده 1 منظور از این سالح ها در 
کنوانسیون مذکور را اعم از سالح های سنتِی 
انفجاری و کشنده )بند الف( و نیز عامل های 
کتیو )بند ب(  بیولوژیکی، سم ها و مواد رادیوا
دانسته است. بند ب قسمت سوم ماده مذکور 
بیان می دارد: »منظور از سالح یا ابزارهای 
کشنده عبارتست از: … ب( سالح  و ابزارهایی 
که به منظور ایجاد مرگ یا ایراد صدمه بدنی 
گذر  شدید یا آسیب های مادِی اساسی از 
انتشار، توزیع یا تأثیِر مواد شیمیایی سمی، 
عامل های بیولوژیکی یا سم ها یا مواد مشابه 
کتیو، طراحی شده یا  یا اشعه یا مواد رادیو ا

قابلیت آن را داشته باشند«
   کنوانسیون پکن مصوب 2010

به منظور پاسخ دهی کافی به گونه های نوین و 
تهدیدهای نوپیدای تروریستی، »کنوانسیون 
2۰1۰ میالدی به تصویب  پکن«] در سال 
کنوانسیون افزون بر حمایت از  رسید. این 
ج )آماده  اشخاص و اموال در داخل و خار
پرواز( از هواپیما و نیز جرم انگارِی استفاده 
عمدی از هواپیما به منظور ایراد صدمه به 
محیط زیست، رفتارهای قابل ارتکاب از گذر 
حمل و نقل هوایی را نیز به مثابه »جرایم 
مرتبط با حمل و نقل هواپیمایی«پیش بینی 
کرده است. یکی از این دسته جرایم، حمل 
کشتار جمعی، بیولوژیکی  و نقل سالح های 
گذر سامانه های »هوانوردی  و شیمیایی از 
غیرنظامی« است. البته پیش تر از کنوانسیون 
پکن، پروتکل الحاقی به »کنوانسیون مقابله 
با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانرودی « 
مصوب 2۰۰5، استفاده از حمل و نقل دریایی 
برای انتقال سالح های کشتارجمعی را جرم 
دانسته بود. از این رو، هدف اولیۀ دو سند 
گفته، از یک چشم انداز، جرم انگارِی  پیش 
»جرایم مقدماتی« مرتبط با بیوتروریسم به 
مثابۀ جرمی مستقل است و از چشم اندازی 
گیری  دیگر، کارکرد اصلِی آن ها را می توان پیش 
از ارتکاب بیوتروریسم از گذِر سالح های کشتار 

جمعی دانست.
کیفری به بیوتروریسم در اسناد  پاسخ 
بین المللی مرتبط با بهداشت و سالمت 

عمومی
بیشک »حق بر سالمتی« پس از »حق بر حیات« 
گونۀ شناسایی شدۀ حق های  ضروریترین 
بشری است. چنانچه موضوِع اصلِی یک حملۀ 
بیوتروریستی »انسان« باشد، آنچه در جامعه 
به طور مستقیم مورد آسیب قرار میگیرد � به 
مانند ارتکاب بیوتروریسم از گذر حملههای 
بیولوژیکی � همانا بهداشت و سالمت عمومی 
است. در این موارد، تهدیدها بیوتروریستی از 
گذر انتشار بیماریهای همهگیر و عفونی نظیر 
عامل بیمارِی »سیاه زخم« ارتکاب می یابد. 
این امر، در وهلۀ نخست نشان دهندۀ نیاز به 
بهداشت عمومی در سطح جهانی و سپس 
در سطح داخلی، ضرورِت کاربست و توسعۀ 
زیرساختهای درمانی- بهداشتِی کارامد و پویا 
گرچه  در پاسخدهی به آن را آشکار میسازد. ا
این حق در اسناد بین المللی و منطقهای به 
طور کامل شناسایی شده است، اما پرسش آن 
است که آیا افزونبر به رسمیت شناختن چنین 
حقی ، اسناد بین المللی مرتبط با بهداشت 
و سالمت عمومی دولتها را به جرمانگارِی 
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کرده اند؟ و اینکه آیا  بیوتروریسم نیز ملزم 
اساسًا این دسته اسناد، برای پاسخدهی به 

کند؟ بیوتروریسم کفایت می 
گیردار و  با پیدایش و ظهور دوبارۀ بیماری های وا
عفونی در دهۀ 199۰ میالدی، »سازمان بهداشت 
که جامعۀ بین المللی از  جهانی« با بیان این 
این حیث با بحران بزرگی رویا رو شده است، 
خواستار تجدید نظر در »ضوابط بین المللی 
بهداشت« شد ضوابط بهداشت بین المللی 
اولین بار در سال 1969 توسط بیست و دومین 
مجمع سالیانۀ سازمان بهداشت جهانی به 
تصویب رسید. ضوابط بین المللی بهداشت 
به عنوان یک سند حقوقی بین المللی، 
کشورهای عضو را به ارتقاء زیرساخت ها و نیز 
کارهای مبارزه با بیماری ها و حمایت از  راه 
بهداشت و سالمت عمومی ملزم می سازد. 
اما سند پیش گفته، در سال 2۰۰5 میالدی و 
در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی سازمان 
بهداشت جهانی با هدف رویارویی کارامدتر 
گیر و نیز  و پویا با بیماری ها ناشناخته و همه 
به منظور مبارزۀ جدی با پدیدۀ بیوتروریسم، 
که در  روزآمد و مورد بازنگری قرار گرفت. چنان 
نسخه سال 1969 سند مذکور هدف از تصویب 
ک  آن: »پیشگیری از ورود بیماری ها خطرنا
نظیر طاعون، وبا تب زرد از مرزها به ترتیبی که 
حداقل مزاحمت برای مسافران ایجاد شود و 
محافظت یکسان همه مردم دنیا از گسترش 
بین المللی بیماری ها« و در نسخه سال 2۰۰5 
کنترل  آمده است: »پیشگیری، محافظت، 
و فراهم نمودن پاسخ بهداشت عمومی به 
گسترش بین المللی بیماری ها به طریقی 
که متناسب بوده و باعث محدود شدن 
که  خطر بهداشت عمومی شود در عین این 
از مداخله بی مورد در رفت و آمد و تجارت 

بین المللی پرهیز گردد.«
کم بر  با توجه به اهداف مذکور و نیز روح حا
»ضوابط بهداشت بین المللی« بازنگری 
شده در سال 2۰۰5 � به ویژه آن چه در مقدمۀ 
که از  این سند آمده است � می توان دریافت 
یک سو سند مذکور درصدد اولویت بخشی 
گیرانه و از سوی  کارهای پیش  به کاربست راه 
دیگر، الزام دولت ها به توسعۀ زیرساخت های 
بهداشتی و همکاری جهانی با هدف کنترل 
گرچه این سند در  بیماری ها است. بنابراین، ا
گیرد  دستۀ اسناد حقوقی بین المللی قرار می 
کم بر آنها، »توسعه ای« است.  اما رویکرد حا
از این رو برخالف بیش تِر اسناد حقوقی، 
گیری و نظارت  در این سند سخن از پیش 
ح  � همکاری های بین المللی جایگزین طر
مسئولیت کیفری و مجازات ها � شده است. به 
این ترتیب، بیوتروریسم در اسناد بین المللی 
مرتبط با بهداشت و سالمت عمومی جرم انگاری 
نشده است. با این حال باید به این نکته اشاره 
داشت که حق ذاتِی سازمان بهداشت جهانی 
است که به مانند هر معاهدۀ بین المللی دارای 
صالحیت نظارتی باشد. افزون براین، بدیهی 
است سازمان بهداشت جهانی به استناد مادۀ 
38 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری 
می تواند در صورت نقض تعهدات قراردادی از 
سوی دولت های عضو کنوانسیون، آنان را به 
اجرای تعهدات قراردادی با اهرم های اجرایی 
نظیر ضمانت های اجرایی اقتصادی، نظامی � 

سیاسی و معنوی � اخالقی ملزم سازد.
  پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد 

بین المللی مرتبط با امنیت غذایی
گذِر اثرگذاری بر  گاه حمله های بیولوژیکی از 
مواد غذایی و نقِض »حق بر ]دسترسی به[ 
گیرد. رشِد روزافزوِن  غذای سالم« صورت می 
تولید و پرورش محصوالِت دستکاری شده 
کشاورزی، دامی  یا تراریخته غذایی )اعم از 
و صنعتی( در سدۀ حاضر و نیز انتشاِر عامل 
گیر از گذِر محصوالت غذایی  بیماری های همه 
سبب شد تا اسناد مرتبط با امنیت غذایی 
گذاری  داخلی  و بین المللی، درصدِد پاسخ 

به این رفتار برآیند.
حق بر دسترسی به غذای سالم یا »امنیت 
غذایی« به طور ضمنی در »موافقت نامۀ عمومی 
تعرفه و تجارت« شناسایی شده است. به رغِم 
به رسمیت شناخته شدِن تجارت آزاد و عدم 
اعماِل هرگونه تبعیض در روابط تجاری میان 
کشورهای عضِو »سازمان تجارت جهانی« کشورها 
گیری و حمایت از  می توانند به منظور پیش 
زندگی یا سالمتِی انسان ها، حیوانات و نیز 
نباتات، دامنۀ این تجارت را محدود سازد. 
برای نمونه، پس از انتشار عامل سیاه زخم در 
ایالت فلوریدا )سال 2۰۰1(، جمهوری روسیه 
ک  گوشت آن ها را به خا واردات حیوانات و 
خود ممنوع کرد. بنابراین، می توان به منظور 
تأمین امنیت غذایی و با شواهد علمی از ورود 
کاال یا محصول آلوده به عامل های بیولوژیکی 

و یا شیمیایی ممانعت به عمل آورد.
با این حال، در اسناد بین المللی مرتبط 
با امنیت غذایی و نیز موافقت نامه های 
بین المللی سازمان تجارت جهانی، مقرره ای 
که دولت ها را به جرم انگاری و لحاظ پاسخ 
کیفری به رفتارهای ناقِض امنیت غذایی ملزم 
گرچه در برخی از این  سازد، دیده نمی شود. ا
موافقت نامه ها نظیر »موافقت نامه راجع به 
جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت 
فکری«، ضوابط مبنی بر الزاِم کشورها به حمایت 
کیفری � برای نمونه ماده 61 موافقت نامه 
گفته، کشورهای عضو را به جرم انگاری  پیش 
و برپایِی آیین رسیدگِی کیفری عالئم تجاری 
و یا نقض حق تکثیر ملزم کرده است � در نظر 
گرفته شده است، اما این مقرره ها، به طور 
حداقلی و غیرمستقیم با قوانین مرتبط با 
ک دارند و هیچ پاسخ  امنیت غذایی اصطکا
کیفری را برای بیوتروریسِم غذایی پیشنهاد 
نداده اند. حتی در »موافقت نامه اقدامات 
بهداشتی و بهداشت گیاهی« که برای اعضای 
سازمان تجارت جهانی چارچوبی از قواعد را به 
منظور اتخاذ و استفاده از اقدامات بهداشتی 
و بهداشت گیاهی فراهم می آورد و نیز به طور 
مستقیم به استانداردهای تغذیه و حفظ 
سالمت بشری و محیط زیست اختصاص 
دارد، به ضمانت اجرای کیفری تصریح نشده 
که در ضمیمه شماره 1  است. توضیح بیش تر آن 
گفته، منظور از »اقداماِت«  موافقت نامه پیش 
گیاهی اعم از تصویب  بهداشتی و بهداشت 
قوانین و مقرره ها و غیره دانسته شده است، 
اما به طور خاص به این که چه ضمانت اجرایی 
لحاظ شود، اشاره ای نشده است. از این رو 
کشورها � به  گفت قوانین داخلِی  می توان 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیرامون  ویژه 

جرم انگارِی محصوالِت دستکاری شده یا 
تراریخته غذایی از قوانین بین المللی پیشی 
کم تر توانسته اند  گرفته و اسناد بین المللی 
قوانین داخلِی کشورها را در این زمینه تحت 

تأثیر قرار دهند.
  پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد 

بین المللی مرتبط با محیط زیست
از دهۀ هفتاد میالدی به این سو، با به رسیمت 
شناخته شدِن »حق بر محیط زیست سالم« 
و جایگاه شگرِف آن در توسعۀ جوامع بشری 
کیفیت محیط  و نیز به دنبال تشدید ُافِت 
زیست و فراوانِی حوادث آلودگی، روند تصویب 
اسناد بین المللی مرتبط با حمایت از محیط 
زیست آغاز شد. از سویی، برخی از این اسناد 
به منظور ایجاد الزام حقوقی برای کشورها تنها 
به دنبال »منع« و »محدودیت« در کنش ها 
گری های آسیب زا به محیط  و مسامحه 

زیست و برخی دیگر با هدف »جرم انگاری« 
کیفری« چنین رفتارهایی �  و لحاظ »پاسخ 
در دو برش زمانِی دوران »صلح« و »جنگ« � 

طراحی شدند.
با نگاهی به مجموعه اسناد بین المللی حمایت 
از محیط زیست دریافت می شود که »اسناد 
جرم انگاِر« مرتبط با این حوزه را می توان به 

سه دسته تقسیم کرد:
 جرم انگاری خام

در این دسته اسناد، جرم انگاری به صورت 
گرفته و در مرحلۀ جنینی قرار  خام صورت 
گِر این دسته از اسناد  دارد. نهادهای تدوین 
بین المللی � مانند کمیسیون حقوق بین الملل 
� آن رفتار را جرم دانسته اند، ولی به دلیل 
مخالفت برخی دولت ها یا دول قدرتمند، هنوز 
به تصویب نهایی نرسیده است. در حقیقت، 
جرم انگاری در دوران جنینی قرار داشته و پس 
از طِی زمان خاصی و نیز فراهم شدن بستر، از 
حالت بالقّوه به حالت بالفعل درمی آیند. این 
اسناد، در حالت پیش نویسی قرار دارند؛ این 
گِر عرف موجود یا باور  پیش نویس گاه نمایان 
جامعه جهانی به جرم بودن آن رفتار است. 
گذاری  گر قدرت قانون  که ا به این صورت 
کنون  بین المللی در دست دولت ها نبود، ا

چنین رفتارهایی جرم تلقی می شدند.
لیت  مسئو به  جع  ا ر ی  د ا مو ح  طر  

بین المللی دولت ها
کیفری دولت ها  به رغم اشاره به مسئولیت 
در جرایم علیه محیط زیست و نقض شدیِد 
بین المللی پیرامون حافظت و نگهداری از 
محیط انسانی نظیر آلودگی هوایی و دریایی 
ح )بند ت قسمت سوم  در پیش نویس این طر
ماده 19(   به طور موقت در سال 1991، چنین 
مسئولیتی از نسخه های پسینِی پیش نویس 
حذف و سرانجام به تصویب نهایِی »کمیسیون 

حقوق بین الملل« نرسید.
  پیش نویس قانون جنایات علیه صلح 

و امنیت بشری
در پیش نویس 19 ژوئیه سال 1991، ضمن 
کشی،  جرم انگاری رفتارهایی نظیر تجاوز، نسل 
تبعیض نژادی، نقض فاحش و گسترده حقوق 
بشر، جرایم جنگی فوق العاده، تروریسم 
بین المللی و قاچاق مواد مخدر، در ماده 26 
به جرم انگارِی »صدمات عمدی و شدید به 
محیط زیست« می پردازد. ماده مذکور بیان 

می دارد: »هرکس عامدًا موجب ورود صدمات و 
ضایعات گسترده، دراز مدت و شدید به محیط 
زیست طبیعی گردد یا ایراد چنین صدماتی را 
دستور دهد، پس از ثبوت مجرمیت، )به…( 
محکوم خواهد شد«. اما در پیش نویس 
قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری 
سال 1996، ایراد صدمه عمدی به محیط 
زیست ذیل جرایم جنگی )بند چ ماده 2۰( و 

ح شد. به عنوان گونه ای از آن مطر
رهنمودهای سازمان ملل متحد

کنگره سازمان ملل متحد  در »هشتمین 
گیری از جرم و اصالح مجرمان  دربارۀ پیش 
199۰(«، قطع نامه ای  مبنی بر  )هاوانا- 
»نقش حقوق کیفری در حمایت از طبیعت 
و محیط زیست« صادر شد. این قطع نامه، 
در سال های 1993 و 1994 از سوی »شورای 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل« دوباره به 
کشورهای عضو یادآوری و از آن ها خواست تا با 
تصویب قانون و لحاظ ضمانت اجرای کیفری، 
زمینه های حمایت مقتضی از محیط زیست 

را فراهم کنند.
کیفری  8 اساسنامه دادگاه    ماده 

بین المللی
در ادامۀ روند تکمیل جرم انگارِی جنایات زیست 
محیطی و در آخرین ارادۀ بین المللی، جنایات 
زیست محیطی به عنوان یکی از جرایم تحت 
شموِل صالحیِت دیوان کیفری بین المللی؛ 
یعنی جنایات جنگی )ماده 8 اساسنامۀ رم( و 
با شرایطی به عنوان یکی از مصادیق آن تلقی 
شده است. در ذیل ماده 8 و بند )2()ب()4( 
اساسنامۀ دادگاه کیفری بین المللی به طور 
صریح آمده است: »آغاز عمدی حمله با علم 
که چنین حمله ای باعث تلفات یا  به این 
صدمات به افراد غیرنظامی یا تخریب اهداف 
غیرنظامی یا خسارات شدید، گسترده و دراز 
مدت به محیط زیست می شود که در مقایسه 
با مجموع منافع نظامی مستقیم و قطعی 
پیش بینی شده، مسلمًا زیاده از حد باشد«. از 
این حیث، جرایم زیست محیطی نیز می توانند 
کمه قرار  در دادگاه کیفری بین المللی مورد محا
گیرند. البته برخی نویسندگان بر این باورند 
که حتی در مواردی آسیب به محیط زیست 
می تواند مبنا یا سببی برای وقوع جنایات 
بین المللی دیگری )جنایت علیه بشریت یا 
کیفری  که در صالحیت دیوان  نسل زدایی( 
بین المللی قرار گیرد، قلمداد شوند )حمایت 
که با این تفسیر سوزاندن  غیرمستقیم(. چنان 
زمین می تواند منجر به جابه جایی اجباری 

)جنایت علیه بشریت( شود
همانطور که در باال مشاهده شد، اسناد بین 
المللی که به طور مستقیم به منظور پاسخدهی 
به بیوتروریسم پیشبینی شده اند؛ گاه انسان 
به وجه غالب و به طور مستقیم موضوع حملۀ 
بیولوژیکی است _نظیر اسناد بین المللی مرتبط با 
منع سالحهای کشتار جمعی، اسناد بین المللی 
مرتبط با بهداشت و سالمت عمومی و نیز 
امنیت غذایی � و گاه انسان به طور غیرمستقیم 
و محیط پیرامونِی وی به طور مستقیم � نظیر 
تهدیدهای برضد محیط زیست، آب و حیات 
گیاهی � آماِج آسیبهای بیولوژیکی  جانوری � 

قرار خواهند گرفت. 
منابع و ماخذ موجود است.
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به دنبال همه گیری ویروس کرونا و 
مشکالت ناشی از کمبود تجهیزات 
اضطراری پزشکی خصوصًا در اوایل شیوع 
کشورهای عضو  این ویروس در میان 
اتحادیه اروپا نهاد مسوول بالهایی طبیعی 
اتحادیه اروپا یعنیrescEuرا بر آن داشت تا 
ماموریت ساخت انبار جدید ذخیره دارو و 
تجهیزات اضطراری پزشکی این اتحادیه 

را به سوئد محول کند.
کمک 4۰ میلیون  این بار قرار است با 
یورویی اتحادیه اروپا و مدیریت آژانس 
حوادث غیر مترقبه سوئد)msb( در متراژ 
5۰۰۰ متر مربع در منطقه کریستینهام در 
مرکز این کشور، احداث شود. این بار یکی 
از بزرگ ترین انبارهای ذخیره تجهیزات 
اضطراری در نوع خود در اتحادیه اروپا 
خواهد بود تجهیزات محافظتی پزشکی 
مانند ماسک، ونتیالتور، دستگاه تنفس 
مصنوعی، لباس های محافظ، دارو و غیره 
برای مواقع بحرانی در این انبار ذخیره 

سازی خواهد شد.
 حدود 33 میلیون یورو از مبلغ فوق قرار 
است صرف خرید تجهیزات مذکور شود.
هدف از ساخت این انبار تقویت آمادگی 
مشترک اتحادیه اروپا در صورت بروز 

کووید 19  بحران های حاد نظیر شیوع 
و تامین نیازهای ضروری و پشتیبانی از 

اعضا در چه بحران هایی است.
خبر ساخت این انبار در تاریخ 22 سپتامبر 
2۰2۰ در طی یک کنفرانس مطبوعاتی و 
با مسئولین ذیربط اتحادیه اروپا و وزیر 
بهداشت و امور اجتماعی و همچنین 
رئیس آژانس حوادث غیرمترقبه سوئد 
اعالم گردید.به گفته طرف سوئدی مراحل 
ساخت این انبار آغاز شده و پیش بینی 
می شود ظرف 6 ماه تا یک سال آینده به 

بهره برداری برسد.
 در پروژه فوق عالوه برmsbکه مسئولیت 
ساخت، ذخیره سازی و صادرات تجهیزات 
درخواستی را برعهده دارد ، سازمان 
تدارکات نیروهای مسلح سوئد )fmv ( نیز 
مسئولیت خرید، تضمین کیفیت و کنترل 
تحویل تجهیزات پزشکی فوق به عهده 
دار است. سازمان ملی بهداشت و دفاع 
سوئد نیز از فعالیت این دو نهاد، حمایت 

و پشتیبانی خواهد نمود.
 منطقه کریستینهام در مرکز سوئد از موقعیت 
استراتژیکی خوبی برخوردار بوده و به دو 
فرودگاه، راه آهن و و خط کشتیرانی به بندر 
کنون یکی  گوتنبرگ دسترسی دارد هم ا

دیگر از انبارهای تدارکات اتحادیه اروپا در 
این منطقه واقع شده است.

مالحظات
•یکی از دالیل اعتماد اتحادیه اروپا برای 
گذاری مسئولیت از ساخت این انبار مهم  وا
به سوئد، توانمندی و تجربه طوالنی این 
کشور خصوصًا آژانس حوادث غیر مترقبه 
سوئد در ذخیره سازی کاال های استراتژیک 
و ارائه خدمات و پشتیبانی سریع در سطح 
ملی و بین المللی در مواقع بحرانی بوده 
است. به همین منظور مقامات سوئدی این 
انتخاب را دلیلی بر اثبات توانمندی های 
خود می دانند آژانس فوق در زمینه انبار 
های استراتژیک همکاری مداوم با اتحادیه 

اروپا داشته است.
• تمامی درخواست ها برای استفاده از 
تجهیزات حفاظتی و ملزومات پزشکی 
در انبار مذکور از مسیر اتحادیه اروپا انجام 
خواهد شد و سوئد نیز در صورت نیاز، 
مانند سایر کشورها درخواست خود را به 

اتحادیه اروپا را اعالم خواهد کرد.
•RescEU_ارگان مسئول بالیای طبیعی 
گسترده  که از منابع  اتحادیه اروپا است 
در اتحادیه برخوردار بود و ماموریت اصلی 
آن تقویت آمادگی و توانایی پاسخگویی 

در مواقع بحران ها مانند آتش سوزی و 
بیماری های همه گیر است.

کرونا در اتحادیه اروپا  •در مورد شیوع 
مشکالت و محدودیت های زیادی برای 
تامین تجهیزات مقابله با این ویروس به 
که از جمله می توان به اقدام  وجود آمد 
فرانسه مبتنی و توقیف میلیون ها ماسک 
که تولید شرکت مولنیکه سوئد در لیون 
کرد. چنین اقداماتی به  فرانسه، اشاره 
نوبه خود به زنجیره تامین در اتحادیه اروپا 
آسیب زد و متعاقبًا اعتراض و نگرانی اعضا 
برای تامین نیازها در مواقع بحرانی را به 
همراه داشت.  به همین منظور از اتحادیه 
اروپا در جهت تقویت آمادگی ها و افزایش 
پاسخگویی ها به نیازها و جلوگیری از تکرار 
اتفاقات مشابه، در صدد ساخت انبارهای 
جدید ذخیره تجهیزات ضروری پزشکی 
گر چه این  در مناطق مختلف اروپا است. ا
اتحادیه قبال انبار های مشابهی را در رومانی 
و آلمان احداث کرده اما نیازهای اعضا در 
گیری ویروس کرونا، اتحادیه را بر  طول همه 
آن داشته است که انبارهای بیشتری بسازد 
به گفته مدیرکل RescEU عالوه بر سوئد در 
دانمارک، یونان و مجارستان نیز انبارهای 

مشابهی ساخته خواهد شد.

نکته پدافندی

 ساخت انبار جدید ذخیره دارو 
و تجهیزات پزشکی اتحادیه اروپا در سوئد



 مهرماه سال 99 روسای سازمان های پدافند 
غیرعامل کشور و نظام روانشناسی و مشاوره، 
تفاهم نامه همکاری در حوزه های ارتقای تاب 
آوری روانشناختی به ویژه در مقابله با تهدیدات 

و رخدادهای CBRNE امضا کردند.
سردار دکتر غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
کید بر اینکه  غیرعامل کشور در این نشست با تا
ح جامع پدافند  ما به دنبال دستیابی به یک طر
کید کرد: امروزه دشمنان  روانشناختی هستیم، تا
گیری از  با استفاده از فناوری های نوین و بهره 
متدولوژی روانشناختی، یک جنگ شناختی 

تمام عیار را به راه انداخته اند.
کید بر اینکه هدف این عملیات تغییر  وی با تا
فکر، ذهن و دستگاه محاسباتی مردم و مسئوالن 
است، خاطرنشان نمود: سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در رویکرد جدید خود در تالش است تا با 
ورود به حوزه های اجتماعی بسترهای اجرای 
مأموریت خود در زمینه ارتقای پایداری ملی و 

مدیریت بحران را تسهیل کند.
سردار دکتر جاللی با بیان اینکه نمونه بارز اهمیت و 
نقش اثرات روانشناختی و تاب آوری روانی جامعه 
را در مورد پیشگیری و درمان بیماری کرونا شاهد 
بودیم، تصریح کرد: برای مدیریت بحران کرونا، 
کارکردی اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه  تاثیر 
7۰ تا 8۰ درصد و تاثیر اقدامات درمانی بین 2۰ تا 
3۰ درصد است. این نشان می دهد که باید بیش 
از پیش تمرکز ما به اصالح الگوی های بهداشتی 
در سبک زندگی جامعه باشد که این مهم نسبت 

مستقیمی با بهداشت روان دارد. 
کشور ادامه  رئیس سازمان پدافندغیرعامل 

داد: اینجا میزان باالی اثرگذاری روانشناسان 
در بخش تغییر رفتار و اصالح سبک زندگی به 
خوبی قابل مشاهده است. در واقع اضطراب و 
استرس ناشی از کرونا ضمن آنکه می تواند موجب 
بروز برخی ناهنجاری ها شود، عامل مهمی برای 
سخت تر شدن مسیر مقابله با تهدیداتی این 
ویروس از جمله بی تفاوتی نسبت به رعایت نکات 

پیشگیرانه است.
سردار دکتر جاللی تصریح کرد: از همین رو یکی از 
محورهای تفاهمنامه همکاری پدافند غیرعامل 
کشور و نظام روانشناسی به طراحی الگوی 
کید بر  کرونا با تا مفهومی مقابله بهداشتی با 
نقش آموزش های عمومی روانشناختی از طریق 

رسانه ها اختصاص دارد.
 اعالم آمادگی سازمان روانشناسی برای 

ارتقای تاب آوری و سالمت روانی مردم
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری 
اسالمی ایران نیز با اشاره به اینکه قانون تشکیل 
این سازمان در سال 1382 در مجلس شورای 
اسالمی مصوب شده است، افزود: این سازمان 
دارای 32 هزار نفر عضو می باشد که از این تعداد 

7 هزار تن دارای پروانه فعالیت هستند.
کرد: سازمان نظام  کید  دکتر محمد حاتمی تا
روانشناسی و مشاوره آمادگی همکاری همه جانبه 
در حوزه ارتقای تاب آوری و سالمت روانی مردم با 

سازمان پدافند غیرعامل کشور را داراست.
کید بر اینکه شیوع ویروس کرونا نیاز به  وی با تا
ابزار و رویکردهای روانشناسی را در حل مسائل 
دو چندان کرده است، گفت: با توجه به اضطراب 
و چالش های روانی که شیوع این ویروس پدید 

آورده است ضرورت دارد تا ابعاد روانشناختی 
مسئله بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است هدف اصلی این تفاهمنامه همکاری 
در مصون سازی و افزایش تاب آوری روانی جامعه 
در برابر انواع تهدیدات، حوادث و رخدادها و 
پیامدهای روان شناختی بویژه در تهدیدات و 

رخدادهای CBRNE است.
با این حال به نظر می رسد که یکی از محور های 
اصلی برای مداخالت روانشناختی در برابر مقابله 
کرونا را باید خانواده قرار داد. چندی پیش  با 
مرکز پژوهش های مجلس گزارش مبسوطی در 
که در ادامه با هم  کرده است  این زمینه منتشر 

مرور می کنیم:
گذاری    جای خالی خانواده در سیاست 

مقابله با کرونا
نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی 
کرونا و مصوبات دولت، نشان میدهد  مبارزه با 
گذاران در جامعه درگیر با  تمرکز اصلی سیاست 
کرونا، بر حوزه سالمت و اقتصاد کشور متمرکز شده 
خ داده بر  است. در این میان به تأثیروضعیت ر
مهمترین نهاد جامعه ایرانی یعنی خانواده و 
چالش های پیش روی آن به واسطه بحران شکل 
غ از اینکه متأثر از عوامل اقتصادی است  گرفته )فار
کمتر پرداخته شده است. واقعیت این  یا خیر( 
است که نهاد خانواده به عنوان نهادی قدرتمند و 
قابل اتکا این توانایی را دارد که با مدیریت صحیح 
رفتارها، در حل این بحران درکنار نظام سالمت 
ایفای نقش نماید؛ با این حال الزمه موفقیت 
نهاد خانواده به ویژه با توجه به امکان طوالنی 
کرونا و فرسایشی شدن  شدن روند مواجهه با 
توصیه های خانه محوری، توانمندسازی آن 
کنار  در حوزه های روانشناختی واجتماعی در 
تقویت مراقبت های سالمت محور و حمایت 

های اقتصادی است.
 چالشهای ناظر به خانواده های دارای افراد 

مبتال به بیماری و متوفی
 ابتال یا فوت این سرپرستان خانوار � به ویژه در 
که فرد فاقد درآمد ثابت و مشخص  شرایطی 
ماهیانه باشد � به معنای کاهش درآمد خانوار و 
افزایش مشکالت اقتصادی پیش روی آنهاست.  
عالوه بر این سایر اعضای خانواده فرد مبتال یا 
متوفی به واسطه احتمال ناقل بودن، مجبور 

به رعایت قرنطینه خانگی هستند و امکان 
حضور در اجتماع و کسب وکار را حداقل تا مدتی 

نخواهند داشت.
اضطراب و نگرانی ناشی از ابتالی سایر اعضای 
خانوار به بیماری یا احتمال از دست دادن فرد بیمار 
وهمچنین عدم امکان سوگواری جمعی برای عزیز 
ازدست رفته، منجر به افزایش سطح تنش های 
روانی، افسردگی و دیگر تکان های روانی در این 
قبیل خانواده ها میشود. عدم امکان سوگواری 
ک به  جمعی و تخلیه هیجانات منفی و دردنا
واسطه ایجاد  محدودیت هایی در فرایند تدفین 
به شکل گیری فرایند »سوگ پیچیده« یا »سوگ 
گردد. این افراد بیشتر از  ابراز نشده« منجر می 
سایران در معرض بیماری های جسمی و روانی 
قرار می گیرند و بازگشت به زندگی طبیعی برای 
بازماندگان دشوارتر از موقعیت های طبیعی فوت 
است. طرد اجتماعی ناشی از بیماری حتی پس 
از بهبود نیز به ویژه در محیط های اجتماعی 
که ممکن است   کوچک چالش دیگری است 
این خانواده ها با آن روبه رو شوند. در این میان 
دولت تالش کرده با اختصاص خط تلفنی 4۰3۰ 
جهت مشاوره رایگان، درمان رایگان این بیماران 
و فراهم کردن امکان بیمه برای خانوارهای فاقد 
بیمه و همچنین تهیه پروتکل نحوه دفن متوفیان 
مبتال به کرونا � که یکی از مهم ترین دغدغه های 
بازماندگان را تشکیل می دهد � بخشی از مسائل 
و دغدغه های پیش روی این خانواده ها را رفع 
نماید، اما همچنان فقدان مداخالت روانشناختی 
برای افراد بیمار به ویژه خانواده افراد متوفی با 
اتکا به فرهنگ دینی � اسالمی به خصوص فقدان 
سازوکارهای چگونگی برگزاری مراسم ختم، 
سوگواری و عزاداری در کنار عدم پیش بینی برنامه 
یا بسته حمایت معیشتی از خانوارهای افراد مبتال 
و متوفی ازسوی دولت خالء جدی است و ضرورت 
پرداختن به آن بیش از پیش وجود دارد. بررسی 
گی های اجتماعی متوفیان و آسیب دیدگان  ویژ
)شیوعشناسی اجتماعی( می تواند ضمن فراهم 
کردن زمینه حمایت مؤثرتر از این خانوارها، 
رهنمودهایی برای طراحی راهکارهایی در حوزه 

سالمت نیز داشته باشد.
  مشکالت معیشتی خانوار

با توجه به اینکه مهم ترین راهبرد دولت در راستای 
جلوگیری از افزایش تعداد بیماران در جامعه و 
ح فاصله گذاری  کنترل روند شیوع آن، اجرای طر
اجتماعی، توصیه به ماندن در خانه و تعطیلی 
بخش عمده ای از کسب وکارها طی هفته های 
اخیر بوده است، افزایش مشکالت اقتصادی 
خانوارها و کاهش حجم درآمد آنها در زمان کنونی 
و ماههای آینده این موضوع را به یکی از مهم ترین 
دغدغه های خانواده ها تبدیل خواهد کرد. در 
این شرایط بسیاری از خانواده هایی که به مشاغل 
خدماتی اشتغال داشته یا در بنگاه های بسیار 
کوچک، یا به صورت روزمزد مشغول به فعالیت 
بوده اند یا فاقد بیمه هستند بیشترین آسیب را 
متحمل خواهند شد. با این حال به نظر نمی رسد 
کننده همه نگرانی  اقدامات دولت بتواند رفع 
های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به واسطه 
اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک های پایین 
اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص 
و فاقد پوشش بیمه ای الزم، امکان شناسایی و 
ح های  تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طر

حمایتی دولت دشوار خواهد بود
براساس نتایج سومین نظرسنجی دفتر مطالعات 
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با محوریت خانواده
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اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که با همکاری 
ایسپا به صورت تلفنی در شهر تهران صورت گرفته 
است )با حجم نمونه یک هزار و 23 نفر( 7۰ درصد 
جامعه نمونه تاب آوری اقتصادی کمتر از دو ماه 

را بیان کرده اند؛
34 درصد جامعه نمونه در پاسخ به این سؤال 
گر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند  که» ا
تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید 
کنون  که هم ا گونه پاسخ داده اند  داشت« این 
نیز نمی توانند و 35 درصد نیز پاسخ»یکی دو 
کرده اند.عالوه بر این برخی از  ماه« را انتخاب 
خانواده ها به واسطه شرایط خاص اجتماعی 
شان ازجمله خانواده های دارای فرد مبتال به 
بیماری های خاص یا معلول و خانواده های زن 
که از حقوق  سرپرست، خانواده های سالمند 
بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنین خانواده 
هایی که طی سال گذشته به واسطه درگیری با 
بالیای طبیعی چون سیل و زلزله به شدت آسیب 
پذیر شده اند با چالش های مضاعفی نسبت به 
سایران مواجه اند و نیازمند حمایت ویژه دولت 

به لحاظ اقتصادی هستند.
   آسیب پذیری سالمت و بهداشت روان 

اعضای خانواده
درحال حاضر با توجه به اینکه یکی از راهبردهای 
کاهش  گیردار،  اصلی مواجهه با این بیماری وا
خروج از خانه بوده، این محدودیت علی رغم 
ایجاد فرصت های جدید برای ارتقای روابط ُخرد 
اجتماعی درون نهاد خانواده با توجه به تغییرات 
متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که منجر 
به کاهش تعامالت و گفتگوهای درون خانوادگی 
)درون خانواده هسته ای و بین خانواده هسته ای 
و خانواده گسترده( شده است، دارای مالحظاتی 
است که عدم مدیریت درست آن، خود می تواند 
آسیب ها و مسائل متعددی را در کوتاه مدت و به 
ویژه بلندمدت دامن زند. در توضیح این مطلب 
که در شرایط قرنطینه خانگی،  کرد  باید اشاره 
نداشتن مهارت و دانش کافی در راستای ایجاد 
سازگاری با شرایط جدید، مدیریت احساسات، 
فضا و برقراری تعامل صحیح جهت رفع نگرانی 
های شکل گرفته، خود می تواند برای خانواده 
ایرانی چالش هایی ایجاد کند. توجه به این نکته 
ضروری است که درحقیقت نهاد خانواده با شیوع 
اپیدمی کرونا و ضرورت قرنطینه خانگی و تعطیلی 
مدارس و مهدکودک ها عماًل به نهاد کانونی حفظ و 
استمرار ثبات شخصیتی، امید و روحیه شهروندان 
غ از  تبدیل شده است که این تمرکز و محوریت فار
چالش نبوده و برای ادامه روند پیش رو � که ممکن 
است ماه ها به طول بینجامد � نیازمند همراهی و 
حمایت بخشهای دیگر جامعه برای مدیریت و 

فائق آمدن بر چالش های مزبور است.
محبوس بودن افراد در بلندمدت در محیط 
خانه، نداشتن تماس با دیگر افراد جامعه به 
ویژه خانواده گسترده، بیماری یا از دست دادن 
عزیزان ، نگرانی و اضطراب ناشی از جان سالم به 
در بردن از خود بیماری و یا حتی تحمل بلندمدت 
اخبار ُپراسترس از نگرانی ابتالی یکی از اعضای 
خانواده به بیماری و اضطراب های ناشی از 
مسائل اقتصادی و تعطیلی کسب وکارهای ُخرد 
و خدماتی، تعامل با کودکان محبوس در خانه و 
چگونگی آموزش شیوه صحیح مواجه با بیماری 
کاهش اضطراب و رفتارهای  کودکان و  برای 
کنون  وسواس گونه در آنها.... در شرایطی که تا
هیچ آموزش همگانی برای مقابله با وضعیت های 

بحرانی به خانواده ها داده نشده، می 
تواند منجر به مخاطراتی برای سالمت 
روان خانواده گردد. با توجه به احتمال 
بروز آسیب های روانی مانند استرس، 
افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در 
شرایط پیش رو، حفظ سالمت روان 
اعضای خانواده در شرایط موجود به 

شدت حائز اهمیت است.  نگرانی از 
وضعیت تحصیلی کودکان و فرزندان به 

ویژه برای محصالن سال آخر مدرسه و در 
کنکور سراسری )ضمن مصاحبه  آستانه 

های متناقض برخی از مسئوالن(، سردرگمی 
کودکان در خانه،  کردن  در چگونگی سرگرم 

سردرگمی در شیوه های تعامل با خانواده گسترده، 
نگرانی از چگونگی مواجهه صحیح با وحشت و 
اضطراب کودکان در مواجهه با ویروس، کاهش 
تحرک اعضای خانواده و احتمال افزایش بیماری 
هایی چون افسردگی، چاقی، فشار خون و... به 
واسطه کاهش تحرک، ناتوانی برای برنامه ریزی 
فعالیت های اثربخش در خانه، احتمال افزایش 
اختالالت روحی و روانی در بین افراد خانواده به 
علت تغییر سبک زندگی و حضور مداوم در خانه 

به تشدید این پیامدها می انجامد. 
با طوالنی شدن احتمالی پاندمی کرونا، یکی دیگر 
از آسیب های مترتب بر سالمت روان خانواده ها 
درگیری با نوعی »درماندگی« است. درماندگی 
ناظر به شرایطی است که فرد از هر نوع بهبود امور 
و کنترل خود بر آنها ناامید می شود و به سرخوردگی 
و استیصال تن می دهد. درخصوص بحران کرونا 
که افراد بعد از مدتی و  این احتمال وجود دارد 
با مزمن یا بدخیم شدن بحران کرونا، نسبت به 
رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
بی توجه شده و موجب پیچیده تر شدن شرایط 

برای خود و دیگران شوند.
 آنچه مسلم است رسانه ملی در این فرایند 
بیشترین نقش را در ارتقای سالمت روان افراد 
خانواده و افزایش مهارت های زندگی در مواجهه 
با شرایط سخت پیش رو برعهده دارد. عالوه بر این 
نظام مشاوره و روانشناختی کشور نیز باید سهم 
بیشتری را در این عرصه برعهده گیرد.  ، تدوین 
پروتکل های مختلف درخصوص چگونگی تعامل 
صحیح و کارآمد اعضای خانواده، چگونگی افزایش 
سالمت روان ازجمله کاهش استرس افسردگی، 
امید به آینده، یادگیری کنترل خشم در مواجهه 
با کودکان، آموزش فرزندان، ورزش در خانه و... 

از ضرورت های این بخش است. 
   احتمال افزایش اختالفات خانوادگی

به نقل از برخی مقامات کشور چین پس از اتمام 
کار با موجی از زوج های  قرنطینه و آغاز مجدد 
که برای درخواست به  چینی مواجه شده اند. 
دفاتر آنها مراجعه کرده اند. افزایش تعداد طالق 
ها پس از دوران قرنطینه خانگی منجر به شکل 
کویدی )  گیری اصطالحی تحت عنوان طالق 
Covidivorces ( شده است.در این میان برخی از 
فعاالن این حوزه و روانشناسان اجتماعی در ایران 
نیز از احتمال افزایش قابل توجه آمار درخواست 
طالق پس از پایان کرونا سخن می گویند. هرچند 
کرونایی  باید توجه کرد که این افزایش مراجعه پسا
کز حقوقی، عدم امکان  می تواند با تعطیلی مرا
مراجعه حضوری و عدم امکان ثبت طالق یا 
دادخواست در ماه های قرنطینه و موکول شدن 
آن به پس از پایان قرنطینه و بازگشت امور اداری 

به حالت طبیعی بازگردد.

ازسوی دیگر قرنطینه خانگی در دوران کرونا در 
جهان آمار خشونت خانگی را افزایش داده است. 
گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیامی  آنتونیو 
ویدئویی نسبت به افزایش خشونت علیه زنان در 
جریان قرنطینه خانگی هشدار داده است. پلیس 
فرانسه هم اعالم کرده خشونت خانگی در دوران 
قرنطینه سه برابر شده است و یک میلیون یورو 
به سازمان ها و نهادهای فعال در زمینه مبارزه 
خشونت خانگی علیه زنان اختصاص داده است.  
در انگلیس نیز براساس اعالم یک نهاد مشاوره 
ای، آمار تماس تلفنی و آنالین قربانیان خشونت 

خانگی نیز 25 درصد رشد داشته است.
در ایران آمار منسجم و قابل استنادی جهت 
تحلیل وضعیت خانواده ها در این زمینه در 
دست نیست. سازمان بهزیستی کل کشور اخیراً 
از افزایش سه برابری آمار تماسهای زوجین طی 
دوران قرنطینه با صدای مشاور بهزیستی یعنی 
که  گفته است به نحوی  شماره 148۰ سخن 
گفته وی روزانه  4 هزار تماس با صدای  بنابه 
مشاور بهزیستی گرفته شده است. برخی از این 
اختالفات بر سر مسائل رعایت  اصول بهداشتی و 
هنگام بیرون رفتن یکی از اعضای خانواده است. 
اختالف والدین بر سر تربیت کودک محبوس شده 
در خانه به واسطه قرنطینه نیز یکی دیگر از عوامل 

یاد شده است.
نکته حائز اهمیت در تحلیل آمار فوق این مسئله 
است که افزایش سه برابری تماس زوجین با صدای 
مشاور سازمان بهزیستی را نمی توان به تنهایی 
و بدون توجه به سایر داده ها، نشان از افزایش 
اختالفات زناشویی و همچنین خشونت علیه 
زنان قلمداد کرد. درواقع افزایش تماس ها را نمی 
توان لزومًا امری منفی و نشانه اختالفات جدی 
در خانواده قلمداد کرد. افزایش تعداد تماس ها 
می تواند ناشی ازعوامل مختلفی مانند؛ » اخذ 
خدمات بیشتر مشاورهای بهزیستی و کسب اطالع 
گاهی در این زمینه با توجه به کمکاری های  و آ
رسانه ای در این باره«، »تغییر زیست اجتماعی 
و ترجیح مردم بر محدودیت ترددها و استفاده از 
مشاوره تلفنی به جای مشاوره حضوری«،» عدم  
کز  امکان مراجعه حضوری با توجه به تعطیلی مرا
مشاوره«،» حضور بیشتر اعضای خانواده در کنار 
ح مسائلی که کمتر مورد توجه بوده « و  هم و طر

»افزایش خدمت جویی تخصصی خانواده محور 
در راستای سالمت روان « دانست. در عین حال 
نمی توان احتمال افزایش تنش های خانوادگی 

را نیز نادیده گرفت.
لذا، تحلیل و تفسیر واقعی نیازمند داده های 
تکمیلی تری مانند سابقه مشاوره حضوری یا 
تلفنی افراد، موضوع تماس ها و حذف مواردی 
است که چند بار تماس گرفته اند. ازسوی دیگر 
براساس نتایج سومین نظرسنجی دفتر مطالعات 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری 
ایسپا در 16درصد خانوارهای مورد پرسش تنش 
خانوادگی به سبب در خانه ماندن افزایش یافته 
است. با این حال توجه به این نکته ضروری است 
که 84 درصد جامعه نمونه نیز تغییری در نوع 
روابط خود احساس نکرده اند. عالوه بر این در 
58 درصد این خانواده ها) از مجموع 16 درصد 
مبتال به افزایش تنش خانوادگی( تنش بین زن و 
شوهر افزایش یافته و46 درصد نیز افزایش تنش 
گرچه  با فرزندان را تجربه کرده اند. بر این اساس ا
افزایش اختالفات خانوادگی در جامعه ایران، 
بحرانی نشده، اما الزمه حفظ شرایط پیش رو  
برنامه ریزی منسجم برای آن و توانمندسازی 
اجتماعی خانواده در حل مناسب اختالفات 

خانوادگی است.
آنچه حائز اهمیت است اینکه طوالنی شدن 
این روند و افزایش فشارهای اقتصادی و اعمال 
محدودیت های اجتماعی بر خانوارها مسلمًا بر 
تاب آوری روانی و کیفیت روابط اعضای خانواده 
بی تأثیر نبوده و ممکن است به افزایش تنش 
های خانوادگی منجر شود؛ با این حال توجه 
که نباید در قرنطینه  به این نکته ضروری است 
خانگی، اختالفات خانوادگی را تنها به اختالفات 
که در نتایج  زناشویی تقلیل داد و همانگونه 
نظرسنجی باال مشهود است تنش روابط بین 
فرزندان و والدین نیز حائز اهمیت است. عالوه بر 
این خشونت خانگی را نیز نباید تنها  به زنان تقلیل 
داد، بلکه فشار روانی و اقتصادی و نگرانی های 
آموزشی در نبود فعالیت های ورزشی و گردشگری 
و مبتنی بر تفریح و سفر حاصل ازوضعیت پیش 
آمده می تواند ازسوی هریک از اعضای خانواده 
منجر به بروز رفتارهای خشونت آمیز فیزیکی و به 

ویژه روانی شود.



منابع و ذخایر ژنتیکی یکی از مهّمترین 
کشوری است.  سرمایه های ملی هر 
گی های موجودات زنده و  شناسایی ویژ
غیرزنده، توانایی استفاده از اطالعات بدست 
آمده حاصل از فعالیت های گسترده تحقیقاتی 
در جهت رفع نیازهای مختلف بشری بعنوان 
یک رویکرد مهم علوم زیستی بشمار می رود. 
ظرفیت منابع و ذخایر ژنتیکی در بروز تهدیدات 
زیستی نوین، پیچیده در حوزه های انسانی، 
کشاورزی، دامپروری، منابع طبیعی و حیات 
وحش بسیار باال می باشد. بنابراین، هرکشوری 
که از تّنوع زیستی بیشتری برخوردار باشد 
از توان بالقوه و منابع ژنتیکی غنی تری نیز 

برخوردار است.
 کشور ایران با داشتن گستره اقلیمی و جغرافیایی 
و منابع طبیعی باال از غنی ترین و متنّوع ترین 
حوزه های زیستی برخوردار است. امروزه عالوه 
بر خطر انقراض و نابودی طبیعی این منابع، 
موضوع خروج غیرقانونی و سرقت این سرمایه ها 
نیز بعنوان یک تهدید جدی قلمداد می گردد. 
کنون، کنوانسیون ها،  از چند دهه گذشته تا
معاهدات و یا موافقت نامه های بین المللی 
متعّددی از جمله کنوانسیون تنوع زیستی، 
معاهده بین المللی منابع ژنتیکی برای غذا 
و کشاورزی، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا 
گویا، از جمله اقدامات مهم جهانی است  و نا
که به منظور حفاظت و بهره برداری از ذخایر 
ژنتیکی شکل گرفته و کشور جمهوری اسالمی 

ایران به بعضی از آنها پیوسته است. 
که اجزای سازنده حیات و  منابع ژنتیکی 
سیستم   های زیستی هستند از مهمترین 

و کلیدی   ترین ذخایر هر کشوری محسوب 
که امروزه ارزشمند  تر از ذخایر  می  شوند 
معدنی مانند نفت و طال تلقی می شوند. 
که این منابع، پایه و اساس کلیه  به  طوری 
تولیدات بیولوژیک اعم از غذایی، کشاورزی، 
 دارویی و بسیاری از لوازم زندگی و صنعتی 
می   باشند و موفقیت در افزایش این تولیدات 
بر بهره   برداری از این منابع استوار است. البته 
هر گونه فقرزدایی و ایجاد امنیت غذایی و به  
دنبال آن توسعه اقتصادی و اجتماعی مستلزم 
استفاده پایدار از این منابع پایه   ای است.

این ذخایر نقش بسیار مهمی در ساختار و 
پاالیش چرخه   های زیست محیطی مانند 
ک کشاورزی  چرخه   های تولید هوا، آب و خا
که ارزش آنها از این نظر برای  کنند  ایفا می  
بشر غیر قابل قیمت   گذاری است. از این  رو 
حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از این 
منابع که تضمین کننده حیات این کشور در 
حال و آینده است و انتقال آن به نسل  های 
آینده از وظایف مهم ملی ماست. به  طوری  
که منابع ژنتیکی ماده خام و زیرساخت 
اصلی برای توسعه کلیه علوم و فناوری   های 

زیستی محسوب می  شود. به  ویژه توسعه و 
کشور مستلزم  پیشرفت بیوتکنولوژی در 
ایجاد زیرساخت قوی و محکم برای حفاظت 
و بهره   برداری از منابع ژنتیکی حوزه  های 
مختلف است. به  عبارت  دیگر، باید گفت که 
الزمه  توسعه زیست  فناوری، توسعه برنامه 
حفاظت و بهره  برداری از منابع ژنتیکی 
است.خوشبختانه ایران یکی ازکشور  های 
بسیار غنی )Megadiverse( دنیا از نظر 
کنون  ذخایر ژنتیکی است، اما متأسفانه تا
قانونی که این منابع را جزء ثروت  های ملی 
کند و دسترسی و بهره  برداری از این  اعالم 
منابع ارزشمند ملی را نظام   مند کند وجود 

نداشته است.
اهمیت حفاظت و بهرهبرداری از ذخایر 

ژنتیکی کشور
حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و 
سایر زیست مندان که در دنیا از اواسط قرن 
بیستم به  طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به  
عنوان مبنای توسعه پایدار و راهبردی کلیدی 
برای تأمین نیازهای کنونی بشر، بدون اینکه 
برای نسل  های آینده مشکالتی ایجاد کند، 
ح گردید. امروزه فعالیت های زیادی در  مطر

زمینه جمع  آوری، شناسایی، طبقه  بندی، 
ثبت، نگهداری، تکثیر، کنترل و بهبود کیفیت و 
حفاظت انواع منابع ژنتیکی )گیاهان، جانوران 
و میکروارگانیسم ها( انجام می  شود.بنابراین 
کز حفاظت و بهره   برداری از ذخایر ژنتیکی از  مرا
ارکان اصلی برای صنایع و تولیدات بیولوژیک 
و از جمله محصوالت زیست   فناوری محسوب 
کز ذخایر ژنتیکی حفاظت،  می   گردد. وظیفه مرا
استاندارد سازی و در اختیار قرار دادن نمونه  
های با کیفیت ژنتیکی به محققان تولیدات 
بیولوژیک و توسعه بهره  برداری از آنها در 
کلیه بخش   های زیستی از جمله غذا، دارو، 

کشاورزی و صنعت است؛
کلی  همچنین باید در نظر داشت بطور 
شناسایی، حفاظت و صیانت از این ثروت 
عظیم ملی و ظرفیت  سازی در استفاده بهینه 

از آن برای شکوفایی اقتصاد مقاومتی و مقاوم 
سازی کشور در برابر طیف وسیعی از تهدیدات 
ژنتیکی الزم و ضروری است. توسعه دانش و 
فناوری های مرتبط همراه با ارتقاء و به روزرسانی 
قوانین، آیین نامه ها و زیرساخت های فنی، 
کاهش آسیب پذیری، زمینه رشد  عالوه بر 
کشور و افزایش ضریب امنّیت  و پیشرفت 
غذایی، سالمت و اقتصادی جامعه را  در پی 

خواهد داشت. 
کشور به منظور  سازمان پدافند غیرعامل 
ساماندهی، برنامه ریزی، هدایت، حفاظت، 
صیانت و بهره برداری پایدار از این ثروت عظیم 
مّلی و رصد و پایش تهدیدات دشمن در این 
حوزه،  اقدامات متعددی را به انجام رسانیده 
است تا منابع و ذخایر ژنتیکی انسانی، گیاهی، 
جانوری و ریزسازواره ها  و اطالعات و دانش 
سنتی مربوط به آنها که واقع در قلمرو سرزمینی 
کمّیتی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد  و حا
و آن دسته از منابع ژنتیکی که منشاء ایرانی 
ج  کز دولتی و یا غیردولتی خار دارند و در مرا
از کشور نگهداری می شوند مورد حفاظت و 

صیانت قرار گیرند.
از منظر پدافند زیستی انسان و کّلیه موجودات 
گیاه و ذخایر ژنتیکی  زنده اعم از حیوان، 
موجودات در محدوده مرزهای ملی، منابع 
کی،  زیست محیطی اعم از منابع آبی و خا
کلیه منابعی )غذایی، بهداشتی، دارویی 
و...( که دارای تاثیر متقابل بر چرخه حیات 
موجودات زنده داشته باشند و نقش حیاتی 
در امنیت ملی، اقتصاد ملی، سالمت و ایمنی 
عمومی، اطمینان عمومی و بقای باورهای 
مذهبی و ملی دارند جزو سرمایه ملی زیستی 

محسوب می گردند.
که  احتمال بروز هر نشانه، رویداد یا اتفاقی 
با استفاده از عوامل زیستی و غیر زیستی، 
طبیعی یا غیر طبیعی و عمدی یا غیرعمد 
که موجب سوء استفاده، تضعیف یا نابودی 
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منابع و ذخایر ژنتیکی دارایی های راهبردی نوین

 پدافند زیستی 
 و صیانت از

سرمایه های پنهان 



آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا؛ 
تهدیدی خاموش در فضای پساشوروی

کند در حالی که آزمایشگاه های  آمریکا دولت چین را متهم به گسترش ویروس می 
بیولوژیک آمریکا در فضای پساشوروی که بارها متهم به انجام فعالیت های مشکوک 
شده اند، مورد انتقاد کشورهای مختلف قرار گرفته است.موضوع ساخت آزمایشگاه های 
بین المللی در آسیای مرکزی در سال 2۰17 مطرح شد که قرار بود در آنان میکروارگانیسم های 
ک نگهداری شود.این برنامه مورد حمایت »الماس بیک آتامبایف« رئیس جمهور  خطرنا
سابق قرقیزستان قرار گرفت اما مردم قرقیز این پیشنهاد را قبول نکردند و چندین تجمع 
اعتراضی برگزار کردند.در نتیجه آتامبایف مجبور به لغو این برنامه  در آزمایشگاه سازمان 
بهداشت جهانی، آزمایشگاه کنادا و آزمایشگاه قرقیزی- چینی شد و در حال حاضر قرقیزستان 

تنها کشور منطقه است که در آن آزمایشگاه های بیولوژیک خارجی ندارد.
که برنامه ساخت آزمایشگاه سازمان بهداشت جهانی متعلق به دولت  گفتنی است 
کاهش تهدیدات تروریسم بیولوژیک ستاد نیروهای مسلح  آمریکا بود و در آن پروژه 
آمریکا اجرایی می شد.پروژه مذکور آمریکا در 25 کشور جهان در زمینه بررسی اپیدمی  
و جلوگیری از اپیدمی  فعال است و  طی 1۰ سال اخیر تعداد آزمایشگاه ها از 2۰ به 4۰۰ 
کشورهای شریک روسیه مانند قزاقستان،  واحد رسیده است.تعداد زیاد از آنان در 
ازبکستان، ارمنستان، مولداوی، گرجستان، آذربایجان و غیره قرار دارند. به نظر »مسکو« 
حضور آزمایشگاه های آمریکا در منطقه تهدیدی جدی برای امنیت ملی است و بارها 
کارشناسان روس از این آزمایشگاه ها بازدید و وضعیت و فعالیت آنان را بررسی کردند که 
احتمال تولید سالح بیولوژیک در آنان وجود داشت. اما کارشناسان روسیه نتوانستند 
از این آزمایشگاه ها همزمان با آغاز اپیدمی کرونا در فضای پساشوروی بازدید کنند ولی 
نقش آزمایشگاه های آمریکایی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.در رسانه های 
قزاقستان اطالعاتی درباره بررسی ویروس »کرونا« در یکی از آزمایشگاه های آمریکا در 
شهر »آلماتی« در سال 2۰17 منتشر شده بود که 3 سال قبل از اپیدمی جهانی است. 
کات بین این ویروس و کرونا فعلی اعالم و  نتیجه مطالعات مربوط به شناسایی اشترا
توسط دولت قزاقستان تأیید نشد. »ماریا زاخاروا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
ک در نزدیکی مرزهای روسیه عامل  گوید: وجود زیرساخت های بیولوژیک خطرنا می 
مورد نگرانی مسکو است.دولت آمریکا برای تقویت آزمایشگاه های بیولوژیکی در مناطق 
کند بنابر این به نظر مسکو »واشنگتن« مسئولیت چنین اقداماتی  مختلف تالش می 
کشورهای پساشوروی به بهانه مبارزه با تروریسم  را باید بپذیرد. آزمایشگاه ها در 
بیولوژیک توسط نظامیان آمریکا تأسیس می شوند ولی اهداف آنان مشخص نشده 
گرجستان داریم و چند  است. نگرانی بسیاری نسبت به فعالیت آزمایشگاه آمریکا در 
بار اطالعاتی درباره آن اعالم کردیم که این آزمایشگاه، سامانه جهانی نظامی آمریکا در 
کزی در چند کشور جهان  زمینه کنترل گسترش بیماری های عفونی است و چنین مرا
نیز فعال هستند.عالوه بر این مقامات ارشد نظامی آمریکا پیوسته از این آزمایشگاه ها 
کنند. احتمال تولید سالح بیولوژیک در آن  بازدید و اقدام به گسترش فعالیت خود می 
ک  کز توسط نظامیان آمریکایی وجود دارد. حضور زیرساخت های بیولوژیک خطرنا مرا
آمریکا در نزدیکی مرزهای روسیه موجب نگرانی مسکو است و دولت روس حتی چندین 
کز را قبول ندارد، در حالی که فعالیت  ک بودن این مرا بار اعتراض کرده اما واشنگتن خطرنا

آنان می تواند عواقب غیرقابل پیش بینی داشته باشد.
همزمان با آغاز اپیدمی در قرقیزستان، افکار عمومی این کشور حضور آزمایشگاه های خارجی 
کنند و بخش بزرگی از جمعیت از عدم ساخت آزمایشگاه  در مرزهای خود را بررسی می 

قرقیزی- آمریکایی، قرقیزی- کانادایی و قرقیزی- چینی راضی هستند.
»بکیت بکیتایف« کارشناس مسائل سیاسی قرقیزستان معتقد است حضور آزمایشگاه های 
گوید: پس از فروپاشی شوروی  خارجی در این کشور تهدیدی برای امنیت ملی است. وی می 
کشورها آزمایشگاه های  سابق در مولداوی، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و دیگر 
خارجی ساخته شد که مقامات رسمی محلی حق ورود به آنان را ندارند.تبادل اطالعات 
از طریق سامانه های داخلی انجام می شود و کارشناسان محلی به آن دسترسی ندارند. 
کرده و ما به  ک بودن ویروس ها و دیگر میکروارگانیسم ها را درک  امروز بشریت خطرنا
ممنوعیت فعالیت این گونه آزمایشگاه ها نیاز داریم چرا که سالح بیولوژیک باید همانند 
سالح هسته ای ممنوع شود. پیشنهاد ساخت آزمایشگاه آمریکا در شهر »بیشکک« در سال 
2۰1۰ اعالم شد. کارشناسان قرقیز تهدیدات را ارزیابی و اجازه اجرای برنامه راه را ندادند و 
تنها با آغاز ریاست آتامبایف پروژه مجددا مورد توجه قرار گرفت. دولت و مردم قرقیزستان 
اجازه ساخت آزمایشگاه آمریکایی را ندادند و این تصمیم بسیار درستی بود. بیشکک باید 

ح کند.     پیشنهاداتی برای تأمین امنیت بیولوژیک در عرصه بین الملل را مطر
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سرمایه ها، منابع و ذخایر ژنتیکی انسانی، 
جانوری، گیاهی و ریزسازواره ها شود در نظام 
پدافند زیستی یک تهدید علیه  منابع و ذخایر 
ژنتیکی کشور محسوب می گردد.  ضمن آنکه 
عمال امکان سرقت ژنتیکی نیز هموار وجود 
دارد . در ادبیات پدافند زیستی این سرقت 
به معنای ادعای برخورداری از حق مالکّیت 
کسب مزایای ناعادالنه از منابع و ذخایر  یا 
ژنتیکی و اطالعات مربوط به آن ها به صورت 
کشور توسط  کلی و یا جزئی  و یا خروج آنها از 
افراد، شرکت ها، موسسات علمی و دولت ها، 
بدون کسب اجازه از مراجع ذی صالح رسمی 
است. قرارگاه پدافند زیستی کشور در همین 
گذاری، هدایت،  راستا ماموریت دارد با سیاست 
هماهنگی، راهبری و نظارت دستگاه های 
اجرایی ذی ربط، مصون سازی ذخایر و منابع 
ژنتیکی کشور در برابر انواع تهدیدات عامدانه 
ح زیرکمک و  کشور را به شر و سرقت ژنتیکی 

کند؛ پشتیبانی می 
1( شناسایی، طبقه بندی و سطح بندی 

سرمایه ها، ذخایر و منابع ژنتیکی کشور، 
2( رصد، پایش، تشخیص، آشکارسازی و 
هشدار تهدیدات ژنتیک و تهدیدات ترکیبی 

با آن مانند بیو سایبر،
3( پیشگیری، مصونیت،کاهش آسیب پذیری، 
بازیابی و بازتوانی منابع ژنتیکی در برابر تهدیدات 

بصورت خوداتکا، خودکفا و بومی، 
4( تشکیل زیست بانک های مّلی َامن، مصون 

و پایدار از ذخایر ژنتیک کشور،
5( تهیه و تدوین نظامات، مقّررات و استانداردهای 

بومی پدافند غیرعامل حوزه ژنتیکی،
گاهی و  6( آموزش، فرهنگ سازی، ارتقاء آ
اطالع رسانی و آرامش بخشی روانی جامعه در 

برابر تهدیدات ژنتیک،
7( دفاع حقوقی از منافع ملی و حقوق جمهوری 
اسالمی ایران در برابر تهدیدات منابع و ذخایر 

ژنتیکی،
8( ارتقای نظام پدافند غیرعامل مرزبانی 

زیستی، 
راهبردهای پدافند زیستی در حوزه صیانت از 

منابع و ذخایر ژنتیکی
1( طراحی، تقویت و توسعه سامانه  رصد، پایش، 
شناسایی و تشخیص و هشدار تهدیدات منابع 

و ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی 
2( طراحی و ساماندهی نظام شناسایی، 
دسته بندی و سطح بندی منابع و ذخایر 

ژنتیکی کشور از نظر تهدیدات 
3( طراحی و ساماندهی مرکز تنظیم مقّررات 

ژنتیک پدافند زیستی کشور
4( ساماندهی، تقویت و توسعه مدیریت 

یکپارچه پدافندی زیست بانک ها
5( طراحی و به روزرسانی اصول و مالحظات پدافند 

غیرعامل در بانک های ژن فّعال کشور 
رسانی نظامات و  وز 6( ساماندهی و به ر
مالحظات صیانتی از حوزه منابع و ذخایر 
ژنتیک در برابر تهدیدات و ورود و خروج منابع 

و ذخایر ژنتیک کشور.
7( طراحی، تقویت و توسعه نظامات مالکّیت 
کشور   مادی ومعنوی منابع و ذخایر ژنتیکی  

8( تقویت، توسعه و به روزرسانی الزامات 
پیشگیری، تشخیص و درمان پیامدهای 

تهدیدات زیستی
9( تقویت و توسعه سامانه های نظارت و کنترل 

مرزبانی زیستی 
1۰( توسعه و ارتقای پژوهش و مدیریت دانش 
و فناوری در حوزه پدافند غیرعامل ژنتیکی 

متناسب با تهدیدات
11( تقویت و توسعه آموزش مسئولین و نخبگان، 
افزایش مهارت و فرهنگ سازی عمومی کارکنان 

و آحاد جامعه درحوزه تهدیدات ژنتیک
12( تقویت و توسعه نظامات ارزیابی تهدیدات 
و مخاطرات سالمت و زیست محیطی منابع 

و ذخایر ژنتیکی
13( طراحی و ساماندهی نظام اجرایی الزامات 
پدافند غیرعامل در فعالّیت های تحقیقاتی، 
تولیدی، بازرگانی محصوالت دستکاری شده 

ژنتیکی و نظارت بر آن
14( تقویت و توسعه فرهنگ حفاظت وصیانت از 
گیری از قابلّیت های  منابع وذخایر ژنتیکی بابهره 

رسانه  مّلی وسازمان های مردم نهاد 
15( تقویت و توسعه نظامات حقوقی، قضایی 
و دیپلماسی در خصوص حفاظت و صیانت از 

منابع و ذخایر ژنتیکی کشور
16( طراحی، ساماندهی و توسعه خودِاتکا و 
بومی صنایع، فناوری و تجهیزات مورد نیاز 

منابع و ذخایر ژنتیکی کشور



اندیشکده یقین 
لملل  بین ا م  نظا ن  ا عنو به  نچه  آ
می شناسیم، در معناى متعارف آن، اجتماعی 
از دولت-ملت ها است که در وضعیتی آنارشیك 
)فقدان اقتدار فائقة مرکزى( روابط میان خود 
کنند که منافع ملی  را به گونه اى تنظیم می 
)بقاء، امنیت و در وهله بعد شکوفایی( آنها 
گیرى و تکامل این نظام،  را تأمین کند. شکل 
که در چارچوب  تاریخی دویست ساله دارد 
نظم بین الملل و عمدتًا توسط قدرت هاى 
بزرگ مدیریت شده است. پیدایی و کارکرد 
نظم-نظام بین الملل بر دولت-ملتها و 
قابلیت های شان براى حفظ بقاء و تأمین 
کشور در برابر مسائل و چالش هاى  امنیت 
برآمده از روابط بین الملل استوار بوده است. 
در واقع آنچه در این روزها با شیوع ویروس 
کرونا به وقوع پیوسته است، تهدیدی بزرگ 
برای امنیت و حکمرانی جهان به بار آورده 
است. شیوع سریع جهانی این ویروس، 
عالوه بر ایجاد فضای ترس و نگرانی حاّد برای 
عموم مردم در فضاهای جغرافیایی مختلف، 
کثریت غالب حکومت ها و حتی حکومت  ا
های توسعه یافته و فراصنعتی غربی را نیز 

با چالش های جّدی اقتصادی � اجتماعی و 
فضای جدید امنیتی مواجه ساخته و نظام 
های مختلف بهداشتی و درمانی آنها را در 
بوته آزمون قرار داده است. توّقف اجباری و 
یا کاهش اجتناب ناپذیر بسیاری از فعالیت 
های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
و حتی دینی در سطوح محلی، فرو ملی، ملی و 
گهانی بیماری  بین المللی که به سبب شیوع نا
کرونا حادث شده و منجر به بروز پیامدهای 
منفی در سطح خرد و کالن شده است، موجب 
شد تا برخی از صاحب نظران با ارتقای سطح 
تأثیرگذاری این رخداد در الگوی زیستمان 
بشری به جایگاه شتاب دهنده  تاریخ ساز، 
که در  کنند. عصری  کرونا« یاد  از عصر »پسا
کنونی  آن تجدیدنظر و یا تغییر در الگوهای 
حکمرانی و زیست اجتماعی و تعامالت 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
امنیتی در سطح »ملی« و »بین المللی« و 
مقّدم بر چنین ساختارهای کارکردی، بازنگری 
هستی شناختی برخی مفاهیم بنیادین را 

اجتناب ناپذیر می سازد. 
قرنطینه و محدودیت آمد و شِد حاصل از 
که  کرونا چنان در سطح جهان موثر بوده 

میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی به شکل 
کاهش یافته، حیوانات به  قابل توجهی 
برخی شهرها بازگشته اند و طبیعت در برخی 

قسمت ها در حال احیا  شدن است.
تاثیر کرونا بر اقتصاد هم چنان گویا و ملموس 
است که نیازی به هیچ گونه توضیحی ندارد. 
اقتصاد جهان یکی از جدی ترین بحران های 
کشورهایی مثل  کند و  خود را تجربه می 
آمریکا، چین، کانادا، هند، آلمان، انگلیس و 
فرانسه صراحتًا گفتند شرایط به بدی دوران 
جنگ جهانی است. آمریکا بزرگ ترین بسته 
کند و  کمک مالی را به اقتصادش تزریق می 
رئیس جمهور فرانسه با »تواضع و صراحت 
گوید« که نمی داند وضع فعلی کشورش  می 

تا چه زمانی ادامه دارد.
که  اما شاید یکی از عمیق ترین حوزه هایی 
با شیوع کرونا مورد پرسش قرار گرفت شیوه 
حکمرانی در کشورهای مختلف است. از چین 
تا آمریکا همه کشورها با بحران اقتصادی و حتی 
سیاسی مواجه خواهند شد، بسیاری جان 
خود را از دست خواهند داد و مشکالت یک 
به یک سر می رسند. تنها تفاوت این کشورها 
با هم- ورای مارکسیسم، سوسیالیسم و 

لیبرالیسم- شیوه حکمرانی آن ها است.
این که سیستم های حکومتی با چه سرعتی به 
کنش نشان دادند؟ چقدر در برخورد با  کرونا وا
این بحران پویا بودند؟ فرایند سیاستگذاری 
خود را تا چه اندازه متناسب با شرایط بحران 
تنظیم کردند؟ جایگاه جهانی آمریکا و چین و 
رقابت میان این دو کشور چه تاثیری بر مدیریت 
بحران داشته است؟ پیامدهای بحران کرونا بر 
رقابت راهبردی میان دو کشور چگونه خواهد 
بود؟ چند سوال مهم و اثرگذار است که از پی 
پاسخ های آن ها می توان به ارزیابی کیفیت 

حکمرانی حکومت ها دست یافت.
   عملکرد چین و آمریکا در مواجهه با 

بحران کرونا
کرونا در  از نخستین روزهای آغاز شیوع 
چین، نشانه های اثرات این ویروس بر 
چهره بین المللی این کشور و قدرت نرم پکن 
کنش های نژادپرستانه به  نمایان شد. از وا
کشورهای غربی، تا  اقلیت های آسیایی در 
انتشار روایت های اغراق شده و منفی درباره 
غذاهای چینی، فرهنگ چینی و سبک 
زندگی چینی ها، همه از جمله آسیب های 
نخستینی بودند که کرونا بر چین وارد کرد. 
با وجود زمان بد و شدت ویروس کرونا، پاسخ 
رهبر حزب کمونیست چین به این بحران به 
طرز قابل توجهی مشابه الگوی تصمیم گیری 
تاریخی است که حزب را در معرض نزاع های 
داخلی و خارجی و تردید قرار می دهد. حزب 
کمونیست چین تحت رهبری »شی جین 
گرداب ها و چالش های بین   که از  پینگ« 
کنون از  المللی و داخلی بیرون آمده است، ا
نظر سرمایه سیاسی در شرایط شکننده ای 
گر رژیم نتواند به این بحران  که ا قرار دارد 
پاسخ مناسبی بدهد و یا راه حل مناسبی به 
وجود بیاورد نمی تواند چهره و مشروعیت 
کند. به نظر می رسد دلیل  حزب را حفظ 
اصلی این موضوع این طور باشد که چین، 
ساختار سیاسی متفاوتی دارد و این ساختار 
کار، به شکل فزاینده ای به یک مشکل  مخفی 
تبدیل شده است. در چین حزب کمونیست 
قدرت را در کشور قبضه کرده که به هیچ وجه 
شفاف و پاسخگو نیست.اما باید پذیرفت که 
تحلیل بحران سیاسی چین از زاویه رقابت 
ژئوپلیتیک قدرت های جهان، بدین معنا 
نیست که چین به دلیل اینکه منشا ویروسی 
کند؛  گیر بوده، لزوما باید عقب نشینی  همه 
گذاری قابل توجهی  برعکس، چین که سرمایه 
بر روی دیپلماسی عمومی کرده، از آغاز کرونا 
همه تالشش را برای مهار آسیب های سیاسی 
انجام داده است. باید اذعان نمود که »روایت 
کرونا  کنترل و مهار  که در  چین این است 
کرده و حاال هم  بسیار قوی و موفق عمل 
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 آمریکا و چین؛ 
دو الگوی متفاوت 
حکمرانی در عصر کرونا
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در حال کمک به باقی کشورهای دنیاست. 
اما در مقابل آمریکا و دونالد ترامپ که از پس 
مهار بحران بر نیامده اند، می خواهند تاریخ 
را بازنویسی کنند و همه چیز را به گردن چین 

بیاندازند.«
اما از طرف دیگر دونالد ترامپ و دولت آمریکا به 
دلیل سهل انگاری و تعلل در انجام اقدامات 
کرونا در نخستین  الزم برای مقابله با شیوع 
کرونا در آمریکا، با  هفته های شیوع ویروس 
انتقادات زیادی مواجه هستند. بر اساس آخرین 
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مراجع 
کنون حدود 1/5 میلیون  دولتی در آمریکا، تا
نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتال شده 
و بالغ بر 1۰۰ هزار نفر از مبتالیان جان خود را از 
دست داده اند. آمریکا از لحاظ شمار مبتالیان و 
قربانیان ویروس کرونا، با اختالف بسیار فاحشی 
نسبت به سایر کشورها در رتبه نخست جهان 
گر دموکرات ها بر سر کار بودند الزامًا  قرار دارد.ا
مسائل اقتصادی در اولویت نبود بلکه مسائل 
محیط زیستی و بشری در اولویت شان بود و 
حتما بودجه قابل توجهی را به این بخش 
کنون بر  گر دموکرات ها ا اختصاص می دادند. ا
کنش کند  سر کار بودند احتمااًل شاهد این وا
و ضعیف از سوی دولت آمریکا به شیوع این 
گیری آن نبودیم. البته بعید  ویروس و همه 
کنون دولت  است ساختار آمریکا با روندی که تا
ترامپ پیش گرفته است همراهی کند جز چند 
ایالت با سیاست های ترامپ همراهی نکرده 
گاهی  که ترامپ هر از  است. شاهد هستیم 
وعده پایان این وضعیت و عادی شدن شرایط 
را می دهد در حالی که این مشکل به این زودی 
ها قابل کنترل نیست. برای کشوری در سطح 
آمریکا که یک ابرقدرت محسوب می شود کسر 
شأن است که دچار کمبودهایی از جمله در 
زمینه تهیه ماسک و تجهیزات پزشکی برای 
کادر درمانی اش شود. انتظار است نظام 
بروکراتیک این کشور به سرعت بتواند خود را 
منطبق کند اما این حجم از سردرگمی قابل 
تصور و پذیرش نیست. می توان پذیرفت 
کشورهایی که با تحریم و مشکالت اقتصادی 
کنند تا حدودی  زیاد دست و پنجه نرم می 
نتوانند از عهده مدیریت شرایط برآیند اما به 
نظر می رسد که ساختار سیاسی ایاالت متحده 
بیش از حد، واقعیت های جامعه آمریکایی را 

وارونه نمایی می کند.
   تاثیر رقابت های چین و آمریکا در سطح 

جهانی بر مدیریت بحران کرونا
کرونا سازمان بهداشت  در ابتدای شیوع 
جهانی نسبت به شیوع آن در جهان هشدار 
داده بود و از کشورها خواسته بود خود را آماده 
کنند. اما ایاالت متحده نه تنها از همکاری 
کرد  با سازمان بهداشت جهانی خودداری 
بلکه برای سرپوش گذاشتن بر کوتاهی های 
خود در برخورد با شیوع کرونا، پرداخت مالی 
کرد. بر اساس  به این سازمان را نیز متوقف 
که ترامپ  مواضع، دیدگاه ها و توییت هایی 
گسترش این بیماری در  از ابتدای شروع و 
آمریکا داشته است به نظر می آید که آمریکا با 
تاخیر و مسامحه با این مساله رو به رو شده 

است. اقدامات دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا، در مورد بحران کرونا ابهامات بسیاری را 
درباره آینده تسلط آمریکا بر کشورهای در حال 

توسعه از جمله منطقه 
خاورمیانه و توانایی آن 
در رقابت با نفوذ رو به 
افزایش چین مطرح کرده 
است. مدیریت نامنسجم 
ترامپ در این بحران و رفتار 
تهاجمی وی با مقامات 
ایالتی، سخنان عجیب 
در جلسات روزانه خبری 
که فقط حکایت از سخنان 
غرورآمیز و ستایش از 
عملکرد دولت دارد، 
تردیدهای بسیاری برای 
رفع این بحران به وجود 
آورده است. در خصوص 

سیاست خارجی باید گفته شود دولت ترامپ از 
مدیریت بحران کرونا توسط پکن ناراضی است 
و به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی را 
متهم به چشم پوشی از عملکرد چین کرده و 
دستور داده است تا کمک های مالی به این 

نهاد و روابط با آن قطع شود.
کنون تعدادی از کشورها به دنبال پر کردن  ا
جای خالی واشنگتن در مقام به اصطالح 
رهبری دنیا هستند. در جبهه مقابل، پکن 
به سرعت و به طرز ماهرانه ای از اشتباهات 
ایاالت متحده استفاده خواهد کرد و در این 
خالء به وجود آمده، موقعیت خود را برای پر 
کردن جای خالی رهبری جهان تقویت خواهد 
کرد. این کشور در تالش است تا برای سیستم 
کند و به همین منظور  خود حامیانی پیدا 
کمک های خود را به دیگر کشورها روانه کرده 
است. این اقدام جسورانه چین نباید غلوآمیز 
دیده شود. با این همه چین اشتباهات خود 
کشور  که این  را داشته است، به ویژه زمانی 
در مراحل اولیه این بیماری احتمااًل قصد 
گذاشتن روی آن را داشت و با این  سرپوش 
رفتار خود به گسترش این بحران در سراسر دنیا 
کمک کرد. با این حال چین به نیکی می داند 
گر به عنوان رهبر دنیا دیده شود و آمریکا نیز  ا
تمایلی به رهبری دنیا نداشته باشد، این درک 
به وجود خواهد آمد که پکن به طور اساسی 
جایگاه آمریکا را در دنیا تغییر داده و رقابت در 

قرن 21 را از آن خود کرده است.
   پیامدهای بحران کرونا بر رقابت راهبردی 

میان دو کشور
موسسه تحقیقاتی امنیت ملی و امور بین الملل 
آلمان در مقاله ای از عملکرد دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا و اعضای دولت وی بخصوص 
مایک پمپئو وزیر امورخارجه او نوشت: چین، 
کشوری که تا پیش از این کاخ سفید آنرا »رقیب 
راهبردی« خود می خواند، کشوری که دولت 
ترامپ آن را متهم در عملیاتی خرابکارانه علیه 
آمریکا می دانست، کشوری که وزارت خارجه 
آمریکا آن را یک دولت مستبد و ناقض حقوق 
بشر می خواند، کشوری که مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه آمریکا آن را تهدید بالقوه برای 

سالمتی و روش زندگی آمریکایی ها توصیف می 
کرد؛ حال آمریکا برای تامین نیازهای پزشکی 
کرونا و نجات  خود جهت مقابله با ویروس 
جان شهروندانش، به 
کشور روی آورده  این 
و به آن متکی شده و 
دولت دونالد ترامپ 
عماًل سرنوشت زندگی 
آمریکایی ها را به دستان 

چین سپرده است.
اکنون برخی از کارشناسان 
بط  ا و ر که  ند  معتقد
اقتصادی و سیاسی 
کشورهای در  چین با 
حال توسعه از جمله 
خاورمیانه به دلیل بسط 
نفوذ و قدرت نرم خود، 
چنان تحکیم شده که 
گذار در برخی از این  چین بزرگترین سرمایه 
کشورها و نخستین شریک تجاری برخی دیگر 
از آنهاست. قدرت یابی چین در دهه های اخیر  
باعث نگرانی استراتژیست های آمریکایی 
که در سال های اخیر  شده است. به طوری 
برخی از ناظران و کارشناسان از انتقال توجه 
و تمرکز آمریکا از منطقه خاورمیانه به چین 
کند  گرچه چین تالش می  گویند. ا سخن می 
توسعه خود را با حاشیه های کم و حتی االمکان 
بدون برانگیختن حساسیت های رقبا به پیش 
کرونا تقابل  ببرد با این حال به نظر می رسد 
بین دو قدرت را آشکارتر از هر زمان دیگری 

کرده است.
از نحوه مقابله آمریکا و چین با بحران کرونا چه 
الگویی برای هریک می توان به دست آورد؟

گیری بیماری کووید-19  به نظر نمی رسد همه 
گیری اقتصادی جهان را دستخوش  جهت 
تغییرات اساسی کند. این امر صرفًا تغییری 
که پیش از این آغاز شده را شتاب خواهد 
گیری  بخشید. این تغییر عبارت است از فاصله 
از جهانی شدن آمریکامحور و حرکت به سمت 

جهانی شدن چین محور.
چرا این روند تداوم خواهد یافت؟ مردم آمریکا 
نسبت به جهانی شدن و تجارت بین المللی 
بی اعتقاد شده اند. توافقات تجارت آزاد امری 
کند دونالد  مذموم و مسموم هستند، فرقی نمی 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنها دخیل باشد یا 
نباشد. برعکس، چین هنوز اعتقاد خود را از دست 
نداده است. این امر دالیل تاریخی عمیق تری 
کنون به خوبی می دانند که  دارد. رهبران چین ا
یک قرن تحقیر کشورشان بین سال های 1842 تا 
1949 حاصل بی خیالی چین و تالش های بیهوده 
گزینی و دوری از  رهبران این کشور جهت انزوا
دنیا بوده است. برعکس، رستاخیز اقتصادی 
گذشته حاصل تعامل با  چین طی چند دهه 
دنیا بوده است. مردم چین همچنین بطور 
گسترده به فرهنگ خود اعتماد پیدا کرده اند. 
که هرجایی می توانند رقابت  آنها معتقدند 
کنند. از طرف دیگر؛ آمریکا دو گزینه پیش روی 
گر هدف اصلی حفظ برتری جهانی  خود دارد. ا
باشد، این کشور باید به لحاظ سیاسی و اقتصاد 

دست به یک رقابت ژئوپلیتیکی حاصل جمع 
گر هدف آمریکا  صفر با چین بزند. با این حال، ا
که  کشورش باشد �� مردمی  ارتقای رفاه مردم 
گذاشته  شرایط اجتماعی شان رو به وخامت 
است �� در آن صورت باید با چین همکاری کند. 
گوید همکاری گزینه بهتری است.  عقل سلیم می 
با این حال، با توجه به فضای سیاسی مسموم 
کم در آمریکا در خصوص چین، عقل سلیم  حا

شاید فائق نیاید.
کشوری نظیر کووید-19  در خصوص تهدیدات فرا
و تغییرات آب وهوایی، سودای اعمال قدرت 
آمریکا بر دیگر کشورها به تنهایی کافی نیست. 
کسب اطالع درباره اهمیت قدرت نزد دیگران 
کند. هر کشوری منافع  نیز نقش کلیدی ایفا می 
ملی خود را در اولویت قرار می دهد؛ سؤال مهمی 
ح می شود این است که این منافع تا  که مطر
گیر یا محدود هستند. کووید-19  چه حد فرا
نشان داد که آمریکا قادر نیست راهبرد خود 

را با این دنیای جدید تطبیق دهد.
   جمع بندی و نتیجه گیری

کرونا به مثابه یک اتفاق بزرگ دنیا  بحران 
که حتی  کرده است  را در حدی غافلگیر 
در فیلم های تخیلی نیز متصور نمی شد. 
پیامد های انسانی و اجتماعی این بحران 
گیر در حدی گسترده است که می تواند  همه 
فراتر از وضعیت ویژه ماندگاری هایی را پدید 
آورد که چون عامل تغییر دهنده بازی، مسیر 

تحوالت جهانی را دگرگون سازد.
که این مسئله  کنیم  طبیعی است فرض 
می تواند نقطه عطفی در تاریخ مدرن باشد. 
کنند  ل می  بیشتر این تحلیلگران استدال
که به آن وارد خواهیم شد اساسًا  جهانی 
که قبل از آن وجود  متفاوت از جهانی است 
که این  کنند  داشت. برخی پیش بینی می 
گیر منجر به ایجاد نظم جهانی  بیماری همه 
جدیدی به رهبری چین خواهد شد؛ برخی 
دیگر بر این باورند که این امر باعث زوال رهبری 
گویند یکی از  چین خواهد شد. برخی هم می 
مشخصه های بحران فعلی همانا فقدان آشکار 
رهبری آمریکا بوده است. ایاالت متحده در 
یک تالش جمعی برای مقابله با این ویروس یا 
تبعات اقتصادی آن دنیا را دور هم جمع نکرده 
است. کشورهای دیگر به بهترین شکلی که 
کنند یا برای کمک  بتوانند از خود مراقبت می 
به کشورهایی مانند چین روی می آورند که 
گذاشته اند.  »پیک بیماری« را پشت سر 
که پس از این بحران می آید  گر جهانی  اما ا
جهانی باشد که در آن ایاالت متحده تسلط 
کمتر و کمتری داشته باشد- تصور این تقریبا 
غیرممکن است که امروزه کسی در مورد »لحظه 
تک قطبی« بنویسد- این روند تقریبا جدید 
خ  نیست. این روند الاقل یک دهه است که ر
نموده است. تا حدودی، این نتیجه آن چیزی 
است که فرید زکریا آن را »ظهور دیگران« نامیده 
)که این »دیگران« می تواند اشاره خاصی به 
چین باشد( که با وجود اینکه قدرت اقتصادی 
و نظامی آمریکا همچنان روندی رو به رشد 
کاهش مزیت نسبی  دارد اما موجب افول و 

آمریکا شده است.



کرونا چالشی جدی برای جهان  پاندمی 
است و هر یک از کشورها با توجه به امکانات و 
ظرفیت های خود و وسعت درگیری به نوعی سعی 
نموده تا این بحران را مدیریت کند. در این میان 
برخی از کشورها از سایرین در مدیریت و کنترل این 
بیماری و ویروس موفق تر بوده اند.گزارش حاضر 
برگرفته از برخی مقاالت منتشره در مجمع جهانی 
اقتصاد، اندیشکده استرالیایی لووی، صندوق 
بین المللی پول و انتشارات آن الین داده های 
دنیای ماست که با مرور اجمالی و کوتاه اقدامات 
کشورهای موفق در زمینه مدیریت بیماری کرونا 

مهمترین آنها را ارائه نموده است.
جمهوری فدرال آلمان:

در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، آلمان 
گیری از سیستم سالمت  کرونا را با بهره  بحران 
قدرتمند ، فناوری پیشرفته و راهبری موثر، به 
خوبی مدیریت نموده است. ولی فراتر از هرگونه 
اقدام دیگری صورت گرفته، تعهد بسیار باالی این 
کشور در افزایش اعتماد عمومی بسیار اثرگذار بوده 
کنون 2۰۰ هزار مورد بیماری  است. کشور آلمان تا
کوید 19 را شناسایی نموده و بیش از 9 هزار نفر فوتی 
از میان جمعیت 83 میلیونی این کشور گزارش 
شده است. نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در آلمان، 

کمترین میزان در اروپا بوده است.
این کشور در پیشگیری از تحمیل فشار زیاد به 
گیری و روند  کنترل همه  سیستم درمان و نیز 
منحنی بیماری به خوبی عمل نموده است. به نظر 
می رسد عملکرد مناسب کشور آلمان در برخورد با 

کوید 19، دالیل اصلی به شرح ذیل دارد:
در هنگام مواجهه با بحران کرونا، سیستم بهداشتی 
و درمانی آلمان در موقعیت مناسبی قرار داشت. 
این شرایط مناسب صرفا به دلیل عملکرد یک 
کنونی نمی باشد، بلکه نتیجه  دولت یا دولت 
عملکرد دولت های مختلف در مدت زمان طوالنی 
است. با وجود شبکه عالی و در دسترس به پزشکان 
عمومی که به منظور درمان موارد خفیف تر فعالیت 
می کردند، بیمارستان ها تنها برای درمان موارد 
گرفتند.  شدید و حاد بیماری مورد استفاده قرار می 

این امر باعث شد که بیمارستانها تا مرحله نهایی 
ظرفیت پیش نرفته و حتی پاسخگوی بیمارانی از 

ایتالیا و اسپانیا نیز باشند.
که مورد  کشوری نبود  که آلمان، اولین  از آنجا 
هجوم ویروس قرار گرفته بود، از زمان الزم برای 
ارتقا و احراز آمادگی بیشتر در برابر گسترش ویروس 
 ICUبرخوردار بود و در همین راستا، تعداد تختهای
را در بازه زمانی اندک و به سرعت از 12 هزار تخت به 
4۰ هزار تخت افزایش داد. همچنین از ماه مارس، 
بسیاری از جراحی های الکتیو )غیر اورژانسی( را به 
تاخیر انداختند تا تخت های بیشتری برای درمان 
بیماران کرونایی خالی و در دسترس قرار گیرند. 
همچنین بسیاری از بیمارستانها، اطالعات داخلی 
ک  خود را با “وب سایت” دولت فدرال به اشترا
گذاردند تا نیازهای چرخه تامین را مشخص و 
اعالم نمایند. وب سایت مذکور در حال حاضر، 
 ICUداشبورد به روز و به هنگام از کلیه تخت های

بوده که در دسترس می باشد.
در کشور آلمان، آزمایشگاه های بسیاری برای انجام 
تست کرونا وجود دارند. همچنین پژوهشگران 
و متخصصین خبره ای در این زمینه وجود دارند 
که این دلیل انجام و توسعه “اولین تست سریع 
کووید 19” می باشد. بدین ترتیب که با جمعیتی 
حدود 83 میلیون نفر، در کشور آلمان روزانه بیش 
از یک میلیون تست تشخیصی صورت گرفته و در 
آینده نزدیک به ظرفیت 5 میلیون تست آنتی بادی 
در ماه خواهد رسید. تعداد زیاد آزمایش ها، شبیه 
روشن کردن چراغ قوه در تاریکی است که بدون 
کستری را در تاریکی  آنها تنها می توان شبه های خا
تشخیص داد ولی با کمک این آزمایش ها جزئیات 
با دقت بیشتر و به وضوح قابل مشاهده خواهد بود، 
این در حالیست که مدیریت موضوعات غیر قابل 
گیری و  مشاهده و ملموس در شرائط کنترل همه 

پاندمی امکان پذیرنیست.
حمایت های روانی:

که در  پس از اینکه به مردم آلمان توصیه شد 
خانه بمانند، از آنها درخواست گردید که ارتباط 
خود را با فامیل و دوستان با کمک نرم افزارهایی 

مانند Zoom و Skype حفظ نمایند. همچنین 
که به با حفظ فاصله  پس از مدتی اعالم شد 
اجتماعی، برای دوچرخه سواری و یا قدم زدن از 

ج شوند. خانه خار
تاثیر مرکل:

بسیاری از آلمانی ها، صرفنظر از اینکه موافق یا 
مخالف دولت باشند، معتقد هستند که رهبری 
مناسبی را در هنگام پاندمی تجربه کرده اند. مرکل 
ک  اطالعات صحیح را به سرعت با مردم به اشترا
که تخصص  گذارده و در هنگام لزوم و در جایی 
کرده  الزم را نداشت با متخصصین امر مشورت 
و راهنمائی الزم را کسب و تصمیمات مناسب را 

اتخاذ می نمود..
تصمیمات محلی موضعی و موضوعی توسط 

ایالتها:
در بسیار مواقع نظر ایالتها، با نظر دولت فدرال در 
برخورد با کرونا یکسان نبود. بر این اساس، دولت 
فدرال نیز به دولت های محلی مجوز باالترین 

سطح تصمیم گیری را اعطا میکرد.
اپلیکیشن های بررسی تماس:

زمانی که دولت آلمان، اپلیکیشن بررسی تماس 
را منتشر کرد، 15 میلیون نفر ثبت نام کردند و در 
همان روزهای اول، 5۰۰ نفر که نتیجه تست ایشان 
مثبت بود، آن را در اپلیکیشن وارد کردند، تادیگران 

متوجه بیماری آنها شوند.
حمایت مالی:

به منظور حمایت از کارگران و جلوگیری از اخراج 
کارفرمایان  کاهش درآمد  ایشان، بخشی از 

جبران گردید.
نیوزلند:

چ، زمانی که تعداد بیماران در  در اواسط ماه مار
ایتالیا و اسپانیا افزایش یافت و تنها 6 مورد تائید شده 
بیماری در نیوزلند وجود داشت، دولت نیوزلند، 
کشور وارد  که به این  دستور قرنطینه افرادی را 
می شدند را صادر کرد. تنها چند روز بعد دولت، 
سفر به نیوزلند را به طور کل ممنوع اعالم کرد. دولت 
این کشور همچنین اطالعیه ها و دستورالعمل های 
کنان  بهداشتی مختلفی را صادر نمود که همه سا

این جزیره تقریبا 5 میلیون نفری با نقش و وظیفه 
خود در مقابله با بیماری آشنا باشند.

که تقریبا 15۰۰ نفر از  در اواخر ماه می، و زمانی 
شهروندان نیوزلند به بیماری مبتال و کمتر از 2۰ 
نفر کشته شدند، این کشور بازگشائی و آغاز کسب و 
کراتی را در خصوص  کارها را اعالم نمود و حتی مذا
برطرف کردن کامل محدودیت های کرونایی در 

دستور کار قرار دارد.
کشورهای جنوب شرق آسیا

کشورهای حوزه Mekong، در زمینه مدیریت 
 بیماری کرونا به چنان موفقیتی دست یافته اند،

مردم دیگر نقاط دنیا از خود می پرسند که آیا این 
موفقیت ها واقعی است و در صورت صحت، چگونه 

به آنها دست یافته اند
که منجر به احصاء این موفقیت ها  راهبردی 
کتورهای ابتدایی و پایه ای  شده است مبتنی بر فا

بشرح زیر است:
*اولویت سالمت مردم بر مسائل اقتصادی

*برخورد غیر سیاسی در مواجه با بیماری
*ایجاد سیستم عالی اطالع رسانی عمومی

*کنترل شدید مرزها از روزهای آغازین بروز 
پاندمی

اجبار به تغییر رفتار عمومی )محدود سازی کسب 
 و کارها، استفاده گسترده از ماسک و محافظ های

 فیزیکی و جلوگیری از تجمع در محل های 
سربسته و کوچک(

سوال اساسی همچنان باقی است که علیرغم ساده 
بودن اقدامات کشورهای فوق، آنها چگونه این 
موضوع را مدیریت نمودند، در حالیکه دیگر کشورها 
از عهده این امر بر نیامدند؟ پاسخ این امر را میتوان 

در نگرش مردم و مدیران جستجو نمود.
کشورهایMekong، هیچگاه تصور نکردند که در 
گیردار با منشا چین، ایمن هستند،  برابر بیماری وا
که آنها تجربه روشنی از اپیدمی سال 2۰۰3  چرا 
سارس داشتند. آنها خطر را از ابتدا جدی گرفتند و 
با راهبردهایی که با سارس مقابله کردند به جنگ و 
مواجه با بیماری پرداختند و نه صرفا با راهبردهای 

مقابله با یک آنفلوآنزای فصلی.
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تجربیات موفق جهانی در مقابله با کرونا
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میزان تجمعی موارد قطعی ابتال به بیماری از زمانی 
که 100 مورد قطعی شناسایی شد، در برابر روزهای 

سپری شده
به نظر می رسد وضعیتی که توسط کشورهای فوق 
الذکر گزارش شده است واقعی است، چرا که به دلیل 
ماهیت بیماری کوید 19 شیوع آن قابل انکار نمی باشد. 
گسترش و رشد بیماری، موارد بیماران  در صورت 
بستری در بیمارستان برای هفته ها باال میرود که این 
امر مساوی است با مستهلک شدن سیستم بهداشت 
و درمان و ترس گسترده از فرو پاشی اقتصادی که نهایتا 

امکان پنهان کاری وجود نخواهد داشت.
گر کشورهایی مانند تایلند، ویتنام، کامبودیایا الئوس،  ا
راهبردهای غیر موثری را برای مقابله با بیماری در پیش 
میگرفتند، در کمتر از 6 ماه مغلوب بیمای می شدند.در 
گر شیوع گسترده بیماری را مخفی نگاه دارند،  حالیکه ا
رسانه های جمعی، نشانه های گورهای دسته جمعی، 
تعداد زیاد کشته شدگان بخش بهداشت و درمان، 

کرد. مخفی کاری آنان را آشکار و هویدا می 
واقعیت این است که هیچ نشانه ای از مخفی کاری 
در مورد بروز بیماری در کشورهای فوق وجود ندارد 
و این بیانگر این مهم است که هر اقدامی که توسط 
کشورهای فوق صورت گرفته، به خوبی پاسخ داده 
است. چگونه میتوان با انجام آزمایش های بسیار 
اندک به این میزان از پیشرفت در مدیریت بیماری 
دست یافت؟ ) برای مثال با وجود انکه کشور تایلند، 
15 برابر نیوزلند جمعیت دارد، تنها 4۰ % آزمایش بیشتر 

نسبت به کشور فوق انجام داده است(
4-1- کره جنوبی:

در کره جنوبی، در اوخر فوریه و اوایل مارچ، 75۰ مورد 
جدید بیماری گزارش شد، در حالیکه در حال حاضر این 
کشور، روزانه کمتر از دهها مورد بیمار جدید مواجه است. 
این کشور بالفاصله پس از مشاهده تعداد زیاد بیماران، 
از ورود توریستها به کشور جلوگیری نمود و سیستم 

تست مربوط به خود را سریعا توسعه داد.
افزایش تعداد آزمایش و تست های کرونا، فقط در 
صورتی مورد نیاز و پاسخگو است که راهبرد کشورها 
شناسایی بیماران و ایزوله کردن آنها باشد، در حالیکه 
تست کرونا برای راهبردهایی از قبیل قرنطینه اجباری 
مسافران ورودی، تعطیل کردن کل کشور، استفاده 
اجباری همگانی از ماسک و حفاظ های فیزیکی، 
که مبتنی بر شناسایی افراد بیمار نیستند، ضروری 
نمی باشد. تنها عامل و شاخصی که راهبردهای 
فوق نیاز دارند، “مدیریت مناسب و ارتباط صحیح 

با مردم” می باشد.
4-2- تایلند:

تایلند از تاریخ 3 ژانویه ) دو روز قبل از آنکه کشور چین 
کید نماید که با بیماری ناشناخته ای مواجه است(،  تا
شروع به غربالگری بیمارانی که دارای تب باال هستند 
در فرودگاه ها نمود. 1۰ روز بعد، کشور تایلند اولین مورد 
بیماری در این کشور را تائید کرد، که برابر با اولین مورد 
بیماری خارج از کشور چین بود. پس از تائید تنها 8۰۰ 
مورد بیماری، تایلند اعالم وضعیت اضطراری نمود و 
برقراری گسترده منع عبور و مرور را از روز 26 مارچ آغاز 
نمود. این وضعیت تا ماه می، ادامه یافت و از این تاریخ 
به بعد، مقررات مربوط به منع رفت و آمد و تعطیلی را 

در کشور تسهیل نمود.
نکته بسیار حائز اهمیت اینکه دولت شدیدا مردم را 
تشویق به عدم برگزاری تجمعات در محل های محصور 
شده و پوشیدن همیشگی ماسک به هنگام ترک منزل 
نمود. “ماسک، ابزار آشنا، ملموس و شناخته شده ای 
در منطقه” می باشد، زیرا غالبا به هنگام آلودگی هوا 
استفاده می شوند. همچنیناز ماسک به هنگام همه 
گیری بیماری سارس و دیگر همه گیری های مرتبط با 
ویروس کرونا استفاده کرده بودند و به همین دلیل، 

مردم پاسخ مناسبی را به بیماری دادند.
4-3- ویتنام:

مشابه تایلند، ویتنام نیز تدابیر و اقدامات زودهنگام و 
قابل اتکائی را به انجام رساند و در همه حال سالمت 
مردم را نسبت به دیگر اقدامات در اولویت قرار  داد. 
کرونا، به دیل وجود مرز مشترک  در ابتدای شیوع 
طوالنی و مناسبات تجاری با چین ، مناطق شهری 
کم باال و زیرساختهای سالمت محدود، چنین  با ترا
پیش بینی می شد که این کشور آسیب پذیری باالیی 
را در برابر ویروس تجربه نماید. ولی اقدامات موثر و کم 
هزینه این کشور منجر به بروز تنها 352 مورد تائید شده 
بیماری و نیز بدون هیچگونه مرگ ناشی از کرونا در 
این کشور 1۰۰ میلیون نفری گردید. از جمله اقدامات 
موثر کشور ویتنام در مهار بیماری کوید 19 میتوان به 

موارد زیر اشاره نمود:
الف- تعیین سریع اقدامات مرتبط با مدیریت 

بیماری کرونا:
به مجرد اعالم چندین مورد ابتال به بیماری ناشناخته 
 توسط چین به سازمان بهداشت جهانی در تاریخ

 31 سامبر 2۰19، ویتنام ارزیابی ریسک خود را نهایی 
کرد. تا 21 ژانویه، وزارت بهداشت،راهنمایی ها را به 
جهت پیشگیری و شناسایی بیماری کرونا منتشر 
نمود. تا قبل از پایان ژانویه، ویتنام طرح پاسخ ملی خود 
را تهیه نمود و کمیته راهبری ملی را برای پیشگیری از 
بروز اپیدمی راه اندازی کرد. این امر به منظور هماهنگی 
اقدامات و ارتباطات در سطوح مختلف دولتی بسیار 

کلیدی بود.در ادامه و به مرور، اقدامات کلیدی دیگری 
جهت مدیریت و پیشگیری از گسترش بیماری صورت 
گرفت مانند غربالگری مسافران در فرودگاه، فاصله 
گذاری اجتماعی، محدودیت سفر بازدید کنندگان 
خارجی، قرنطینه 14 روزه برای مسافران خارجی 
ورودی، تعطیلی مدارس و کنسل کردن رویدادهای 
عمومی. در ویتنام حتی قبل از توصیه های سازمان 
بهداشت جهانی، استفاده از ماسک در مکانهای 
عمومی به همراه نصب ضد عفونی کننده دست در 
مکانهای عمومی، ساختمانهای اداری و ساختمانهای 
مسکونی اجباری شده بود. در کل کشور، سرویس ها 
و خدمات غیر ضروری تعطیل شد و محدودیت های 
شدیدی برای تردد میان شهرهای مختلف کشور از 

اواسط آوریل برای مدت 3 هفته اجرایی شد.
ب- اقدامات تهاجمی و به کنترلی با صرفه اقتصادی:

در حالیکه در بسیاری از کشورهای با اقتصاد شکوفا، 
از آزمایشات گسترده تشخیصی پر هزینه به عنوان 
گردد، کشور ویتنام  راهبردی قابل قبول استفاده می 
تنها بر روی “موارد با ریسک باال و مشکوک” متمرکز 
شد و تنها 35۰ هزار تست انجام داد که در برابر جمعیت 
ویتنام تعدد بسیاراندکی می باشد. میزان ابتال میان 
تست های صورت کرفته، 1 نفر مبتال به ازای هر 1۰۰۰ 
تست انجام شده است که باالترین میزان در سطح 
کشور ویتنام  جهان می باشد. به طور همزمان، 
افرادی که با فرد بیمار برخورد داشته اند را –تاسطح 
سوم برخورد- موردپایش، ایزوله سازی و قرنطینه 
که در مجاورت موارد  گروه هایی از مردم  قرار داد. 
تائید شده بیماری زندگی می کردند، - در برخی از 
موارد کل یک خیابان و یا روستا-، آزمایش و ایزوله 
می شدند که این امر منجر به محدود شدن انتقال و 
گسترش بیماری در جامعه شد. نزدیک به 45۰ هزار نفر 
کز دولتی و قرنطینه  قرنطینه شدند )در بیمارستان، مرا
خانگی(. همچنین درمان و قرنطینه در بیمارستان 
برای تمامی ویتنامی ها بطور مجانی صورت پذیرفت. 
اقدامات فوق باعث شد که هزینه مقابله با بیماری کرونا 
در ویتنام کم باشد. دولت تخمین زده است که این 
هزینه در حدود ۰.2 درصد از GDP می باشد، 6۰ درصد   
آن مربوط به تجهیز آن و مابقی مربوط به اقدامات و 

تمهیدات بعمل آمده می باشد.
ج- جنگ در کل جامعه:

از اولین مراحل شیوع بیماری، برقراری ارتباط با 
مردم در خصوص ویروس و نوع راهبردی که توسط 
دولت انتخاب گردید شفاف بود. جزئیبات مرتبط با 
کزی که  نشانه های بیماری، اقدامات حفاظتی و مرا
آزمایش تشخیصی انجام میدادند، از طریق رسانه های 
گروهی، سایت دولت، سازمانهای مردم نهاد، پوسترها 
کز  در بیمارستانها، ادارات، ساختمانهای مسکونی و مرا
خرید و یا از طریق پیامک تلفن های همراه و یا پیام صوتی 
گردید. دولت همچنین  تلفن ها به اطالع رسانی می 
“اپلیکیشن پایش تماس با افراد بیمار “را در شهرهای 
بزرگ راه اندازی نمود. این روش چند رسانه ایکه به 
نحو مطلوب هماهنگ شد، منجر به افزایش اعتماد 
گردید و به جامعه کمک نمود تا اقدامات  عمومی 

حفاظتی را به نحو مناسبتری انجام دهند.
4-4- الئوس:

کشور الئوس، نسبت به تایلند و ویتنام این مزیت را 
دارد که مسافران خارجی این کشور بسیار کمتر از دو 
کشور مذکور می باشند. در کشور الئوس، اولین مورد 
بیماری در تاریخ 24 مارچ تائید شد و تنها 5 روز بعد، 
تعطیلی عمومی و نیز مسدود نمودن کلیه مرزها را در 
دستور کار قرار گرفت. تعطیلی عمومی، در این کشور 
تقریبا 7 هفته به طول انجامید، این در حالیست که 
محدودیت سفرهای بین المللی، تا ماه جون ادامه 

یافت. در این کشور قوانین مرتبط با فاصله گذاری 
کارهای غیر ضروری  کسب و  اجتماعی اجرا شد و 

تعطیل شدند.
گیری: نتیجه 

اقدامات مناسب به منظور مقابله بیماری کوید 19، 
“راز و رمز خاصی” ندارد، ولی اجرای آنها نیازمند تعهد 
مناسب است. این ویروس به شکل فیزیکی گسترش 
پیدا میکند )در فواصل کوتاه( و و هر چه افراد بیشتر 
در معرض ویروس قرار گیرند، احتمال آلودگی بیشتر 
است. فاصله گذاری، بهره گیری از حفاظ های فیزیکی 
و گردش مناسب هوا، تنها راه های قطع گسترش 
گر دقیقا شناسایی شود که چه  بیماری می باشند. ا
کسی ناقل ویروس است، می توان پاسخ را با دقت 
بیشتر و هدفمند تر ارائه نمود تا هزینه را برای افراد 
دیگر کاهش داد. ولی در صورتی که نظارت ، به هر علت 
محدود شود، نیاز به راهبردهای عمومی خواهد بود که 
از آن جمله می توان به تعطیلی عمومی و نیز استفاده 
اجباری از ماسک برای همه مردم اشاره نمود. با عنایت 
به مواردی که در باال اشاره شد، به نظر می رسد موارد 
زیر به عنوان اقداماتی که باعث گسترش سریع کرونا 

در ایران شدند قابل ذکر باشد:

کشورهای  گیری از اقدامات  همچنین با بهره 
موفق در مقابله با ویروس کروتا، پیشنهادات زیر در 
کرونا در شهر تهران  راستای پیشگیری از گسترش 

ارائه می شوند:

منابع و ماخد در دفتر موجود است.

عدم محدود سازی پروازهای ورودی 
)علی الخصوص با مبدا چین( در روزهای ابتدایی 

شیوع ویروس
عدم غربالگری بیماران در بدو ورود و عدم قرنطینه 

ایشان در روزهای ابتدایی شیوع ویروس

تاخیر در تعطیل نمودن شهر و حمایت اندک دولت 
از کسب و کارهای مذکور که منجر به عدم موفقیت 

تعطیلی کامل شد
عدم همراهی مردم در اقداماتی از جمله فاصله 
گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک که ناشی از 

عدم اطمینان به دولت و نیز آموزش نامناسب است

عدم آمادگی سیستم بهدااشت و درمانی کشور) 
به نحوی که حتی در شرایط غیر کرونا و عادی هم 

پاسخگوی بسیاری از نیازها نبود(

کمبودآزمایشگاه های ویروس شناسی دارای کیت 
مخصوص تشخیص بیماری کوید 19

اولویت دادن مسائل مرتبط مرتبط با حفظ 
سالمت مردم بر هرگونه مساله فرهنگی، 

اقتصادی و مذهبی

جلوگیری از برگزاری هرگونه تجمع غیر ضروری
رد یابی بیماران و بررسی افرادی که با ایشان در 

تماس بوده اند )تا سطح دوم یا سوم(
افزایش زیرساختهای الزم به منظور افزایش 

تعداد آزمایشات تشخیصی
ایجاد اپلیکیشن پایش تماس با افراد بیمار 

)خود اظهاری(
اطالع رسانی شفاف و به هنگام و جلب اعتماد شهروندان

هدفمند سازی آزمایشات تشخیصی
تشویق شهروندان به استفاده از ماسک و 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی
آموزش مستمر اقدامات مرتبط با جلوگیری 

از شیوع بیماری کرونا به عنوان بخشی از 
زندگی روزمره مردم در راستای ارتقای آگاهی 

شهروندان و رعایت بهداشت عمومی
برنامه ریزی و بهره گیری از حمل و نقل ترکیبی

استفاده از ظرفیت رسانه ملی جهت آگاهی 
بخشی و ارتقاء فرهنگ و برنامه های تفریحی



 درمورد جنگ های بیولوژیک در دنیا، 
شاهد تحوالت جدی و اساسی هستیم. 
زمانی به خصوص در جنگهای جهانی اول 
کشتن مستقیم  و دوم هدف این جنگ ها 
انسان ها بود اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم 
معاهدات و ممنوعیت هایی برای جلوگیری 
از استفاده از این جنگ افزارهای بیولوژیک 
تنظیم شد. از یک طرف ابزاری به نام رسانه و 
افکار عمومی توسعه و نقش جدی پیدا کرد و 
رسانه به نوعی ایجاد یک بازدارندگی در برابر 

این دسته از تهدیدات را به وجود آورد.
 طبیعا تکرار جنگ های بیولوژیک مدل 
جنگ های جهانی بعید و دور از عقالنیت به 
نظر می رسد. اما مدل های جدیدی از این 
 جنگ تعریف شده است که یکی از این مدل ها
 به بیوتروریسم معروف است. بیوتروریسم به 
استفاده عامدانه از موجودات زنده و میکروب ها 
و ویروس ها و سموم برای ضربه زدن به اشخاص 
خاص، شخصیت ها، فرماندهان، روسای 
جمهور و یا ترساندن و باج گیری از دولت ها 

گفته می شود.
  رشد مدل سوم از جنگ های بیولوژیک 

در دهه های اخیر
هدف مدل سوم جنگ های بیولوژیک ، هدف 
قرار دادن اقتصاد کشورها با ابزار بیولوژیک در 
حوزه های غذایی انسانی، تهاجمات ویروسی 
و حوزه های مشترک انسان و دام است که در 

کرده است.در این  دهه های اخیر رشد پیدا 
مدل جنگ ها هدف ضربه زدن اساسی به 

اقتصاد کشورها است.
برخی از استراتژیست ها و بیولوژیست های 
دنیا معتقد هستند که حمله ویروس سارس 
یک نوع حمله اقتصادی بیولوژیک به چین 
با هدف قراردادن اقتصاد این کشور بود. این 
گی های خاصی مانند  نوع سالح ها دارای ویژ
نرخ کشندگی پایین، اپیدمی باال، قدرت پنهان 
ک بیماری بین انسان و دام  شوندگی، اشترا
کسن و کیت های تشخیصی  و نبود دارو و وا
گیری  و ابهام در تشخیص و ردیابی و غافل 
کشورها در مواجه با این مدل بیماری هستند 
گسترش  خ  خ پائین تلفات و نر که معموال نر

خیلی زیادی دارند.
عل فا یک  ژ لو بیو ی  جنگ ها ر  د    

 همیشه مجهول است
در جنگ های بیولوژیک مهاجم و فاعل 
همیشه مجهول و پنهان است و به دلیل هزینه 
های سیاسی اجتماعی مهاجم پنهان می 
شود و راه تشخیص مهاجم، باال بردن قدرت 
کشور، ایجاد سیستم ها و شبکه  تشخیصی 
پیشرفته آزمایشگاهی و ایجاد بانک اطالعاتی 
ژنوم ویروس ها است. با ورود ویروس جدید، 
آزمایشگاه های تشخیصی با مقایسه ژنوم ها 
به طبیعی یا جهش یافته بودن ویروس ها 

پی می برند.

که دارای سیستم آزمایشگاهی  کشورهایی 
پیشرفته و منسجم، دانشمندان و پرسنل 
متخصص و بانک اطالعاتی تخصصی هستند، 
کشوری این  گر  قدرت تشخیصی دارند و ا
امکانات را نداشته باشد، قادر به تشخیص 
این دسته از تهدیدات و بیماری ها و ویروس 

ها نیست.
  دستیابی ایران به آزمایشگاه سطح 

سه زیستی
 در گذشته آزمایشگاه های کشور در حوزه دام 
و انسان عمدتا بر سطح ایمنی 2 متمرکز بوده 
است این در حالیست که امروزه در دنیا چهار 
سطح آزمایشگاه وجود دارد. البته سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با همکاری وزارت دفاع 
در حوزه انسان و دام توانسته است آزمایشگاه 
کز ذی  کنند و در اختیار مرا سطح 3 را ایجاد 

ربط قرار دهد.
  جهان باید بر آزمایشگاه های سطح 4 

آمریکا نظارت کند
اطراف ایران، روسیه و چین نزدیک به 25 
آزمایشگاه سطح 4 آمریکا درقالب یک برنامه 
همکاری بیولوژیک با محوریت آمریکا وجود 
دارد که فعالیت های مخفیانه و خارج از نظارت 
دستگاه های بین الملل انجام می دهند. این 
آزمایشگاه ها قادرند ویروسها را دستکاری و آن 
را به سالح)bio weapon( تبدیل کنند. به نظر 
من کشورهای میزبان چنین آزمایشگاه هایی 
بعد از بحران کووید 19 باید احساس خطر کنند. 
یک سوال جدی باید از جامعه جهانی پرسیده 
شود که چرا آمریکا باید این تعداد آزمایشگاه 
سطح 4 در منطقه ما و دیگر مناطق جهان 
که به هیچ نهاد بین المللی و  داشته باشند 
نظارتی پاسخگو نیست؟ امروز آمریکا بزرگترین 

متهم در توسعه ویروس کرونااست.
  اهمیت اطالعات و نقشه های ژنتیکی 

در درمان و تهدیدات زیستی
کمک  در حال حاضر اطالعات ژنتیکی به 
علم پزشکی و درمان آمده است و نقشه های 
ژنتیکی می تواند مبنای درمان بسیاری 
از بیماری ها و تهدیدات حوزه بهداشت و 

سالمت قرار گیرد.

در حال حاضر دانشی به نام پزشکی شخصی 
شده)Personalized medicine( در دنیا 
کشف نقشه ژنوم انسان به وجود  مبتنی بر 
که می تواند  آمده است، این توانایی است 
ضعف ها و قوت ها و قابلیت های انسانی را 
کند. از همین رو جزو مالحظات  شناسایی 
حفاظت بیولوژیک شخصیت های جهانی 
که اطالعات بیولوژیکی آنها به هیچ  است 
وجه منتشر نشود. چون دانشمندان ژنتیک 
معتقدند که می توان با استفاده از این دانش، 
ابزارهای ساده ای ساخت که به روی یک نژاد، 
قوم و انسان اثر کند و روی نژاد، قوم و انسان 

دیگر اثری نداشته باشد.
   ممنوعیت انتقال داده های ژنتیک 

از سال 95
آنچه مسلم است می توانیم از طریق علم ژنتیک 
هم سالمت ارتقا داده شود هم می توان سالمت 
انسان تهدید شود. بنابراین اطالعات ژنتیک 
کشورها مردم، مسئولین و رهبران کشورها و 
بقیه دارای طبقه بندی و ارزش باالیی است 
و نباید اجازه داده به بدون رعایت ضوابط و 

الزامات در اختیار دیگران قرار گیرد.
که برخی  ح ژنوم ایرانیان  برای مثال در طر
هنرمندان و شبکه های بهایی نیز در آن 
کز داخلی کشور  مشارکت داشتند و برخی مرا
کز  کز تحقیقاتی، دانشگاهی و مرا مانند مرا
غربالگری ژنتیک نیز با غفلت و در قالب 
همکاری های علمی و پژوهشی با مطامع 
علمی و انگیزه های پژوهشی همکاری هایی 
که  کرده بودند متوجه شدیم  را با آنها شروع 
هدف اصلی آنها سرقت اطالعات ژنتیکی کشور 

در مقایس کالن بوده است.
سال 95 در جلسه ای با کمیسیون بهداشت 
مجلس شورای اسالمی با موضوع مباحث 
ح  مربوط به پدافند زیستی، این موارد را مطر
کردیم و اعضای کمسیونی نیز به ما اصرار کردند 
که چارچوب قانونی آن مشخص شود. ما در این 
زمینه پژوهش هایی با همکاری دانشگاهیان 
انجام دادیم که منتهی به تدوین یک آئین نامه 
کامال  که در آن الزامات و باید و نباید ها  شد 
ح شده و به تصویب رسید و این موضوع از  طر
طریق سلسله مراتب قانونی به مراجع ذیربط 
اعالم شده است. در حال حاضر نیز چنانچه 
انتقالی خارج از مجوز و چارچوب های آئین نامه 
گر  بخواهد انجام شود خالف قانون است و ا
گسترده باشد امنیت ملی را تحت  در سطح 

تاثر قرار می دهد.
   ساختارسازی سازمان پدافند غیرعامل 

در حوزه پدافند زیستی از سال 89
سازمان پدافند غیرعامل از سال 89 پس از ابالغ 
سیاست های کلی در مورد پدافند غیرعامل از 
سوی مقام معظم رهبری، روند تدوین سند 
پدافند زیستی را آغاز کرد، این سند با اجماع 
نظرات نزدیک به 4۰۰ متخصص در حوزه های 
مختلف تهیه و تدوین شد. در این سند بحث 
ح شد  ایجاد قرارگاه پدافند زیستی کشور مطر
و ساختار این قرارگاه در کمیته دائمی پدافند 
کل نیروهای  که به ریاست ستاد  غیرعامل 
مسلح و عضویت چند تن از اعضای هیئت 
دولت تشکیل می شود به تصویب رسید و به 
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 تبیین عملکرد
پدافند زیستی در برابر کرونا 
در سه فاز » پیش بینی، 
پیش گیری و پیش کنشگری«
سردار دکتر غالمرضا جاللی فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور
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دستگاه های ذی ربط ابالغ شد.

کشور هم در هر  ذیل قرارگاه پدافند زیستی 
استان، قرارگاه استانی پدافند زیستی به ریاست 
استاندار و جانشینی فرمانده سپاه استان 
طراحی و تصویب شد و همه دستگاه های 
نظامی، امنیتی، بهداشتی-درمانی و خدماتی 

در این قرارگاه سازماندهی شد.
از سال 94، از سوی رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح برای استانداران حکم فرمانده ای قرارگاه 
پدافند زیستی، به عنوان فرمانده دفاع زیستی 
استان صادر می شود در همین چارچوب، 
ح دفاع زیستی آماده  برای همه استان ها طر
و آموزش های الزم به مسئوالن نیز ارائه شد و 
در چندین استان کشور، مانور پدافند زیستی 

برگزار کردیم.
کرونا در     شبیه سازی شیوع ویروس 

فرودگاه امام خمینی)ره( در سال 96
 ما حتی در چارچوب آیین نامه مرزبانی زیستی 
برای کنترل مرزهای زمینی، دریایی و هوایی 
اعم از مسافری و باری برای جلوگیری از عوامل 
و بیماری های بیولوژیک، در سال 96 یک مانور 
پدافند زیستی در فرودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( برگزار کردیم که اتفاقا سناریوی آن، 
گیردار تنفسی  مقابله با شیوع بیماری های وا
و از خانواده کرونا ویروس بود که شرایط امروز را 
کامال در فرودگاه امام خمینی)ره( شبیه سازی 
کردیم و نقاط ضعف و اشکاالت آن را کشف و 

برطرف نمودیم.
در پاسخ به این سوال که آیا این آئین نامه ها و 
اقدامات تاثیری در مدیریت و کنترل مرزهای 
ما در برابر ورود کووید 19 ایجاد کرد یا خیر باید 
گفت پاسخ به این سوال صفر و صدی نیست. با 
ساختارهایی که در استان ها ایجاد کرده بودیم 
و آموزش ها، آمادگی ها، طرح ها و ساختارهای 
استانی ما کامال منسجم بود . اقدامات پدافند 
زیستی در استان ها از کارایی و انسجام نسبی 

بهتری برخوردار بود.
  آماده باش قرارگاه پدافند زیستی کشور 

از ابتدای بهمن 98
کووید 19 در چین یعنی  از زمان اعالم شیوع 
از ابتدای بهمن ماه، قرارگاه پدافند زیستی 
کشور فعال شد و به جمع بندی وضعیت 
کرونا  و ایجاد انسجام برای آمادگی در برابر 
پرداخت. در 5 بهمن ماه نیز نخستین جلسه 
رسمی برگزار شد و همه دستگاه های متولی 
را دعوت و وظایف و دستورالعمل ها را به آنها 

ابالغ کردیم.
کرونا، سه  ما تا قبل از مقابله با بیماری 
مرحله از اقدامات را در دستور کار قرار دادیم، 
کنشگری  گیری و پیش  پیش بینی، پیش 
اقدامات قبل از مرحله مقابله است که این 
گام در بهمن ماه طی شد. پیش بینی  سه 
یعنی ما به ساختارهای استانی آماده باش 
دادیم و برای همه استانداران ساختار خاص 
طراحی شد و از طریق وزارت کشور در اختیار 

آنها قرار گرفت.
از روزهای ابتدایی بهمن ماه به صورت 
روزانه استان ها را مورد بررسی، رصد و پایش 
قرار می دادیم. همزمان پیشنهادی تقدیم 
کل نیروهای مسلح شد تا این  رئیس ستاد 

آمادگی در نیروهای مسلح هم ایجاد شود 
که به فوریت ابالغ شد و قرارگاه های پدافند 
زیستی در سطح ارتش، سپاه، وزارت دفاع 
و نیروی انتظامی تشکیل شد. در واقع یک 
ارتباط منسجم هم در بخش دفاع و هم در 

استان ها شکل گرفت.
در این مرحله وظایف همه دستگاه در مرحله 
گیری یعنی قبل از بروز بیماری انجام شد.  پیش 
برای مثال سیستم های آزمایشگاهی دعوت 
شدند و مشکالت، کمبودها و کاستی ها احصا 
شد. در آنجا به این نکته پی بردیم که برخی 
کمبودها در سیستم آزمایشگاهی ما وجود دارد 
که باید برطرف شود و ساختار آزمایشگاهی 
گرچه مدتی زمان برد اما به فاصله  ارتقا یابد. ا
کشور،  کرونا در  اندکی پس از شیوع ویروس 
آزمایشگاه های تشخیصی ما توسعه پیدا کرد 
و توانست اقدامات خوبی پاسخگوی نیازهای 

بخش بهداشت و درمان ما باشد.
   تحلیل و ارزیابی نحوه مدیریت و مقابله با 

کرونا در کشور برای رفع نواقص موجود
ما در حال حاضر یک تیم تخصصی سازماندهی 

که در حال بررسی فعالیت همه  کرده ایم 
که در چند ماه  دستگاه های مسئولی است 
گذشته درگیر مبارزه با بیماری کرونا بودند تا 
نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود تا نهایتا 
برنامه راهبردی اصالحی پدافند زیستی را برای 

ادامه کار تدوین و اجرایی کنیم.
فناوری های نوین در پدافند زیستی کارکردهای 
بسیاری موثری داشته است. 13 کارکرد جدی 
فناوری اطالعات در پدافند زیستی را شناسایی 
کرده ایم برای مثال می توان از ظرفیت های 
انفورماتیک و فناوری اطالعات و ارتباطات 
برای بسیاری از فعالیت های پایش، تشخیص و 

شناسایی و مراقبت بیماران استفاده کرد.
یکی از برنامه های آینده ما این است که از این 
کنیم یکی از این  کارکردهای مدرن استفاده 
ابزارها قرنطینه مجازی است که می توان مبتنی 
بر فضای مجازی و وضع مقررات کامال شرایط 
قرنطینه بیماران را در مقیاس منزل، محله 
یا شهر کنترل و اعمال کند و در واقع می توان 
کشور  کرونا برای  که مقابله و مبارزه با  گفت 
دانش های جدید و دستاوردهای ارزشمندی 

تولید کرده است.

   تنها راه حل فعلی برای این بیماری تغییر رفتار 
و کنترل بهداشت فردی و جمعی است

باید دانست بزرگی این بیماری برای بسیاری 
از مسئولین دستگاه های اجرایی قابل تصور 
نبود، دیدیم که این اتفاق افتاد و همه دنیا را 
درگیر کرد. تا زمانی که برای این بیماری دارو 
کسن پیدا نشود تنها راه حل برای کنترل  و وا
و مدیریت آن رعایت بهداشت است و بایستی 
الگوهای بهداشتی زیستی به بخشی از سبک 

زندگی مردم تبدیل گردد.
در این میان نقش صدا و سیما مهم تر و اثرگذارتر 
است چون صدا و سیما می تواند با آموزش و 
فرهنگ سازی و ایجاد یک فرهنگ بهداشتی 
جدید، آمار ابتال را بسیار کاهش دهد در واقع 
یک پیشگیری بزرگ اتفاق می افتد. نکته این 
گر این بیماری فروکش کرد صدا و سیما  است که ا
نباید آموزش بهداشتی مردم و شهروندان را رها 
کند و این فرهنگ سازی ها در واقع باید تا تغییر 
رفتار و اتخاذ یک سبک زندگی هوشمندانه 

بهداشتی و زیستی ادامه یابد.
توسعه فرهنگ بهداشتی و آشنایی با تهدیدات 

زیستی و بیولوژیک باید جزو وظایف و ماموریت 
های صدا و سیما دیده شود، گفت: در غیر این 
صورت ممکن است مجدد فرهنگ بهداشتی 
مردم کاهش یافته و درصد شیوع و ابتال مجدد 

افزایش یابد.
مل����ی  ن����ی  هیجا ش  ه����و بس����یج   

عقب افتادگی ها را جبران کرد
کرونا  کشور ما در بحران  در مقایسه عملکرد 
کشورهای جهان ما متوجه ظرفیت  با سایر 
هایی می شویم که در سایر کشور وجود ندارد، 
زمانی که مقام معظم رهبری تمام قوا را برای 
مقابله با این بیماری بسیج کرد همه به میدان 
آمدند. در واقع ممکن است ما در مواجه با این 
بیماری در ابتدا تا حدی عقب ماندگی داشته 
باشیم ولی جامعه ما با یک روحیه بسیجی به 
فرمان مقام معظم رهبری به میدان می آید. 
همه نیروها همسو شده و انرژی بسیج به مردم 

منتقل شد و تمام توان به میدان آمد.
این ظرفیت یک بسیج هوش هیجانی ملی 
که توان و سرعت آن آنقدر زیاد است  است 
که همه عقب ماندگی ها را به سرعت جبران 
کنون وزارت بهداشت ما در بحران  کند. ا می 

کنون  کرونا با شرایطی مواجه شده است که تا
که  تجربه آن را نداشته است اما می بینیم 
تاب آوری بسیار خوبی را در برابر این بیماری از 
خود نشان داده است.در واقع وزارت بهداشت 
کشور تاب آوری  و درمان و دستگاه سالمت 
باالی در برابر شدیدترین بحران حوزه سالمت 

از خود نشان داد.
با توجه به وجود ذخایرمناسب مواد غذایی 
و مایحتاج ضروری، با وجود اینکه همه دنیا 
با کمبود مواد غذایی روبرو شد اما ما در این 
زمینه با مشکلی مواجه نبودیم و تمام اقالم 
ضروری در دسترس مردم قرار داشت. در 
کوچک  این زمینه وجود سوپرمارکت های 
کامل به فروشگاه های  محلی و عدم اتکای 
زنجیره ای بزرگ سبب شد اصال دچار کمبود 
نشویم و ذخیره توزیع شده در محالت در قالب 
فروشگاه های کوچک کمک زیادی به حفظ 

تعادل و تاب آوری بازار نمود.
ما در کشوری هستیم که با سطح گسترده ای 
ی  د قتصا ا ی  ه ها صر محا و  یم ها  تحر ز  ا

دشمنان روبروست اما هیچ حادثه امنیتی 
کشور نداشتیم و  کرونا در  در حوزه بیماری 
با هیچ بی نظمی اجتماعی، حمله و غارت 
فروشگاهی مشابه آنچه در کشورهای غربی و 
 آمریکا شاهد بودیم مواجه نشدیم.بنابراین

تاب آوری ساختار امنیتی و اقتصادی نیز تمرین 
مناسبی داشته است.

   تاب آوری اجتماعی باالی ایرانیان با 
تکیه بر ارزش های اسالمی

ما نه تنها در این زمینه ها مشکلی نداشتیم 
بلکه این بیماری موجب تقویت انسجام ملی 
و اجتماعی ما و موجب به میدان آمدن همه 
ظرفیت ها شد این نشان می دهد که برگشت به 
ارزش های اسالمی و دینی در مولفه تاب آوری 
اجتماعی جزو نقاط قوت ماست و ما باید آن را 

ببینیم، بشناسیم و شکرگزار آن باشیم.
کمیت     مردم حرف واحد و منسجمی از حا

بشنود حتما رعایت می کنند
ما ممکن است خودمان به شرایط خودمان 
نقدی داشته باشیم ولی وقتی شرایط مان را 
کنیم متوجه می شویم که  با دنیا مقایسه می 
در وضعیت مناسبی به سر می بریم. از سوی 
دیگر مردم ما مردم بسیار فهیمی هستند که هر 
کمیت و دولت  بار حرف واحد و منسجم از حا
کنند بنابراین  بشنوند تبعیت و همراهی می 
در چنین شرایطی مردم ما با توجه به فرهنگ 
غنی که دارند انضباط اجتماعی را به بهترین 
کنند.به یک تعبیر روحیه  نحو مراعات می 
تعاون اسالمی و حس نوع دوستی مردمی در 
کشور نیز در شرایط مبارزه با کرونا جلوه خاصی 
از خود نشان داد و به تقویت و ارتقای انسجام 

ملی کمک کرد.
کسن ندارد فقط با   این بیماری فعال دارو و وا
تغییر رفتار اجتماعی-بهداشتی قابل درمان و 
کنترل است. در واقع ما باید به سبک جدیدی 
کشور دست  از الگوی بهداشت زیستی در 
یابیم، آن را توسعه دهیم و آن را تکرار و تمرین 
کنیم تا به رفتار ما تبدیل شود. تنها با چنین 
رفتاری است که به یک بازدارندگی در برابر این 

بیماری دست می یابیم. 



حمید انصاری
نیروی انسانی اساس توسعه هر 
جامعه ای است و چنانچه جوان و بالنده 
نباشد نمی تواند بار توسعه را بر دوش 
خ رشد موالید محصول  بکشد. کاهش نر
عصر مدرن و بخصوص نیمه دوم قرن 
کشورهای توسعه یافته  گذشته است. 
و نهادهای بین المللی طی چند دهه 
همواره در پی القای این موضوع بودند 
کشورهای در  که رشد فزاینده جمعیت 
حال توسعه و جهان سوم معضلی جهانی 
گیر است. در این راستا دکتر  و چالشی عالم 
اوتانت دبیرکل وقت سازمان ملل جمعیت 
را عامل تهدیدکننده صلح جهانی دانست 
و اینگونه گفت که زمان آن فرارسیده که 
کنار بگذارند  تمامی ملت هاجنگ ها را 
و همه با هم به جنگ افزایش جمعیت 
بروند. در همان بحبوحه3۰کشور از جمله 
ایران در سال 1967  اعالمیه کنترل موالید 

را به سازمان ملل فرستادند.
پیری جمعیت عمدتًا به دو دلیل افزایش 
کاهش باروری اتفاق  امید به زندگی و 
می افتد. تاثیر این دو عامل بر روی هم 
الگوی جمعیتی برخی کشورها را از هرم به 
ستون و حتی در بعضی موارد به مخروط 
وارونه تغییر داده است. وقتی که تغییر از 
هرم به ستون اتفاق می افتد نسبت افراد 
باالی سن بازنشستگی مثال 65سال به 
باال به افراد در سن فعالیت افزایش پیدا 
کند و در واقع نسبت وابستگی افزایش  می 
می یابد و مشکالتی را برای سیستم های 
کند.  تامین مالی  بازنشستگی ایجاد می 
بودجه آنها مشکل ساز می شود. به 
ازای مستمری بگیران مالیات دهندگان 
کمتری وجود خواهند داشت. بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته امروزه مجبور 
شده اندسیاست های گسترش پایه هرم 
جمعیتی را یا از طریق افزایش باروری یا 
تشویق و ترغیب مهاجرپذیری انجام 
دهند. سرعت پیری جمعیت در جهان 
بیش از دهه های گذشته است و کشورهای 
جهان را به اندیشه فرو برده است. آنها 

با  چالش هایی مانند ظرفیت و آمادگی 
سیستم های بهداشتی و درمانی و اجتماعی 
با این تغییر جمعیتی  برای مواجهه 
مواجه هستند . برای اولین بار در تاریخ، 
کثریت مردم جهان انتظار دارند 6۰سال  ا
گزارش سازمان  کنند.طبق  و باالتر عمر 
بهداشت جهانی بین سال های 2۰15 و 
2۰5۰ نسبت جمعیت بیش از 6۰ سال 
جهان از 12درصد تقریبا دو برابر شده و 
به حدود 22درصد خواهد رسید. در سال 
2۰2۰ تعداد افراد باالی 6۰ سال بیش از 
تعداد کودکان زیر 5 سال خواهد بود. در 
سال 2۰5۰ ، 2 میلیارد نفر جمعیت باالی 
6۰سال در جهان وجود دارد. سرعت پیری 
جمعیت در کشورهای مختلف متفاوت 
است. در فرانسه 15۰سال طول کشید تا 
جمعیت 6۰ ساله و باالتر از 1۰درصد به 
2۰درصد برسد اما در کشورهایی مانند 
برزیل، چین و هند این اتفاق تنها طی 
کنون کشورهای  2۰ سال خواهد افتاد. ا
رو به توسعه تغییرات جمعیتی بیشتری 
را داشته و ترکیب جمعیتی آنها به سمت 
گزارش سازمان  پیری می رود. طبق 
بهداشت جهانی تا اواسط قرن کشورهایی 
مانند شیلی، چین، ایران و روسیه نسبت 
سالخوردگان مشابهی مانند ژاپن خواهند 
داشت. کشورهای توسعه یافته که خطر 
کاهش رشد موالید را درک کرده اندامروزه 
سیاست تشویق رشد جمعیت را در پیش 
گرفته اند. تعداد کشورهایی که سیاست 
کرده اند  افزایش جمعیت خود را اعالم 
بین سال های 1986 تا 2۰15 از 19 کشور 
به 52 کشور افزایش یافته است. از طرفی 
که سیاست  کشورهایی  دیگر از بین 
افزایش موالید را در پیش گرفته اند حدود 
66درصد جزو کشورهای اروپایی هستند. 
کشورهای  کشورهای اروپایی به ویژه 
حوزه اسکاندیناوی به همراه  فرانسه و 
انگلستان 3 تا 4درصد تولید GDP خود 

را به امر خانواده تخصیص می دهند که 
عمده آن مربوط به مراقبت از کودکان 
است. این کشورها  از اهرم های مختلف 

کنند.  برای ترغیب فرزندآوری استفاده می 
این اهرم هامی تواندمشوق های مستقیم 
اقتصادی، رفاهی، آموزشی، بهداشتی و ... 
باشد. به عنوان مثال مرخصی زایمان یکی 
از این اهرم هاست وقتی نگاهی به لیست 
کشورها می اندازیم مالحظه می شود که 
کشوری مانند سوئد مرخصی زایمان دو 
سال است و چنانچه فرزند بعدی خود را 
نیز در این فاصله به دنیا بیاورند از 2 سال 
مرخصی دیگر بهره مندمی شوند. استونی 
سیاست سخاوتمندانه ای در قبال تولد 
دارد. در این کشور مرخصی زایمان 3۰ ماه 
با حقوق3هزار یورو در ماه است. انگلستان 
52 هفته مرخصی زایمان اختصاص 
می دهد. اسپانیا 25۰۰ یورو پاداش زایمان 
می دهد و کره جنوبی برای تولد هر فرزند 
گرفته  3۰۰۰ دالر جایزه تشویقی در نظر 

است. در فرانسه نیز والدین شاغل 
بدون نگرانی از دست دادن شغل 

می توانند تا 3 سال در کنار فرزند 
خود باشند.با این سیاست ها 

کشورهای اتحادیه اروپا نرخ 
فرزند آوری را از 1.4 به 

1.9 فرزند به ازای هر زن 
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رسانده اند. در کشوری مانند نروژ مراقبت 
گیری  از کودکان بعد از تولد به نحو چشم 
کرده است. در این  رشد و توسعه پیدا 
کشور  در سال 197۰ تنها حدود 1 درصد 
کز مراقبتی و به اصطالح  کودکان به مرا
مهدهای کودک سپرده می شوند. اما با 
کنون  ارتقای سطح کیفی مهدکودک ها ا
کز به  کودکان در این مرا میزان ثبت نام 
91درصد رسیده است. در واقع گسترش 
مراقبت از کودکان یکی از مشوق ها برای 
تولدهای بعدی به شمار می رود. عالوه بر 
دولت های ملی، شهرداری ها، نهادهای 
عمومی و انجمن های مردم نهاد نیز از جمله 
کننده از  عوامل پوشش دهنده و حمایت 
خ موالید و فرزند آوری در این  افزایش نر

کشورها هستند.

طبق گزارشات بخش جمعیتی سازمان 
ملل،ایران پس از کره جنوبی دومین کشور 
در زمینه پیر شدن جمعیت در جهان است 
که این امر به دلیل افزایش امید به زندگی و 
البته کاهش چشمگیر موالید است.طبق 
این آمارها جمعیت 6۰ ساله و باالتر ایران در 
سال 2۰5۰ حدود 3۰درصد جمعیت کشور 
را تشکیل می دهند. این در حالیست که 
طبق محاسبات جمعیت شناختی باید 
جمعیت سالمند همواره زیر 1۰درصد و 
جمعیت فعال حدود 7۰درصد جمعیت 
کل باشند و قاعده جمعیتی نیز حدود 
2۰درصد باشد. شاخص های جمعیتی 
بر پیر شدن جمعیت  گواهی  همگی 
کشور است. میانه سنی جمعیت ایران 
در سال 1329حدود 21 سال، در سال 
1389حدود 26 سال، در سرشماری 
سال 139۰ میانه سنی حدود 27 سال و 
در آخرین سرشماری یعنی سال 95 میانه 
سنی کشور به 3۰ سال رسیده است. این 
عدد در سال 98، حدود 32 سال بوده 
و طبق پیش بینی در 14۰4 میانه سنی 

کشور باالی 35 سال خواهد بود.
 ، ختی جمعیت شنا ت  سبا محا طبق   
جمعیتی را که میانه سنی آن زیر 2۰ سال 
باشد جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن 
بین 2۰ تا 3۰ سال باشد میانسال و جمعیتی 
را که میانه سنی آن 3۰ سال یا بیشتر باشد 
پیر به حساب می آورند. در مورد میانگین 
جمعیت نیز وضع به همین منوال است. 
میانگین سنی جمعیت کشور در سرشماری 
سال 95 حدود 31 سال محاسبه شده 
که نسبت به سرشماری قبل 1.3 سال 
افزایش را نشان می دهد. از نظر موالید در 
سال 1398 تعداد 17۰ هزار  تولد نسبت به 
سال قبل کاهش داشته ایم که این امر 
خ رشد جمعیت به زیر  باعث شد نر
یک درصد سقوط کند که این امر 
برای کشوری که چندین دهه 
رشد جمعیتی باالی 3درصد را 
تجربه کرده اصال نمی تواند 
مثبت و امیدوارکننده 
باشد. این موضع 
باعث شده است 

برخی تحلیلگران جمعیتی به این باور 
برسند که در سال های آینده تمام درآمد 
حاصل از فروش نفت کشور کفاف هزینه 
جمعیت سالمندان نیست. در این زمینه 
و با توجه به درک واقعیت ها و احساس 
نگرانی؛ مقام معظم رهبری در اردیبهشت 
ماه سال 1393 سیاست های کلی جمعیت 
را ابالغ فرمودند. ایشان ضمن اشاره به 
نقش جمعیت در اقتدار ملی،در بندهای 
اول، دوم و سوم این سیاست هاارتقای 
پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با 
خ باروری به بیش از سطح  افزایش نر
جانشینی،رفع موانع ازدواج، تسهیل و 
ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، 
کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های 
جوان و توانمندسازی آنان در تأمین 

هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح 
کارآمد،اختصاص تسهیالت مناسب  و 
برای مادران به ویژه در دوره بارداری و 
شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های 
زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان 
و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی 
ذی ربط را یادآور شدند و در بند 14 رصد 
مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد 
کار مناسب و  کیفی با ایجاد ساز و  کمی و 
تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی 
و انجام پژوهش هایجمعّیتی و توسعه 

انسانی را گوشزد نمودند.
کشور در   به نظر می رسدبرخی مسئوالن 
کشور با ارزیابی های نسنجیده و  دهه6۰ 
بی برنامه و سیاست های جمعیتی مبتنی 
بر خطا، وضع جمعیتی کشور را به آستانه 
کی رسانده اند که اصالح آن چندان  خطرنا
آسان نیست. آنها چشم انداز صحیحی از 
مسیری که جمعیت کشور باید بپیماید در 
اختیار نداشته اند و به همین سبب کشور 
را به لبه پرتگاه جمعیتی برده اند تا جایی 
که مقام عظمای والیت احساس خطر 
کاهش جمعیت و پیری  کرده و موضوع 
گفتمان  عمومی  جمعیت را به عرصه و 
کشور آوردند. با این اوصاف به نظر می رسد 
اتخاذ رویه ای مناسب و به کارگیری و اجرای 

دقیق سیاست های کلی جمعیت و تعیین 
چشم انداز دقیق برای آن می تواند قسمتی 
از خطای حادث شده را اصالح کند. باید 
که  کرد  به عنوان نکته نهایی یادآوری 
سیاست های جمعیتی در جهان پویا و سیال 
هستند و کشورها بنا به اقتضائات زمانی و 
شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی خود 
کار  کنترل یا تشویق موالید را به  سیاست 
گیرند. افراط و تفریط در یک سیاست  می 
می تواند تبعات سنگینی  برای جامعه در 
پی داشته باشد کما اینکه سیاست کنترل 
که در دهه 6۰ بنا به  جمعیت در کشور ما 
وضعیت و اقتضائات پس از جنگ تدوین 
شده بود در دهه های بعدی نیز بدون هدف 
ادامه یافت و نتیجه آن چالشی است که به 

آن پرداخته شد.

   طبق گزارش���ات بخش جمعیتی 
سازمان ملل، ایران پس از کره جنوبی 
دومی���ن کش���ور در زمینه پیر ش���دن 
جمعی���ت در جه���ان اس���ت که این 
امر به دلیل افزایش امید به زندگی و 
البته کاهش چشمگیر موالید است. 
طبق این آمارها جمعیت 60 س���اله 
تر ایران در س���ال 2050 حدود  و باال
30 درصد جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند. این در حالیست که طبق 
محاس���بات جمعیت شناختی باید 
جمعیت سالمند همواره زیر 10 درصد 
و جمعی���ت فع���ال ح���دود 70 درصد 
جمعیت کل باشند و قاعده جمعیتی 

نیز حدود 20 درصد باشد



جمعیت یکی از پایه های اصلی اقتدار 
ملی و از اصلی ترین دارایی های 
حیاتییک ملت در مسیر رشد و توسعه 

محسوب می شود.
هر اقلیم و جغرافیایی دارای یک رد پای 
کولوژیکی یا ظرفیت پذیریش جمعیت  ا
انسانی است. لذا هر منطقه ای با توجه 
به نوع مدیریت انسانی می تواند پذیرای 
جمعیت متفاوتی باشد به نحوی که منابع 
آن اقلیم تکافوی نیازهای آن جامعه را 
بدهد و خسارات زیست محیطی نیز پدید 
کارشناسان کشور ایران  نیاید.به اعتقاد 
با توجه به گستره و منابع راهبردی کالن 
کارا و اثربخش می  و به شریط مدیریت 
تواند جمعیت 15۰ الی 2۰۰ میلیون نفری 

را نیز پوشش دهد.
اما به دالیل متعدد، نه تنها رشد جمعیتی 
در ایران به ویژه در سال های اخیر دچار 
چالش شده است بلکه ساختار جمعیت 
در ایران نیز به سمت میانسالی و پیری 
حرکت می کند.به نحوی که رشد جمعیت 
ایران برای اولین بار به زیریک درصد 
خ ازدواج طی یک دهه  رسیده است و نر
گذشته قریب به 4۰ درصد کاهش را نشان 
می دهد.البته کاهش رشد جمعیت یک 
موضوع جهانی است اما شیب آن در ایران 
کشورهای دنیا جدی تر  نسبت به سایر 
 و هشداردهنده است.جمعیت یکی از

 پایه های اقتصاد مولد است و از برهم 
خوردن هرم جمعیتی در ایران به نفع 
سالمندی می تواند هزینه های اقتصادی 

کالنی برای کشور ایجاد کند.
کلی »جمعیت« در سال  سیاست های 
93 از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده 
است اما باید از مسئوالن امر پرسید چه 
کنون عملیاتی  میزان از این سیاست ها تا
شده است. به نظر می رسد  بسیاری از 
دستورالعمل های عملیاتی در این زمینه 

نیازمند بازنگری است.
حل مسئله جمعیت قبل از هر چیز نیازمند 
فهمیده شدن است. این فهم هم در میان 
افراد جامعه و هم برخی مدیران باید ایجاد 
شود. ما نیازمندیه روشنگری جامعه در مورد 
بحران جمعیت و ارائه اطالعات صحیح به 
جامعه هستیم تا سیاست های کلی جمعیت 
به یک مطالبه عمومی، دغدغه و اولویت 

در مدیریت کشور تبدیل شود.
کبری  چندی پیش دکتر محمد اسماعیل ا
گفتگویی  مشاور عالی وزیر بهداشت در 
کلیدی و راهبردی درباره مساله  نکات 
جمعیت داشتند که در ادامه چکیده آن 

را با هم مرور می کنیم:
• رهبر معظم انقالب، سال 1393 سیاست های 
کلی جمعیت را ابالغ کردند. نکته جالب 
توجه بندهای اول و دوم این سیاست 
که به »1. ارتقاء پویایی،  است، جایی 
بالندگی و جوانی جمعّیت با افزایش 

خ باروری به بیش از سطح جانشینی  نر
و 2. رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج 
تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش 
سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و 
توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های 
کید  زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد« تأ

شده است.
کم توجهی برخی مدیران سبب شد   •
تا سطح جانشینی جمعیت و میزان 
کاهش شود.  کشور دچار  رشد جمعیت 
کارشناسان و  براساس پیش بینی های 
مدل های علمی، تا سال 1429 حدود 
21 درصد از جمعیت ایران سالخورده 

خواهند بود.
• ایران در سال 2۰5۰ میالدی یکی از چهار 

کشور پیر دنیا خواهد بود.
کاهش جمعیت  • سال خورده شدن و 
کشور، تهدید های بسیاری را در حوزه های 
اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به دنبال 
کشور  خواهد داشت. چه بسا استقالل 
را به مخاطره اندازد و وابستگی محض به 

ج از کشور ایجاد کند. خار
• سیاست ها و عملکرد متعارض مدیران 
کشور با سیاست های  بخش اجرایی 
که برخی از  کلی جمعیت در حالی است 
که در مسیر سالخوردگی قرار  کشورهایی 
داشتند با تغییر سیاست ها، جمعیت شان 
را از سالخوردگی و کشور را از تهدید نجات 
که  کشور چین  دادند. به عنوان نمونه، 
زمانی تنها یک فرزند را مجاز می دانست 
امروز با تغییر قوانین تنظیم خانواده، دو 

فرزند را الزامی می داند.
کنون هیچ  گفت تا • به جرأت می توان 
مسئله ای به قدرت و عظمت و تأثیرگذاری و 
تأثیرپذیری در نظام جمهوری اسالمی ایران 

به مانند مقوله جمعیت نبوده است.
• هیچ مسئله ای اورژانسی تر از موضوع 
که منهای  جمعیت نیست، بدین معنا 
که باید نسبت  موضوعات حاد امنیتی 
کنش سریع نشان دهیم، همه  به آن وا
مسائل به نسبت جمعیت در جایگاه 

دوم قرار دارند.
• توجه به سیاست های جمعیتی و چاره 
اندیشی برای آن باید برای مسئوالن حرمت 
پیدا کند در صورتی که در حال حاضر نه تنها 
آنگونه که باید و شاید حرمت پیدا نکرده 
است. بلکه برخی مسئوالن بعضًا برای 
شکستن حرمت این موضوع اظهاراتی 

بیان شده است.
ح  • برخی افراد و حتی رسانه هاف طر
موضوعاتی همچون، »سالخورده شدن 
لید«،  تعداد موا جمعیت«، »کاهش 
»عدم توانایی جمعیت به پاسخگویی 
به نیازهایش«، »ایران دارای پیرترین 
ساختار جمعیتی در منطقه خواهد شد« 
و برخی دیگر از مهم ترین عناوین مرتبط 
با موضوع جمعیت،را عناوینی موهوم 

می دانند. در حالیکه در واقع این ایجاد 
نفاق و عناد در موضوع جمعیت به وسیله 

برخی افراد است.
• اظهار نظر برخی مدیران ارشد دولتی 
درباره موضوع جمعیت و لزوم وجود منابع 
تجدید پذیر برای رشد جمعیت، نشانی 
اشتباه دادن است. موهوم خواندن این 

موارد نشان از عناد با مسئله با اهمیت 
جمعیت دارد و می خواهند اذهان را 

منحرف کنند.
• لزوم تبیین علمی موضوع جمعیت در 
مورد سیاست های جمعیتی بیش از 
پیش مشخص می شود. برخی مخالفان 
سیاست های کلی جمعیت متأسفانه بدون 
توجه جامع و کافی به مبانی علمی مرتبط و 
با ظاهرسازی های دروغین و مغالطه های 
آشکار به اظهارنظر می پردازند و این وظیفه 

کند. ما را مشخص می 
• تبیین علمی  موضوع جمعیت مسئله ای 
کید رهبر معظم انقالب  که مورد تأ است 
کید کرده اند که  نیز واقع شده و ایشان تأ
که  گونه نیست  »موضوع جمعیت این 
با شعار و صلوات بفرستید تمام بشود، 
می خواهیم مسئله به شکل عمیق و 
علمی حل بشود و گره های ذهنی که وجود 

دارد باز بشود.«
• تحقیقات نشان می داد در برخی از مناطق 
کشور بر اساس شاخص های تعیین شده، 
از جمعیت مناسبی برخوردار هستیم اما 
در برخی مناطق توزیع جمعیتی صحیحی 
شکل نگرفته است. بر این اساس برای 

کشور بر مبنای شاخص  اولین مرتبه در 
کلی، برنامه ریزی و  خ باروری  )TFR(نر
بودجه بندی انجام شد بدین صورت که 
در مناطقی که توزیع جمعیتی مناسب بود 
کید بر حفظ سالمت فرزندان شده بود  تأ
و در مناطقی که توزیع جمعیتی مناسب 
نبود تشویق به فرزندآوری شده بود اما 

که  متأسفانه موضوع جمعیت آن طور 
باید مورد عالقه دولت وقت نبود و سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرد که مسئله جمعیت 

وضعیت خوبی دارد!
• نکته جالب توجه و البته تأسف آور این 
است که در این مدت )از سال 8۰ تا 95( برخی 
آمارها و اطالعاتی که درباره مسئله جمعیت 
از سوی ایران به مجامع و سازمان های 
بین المللی رفته بود، نشان از آن داشت 
که در ایران هیچ مشکل جمعیتی وجود 
ندارد. یعنی میزان باروری کلی جمعیت 
کرده  گزارش  را باالتر از سطح جانشینی 
بودند بنابراین و بر اساس آن اطالعات 
ناصحیح، ایران دارای روند جمعیتی 

مناسبی بود.
• شاخص ها و بخشنامه های عملیاتی که 
در وزارت بهداشت درباره موضوع جمعیت 
وجود داشت غالبًا غلط و غیرعلمی  و به عبارتی 
متضاد با حائز اهمیت بودن سیاست های 

کلی جمعیتی بودند.
• باید یک تغییر مبنایی در سیاست های 
وزارت بهداشت درباره موضوع جمعیت 
انجام شود و بسیاری از دستورالعمل های 
عملیاتی در راستای سیاست های جمعیتی 
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مورد بازنگری قرار گیرد.
• سن بارداری در دنیا و بر اساس مبانی 
گرفته شده  علمی 1۰ تا 54 سال در نظر 
است در حالی که در بخشنامه های قبلی 
وزارت بهداشت این سن 18 تا 4۰ بود. 
البته این بدین معنا نیست که به دنبال 
باردار شدن دختران 1۰ ساله هستیم. باید 
بدون بغض و با دقت علمی به موضوعات 

نگاه کرد.
• به نظر می رسد ارائه آمار و اطالعات اشتباه 
در مورد جمعیت کشور  به سازمان های 
بین المللی هم اشتباه عمدی و هم ناشی 

از کم سوادی بوده است.
که به دنبال  کسانی  • اینکه امروز بیشتر 
شد  ر ه  ر با ر د هستند  جمعیت  له  مقو
گویند به معنی این  جمعیت سخن می 
نیست که ما در حال حاضر جمعیت مان 

رشد ندارد.
• بهترین ساختار جمعیتی که باید داشته 
که جمعیت  باشیم به این صورت است 
کل  جوان زیر 15 سال حدود 25 درصد 
جمعیت، جمعیت مولد 15 تا 65 سال 
7۰ درصد کل جمعیت و جمعیت سالمند 
باالی 65 سال حدود 5 درصد کل جمعیت 
را تشکیل دهند. این مطلوب ترین حالت 
ساختار جمعیتی است که البته شاخص ها 
اجازه می دهند جمعیت سالمند نهایتا 1۰ 
کل جمعیت را باید تشکیل دهد  درصد 
و باالتر از 1۰ درصد به دالیل متعدد برای 

ک است. کشور خطرنا
• با این تعاریف وضعیت جمعیت سالمند 
حدود 8.7 درصد جمعیت کشور در حال 
گر فکری به حال  حاضر سالمند است که ا
ساختار جمعیتی نشود به مرز 1۰ درصد و 

باالتر از آن می رسیم.
• البته در شرایط فعلی وضعیت ما مطلوب 
است اما تمام اظهار دغدغه ها و فریادهایی 
که نسبت به موضوع جمعیت صورت 
که با  گیرد نسبت به آینده است چرا  می 
توجه به سیاست های ضد جمعیتی در 
پیش گرفته شده و رها شدن این موضوع، 
به شرایطی خواهیم رسید که برای جبرانش 
باید چندین برابر وضیعت فعلی تالش و 
هزینه کنیم تا به ساختار جمعیتی مطلوب 

گر بتوانیم و بگذارند. باز گردیم، تازه ا
• 2مسئله جمعیت جدی است و باید 
فهمیده شود. باید مقابل منافق و معاند 
روشنگری کرد و با دادن اطالعات صحیح به 
گاه شوند. موضوع  جامعه کمک کنیم تا آ
سیاست های کلی جمعیت باید مطالبه 
شود تا دغدغه و اولویت اول مدیریت 

کشور شود.
• ثابت گرفتن سطح جانشینی از بزرگ ترین 

خ داده بود. اشتباهات ر
• بررسی ها نشان می داد که در بازه های 
زمانی متفاوت و با توجه به شاخص ها و 
عوامل مختلف از جمله تعداد موالید و 

سالخوردگی و سالمندی جمعیت و روند 
جمعیتی، سطح جانشینی متفاوت است 
کما اینکه به عنوان نمونه کشور انگلستان 
در یک بازه زمانی سطح جانشینی1.8 را 
کافی دانسته بود و در زمان دیگری عنوان 
که سطح جانشینی باید2.4  کرده بود 
وری سطح  بار باشد. به عبارت بهتر 
جانشینی در همه جای دنیا2.1 فرزند به 

ازاء هر زن نیست.
• ثابت گرفتن سطح جانشینی2.1، سبب 
شده است تا موضوع جمعیت از دستور کار 
ج شود. بر اساس سرشماری  کشور ما خار
سال 95 این شاخص 2.۰1 درصد بوده است 

که با دستکاری به 2.1 رساندند!
کنون برای ایران2.54  • سطح جانشینی ا
است. به عبارت بهتر باید به ازای هر زوج 
3 فرزند متولد شوند تا ساختار جمعیتی 
کشورمان مناسب بماند. در این حالت 
کلی  که بند اول سیاست های  است 
جمعّیت ابالغی رهبر معظم انقالب عملیاتی 
کید به »ارتقاء  می شود، بندی که در آن تأ
پویایی، بالندگی و جوانی جمعّیت با افزایش 
خ باروری به بیش از سطح جانشینی«  نر

شده است.
• این در حالیست که دولت بر اساس این 
کند و  سطح جانشینی1.2 برنامه ریزی می 
مسلما برای اینکه بخواهد برای رسیدن 

به سطح جانشینی2.54 برنامه ریزی 
کند نیاز به تالش بیشتر و سیاست های 

حمایتی بیشتری است.
• در حال حاضر مقوله هایی چون ازدواج 
و فرزندآوری در بین اقشار متوسط و 
ضعیف به نسبت اقشار با درآمد باال 
مشهودتر است. متأسفانه فرزندآوری 
در ثروتمندان ضعیف تر است؛ بنابراین 
پول و شرایط اقتصادی مطلوب سبب 
نشده تا سن ازدواج و فرزندآوری در اقشار 

ثروتمند باال برود.
که مقوله اقتصاد  • این بدیهی است 
بسیار مهم است؛ به همین دلیل باید به 
دنبال سیاست های حمایتی و تشویقی 
باشیم. پیرامون رابطه ساختار جمعیتی 
و متأسفانه تغییر به سبک زندگی صحیح 

در دستور کار نیست.
• از سویی باید توجه کنیم تا زمانی که آدم مولد 
کند. این جمعیت  نباشد اقتصاد رشد نمی 
مولد و جوان است که می تواند اقتصاد را 

مدیریت کرده و بهبود ببخشد.
گر ساختار جمعیت به سمت سالمندی  • ا
کند؟  برود چه کسی اقتصاد را مدیریت می 
باید این موارد به صورت علمی و عمیق 

مورد بررسی قرار بگیرند.
ح و نوبل گرفته  • حتی اقتصاددانان مطر
دنیا نیز به این موارد  اشاره داشته اند و نه 
تنها افزایش جمعیت را عاملی منفی برای 
اقتصاد نمی دانند بلکه معتقدند ساختار 
جمعیتی پویا و استاندارد است که می تواند 

اقتصاد موفقی را رقم بزند.
• یکی از راهکارهای راه اندازی بسیج جمعیت 

را با مدیریت وزارت بهداشت است.
• با این شرایط بایدیک ساختار مشخص 
گاه،  کشور با مدیریت یک مسئول آ در 
که دارای  علمی و توانمند داشته باشیم 
پشتوانه حقوقی محکم باشد، تا در موضوع 
جمعیت جلوی دستورات و سیاست های 
کلی  متعارض و متضاد با سیاست های 
جمعیت را بگیرد و به وزارت بهداشت و 
سایر دستگاه های مسئول، تذکر، اجازه و 
توانمندی دهد تا سیاست های صحیح و 

اصالحی را پیش ببرند.
کار این مسئول واحد باید هماهنگی   •
بین بخشی در سطوح مختلف باشد تا 
بتواند شرایط فرزندآوری و رسیدن به 

سطح جانشینی را محقق کند.
کشورهای توسعه یافته  • بسیاری از 
که در حال سالخوردگی و  صنعتی دنیا 
پیری ساختار جمعیت هستند با تغییر 
رفتار و سیاست ها، فرزندآوری را تشویق 
و تبدیل به مد کرده اند. به عنوان نمونه 
وزیر دفاع آلمان صاحب 7 فرزند است و 
عکس های خانوادگی اش را نیز منتشر 
کند. انتخاب این شخص حساب  می 
شده است تا به جامعه فرهنگ و امکان 

فرزندآوری را القا کنند.
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کن���ون برای   س���طح جانش���ینی ا
ایران2.54 اس���ت. به عبارت بهتر 
باید به ازای هر زوج 3 فرزند متولد 
شوند تا ساختار جمعیتی کشورمان 
مناسب بماند. در این حالت است 
که بند اول سیاست های کلی جمعّیت 
ابالغی رهبر معظم انقالب عملیاتی 
کید به  می ش���ود، بندی که در آن تأ
»ارتق���اء پویایی، بالندگی و جوانی 
خ باروری به  جمعّی���ت با افزایش نر
بیش از س���طح جانش���ینی« ش���ده 
است.این در حالیست که دولت 
بر اساس این سطح جانشینی1.2 
کند و مسلما برای  برنامه ریزی می 
اینکه بخواهد برای رسیدن به سطح 
جانش���ینی2.54 برنامه ریزی کند 
نیاز به تالش بیشتر و سیاست های 

حمایتی بیشتری است
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کرونا و اقتصاد جهان:  اقتصاد جهان 
در 1۰۰ سال گذشته چندین بحران 
بزرگ اقتصادی را تجربه کرده که هر کدام 
رکود گسترده ای در فعالیت های اقتصادی 
را بدنبال داشته است. به طور مثال 
اقتصاد جهان در طی سال های 1929 تا 
که به دوران  کرد  1933 بحرانی را تجربه 
»رکود بزرگ« نام گرفت، این بحران حدود 
43 ماه طول کشید، در سال 1929 بازار 
کرد و در پی آن رکود  مالی آمریکا سقوط 
اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان 

سرایت کرد.
همچنین اقتصاد جهان در سال 2۰۰7 
تا 2۰۰9 میالدی شاهد یک بحران تمام 
عیار اقتصادی بود که خروج از رکود 18 ماه 
طول کشید. در پی این اتفاقات بازارهای 
مالی در جهان سقوط کرد، بازار مسکن 
وارد رکود شد، اقتصاد جهان کوچکتر شد 

و مشکالت سیستم بانکی برای سال ها 
ادامه یافت.

در دو بحران مذکور )2۰۰8 و 1929( عامل 
اصلی در شروع بحران »مالی« بوده و بعضی 
نظریه پردازان عوامل بروز بحران های قبلی 
را »ساختاری« می دانند، مثاًل در بحران 
2۰۰8، عامل اصلی بروز بحران "بازیگران 

بازار" بودند.
گذشته با  اقتصاد جهان طی چند ماه 
بحران جدید و شوک بزرگی روبرو شده 
که منشأ آن مربوط به حوزه بهداشت و 
کرونا  سالمت و از طریق شیوع ویروس 
است، بعبارت دیگر بحران ناشی از شیوع 
ویروس به عنوان یک عامل خارجی و 
غیرساختاری به اقتصاد جهان تحمیل 

شده است.
کرونا هر دو بخش تقاضا  شیوع ویروس 
و عرضه اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده 

کاهش  است؛ در طرف تقاضا، بعلت 
برنامه های جمعی، گردشگری، ورزشی 
کاالها و خدمات مرتبط  و... تقاضای 
با کاهش چشمگیر مواجه شده و باعث 
توقف و یا تعطیلی بسیاری از مشاغل و 
کسب و کارهای مربوطه گردیده است و 
به عبارت دیگر در طرف عرضه نیز اقتصاد با 
فشار کاهشی روبرو بوده و با مختل شدن 
تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل 
داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از 
محصوالت دچار اختالل شده و ظرفیت 
تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به 

نهاده ها کاهش یافته است.
از طرف دیگر در سطح جهانی، کاالهای 
اساسی در برخی محصوالت و نهاده ها با 
کاهش تقاضای چشمگیری مواجه شده 
و با توجه به جدیدترین گزارش سازمان 
کشاورزی ملل متحد )فائو(  خواربار و 
کاهش قیمت جهانی مواد  بزرگترین 
گذشته از سال  غذایی در ماه میالدی 
کنون تجربه شده است؛ عالوه  2۰15 تا
کاالها و  کاهش قیمت جهانی برخی  بر 
نهاده های کشاورزی، بسیاری از کشورها که 
صادرکننده کاالهای اساسی هستند اقدام 
به کاهش یا توقف صادرات کاالهای مذکور 
و ذخیر ه سازی مازاد نیاز داخلی نموده اند 
و کشورهای واردکننده نیز تمایل شدیدی 
در خرید کاالهای اساسی از سایر کشورها 
که به »خرید وحشت زده« از  کرده  پیدا 
سوی فائو تعبیر شده است. این موضوع، 
منجر به کمبود عرضه جهانی و در نتیجه 

کاالها خواهد  افزایش قیمت در برخی 
که  کی از آن است  شد. این اقدمات حا
کثر کشورها از تبعات شیوع ویروس کرونا  ا
کرده و در صدد تهیه،  احساس نگرانی 
کاالهای اساسی  تأمین و ذخیره سازی 
و غذایی باشند.عوامل فوق باعث شده 
تا نهادها و مؤسسات بین المللی معتبر 
اقدام به پیش بینی تأثیر شیوع ویروس 
کرونا در حوزه اقتصاد نمایند که مهمترین 

ح ذیل است:   آنها به شر
 )GDP(کاهش تولید ناخالص جهانی*
)تا منفی 1۰ درصد برای سال 2۰2۰( و 
پیش بینی بهبود در سال 2۰21 )بین 

نیم تا 2.5 درصد(
*افزایش تعداد بیکاران جهان )تا حدود 

2۰۰ میلیون بیکار جدید(
 3۰ *کاهش تجارت جهانی )تا منفی 

درصد(
*افزایش حمایت کشورها از تولیدات داخلی 
خود )با هدف اواًل: حفظ اشتغال داخلی 

و ثانیًا: امنیت غذایی و کاالیی(
*دولتی تر شدن اقتصادها )افزایش سه 

)GDP ج دولتی نسبت به برابری مخار
*کمرنگ تر شدن نقش سازمان های 
اقتصادی جهانی )از جمله سازمان تجارت 
جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی( به جهت بازگشت نسبی کشورها 

به عوامل درونزای اقتصادی
کشورهای عضو  *کاهش همبستگی 
اتحادیه اروپا )به جهت کم توجهی اعضاء 
به کشورهای آسیب دیده در جریان کرونا 

 کرونا و اقتصاد
 جمهوری اسالمی ایران؛ 
تهدیدات و راهکارها
دکتر داوود نصرآبادی 



از جمله ایتالیا(
با توجه به مطالب فوق، پیش بینی می شود 
که اقتصاد جهان با اثرات و پیامدهای 
ح ذیل  ناشی از شیوع ویروس کرونا به شر

مواجه خواهد شد:
و  ال  کا ر  د نی  جها ی  ضا تقا هش  کا *

خدمات 
*کاهش تولید و عرضه جهانی 
*کوچک شدن اقتصاد جهان 

*کوچک شدن بسیاری از کشورها خصوصًا 
کشورهای وابسته به خدمات 
*افزایش رکود، تورم و بیکاری
*کاهش ارزش بازارهای مالی

*ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و 
بنگاه های حوزه خدمات و وابسته 

کرونا و اقتصاد جمهوری اسالمی ایران: 
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران نیز از 
شیوع ویروس کرونا متأثر بوده و بخش های 
مختلف آن خصوصًا بخش خدمات با زیان 

قابل توجهی مواجه خواهند شد. 
شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد 
را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا 
کرده است. از یک طرف عرضه  مواجه 
کاهش یافته و از طرف دیگر  کار  نیروی 
در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتی 
ایجاد شده است)شوک عرضه(. شوک 
عرضه، شوک تقاضا را به همراه داشته 
کسب وکارها، منجر به  است. تعطیلی 
کاهش درآمد  کار شده و  تعدیل نیروی 

خانوار، کاهش تقاضا را به همراه داشته و 
دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت 
به آینده، خانوار را به تصمیم پس انداز 
بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم 

کند.  غیرضروری ترغیب می 
رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( برای 

سال 99 که تقریبًا صفر پیش بینی شده بود 
با شیوع ویروس کرونا و تأثیر منفی آن بر 
که  بخش های مختلف به ویژه خدمات 
به تنهایی 5۰% حجم اقتصاد را تشکیل 
می دهد و نیز بخش صنعت با 2۰ % از حجم 

اقتصاد مجددًا منفی خواهد شد.
گرچه با رکود ایجادشده  همچنین نرخ تورم ا
کاهش یابد اما عدم تحقق  می تواند 
درآمدهای دولت و درنتیجه افزایش پایه 
پولی و حجم نقدینگی با افزایش مواجه 
خ تورم  و درمجموع شاهد افزایش نر
حتی نسبت به پیش بینی 5۰ درصدی 

خواهیم بود.
در حوزه اشتغال از یکسو با بیکار شدن 
کار مواجه خواهیم  بخشی از نیروی 
کاهش یا حتی عدم  بود و از سوی دیگر 
گذاری منجر به عدم تحقق برنامه  سرمایه 
خ  اشتغال زایی خواهد شد و درنتیجه نر

گردد. بیکاری تشدید می 
کرونا  بودجه سال 99 پیش از شیوع 
کسری شدید مواجه  برخالف ظاهر با 
بود و پیش بینی  می شد که حجم کسری 
گردد. با  خ تورم  موجود باعث تشدید نر
شیوع بیماری و عدم تحقق درآمدهای 
پیش بینی شده ناشی از کاهش صادرات و 
نیز کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای 
کسری بودجه تشدید و  مالیاتی و ... 
خ تورم  درنهایت منجر به افزایش بیشتر نر

خواهد شد.

کرونا بیشترین تأثیر را بر  شیوع ویروس 
مشاغل و کسب وکارها در حوزه خدمات 
داشته است لکن در صورت استمرار 
وضعیت، مشاغل سایر حوزه ها نیز تحت 

تأثیر قرار خواهد گرفت.
در حوزه تجارت خارجی و صادرات، 
بخش نفت به علت تحریم های ظالمانه 
استکبار تأثیر چندانی از تغییر وضعیت 
کرونا نمی پذیرد لکن  ناشی از شیوع 
صادرات غیرنفتی تحت تأثیر شرایط 
کم در کشورهای مقصد ازجمله رکود  حا
کاهش تولیدات مرتبط با  اقتصادی و 
کشور، بسته شدن مرزهای  صادرات 
زمینی کشورهای منطقه ازجمله ترکیه 
کشورهای آسیای میانه و ...  ، عراق، 
به دلیل ترس از انتقال بیماری و ... با 
کاهش مواجه شده و استمرار این شرایط 
می تواند تحقق درآمدهای ارزی را با 

چالش بیشتری مواجه نماید.
در بعد ساختاری نواقص و معایب موجود 
)ازجمله فقدان بانک جامع اطالعات 
اقتصادی، معایب نظام مالیاتی شامل 
معافیت های بی مورد، فرارهای مالیاتی 
و ..، خلق پول و نقدینگی توسط سیستم 
بانکی و فقدان نظامی برای هدایت 
نقدینگی، فقدان نظام های دیپلماسی 
اقتصادی و فرهنگ اقتصادی( در شرایط 
عادی مشکالتی را برای اقتصاد کشور ایجاد 
می نماید که رفع آن ها می تواند تأثیر بسزایی 
در رفع مشکالت موجود داشته باشد. رفع 
این اشکاالت در شرایط حاضر ضرورتی 
جدی تر است، به عنوان مثال فرارهای 
مالیاتی درهرصورت یکی از مشکالت 
کشور است اما در شرایط حاضر   جدی 
که درآمدهای ارزی و حتی درآمدهای 
مالیاتی با چالش مواجه شده است، رفع 
این اشکال ضرورتی تر جلوه می نماید. 
همچنین وجود نظام دیپلماسی قوی 
می تواند کمک مؤثری در حفظ و توسعه 
بازار صادراتی داشته باشد، برای مثال 
کره با کشورهایی که مرزهای خود را  مذا
به دالیل مختلف به روی کاالهای ایرانی 
بسته اند می توانست با سرعت، مشکالت 

به وجود آمده را مرتفع نماید.
پیشنهادات و راهکارها:

کرونا  برای مقابله با آثار و تبعات منفی 
بر اقتصاد، باید دولت و حکومت در کنار 
مردم با اهتمام به برنامه ریزی دقیق و 
جامع نسبت به رفع مشکالت مردم اقدام 
نماید؛ در ادامه برخی از مهمترین راهکارها 
کمیتی و  در دو قالب الف(راهکارهای حا
گردد؛  ب(راهکارهای مردمی بیان می 
راهکارها در دو بخش تأمین )تهیه منابع 
برای اقدامات( و تجهیز )اختصاص منابع 
به مردم و اقشار آسیب دیده( تنظیم 

گردیده است. 

    شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
اقتص���اد را ه���م با ش���وک عرض���ه و هم با 
شوک تقاضا مواجه کرده است. از یک 
ط���رف عرضه نیروی کار کاهش یافته و 
از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید 
نیز مشکالتی ایجاد شده است)شوک 
عرضه(. ش���وک عرضه، شوک تقاضا را 
به همراه داشته است. تعطیلی کسب 
وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار شده 
و کاه���ش درآمد خانوار، کاهش تقاضا 
را به همراه داشته و دارد. از طرف دیگر 
عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار 
را به تصمیم پس انداز بیشتر و به تعویق 
انداختن خرید اقالم غیرضروری ترغیب 

کند می 
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الف. راهکارهای حاکمیتی
2. تجهیز1. تامین

2-1. حمایت از معیشت1-1. پولی و مالی
2-1-1. ارائه سبد کاال )هوشمند(1-1-1. بودجه ای/ درآمدی

2-1-2. پرداخت تسهیالت1-1-1-1. مالیاتی
2-1-3. ارائه کارت اعتباریالف. جلوگیری از فرار مالیاتی

ب. اجرای الگوی مالیات بر عایدی سرمایه 
)CGT(

2-1-4. مدیریت یارانه خانوار

ج. اجرای الگوی مالیات بر درآمدهای 
)PIT( حقیقی

2-1-5. کمک به تامین مالی نهادهای عمومی و مردمی خدمات 
رسان

2-1-6. تقویت نظام 
سالمت

2-1-6-1. توسعه آموزش پزشکی 
و پرستاری

2-1-6-2.کاهش هزینه های 1-1-1-2. سایر منابع درآمدی
درمانی اقشار ضعیف

یارانه/کاهش تعرفه ها/
دولتی سازی 

افزایش صادرات فرآورده های نفتی )قطع 
صادرات نفت خام(

توسعه 
پتروپاالیشگاه 

ها و ...
2-2. پشتیبانی از تولید و کسب و کارها

2-2-1. تسهیل تولید1-1-2. پولی/ نقدینگی/تامین مالی

اجرای دقیق 1-1-2-1. مهار و هدایت نقدینگی
بانکداری 

اسالمی
2-2-1-1. تقویت بخش کشاورزی

برای تامین 1-1-2-2. انتشار اوراق 
مالی تولید با 

پول مردم
2-2-1-2. تقویت بخش مسکن

2-2-1-3. تقویت تولیدات اقالم 
بهداشتی

2-2-1-4. تسریع در ترخیص 1-2. زیرساختی/اداری
کاالها از گمرک

2-2-1-5. تکمیل زنجیره ارزش  1-2-1. تکمیل بانک های اطالعاتی
مشاغل خانگی

1-2-1-1. تکمیل بانک اطالعات اقتصادی 
خانوار

2-2-1-6. ساماندهی کارگران 
فصلی و روز مزد

ایجاد سامانه های مورد نیاز

1-2-1-2. تکمیل بانک اطالعات اقتصادی کسب و کارها )حذف 
اقتصاد زیرزمینی(

ایجاد نظام بیمه ای مناسب

1-2-2. توسعه اقتصاد دیجیتال
2-2-2. تامین مالی1-2-2-1. تکمیل شبکه ملی اطالعات

1-2-2-2. تکمیل فرآیندهای دولت 
الکترونیک

2-2-2-1. پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به تولیدکنندگان

1-2-2-3. تکمیل زیرساختهای تجارت 
الکترونیک

2-2-2-2. پرداخت یارانه به تولیدکنندگان

2-2-2-3. کمک به کاهش هزینه 
تولید

تخفیفات زمانی: تعویق 
پرداخت حق بیمه، عوارض، 

مالیات، قبوض و ...

تخفیفات ریالی: عوارض، 1-2-3. توسعه زیرساخت بسیج عمومی
مالیات، قبوض و ...

)دولتی-1-2-3-1. تاسیس صندوق های تجمیع منابع 
عمومی-
مردمی(

2-2-2-4. کمک به تامین مالی جمعی

2-2-2-5. بهره گیری از بازار سرمایه
2-2-3. تامین بازار1-2-4. خودکفایی در کاالهای اساسی

2-2-3-1. توسعه فروشگاه های 
اینترنتی

کمک به تقویت پلتفرم ها

2-2-3-2. خرید کاال از کسب و 
کارهای آسیب دیده

و توزیع بین اقشار کم درآمد 
یا کارکنان

2-2-3-3. تبلیغات برای کسب و 
کارهای آسیب دیده

2-2-3-4. تقویت دیپلماسی 
اقتصادی

به منظور تقویت صادرات 
بخش خصوصی
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ب. راهکارهای مردمی
2. تجهیز1. تامین

2-1. حمایت از معیشت1-1. مالی

1-1-1. انفاق عمومی )کمک مومنانه/رزمایش مواسات و 
)...

2-1-1. تهیه و توزیع سبد کاال

1-1-2. ایجاد صندوق های خانوداگی تامین مالی کسب و 
کارها

2-1-2. پرداخت وجوه نقد به نیازمندان

2-2. پشتیبانی از تولید و کسب و کارها1-2. غیرمالی

1-2-1. آموزش کارآفرینی به نوجوانان )با تمرکز بر کسب و 
کارهای خانگی(

2-2-1. تولیدکنندگان

1-2-2. برگزاری مسابقات ایده پردازی برای یافتن راهکارها 
و ایده های عملیاتی

الف. طراحی راهبرد تولید 2-2-1-1. نگاه راهبردی
دوم )جایگزین(

1-2-3. انجام مطالعات، پایان نامه ها و ... با جهت گیری 
راهکارهای علمی

ب. تمرکز بیشتر بر کسب و 
کارهای خانگی

ج. تمرکز بیشتر بر تولید 
محصوالت بهداشتی

2-2-1-2. در حوزه تامین 
مالی

الف. استفاده از روش های 
مهندسی مالی

تامین مالی جمعی و ...

ب. اقدامات نوآورانه 
درکاهش هزینه تولید

ج. پیش فروش کاال یا 
خدمات

همراه با مشوق، تخفیف و ...

2-2-1-3. در حوزه 
بازاریابی و فروش

الف. توسعه بازاریابی در 
فضای مجازی

ایجاد صفحه معرفی و فروش در 
شبکه های اجتماعی

ب. کمک به محله بندی 
توزیع

شبکه محلی توزیع  با همکاری 
مردم

ج. برون سپاری بخشی از 
تولید به مصرف کننده

مثال: فروش غذای نیمه آماده

د. فروش کاال و خدمات با 
رعایت بهداشت

ه. فروش اقساطی محصول

2-2-2. مصرف کنندگان )مردم(

الف. ورود به عرصه تولید 2-2-2-1. نگاه راهبردی
محصوالت خانگی

کتاب گویای آنالین، صنایع 
دستی و ...

2-2-2-2. در حوزه 
تامین مالی

الف. پیش خرید محصول از 
فروشندگان

با اولویت فروشندگان آشنا و مورد 
اعتماد

ب. کمک نقدی و بالعوض

2-2-2-3. در حوزه 
بازاریابی و فروش

ایجاد شبکه محلی توزیع با الف. سفیر خرید
همکاری اصناف

با همکاری اصناف محلیب. محله بندی توزیع

ج. خرید محصول بدون 
بازارگردی

اینترنتی یا مراجعه هدفمند به 
بازار



دو نشس����ت تخصص����ی بررس����ی ابعاد و 
پیامدهای اقتصادی ش����یوع ویروس 
کرونا با حضور سردار دکتر غالمرضا جاللی رئیس 
س����ازمان پدافند غیرعامل کش����ور و جمعی از 
اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور و معاونین 
و مسئوالن این سازمان برگزار شد. در اولین 
نشست تخصصی بررسی ابعاد و پیامدهای 
اقتصادی ش����یوع ویروس کرونا که با حضور 
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، امیر 
رضاخواه، علی روحانی، علی سرزعیم، مصطفی 
زمانیان و علی مروی برگزار ش����د، موضوعات 

ذیل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت:
• تاثیرات کرونا بر اقتصاد بین الملل و گرایش 

گرایی اقتصادی به ملی 
• مکانیسم های تامین کاالهای اساسی در 

شرایط بحران
• ارزیاب����ی تاثی����ر تکانه ه����ای ناش����ی از کرونا بر 

کانال های عرضه و تقاضا
• فرصت ها و تهدیدات شیوع ویروس کرونا 

برای اقتصاد ایران و جهش تولید
• بررس����ی پاسخ های سیاس����تی دولت ها در 
س����طح جهان����ی و ایران ب����ه تبعات اقتصادی 

شیوع کرونا
• راهکارهای تقویت خودکفایی در کاالهای 

اساسی در شرایط بحران
• ضرورت تقویت بانک های اطالعاتی جهت 
هدفمندسازی حمایت ها از اقشار کم درآمد 

و آسیب دیده
همچنی���ن در ای���ن نشس���ت راهکاره���ا و 
پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط اقتصادی 

ح شد که عبارت اند از: کشور مطر
• کاهش آسیب پذیری اقتصاد از شیوع ویروس 

کرونا با توسعه اقتصاد دیجیتال
• تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان با 

اقدامات قانونی در حوزه صادرات
• تدوی����ن س����ازوکارهای الزم جه����ت ج����ذب 

مطمئن نقدینگی در بورس  
• حمایت از کس����ب و کارهای خرد و خانگی 

توسط نظام بانکی با ارائه تسهیالت
• تعیین برخی کاالهای اساسی به عنوان اقالم 

کمیتی و تضمین تولید در هر شرایط حا
در  دومی����ن نشس����ت تخصصی پیرامون این 
مسئله که با حضور تنی چند از اقتصاددانان 
کشور، غدیر مهدوی، مهدی صادقی، حجت اهلل 
عبدالملکی و محمد هادی زاهدی وفا برگزار 
شد.بررس����ی اقدام����ات دولت ها در مقابله با 
بح����ران کرون����ا، نقش سیاس����ت ه����ای پولی، 
مال����ی و نظ����ام بانکی در این بحران، س����اختار 
متف����اوت اقتص����اد و تاثی����رات بح����ران کرونا بر 
روی آن و فرصت ه����ای اقتصاد دانش بنیان 
و سیاس����ت های اقتصاد مقاومتی به عنوان 
فرصت����ی ب����رای خ����روج از وضعی����ت موجود از 
ح ش����ده در  جمل����ه مهمتری����ن مباحث مطر

این نشست بود.

سردار دکتر جاللی: 
ضرورت تقویت چرخه تولید و بروزرسانی 

ذخایر ملی اقتصاد کشور

س���ردار دکتر غالمرضا جاللی، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کش���ور در دومین نشس���ت 
تخصصی بررسی ابعاد و پیامدهای اقتصادی 
ش���یوع وی���روس کرون���ا با بیان اینک���ه در بیان 
کردن اقتصادکه  راهکاری هایی همانندمردمی 
دربن���داول سیاس���ت هایاقتصادمقاومتی 
مورد اش���اره قرار گرفته اس���ت، فراتر از تبیین 
سیاس���ت ها، نیازمن���د نظ���ام عملیاتی برای 
پیاده سازی هستیم، اظهار داشت: معموال 
گذاری  در اقداماتم���ان ت���ا مرحل���ه سیاس���ت 

پیش می رویم ولی در مرحله پیاده س���ازی و 
اجرا دچار مشکل می شویم. 

وی ادامه داد: در مدیریت بحران و یا مصون 
ح  س���ازی اقتصاد کش���ور که باید در ایده و طر
به مدل جامع تری برس���یم نیازمند س���طحی 
از مداخ���الت دول���ت اس���ت ک���ه ب���ه ص���ورت 
زیربنای���ی تغیی���ری بنیادین در سیاس���ت ها 

ایجاد شود. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
اینکه تغییرات در حوزه اقتصادی دو دس���ته 
اس���ت، ادام���ه داد: یک م���ورد اقدامات کوتاه 
مدت و زود گذر و به تعبیری یکبار مصرف است 
و دیگ���ری مجموع���ه ای از اقدامات زیربنایی 
اس���ت. م���ا بای���د موضوعات مهم و اساس���ی را 
اس���تخراج کنیم و س���پس بدانیم در هر کدام 
از اینها چه موضوعات مهمی نهفته اس���ت تا 

اشکاالت احصا و برطرف شود.
وی ب���ا بی���ان اینک���ه بای���د یک س���ری از کاالها 

در داخ���ل کش���ور تولید ش���ود تا ب���رای تامین 
مایحت���اج و تامین معیش���ت مردم به کش���ور 
اطمین���ان بده���د، تصریح ک���رد: نکته بعدی 

حفظ چرخه ای از تولید و برو رس���انی ذخایر 
ملی اقتصاد کشور است که می تواند مازاد بر 
تولید باشد و دولت به شکلی هدایت کند که 

به عنوان ذخیره حفظ شود. 
**ساختار اقتصاد مقاومتی باید ضمن تعامل، 

رویکردهای مستقالنه ایجاد کند
وی ب���ا بی���ان اینک���ه ن���گاه به جهانی ش���دن و 
بس���یاری از پیمان های بین المللی بیشتر به 
تسلط جریان سرمایه داری جهانی می انجامد 
و به ابزاری برای فشار تبدیل می شود، تصریح 

58
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

ویژه نامه نکوداشت پدافند غیرعامل 1399

دی
صا

اقت
د  

افن
پد

ماحصل دو نشست تخصصی در قرارگاه پدافند اقتصادی کشور

 درس ها و عبرت های کرونا 
برای اقتصاد ایران



کرد: به طور مثال امروز جنگ آمریکا با چین، 
روس���یه و ایران تماما در محور اقتصاد و بس���تر 

آن نظامات اقتصاد بین الملل است. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح 
کرد: ساختار اقتصاد مقاومتی باید ما را به سمتی 
بب���رد که ضمن تعام���ل، بتوانیم رویکردهای 
ملی و مس���تقالنه ای داش���ته باش���یم. دنیا به 
سمت سیستمی شدن پیش می رود ولی در 
کنار سیس���تمی شدن دنیا، امکان شبکه ای 
- س���لولی بودن را هم باید در نظر داش���ت. در 
الگوی اس���تقرار اقتصاد مقاومتی درون زا که 
با بیرون تعامل دارد، امکان جزیره ش���دن در 

شرایط بحران هم وجود دارد.
گ���ر در  وی ادام���ه داد: در چنی���ن موقعیت���ی ا
ش���رایطی قرار گرفتید که محاصره ش���دید و یا 
خ داد که امروز با گوش���ت  جن���گ اقتص���ادی ر
و پوس���ت احساس می ش���ود امکان استمرار 
حی���ات اقتص���ادی و حت���ی رش���د و توس���عه 

وجود دارد.
 محمده�ادی زاهدی وفا عضو هیئت علمی 

دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع(:
برخی کاالها برای کشور ارزش استراتژیک 

دارد و باید به هر قیمتی تولید شود

 محمد هادی زاهدی وفا عضو هیئت علمی 
دانش���کده اقتصاد دانش���گاه امام صادق )ع( 
در این نشس���ت به ایراد س���خنرانی پرداخت؛ 
بحث من تجارت بین المللی فعلی جمهوری 
اسالمی است. از نظر تئوریک و نظری، عمده 
تئوری ه���ا در این عرص���ه تحت عنوان تئوری 
ح می ش���د و کشور ها از نظر  مزیت نس���بی مطر
م���وادی ک���ه در خود دارند یعن���ی نیروی کار و 
منابع انسانی و منابع طبیعی موجود از منظر 

فراوانی، مختلفند.
کید کنم  وی ادام���ه داد: بای���د ب���ر نکت���ه ای تا
ک���ه بخ���ش تجارت بی���ن الملل ب���رای اقتصاد 
ای���ران مهم اس���ت. چ���ون ما کش���ورها را با دو 
معیار کش���ورهای کوچک و کشورهای بزرگ 
و کش���ورهای باز و کش���ورهای بس���ته تقسیم 
کنیم. کشورهای باز، قدرت هایی هستند  می 
که درصد تجارت بین المللی آنها نسبت به تولید 
ناخالص ملی آنها باال باش���د. کشورهایی که 
نسبت تجارت بین المللی آنها به نسبت کل 
تولید ناخالص ملی آنها کم باشد کشورهای 

بسته هستند. 
زاهدی وفا افزود: کشورهای کوچک در دنیا 
در اینگون���ه از تعام���الت بین الملل���ی ق���ادر به 
تاثیرگذاری بر قیمت کاالهای خود نیس���تند 
ولی کش���ورهای بزرگ می توانند بر ش���اخص 
قیمت کاالهای خود تاثیر بگذارند. کشور ما 
جزو کش���ورهای کوچک باز اس���ت. یعنی اوال 
حجم تجارت ما نسبت به تولید ناخالص ملی 
کشور قابل توجه است و دوم بازیگر قدرتمندی 
در صحنه بین الملل نیستیم. با توجه به این 
س���اختار، قیم���ت گندمی که م���ا از جهان می 
خریم یک چهارم قیمت گندم تولید داخلی 
گر فقط بخواهیم اقتصادی فکر کنیم  است. ا
بای���د گف���ت گندم را بای���د وارد کرد. ولی برخی 
از کاال ها برای کشور ارزش استراتژیک دارد و 

باید به هر قیمتی تولید شود.
کمیت بر  ب���ه گفته ای���ن اقتصاددان، اصل حا
کند که  سرنوش���ت اقتصادی به ما دیکته می 
چ���ه کاالهای���ی را و ب���ه چه میزان���ی باید تولید 
کنیم. در تئوری های بین الملل بحثی وجود 
دارد ک���ه مولف���ه قدرت، س���نخیت اقتصادی 
ندارد ولی در الگوی تجارت بین الملل تعیین 
کننده است. مولفه قدرت منوط بر این است 

ک���ه زیرس���اخت های تجاری کش���ور را چگونه 
گر دو سوم گندم خود را  پایه ریزی کرده اید. ا
تولید کنید مولفه چانه زنی خواهید داشت و 
می توانید تعیین کنید گندمی که وارد می شود 

چگونه وارد شود.
  وی خاطرنش���ان ک���رد: ب���ه دلی���ل س���اختار 
متفاوت اقتصاد، تاثیرات کرونا نیز در کشورها 
متفاوت است. در کشور کره جنوبی ساختار 
این کش���ور در حوزه بهداش���ت و درمان بانک 
اطالعات���ی دقیقی از ش���هروندان خ���ود دارد. 
آنچه که کمتر مورد توجه اس���ت این بوده که 
ما بتوانیم در نظام حکمرانی کش���ور سیستم 
یادگیری و مقابله با بحران را بوجود بیاوریم. 
کرونا تکالیف زیادی بر دوش پدافند غیر عامل 

کشور گذاشت.
زاهدی وفا با بیان اینکه کرونا در حوزه تجارت 
باعث تعطیل شدن موقتی صحنه رقابت در 
دنی���ا ش���ده اس���ت توضیح داد: »بای���ر« آلمان 
کس���ن  بزرگترین داروس���از جهان اس���ت. آیا وا
کرون���ا من���وط ب���ر این اس���ت که بایر ب���ه عنوان 

پیش���رو صنعت دارویی آن را کش���ف کند؟ و یا 
این امکان وجود دارد که شرکت دانش بنیان 
کوچکی در کشوری دیگر بتواند چنین کاری 
را به ثمر بنش���اند در این صورت یقینا صحنه 
کس���ن بیماری های همه  رقاب���ت در تولی���د وا

گیر تغییر پیدا خواهد کرد.
گر م���ا بتوانیم این صحنه  وی تصری���ح ک���رد: ا
رقاب���ت را تغیی���ر بدهیم و قواعد بازی را عوض 
کنیم می توانیم ساختار تقسیم کار و ساختار 
رقابتی فعلی را نیز تغییر بدهیم. کشور ما توان 
استفاده از دانش های جدید را در صحنه اقتصاد 
دارد. ب���ر این اس���اس بر اقتص���اد دانش بنیان 
کنیم که در سیاس���ت های اقتصاد  کید می  تا
مقاومتی آمده اس���ت. این بهترین راهکار ما 

برای خروج از وضعیت موجود است.
غدیر مهدوی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 

طباطبائی:
جلوی کاهش تقاضا گرفته نشود میزان بیکاری 

افزایش پیدا می کند

غدیر مهدوی اس���تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبائ���ی در ای���ن نشس���ت اظهار داش���ت: 
عنوان بحث ما بررس���ی اقدامات دولت ها در 
مقابل���ه با کرونا اس���ت. ما در ابتدای مواجهه 
با هر ریس���کی باید س���طح آن ریس���ک یا خطر 
را متوج���ه باش���یم و ان���دازه بگیرم و س���طح آن 
ریسک را خوب بشناسیم و بعد در مقابل آن 
اقدام���ات مقتضی را انج���ام بدهیم. ویروس 
کووی���د19 خط���ر جدیدی بود که حادث ش���د 
و ب���ه نظ���ر می رس���د برخی از کش���ور ها حداقل 
در ابت���دا در درک س���طح ریس���ک دق���ت کافی 
نداش���تند و ریس���ک را پایینت���ر از آنچ���ه ک���ه در 
واقعی���ت وج���ود دارد ارزیابی ک���رده اند و این 
در صحبت ه���ا و اقدامات مس���ئوالن برخی از 

کشور ها به خوبی واضح است.  
وی ادام���ه داد: ب���ه طور خالص���ه به اقدامات 
مالی دولت ها در مقابله با ویروس کرونا اشاره 
کنم. در آمریکا شیوع ویروس کرونا موجب  می 
بیکاری حدود بیست میلیون نفر تا اویل ماه 
می شده است. در ماه مارس اعالم شد برای 
حمای���ت از اقتص���اد و تامین نقدینگی با همه 
ت���وان اقدام خواهد ش���د. از جمله اقدامات، 
خ به���ره و کاهش الزام���ات ذخایر  کاه���ش ن���ر
قانونی بانک ها و خرید صد ها میلیارد دالر از 

اوراق خزانه داری و اوراق بهادار رسمی و خرید 
بدهی ش���رکت ها و گسترش اعتبار اضطراری 
غی���ر بانک���ی و تصویب بس���ته مح���رک دو هزار 
میلی���ارد دالری ک���ه ش���امل ماهان���ه برای هر 
بزرگس���ال 12۰۰ دالر و برای هر کودک 5۰۰ دالر 
است. اقدام دیگر دولت اهدای وام به ارزش 
367 میلیارددالربرای کمک به کسب وکارهای 
تجاری است. بایددقت کرد که این میزان ده 

درصداز بودجه آمریکا است. 
مه���دوی ب���ا بی���ان اینک���ه گس���ترش ویروس 
کرون���ا، چی���ن را هم با یکی از چالش های بزرگ 
اجتماعی و اقتصادی روبرو کرد توضیح داد: 
ش���یوع کرونا پیامدهای مختلفی داش���ت. از 
کاه���ش فعالیت کارخانه های صنعتی گرفته 
تا افت معنادار تولیدات چین و بس���ته ش���دن 
کارخانجات بزرگ متعلق به ش���رکت های ند 
ملیتی، خروج کارکنان، شرکت های خارجی 

و لغو پروازها به چین.
کز  به گفته این اقتصاددان بس���ته ش���دن مرا

کز اقامتی و سقوط  اقامتی نظیر هتل ها و مرا
ارزش سهام در بازارهای بورس از جمله اثرات 

شیوع کرونا در چین است. 
وی مهمترین اقدامات تش���ویقی و حمایتی 
چین در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی 
شیوع کرونا بر کسب و کارهای این کشور را به 

ح زیر اعالم کرد؛  شر
• تشویق بانک ها به تغییر شیوه بازپرداخت 

وام ها
• افزایش دوره سررسید بانکها

• امکان تامین مالی مجدد و معافیت بنگاه های 
کوچک و متوسط از حق بیمه کارفرما
• کاهش 5۰% حق بیمه سهم کار فرما

•معافی���ت از پرداخ���ت اجاره بهای ماه فوریه 
ب���رای ش���رکت ه���ای کوچک و متوس���طی که 
دارایی های سرمایه ای خود را از دولت اجاره 
کرده اند.)البته در صورت عدم تعدیل کارکنان 

و عدم اخراج آنها و یا اخراج حداقلی(
• تعویق در پرداخت مالیات شرکت های کوچک 

و متوسط آسیب دیده تا سه ماه.
مهدوی در مورد اثرات ویروس کرونادر ایران 
نیز توضیح داد: آثار مستقیم ویروس کرونا بر 
اقتص���اد ای���ران به طور طبیعی در بخش���ی که 
 قابل توجه است هزینه های درمانی است که 
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م���ی ت���وان با درصد خطایی تعداد مبتالیان و 
تعداد تخت هایی را که الزم است و میزان دارو و 
... را محاسبه کرد که رقم قابل توجهی است و 
من نمی خواهم اینجا آن را محاسبه کنم. ولی 
م���ی ت���وان این هزینه هنگفتی را که گریبانگیر 

کشور شده است محاسبه کرد.
به گفته وی ش���وک عرضه، دومین مش���کلی 
اس���ت که ویروس آن را حادث کرده اس���ت و 
تعطیلی های گسترده ای که بنگاه های تولیدی 
و خدماتی با آن روبرو هستند همچنین کاهش 
ش���دید تقاضا که ب���ه دلیل به تاخیر انداختن 
تقاضاه���ای غیر ضروری ایجاد ش���ده اس���ت. 
چون به طور طبیعی مردم در بحران فقط به 
سمت تهیه کاالهای ضروری، مصرفی و مواد 

غذایی و بهداشتی هستند. 
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان 
اینک���ه البته باید اش���اره ک���رد که این می تواند 
فرصتی باش���د تا ما کس���ب و کار خود را با سایر 
روش های جدید از جمله شیوه های مجازی 
گسترش بدهیم تصریح کرد: گام هایی برای 
ترمیم اقتصاد کشور برداشته شده است. گام 
گر چه کرونا بر  اول تعریف تقاضای کل است. ا
دو بخش اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا تاثیرگذار 
خواهد بود ولی به دلیل شوک کوتاه مدت آن 
سیاستگذار باید بیشتر به شوک سمت تقاضا 
توجه کند و برای افزایش تقاضا بس���ته هایی 

طراحی کند. 
مهدوی با بیان اینکه سیاست های کلیدی 
نشان می دهد که کاهش تقاضا، اثری تکاثری 
گر جلوی کاهش  برای اقتصاد دارد ادامه داد: ا
تقاضا گرفته نش���ود میزان بیکاری به مراتب 
کند. دو راه حل وجود دارد.  افزایش پیدا می 
اول اینکه تا 8۰% از ش���غل های از دس���ت رفته 
پوشش داده شود و دومین مورد، ایجاد یارانه 

جدید برای کم درآمدهای جامعه است. 
وی تصریح کرد: البته باید اعطای یارانه ها در بازه 
زمانی کوتاه مدت صورت بگیرد و تعهد قطعی 
برای دولت ایجاد نشود. این مسئله می تواند 
به دلیل باال رفتن نقدینگی، کارشناس���ان را 
نگران کند. هر طور حساب کنیم رقم ارائه شده 
حتی 1% از نقدینگی هم نیس���ت. مهمتر این 
است که این افزایش نقدینگی پشتوانه دارد 
و پش���توانه آن تهییج تولید اس���ت. در غیر این 
صورت کشورهای بزرگ دنیا اینچنین کمک 

کردند و نقدینگی اضافه نمی شد.  نمی 
این صاحب نظر مسائل اقتصادی با بیان اینکه 
بزرگترین کمک دولت پرداخت یک میلیون به 
بیست میلیون خانوار است که گفته شده این 
کمک نیز پس گرفته خواهد شد تصریح کرد: 
دولت نباید به جهت کمک به اقشار کم درآمد 
نگران تورم باش���د چون پول به تهییج عرضه 
منجر می ش���ود و خاصیت تورمی آن حداقل 
می ش���ود. لذا اوال این تزریق پول کوتاه مدت 
است ثانیا اثر کاهش تقاضا و به دنبال آن رکود 

بر تورم بسیار بیشتر از این کار است. 
وی ادامه داد: از طرف دیگر در زمانی که شوک 
عرضه همچنان وجود داشته باشد خلق پول 

منجر به تهییج تولید شده و مثل پول با پشتوانه 
کند و آثار تورمی قابل اغماض دارد.  عمل می 
همچنین تولید کنندگان و بنگاه های تولیدی 
باید مورد حمایت های مختلفی قرار بگیرند. 
دولت باید در جهت تامین کاالهای اساسی 
سیاستگذاری کند. امکان دارد چرخه تولید 
در زم���ان ش���یوع کرونا با اختالل روبرو ش���ود. 
بنابراین اختالالت و مشکالت باید شناسایی 
ش���ود و تولید کاالهای اساس���ی کاهش پیدا 
نکن���د. بخصوص آموزش در مورد کرونا نباید 

کاهش پیدا کند. 
حج�ت اهلل عبدالملک�ی، اقتص�اددان و 
عض�و هیئت علمی دانش�گاه امام صادق )ع( 

عنوان کرد:
دوران گذار از کرونا؛ فرصتی برای معرفی 

گفتمان اقتصاد مقاومتی

حجت اهلل عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیئت 
علمی دانشگاه امام صادق )ع( در این نشست 
با بیان اینکه کرونا توانسته است نظریه های 
اقتصادی دنیا را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح 
کرد: در شرایط کنونی که پیش بینی می شود 
تئوری ه���ای اقتصادی تا حدی دس���تخوش 
تغیی���رات ش���وند این فرصتی ب���رای گفتمان 
انقالب اسالمی در حوزه اقتصاد است تا مبانی 
خود را که برگرفته از عقالنیت دینی اس���ت به 

طور جدی تری به دنیا عرضه کند.
وی ب���ا بی���ان اینکه در ش���رایط کنونی فرصت 
مناسبی برای معرفی گفتمان اقتصاد مقاومتی 
فراه���م اس���ت، ادامه داد: وقت���ی ما مفهومی 
ب���ه ن���ام اقتصاد مقاومتی را در دانش���گاه های 
ح می کردیم اولین س���وال این  خارج���ی مطر
بود که اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ ما اینطور 
تعری���ف کردیم که اقتصاد مقاومتی مفهومی 
متفاوت و فراتر از تاب آوری اقتصادی اس���ت 
و اینگونه تعریف می ش���ود؛ اقتصادی که می 
توان���د ب���ا وجود تمام موانع موجود به اهداف 

خود برسد. 
عبدالملکی موانع را به دو دسته موانع سخت 
و نرم تقسیم کرد و توضیح داد: موانع سختی 
مانند جنگ و بالیای طبیعی و یا یک بیماری 
مانند کروناست که رفاه مردم را دچار چالش 
می کند. مانع نرم بزرگی به نام سیستم فعلی 
اقتص���اد جهانی ه���م وجود دارد که در مقابل 

رفاه کشورهاست.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در جریان سلطه 
دالر، اقتصادهای دنیا س���االنه در حدود یک 
تریلیون دالر به آمریکا باج می دهند و کاالهای 
خ���ود را در ازای پول���ی ک���ه ارزش ذاتی ندارد به 

کنند.  این کشور صادر می 
کمیت  این اس���تاد دانش���گاه با بیان اینکه حا
قدرت های معدودی بر اقتصاد دنیا نیز مشکل 
دیگری بر سر اقتصاد سایر کشورهاست، افزود: 
یک سوم تولیدات دنیا متعلق به صد برندی 
است که عمدتا شرکت های آمریکایی و اروپایی 
هس���تند؛ یا اینکه س���ود آورترین صنعت دنیا 
صنعت اس���لحه سازی، فحش���ا و مواد مخدر 
است که ره آورد شکل گیری نظام به اصطالح 

اقتصاد جهانی هستند.
عبدالملکی تصریح کرد: بر اساس تئوری هایی 

ح می ش���ود  که در دانش اقتصادی غرب مطر
گیر  گیردار و همه  توسعه و ایجاد بیماری های وا
یکی از تئوری های تقویت اقتصاد کشورهای 
گر تاریخ رکودهای اقتصادی  قدرتمند است یا ا
آمری���کا را بررس���ی کنید متوجه می ش���وید که 
ب���رای خ���روج کش���ور از رکود جنگ���ی در دنیا به 

راه افتاده است. 

کثر قدرت متعلق    در اقتصاد مقاومتی حدا
به جریان اقتصادی خانواده است

این صاحب نظر مسائل اقتصادی تصریح کرد: 
گوید  ولی نظریه اقتصاد مقاومتی جهانی می 
گ���ر اقتصادها در کش���ورهایی که هرم قدرت  ا
کث���ر قدرت  منطق���ی و مطل���وب اس���ت و حدا
متعلق به جریان اقتصادی خانواده اس���ت با 
هم در اقتصاد جهانی مشارکت کنند سیستم 
متفاوتی از اقتصاد جهانی خواهیم داش���ت و 
ای���ن کش���ور ها باعث ایجاد سیس���تم اقتصاد 
جهانی با ثباتی خواهد شد. در چنین شرایطی 
مس���ئله مدل و اص���الح الگوی مصرف، بحث 
تربیت اقتصادی و آموزش اقتصادی اهمیت 
کند. همچنین با اهمیت پیدا کردن  پیدا می 
بهره وری اقتصادی در یک خانواده، اقتصاد 
خانواده باید دانش بنیان شود و از همین رو 
خانواده ه���ا به مالحظات اقتصاد ملی توجه 
م���ی کنن���د و به تبع آن مش���ارکت سیاس���ی به 

کثر مقدار خود می رسد.  حدا

وی ادامه داد: در س���طح محلی و منطقه ای 
نیز مسئله توجه به مزیت های طبیعی مورد 
توجه قرار خواهد گرفت. مزیت های طبیعی 
لزوما مزیت های رقابتی نیستند ولی سیاست 
اصلی تبدیل مزیت های طبیعی به مزیت های 
رقابتی است که هر منطقه و هر محلی چه چیزها 
و چه کسانی را دارد. در این میان روش های 
تامین مالی محلی نیز باید توسعه پیدا کند. 
سیاست مالیات باید متناسب با منطقه و شهر 
تنظیم شود. مالحظات اقتصادی و اجتماعی 
مربوط به مناطق باید مورد توجه قرار بگیرد. 
اقتصاد تولید در مناطق باید در سطح ملی و 
دان���ش بنیان باش���د و برنام���ه ریزی به لحاظ 

فرهنگی و فضایی باید ملی باشد. 
وی ب���ا بی���ان اینکه این همان مس���ئله الگوی 
ایرانی اس���المی پیش���رفت اس���ت که در ایران 
ح شده است، متذکر شد: اسالمی بودن  مطر
یعنی متناس���ب با نظام ارزش���ی ایران و ایرانی 
ب���ودن یعنی متناس���ب با فضای ای���ران. این 
برنام���ه ری���زی در مورد تمام کش���ورها صادق 
اس���ت. در چنین ش���رایطی اقتصاد ملی باید 
دانش بنیان و سیاس���ت تجاری باید تقویت 
کننده تولید باشد. سیاست بخش عمومی و 
تامین مالی عمومی باید متناسب با تولید و در 
راس���تای تقویت تولید حرکت کند. سیاست 
بانکی و حتی سیاست فرهنگی باید در راستای 

تقویت تولید باشد.
عبدالملک���ی متذکر ش���د: نکت���ه مهم دیگر در 
اقتص���اد مقاومت���ی توج���ه به سیاس���ت های 
نظارتی و پدافند غیرعامل در سطح ملی است. 
در سطح جهانی نیز نگاهی که کشور ها باید به 
اقتصاد جهانی داش���ته باشند مسئله حذف 
سلطه دالر و شرکای تجاری استراتژیک است. 
توجه به روش های پرداخت بین المللی متنوع 
ک���ه قابل تحریم یک جانبه نباش���د و مس���ئله 
خودکفایی که در هر کشوری متناسب با کاالی 
اس���تراتژیک آن کشور قابل تعریف است نیز از 
دیگر مس���ائل مورد توجه در گفتمان اقتصاد 
مقاومتی است. این ها سیاست هایی است 
که برای مقاومتی شدن اقتصاد کشورها و ثبات 

در اقتصاد جهانی اتخاذ می شود. 
به گفته وی به طور خالصه محور اصلی بحث 
اقتصاد مقاومتی این است که تولید در محور 
ق���رار م���ی گیرد و فرهنگ اقتصادی ش���بیه به 
کم اس���ت و  چت���ری در کل فض���ای اقتصاد حا
گذاری ها باید به پنج رکن اصلی  در سیاس���ت 
توجه ش���ود؛ 1.دانش بنیان بودن 2. مردمی 
بودن 3. عادالنه بودن یا عدالت محور بودن 
4. درون زا 5. ب���رون گ���را بودن. اینها طبیعت 

یک اقتصاد مقاومتی است. 
این اقتصاددان متذکر شد: وقتی به سیاست های 
بیست وچهارگانه اقتصاد مقاومتی در کشور 
نگاه کنیم می بینیم سیاست هایی که مقام 
معظ���م رهب���ری اع���الم کرده اند عم���ال ناظر بر 
این س���طوح اس���ت و هر سیاستی یک یا چند 
سطح از این موارد را در خود دارد و متناسب 
با قواعدی که گفته شد تقویت کننده است و 
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کند هرم اقتصاد مقاومتی در کشور  تالش می 
را شکل بدهد.

وی با بیان اینکه با همکاری اساتید و صاحب 
نظ���ران مجموع���ه ای به عن���وان راهکارهای 
مقابله با اثرات اقتصادی کرونا مبتنی بر نظریه 
اقتصاد مقاومتی تبیین شده است افزود: این 
کمیتی  سیاست ها در دو بخش راهکارهای حا
و مردمی خالصه شده است. در هر دو دسته 
س���تون تامین و س���تون تجهیز داریم. اتفاق 
خ می دهد ولی به  اصل���ی در س���تون تجهی���ز ر
مقدماتی نیاز دارد که در ستون تامین فراهم 
کمیتی  می ش���ود. در قسمت راهکارهای حا
خ بدهد. که  در بخ���ش تجهی���ز دو اتفاق باید ر
حمایت از معیش���ت و پش���تیبانی از صنوف و 

کسب و کارها است.
عبدالملک���ی ادام���ه داد: در مبح���ث حمایت 
از معیش���ت، مس���ئله ارائه س���بد کاال یا کارت 

هوشمند، پرداخت تسهیالت و ارائه اعتبار، 
مدیری���ت یارانه خانواده ها و کمک به تامین 
مال���ی نهاده���ای عموم���ی و مردمی خدمات 
رسان و تقویت نظام سالمت در مطالعه و نظر 
سنجی از حدود 35 نفر از اساتید جمع بندی 
شد که بخشی از این کارها توسط دولت انجام 
می ش���ود. به گفته وی در بحث پش���تیبانی از 
ح است؛ تسهیل  تولید چند محور اصلی مطر
تولید، تامین مالی تولید و تامین بازار. در بحث 
تسهیل تولید یک مسئله توجه بیشتر به بخش 
کشاورزی است که این بخش حداقل آسیب 
را در جریان کرونا می بیند چون نیاز به تجمع 
ندارد و مناطق روس���تایی نیز عموما مناطق 

سفید هستند. 

    تقویت بخش مسکن پیشران اقتصاد 
در شرایط رکود است

ای���ن اقتصاددان با بیان اینکه تقویت بخش 
مسکن به عنوان پیشران اقتصاد می تواند در 
شرایط رکود مفید باشد، تصریح کرد: تقویت 

تولید اقالم بهداشتی چه برای مصرف داخلی 
و چه برای صادرات، تسهیل تلخیص کاالها از 
گمرک و تکمیل زنجیره ارزش مشاغل خانگی 
ک���ه در ش���رایط کرونا به دلیل ع���دم احتیاج با 
ج قابل توسعه هستند، مسئله  تعامل با خار
ساماندهی کارگران فصلی و روزمزد، ورود به 
ایجاد نظام بیمه ای مناسب و ایجاد سامانه 
های مناسب برای شناسایی و مدیریت آنها 
که در ارتباط با تسهیل تولید، کارهایی است 

که باید انجام بگیرد. 
وی ب���ا بی���ان اینک���ه در ارتباط ب���ا تامین مالی 
پرداخ���ت تس���هیالت ارزان قیم���ت ب���ه تولید 
کننده ه���ا و پرداخت یارانه به تولید کنندگان 
و کمک به کاهش هزینه ها، کمک به تامین 
مالی جمعی و بهره گیری از بازار سرمایه و تبلیغ 
برای توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد، 
گفت: همانطور که دیدیم چین با وجود اینکه 

خاستگاه بیماری بود ولی با تغییر چندانی در 
صادرات روبرو نشد، چون دیپلماسی اقتصادی 
مدیریت ش���ده ای داش���ت. ولی ما به دنبال 
دیپلماس���ی اقتصادی نرفتیم. شبکه بانکی 
کند چ���ون بحث تامین  م���ا ای���ن کارها را نمی 
ح است ما به یک سری تمهیدات پولی  مطر
و مال���ی و همچنی���ن به یک س���ری تمهیدات 

اداری و زیر ساختی احتیاج داریم. 
عبدالملکی تصریح کرد: در بخش پولی و مالی 
و در بخش بودجه به اصالح نظام مالیاتی نیاز 
داریم. امروز زمان اصالح نظام مالیاتی است. 
مس���ئله ف���رار مالیات���ی همان مس���ئله فقدان 
نظام بانک اطالعات جامع اقتصادی اس���ت 
گر قانون 169  که مدل و قانون آن وجود دارد. ا
قوانین مالیات های مس���تقیم اجرا شود این 
مساله حل می شود. اما مالیات های بر عایدی 
سرمایه و مالیات های حقیقی مواردی است 
که باید بر آن ورودی جدی تر داش���ت. تا هم 
مالیات دولت کم نشود و هم مالیات بر مشاغل 
کوچک و آسیب پذیر فشار وارد نیاورد. از این 

رو باید پایه مالیاتی را تغییر بدهیم و بر کسب و 
کارهای���ی توجه کنیم که ارزش افزوده زیادی 
کن���ش مالی باالیی  ایج���اد نم���ی کنند ولی ترا
دارند. در ارتباط با سایر منابع درآمدی بحث 
ح  افزای���ش ص���ادرات فرآورده های نفتی مطر

است که ما این ظرفیت را داریم. 
وی با اشاره به مسئله نقدینگی توضیح داد: 
یک مسئله مهار و هدایت نقدینگی است که در 
چهارچوب سیاست های بانکداری اسالمی به 
شکل مفصلی مطرح است. همچنین در مورد 
انتش���ار اوراق قرضه بسیاری از اقتصاددانان 
در ش���رایط موجود اتفاق نظر دارند که تورم زا 

نبوده و به تولید کمک کند. 

  امروز بهترین فرصت برای تکمیل شبکه 
ملی اطالعات است

این اس���تاد دانش���گاه با بی���ان اینکه در موارد 

تامینی به زیرساخت های اداری و بانک های 
اطالعات���ی نیاز داری���م ادامه داد: همچنین با 
تکمیل بانک اقتصادی خانوار، کسب و کارها 
شناس���ایی ش���ده اند و مدیریت می شوند. ما 
م���ی توانی���م این اقتصاد زیرزمینی را ش���فاف 
کرده و مدیریت کنیم. دولت همواره به دلیل 
وابستگی به اینترنت جهانی زیر بار شبکه ملی 
اطالعات نمی رفت و امروز بهترین فرصت برای 
این کار اس���ت. تکمیل تجارت الکترونیک و 
دولت الکترونیک که بر زمین مانده می تواند 

به کم کردن فاصله اجتماعی کند.

   نیازمند توسعه زیرساخت های بسیج 
عمومی هستیم

عبدالملکی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت 
ه���ای بس���یج عمومی یک���ی از کارهای اصلی 
است. صندوق هایی که بتوانند منابع مردمی 
را تجهی���ز ک���رده و هم افزایی ایج���اد کنند. در 
ارتب���اط با بخ���ش مردمی حمایت از عزم ملی 
و پش���تیبانی از تولید و کس���ب و کارها مس���ئله 

مهمی است. اینکه مردم در معیشت به هم 
کم���ک کنن���د نمون���ه آن در بحث س���بد کاال و 
ش���کل گرفتن کمک هایی به نیازمندان بود 
ب���ه طوری ک���ه در کمیته امداد در یک حرکت 
توانستیم هزار میلیارد تومان تجهیز کنیم که 
طی آن کمک های غذایی به محرومان انجام 

و 11 میلیون پرس غذا سرو شد. 
استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: شهید 
گوید:  صدر بزرگ در بحث تکامل اجتماعی می 
برای حل مش���کالت معیش���تی مردم، دولت 
همانط���وری ک���ه برای جنگ بس���یج عمومی 
کند و مش���ارکت در جنگ را واجب  اع���الم می 
کند در اینج���ا نیز می تواند کمک را  اع���الم می 
واج���ب اع���الم کند و هر محل���ه پولی بدهند تا 

نیازهای فقرای محله تامین شود.
وی ب���ا اش���اره ب���ه اینکه در بحث پش���تیبانی از 
تولی���د ی���ک طرف تولید کننده ها و یک بحث 
م���ردم مصرف کننده قرار دارد گفت: در مورد 
ح است  تولید کننده ها سه محور اصلی مطر
اینکه نگاه راهبردی داشته باشند، در حوزه 
تامی���ن مال���ی نی���ز خود ورود کنن���د و در حوزه 
بازاریابی و فروش نیز فعال باشند. در مبحث 
نگاه راهبردی راهبرد تولید دوم یا راهبرد تولید 
ح می ش���ود یعنی به هر دلیل  جایگزین مطر
گ���ر فردا موفق به تولید محصول خاص خود  ا
نشوند. جایگزین چیست؟ این مسئله راهبرد 

تولید جایگزین است. 
عبدالملکی ادامه داد: تمرکز بیشتر بر کسب و 
کارهای خانگی که در این ش���رایط برد خوبی 
داش���تند و بحث تولید محصوالت بهداشتی 
ک���ه ب���ا نگاه هایی راهبردی به بح���ث تولید از 
طرف خود تولید کنندگان باید مورد توجه قرار 
گیرد. وی خاطرنش���ان کرد: در بخش تامین 
مالی، اس���تفاده از روش های مهندسی مالی 
مث���ل تامین مالی جمعی و اقدامات نوآورانه 
در جهت کاهش هزینه های تولید و مس���اله 
پیش فروش کاال و خدمات که از طرف تولید 
کننده ها انجام می شود باید مورد توجه قرار 
گی���رد. در بازاریاب���ی نی���ز م���ی ت���وان از ظرفیت 
س���فیر خری���د که تعیین اف���رادی در محالت و 
پش���تیبانی از آنهاس���ت تا سفارش���ات را بگیرد 
ح اس���ت که ش���بکه محلی توزیع را فعال  مطر
خواه���د کرد. همچین فروش کاال و خدمات 
با رعایت بهداشت و فروش اقساطی محصول 

می تواند به بازار کمک کند. 
ب���ه گفت���ه وی اینکه مصرف کننده ها خود به 
تولی���د کننده تبدیل ش���وند کمکی به بخش 
تولید است. کمک به پیش خرید محصوالت 

نیز راهکاری برای تامین مالی است. 
این صاحب نظر مسائل اقتصادی تصریح کرد: ما 
به دلیل نامناسب بودن بخشی از ساختارهای 
کشور در بحران کرونا آسیب زیادی می بینیم. 
گر نظام مالیاتی ما درس���ت باشد  در حالیکه ا
و تجارت ما به خام فروش���ی وابس���ته نباشد و 
گر نظام هدایت نقدینگی ما درست باشد و  ا
نظام اطالعاتی کشور درست عمل کند شرایط 

کند.  کرونا ما را زمین گیر نمی 
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 از دیروز تا امروز؛پد
جهاد همچنان ادامه دارد...

 یادواره شهدای

 مدافع سالمت
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کرونا« )اقتصاد  کتاب »اقتصاد 
مقاومتی در عصر ویروس کرونا( که با 
 همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور 
 و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )ع(
 تهیه شده است، توسط انتشارات نیلوفران 
که  کرونا«  کتاب »اقتصاد  منتشر شد. 
محوریت آن تحلیل شرایط اقتصادی 
پیش آمده ناشی از ویروس کرونا است، 
توسط حجت اهلل عبدالملکی و جمعی 
کارشناسان نظیر روح اهلل ایزدخواه،  از 
مسعود براتی، سید امیر سیاح و سید 

احسان خاندوزی تهیه شده است.
این کتاب حاصل تالش دانشجویان قرارگاه 
جهادی عبادالرحمن بسیج دانشجویی 
دانشگاه امام صادق)ع( در قالب گفتگوهای 
برخط با اساتید حوزه اقتصاد مقاومتی 
با محوریت مسابقه ایده پردازی »به فکر 
کارها و  کسب و  باشیم« درپی تعطیلی 
لطمه اقتصادی که به مردم و دولت وارد 

شده است، می باشد.
کتاب باید  در خصوص محتوای این 
گفت اقتصاد مقاومتی عنوانی است 
که بتوانند در  برای هر نظام اقتصادی 
شرایط دشواری، تهدید، دشمنی، 
بحران و کمبود منابع به اهدافش برسد 
این. اهداف و موانع بحران ها و...( می 
تواند از نظر زمانی و جغرافیایی متفاوت 
که به اهداف  و متغیر باشد و همانطور 

اقتصادی ملت ها وابسته به ایدئولوژی 
کم بر آن ها می تواند متفاوت  و فلسفه حا
 باشد موانع اقتصادی پیش روی کشور ها
 نیز می تواند متفاوت باشند این موانع 
گستره و وسیعی دارد از جنگ و تحریم و 
بالیای طبیعی تا بیماری و...بر اساس 
این تعریف اقتضا اقتصاد مقاومتی، 
طراحی )نظام اقتصادی در هر دو بعد 
سخت و نرم است( به نحوی که با وجود 
یا )در صورت بروز( هر نوع مانع و بحران 

اهداف اقتصادی محقق شود.
گرچه اقتصاد مقاومتی همزمان با  در ایران ا
تشدید تحریم های اقتصادی غرب مطرح 
شد، لکن این نظریه بر پایه نظریه اقتصاد 
اسالمی و ادبیات اقتصادی انقالب اسالمی، 
متضمن ایجاد توانمندی برای عبور از 
هرنوع بحران و مانع سخت و نرم است. 
به همین جهت در تحلیل ابعاد مختلف 
نظام حاصل از این نظریه، توانایی عبور 
از اشکال مختلف موانع و دشواری های 

قابل اثبات است.
از اوایل سال 2۰2۰ میالدی و با شیوع 
ویروس کرونا در جهان و ایران، اهمیت 
اقتصادمقاومتی پیش از پیش نمایان 
شد. در عصر این ویروس منحوس و 
درگیری بیش از 2۰۰ کشور جهان با بیماری 
کووید19 از جمله ایران اقتصاد کشورهای 
مختلف در معرض بحرانی هم پای این 

بحران بهداشتی قرار گرفت ، به نحوی که 
کثر اقتصاد دان های جهان شوک  از نظر ا
وارده به اقتصاد جهانی در اثر بیماری در 
دوره پس از جنگ جهانی دوم بی مانند 
است. این شکل و خسارات اقتصادی 
حاصل از آن پژوهشگران اقتصادی در 
جهان و ایران را به بحث و تبادل نظر در 
خصوص آثار پیامدها و راهکارهای مقابله 
واداشته است موضوعی که پیش بینی می 
شود عالوه بر اتخاذ تدابیر و اقدامات ویژه 
از سوی کشورهای دیگر در نهایت منجر به 
تغییرات اساسی در نظریات و نحوه نگرش 
به تحلیل های اقتصادی و درنهایت تحول 
بنیادین در علم اقتصاد به سمت الگوی 

اقتصاد مقاومتی گردد.
کتاب اقتصاد کرونا)اقتصاد مقاومتی در 
عصر ویروس کرونا( حاصل مباحث ارائه 
شده توسط 13 نفر از اساتید و پژوهشگران 
برجسته کشور در خصوص اثرات اقتصادی 
این بیماری و راهکارهای مقابله با آن 
که در سلسله ای از  برای ایران است 
کلی  جلسات به صورت برخط و به طور 
در چارچوب اندیشه اقتصاد مقاومتی 
ارائه شده است.در این مباحث اساتید 
کارشناسان صاحب نظر ضمن تبیین  و 
اثرات این بیماری بر اقتصاد جهان و ایران 
را تبیین راهکارهای اقتصادی عبور از این 
بحران پرداختند که برخی از محورهای 

ح ذیل می باشد: آن به شر
1_تعویق مالیاتی و در حد امکان اعمال 

تخفیف.
2_حمایت از بیکاران پرداخت بیمه و 

مستمری بیکاری.
3_ پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و 

افتتاح خطوط.
غل  مشا ن  حبا صا ی  ا بر ی  ر عتبا ا _4

آسیب دیده و تولیدکنندگان.
5_امهال اقساط بانکی.

6_تعویق بخشودگی اجاره بها از طرف 
نهادهای عمومی دولتی و شبه دولتی.

7_امهال و تخفیف روی قبوض آب برق 
گاز از عوارض و ...

8_عدم اعمال سوء اثر بر چک های 
برگشتی.

9_تعبیر و تقسیط حق بیمه سهم کارفرما 
مشروط به حفظ نیروی کار.

1۰_تسریع در بروکراسی ترخیص کاالهای 
دپو شده در گمرکات.

11_تعریف یک تعطیالت جدید برای 
جایگزینی سفرهای نوروزی.

12_خرید دولت و نهادهای عمومی از کسب 
کت و توزیع بین کارکنان. و کارهای را

13_سرمایه گذاری ویژه برای تولید اقالم 
بهداشتی و ضد کرونا.

14_تقویت نقش و جایگاه های نهادهای 
مردمی بسیج.

15_تکمیل سامانه های اطالعاتی و ارتقاء 
قابلیت اعتماد آنها.

16_توجه به اصول طب اسالمی ایرانی 
در درمان بیماری.

17_اجرای سیاست ایمن سازی به جای 
تعطیل سازی.

و  شکی  پز ی  ها ش  ز مو آ سعه  1تو 8
پرستاری.

 19_تقویت استارت آپ ها برای ارائه
 راه حل های خالق جهت خروج از بحران.

2۰_برنامه ریزی اساسی برای توسعه صادرات 
کید بر دیپلماسی اقتصادی. تا

21_تقویت اقتصاد دیجیتال تجارت 
الکترونیک دولت الکترونیک.

22_توسعه انفاق عمومی از محل کاهش 
هزینه های خانوار ناشی از کاهش سفر.

با بخش  23_تقویت مشاغل مرتبط 
کشاورزی به جهت عدم نیاز به تجمع 

نیروی کار.
24_اجرای نظام مالیات بر عایدی سرمایه 
جایگزین بخشی از کاهش درآمدهای نفتی 
و نیز کاهش یا تخفیف در مالیات اصناف 

و کسب و کارهای کوچک.
25_مقابله جدی با فرار مالیاتی.

26_خودداری دولت و بانکها از تسلب 
نقدینگی فعالیت شبکه بانکی بر اساس 

پروتکل های بهداشتی.
کنندگان آسیب دیده  27_تالش تولید 
برای طراحی و راه اندازی تولید دوم اجرای 
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 اقتصاد مقاومتی
در عصر ویروس کرونا

معرفی کتاب

کرونا)اقتص���اد  کت���اب اقتص���اد      
مقاومت���ی در عص���ر وی���روس کرون���ا( 
 حاص���ل مباح���ث ارائ���ه ش���ده توس���ط 
1۳ نفر از اساتید و پژوهشگران برجسته 
کشور در خصوص اثرات اقتصادی این 
بیماری و راهکارهای مقابله با آن برای 
ایران است که در سلسله ای از جلسات 
ب���ه ص���ورت برخ���ط و ب���ه ط���ور کلی در 
چارچوب اندیش���ه اقتص���اد مقاومتی 
ارائه شده است.در این مباحث اساتید 
و کارشناسان صاحب نظر ضمن تبیین 
اث���رات این بیم���اری بر اقتصاد جهان و 
ای���ران را تبیین راهکارهای اقتصادی 

عبور از این بحران پرداختند



65
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 
ویژه نامه نکوداشت پدافند غیرعامل 1399

دی
صا

اقت
د  

افن
پد

استراتژی تولید جایگزین.
28_خرید متعارف نیازمندی ها توسط 
مردم بدون بازارگردی حضور مستقیم و 

خرید اینترنتی.
29_اجرای نظام هوشمند سهمیه بندی 

و توزیع کاال.
3۰_افزایش یارانه های تولیدی.

اقتصادی  بزارهای  ا ز  ا 31_استفاده 
برای کنترل اجتماعی به جای قرنطینه 

فیزیکی.
32_توسعه صندوق های خانوادگی 
برای تامین مالی کسب و کارهای آسیب 

دیده.
33_استفاده از روش های نوین مهندسی 

مالی برای تامین مالی و کاهش هزینه.
  راهکارهای چندگانه در بسیج مردمی 

در بحران اقتصادی کرونا
در بخش اول این کتاب با عنوان بسیج 
مردم در بحران اقتصادی کرونا که توسط 
دکتر روح اهلل ایزد خواه ارائه شده است 
در بخش بسیج مردمی برای مقابله با 
کرونا سه دسته راهکار برای  بیماری 
کارها در  کسب و  مواجه با مشکل رکود 
شرایط بحران کرونا وجود دارد که دسته 
ی اول کاهش فشار است که متوجه دولت 
است که در حوزه های پولی و مالی، دولت 
باید عمدتا به کسب وکارها برای بازیابی 

خودشان فرصت بدهد.
دسته دوم بحث جایگزینی بود که متوجه 
خود کسب وکارها و به طور ویژه تولید اقالم 
مایحتاج توسط آنها است. دسته سوم، 
نهادسازی جدید مردمی که این بیشتر 
متوجه عرصه مردمی است و باید تالش 
که اختیارات نهادهای مردمی به  کرد 
ویژه مساجد، گروه های جهادی و تشکل 
های اقتصادی را توسعه داد که بتوانند 
نقش پررنگ تری از تماشاچی بودن یا 
کنده و محدودی مثل  صرفا کارهای پرا
ضدعفونی شهر پرداختن ایفا کنند؛ این 
نهادهای مردمی می توانند وظایفی مانند 
رصد کردن شکست کسب و کارها و کمک 

به بازیابی آنها را برعهده بگیرند.
در مورد حضور مردم در بحران، چند نکته 
کلیدی وجود دارد. یکی اینکه مأموریت 
کمیت باشد یعنی خود  باید از سمت حا
گر به صرف اینکه به  نیروهای مردمی ا
صحنه ورود کنند و با تشخیص خودشان 
کاری کنند، ممکن است حرکتی هم انجام 
شود، اما ماندگار نیست و حتی ممکن است 
اولویت هم نباشد پس ما باید نقشه راه 
کمیت و از طرف  و مأموریت را از طرف حا
نهادهای مربوطه تهیه کنیم و در اختیار 

مردم قرار دهیم.
گر قرار است نیروهای   به عنوان مثال ا
یی  ا صحر ی  ها ن  ستا ر بیما  ، مسلح
بسازند، این مأموریت به مساجد و سایر 
خیریه ها ابالغ شود و شرایط استاندارد 

و قواعد مربوطه گفته شود؛ مانند همان 
مثال نقشه ساخت سنگرهای فلزی 
که ازطرف جبهه اعالم می شدتامردم 

سردرگم نشوند.
نکته دوم این است که نهادهایی در بین 
مردم برای مثال مساجد، اتحادیه ها و 
تشکل های اقتصادی در بین کسبه باید 
کار جمع کنندگی را انجام دهند. در حال 
حاضر کمیته امداد امام خمینی برای تولید 
ماسک به همه نیروهای تولیدی خودش 
گر  فراخوان زده است و چه خوب است ا
کسانی باشند و بتوانند تأمین کننده مواد 

اولیه برای این ها باشند. 
در اینجا تشکل هایی از قبیل تشکل های 
تولیدی، اتحادیه ها و انجمن ها می توانند 
بهترین گزینه باشند تا بتوانند مواد اولیه 
را به سرعت در اختیار آنها بگذارند. پس 
آن تقسیم کار نهادی بین فعالین مردمی 

باید انجام شود.
چند راهکار برای بحث وقف که پیش تر 
گفته شد، عبارت است از بسیج شدن و 
اعالم انواع روش های وقف از توزیع اقالم 
بهداشتی تا وقت گذاشتن برای رسیدگی به 
بیماران یا وقت گذاشتن برای ضدعفونی 
که  گذاشتن برای نیروهایی   یا وقت 
می توانند برای کمک به این قرارگاه ها حاضر 
شوند و یا کمک به نیروهای انتظامی برای 
کنترل ترددها یا وقف موقت مکان که اقالم 

بهداشتی، تولید و توزیع شود.
کرونا /    توجه به وجوه اقتصادی 
سیاست های ایمن سازی به جای 

تعطیل کردن
در بخش دوم حکمرانی اقتصادی کشور 
کرونا توسط دکتر حمیدرضا  در بحران 
مقصودی مورد بررسی قرار گرفته است 
که از مهمترین راهکارهای پیشنهادی 
می توان به سیاست ایمن سازی به جای 
که در مورد  کرد  تعطیل سازی اشاره 
کشور است وقتی  حکمرانی اقتصادی 
می خواهیم به این مسئله بپردازیم 
بایستی کمی جدی تر به آن نگاه کنیم و 
از منظر یک اقتصاددان آن را ببینیم اما به 
نظر می رسد که مجموعه های مدیریت 
رسانه ای کشور به شدت به وجوه پزشکی 

کرونا تمرکز کرده اند.
 از این جهت که به سالمتی مردم توجه 
شود، خوب و الزم است ولی آن قدر این 
توجه زیاد شده است که ذهن سیاست 
کرونا  گذاران و مردم از وجوه اقتصادی 
منحرف شده است به عبارتی ما سیاست 
به جای سیاست ا  ر  تعطیل سازی 

 ایمن سازی در پیش گرفته ایم درحالی که 
برخی کشورها به سراغ ایمن سازی رفته 
اند و این تعطیل سازی در کشور، بیش 

از یک ماه طول کشیده است.
که با تعطیل  گفته می شد  که   وقتی 
 کردن اقتصاد مخالف هستیم، عده ای 

می گفتند این ماجرا یک تا دو هفته طول 
می کشد اما شاهد این بودیم که سه ماه 
قبل از آن، ماجرای چین شروع شده 
بود و هنوز تمام نشده بود، این ماجرا 
در ایران سه تا چهار ماه طول می کشد 
و اقتصاد ما کشش دنبال کردن شرایط 
فعلی را تا سه-چهار ماه ندارد و لذا باید 
سراغ سیاست های ایمن سازی به جای 

تعطیل کردن اقتصاد برویم.
امیدواریم، که بعد از نوروز هم متخصصین 
ما تالش کنند این سیاست ها را بیابند اما 
سیاست گذاران ما به این مسئله توجه 
اندکی دارند و مسئله اقتصادی کرونا را مهم 
 نمی دانند. برای مثال استراتژیست های
 آمریکایی وقتی خواستار معرفی آمریکا 
هستند، شرایط امروز آمریکا را بسیار 
شبیه شرایط نیکسون می دانند و ترامپ 
را تالی تلو و جانشین نیکسون می دانند 

اما نیکسون ام، چه کسی بود؟
 فردی بود که در نیمه دوم قرن 2۰ قماری 
در اقتصاد به وجود آورد به طورجدی یک 
تنفس مصنوعی به 5۰ الی 4۰ انجام داد 
که برای اقتصاد آمریکا وارد کرد. زمانی که 
او تفاهم نامه برتون وود را شکست و طال 
کرد، گفت:»ما  را از پشتوانه دالر حذف 
که در سراسر دنیا  به پشتوانه دالری 
که  منتشرشده است، تعهدی نداریم 
طال به کشورها دهیم.« و در مورد بعضی 
کی شدند، گفت:»بروید  کشورها نیز که شا
هر جا در دنیا خواستار مبادله هستید، 

مبادله کنید و با دالر، کاال بخرید.«
ما منتظر قمار جدی در اقتصاد آمریکا 
بودیم. اقتصاد آمریکا 2۰ تریلیون دالر 
بدهی دارد یعنی اینکه دالری که منتشر 
کرده  که منتشر  کرده نزدیک و اوراقی 
ج از آمریکا در حال مبادله  است، در خار
شدن است. ما سال ها است که منتظر 
کند اما  هستیم تا این بدهی را جبران 

چطور می تواند جبران کند؟ 
ج کشور و با فروش  با خرید سرمایه از خار
جدی تولیدات خود باید این حجم بدهی 
خودش را به تعادل برساند؟ بهترین 
که آمریکا می تواند در دنیای  راهکاری 
امروز داشته باشد، دیگر جنگ نیست 
کار دیگری را رقم بزند  بلکه آمریکا باید 
و باید کاری کند که ارزش سرمایه ها در 

سراسر دنیا کاهش پیدا کند.
  زنگ خطر تعطیلی نظام واردات و 

حتی نظام صادرات
کرونا ممکن است، یک  به نظر می آید 
بیماری باشد و هیچ اشکالی به این 
وارد نیست و ممکن است، وجوه جنگ 
بیولوژیک هم داشته باشد ولی وجوه جدی 
جنگ اقتصادی هم دارد اما برای مثال 
وزیر اقتصاد از شروع کرونا تا اآلن در اخبار 
دیده نشده است و وزیر صنعت و معدن 
 حضور بسیار کمرنگی در فضای رسانه ای

 داشته است و صرفا بهداشت با نگاه 
پزشکی دیده شده است که البته ایشان 
داروساز است و احاطه جدی بر فضای 
کرده است و این  کشور پیدا رسانه ای 
که وجوه اقتصادی  باعث شده است 

مسئله دیده نشود.
 ما تالش بسیاری را انجام دادیم که این 
مسئله را منتقل کنیم که ازلحاظ اقتصادی 
گر کاالیی به ایران وارد  در بحران هستیم و ا
می شود، ثبت سفارش هایی است که 
 انجام شده است یعنی ثبت سفارش های

ایران  وارد  امروزی نیست و حاال    
خ  که در حال ر می شود. این ماجرایی 
دادن است، تعطیلی نظام واردات ما و 
حتی نظام صادرات ما است که خودش را 
در سه الی چهار ماه دیگر نشان می دهد 
که باید نگران بازیابی  و آن زمانی است 

جدی و واقعی اقتصاد بود.
لذا به نظر می رسد که یک وجه مهم از 
حکمرانی اقتصاد کشور در شرایط کرونا، 
کارها است اما وجه  کسب و  توجه به 
مهم تر آن وجه اقتصاد بین الملل است 
خ دادن  یعنی بحران جهانی که در حال ر
است، چه تبعاتی برای اقتصاد ایران 
خواهد داشت؟ و ما چطور می توانیم 
کاهش داده یا از آن ها  این تبعات را 
برای جهش اقتصادی استفاده کنیم؟ 
کار هیئت های اندیشه ورز  این نیاز به 

اقتصادی دارد.
  انتظارات اقتصادی در دست چند 

پزشک
همه افت شاخص های اقتصادی از زمانی 
که آقای جهانپور اعالم  خ داده است  ر
کردند: »کرونا وارد ایران شده است«. 
به این نحوه اعالم و همچنین به تأثیر آن 
روی شاخص ها بسیار مشکوک هستیم. 
البته نکاتی نسبت به این ماجرایی که 
خ داده است، وجود دارد  توسط آقایان ر
 و به نظر می رسد باید بسیار جدی تر

 بررسی شود.
 در اقتصاد و علی الخصوص در نگاه های 
اخیر اقتصادی این انتظارات است که همه 
متغیرها را رقم می زند. چطور انتظارات 
کشور ما و انتظارات اقتصادی دنیا  در 
نسبت به کشور ما در دست چند پزشک 
رها هستند؟ خواسته ما از روز اول این 
بوده است و بارها نوشته ایم که باید سکان 
کرونا را به دست مجموعه ای  بحران 
 متشکل از پزشکان، اقتصاددانان، 
سیاستمداران، مسئولین امنیتی کشور و 
مسئولین مختلف حوزه سیاست گذاری 

کشور قرار دهند.
 اینها نظام تصمیم مشخصی باید داشته 
باشند و متغیرهای مختلف باید خودش 
را در این فضا نشان بدهند ولی تا به حال 
هرچه صفحه رسانه را باز می کنید، کرونا 

صرفا است.



یک استاد دانشگاه و عضو مجمع 
گوید:  تشخیص مصلحت نظام می 
سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان 
کمیتی باید راهبردهایی  یک نهاد حا
که سبب رشد و پیشرفت اقتصادی  را 
و افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر 
تهدیدات خارجی می شود تدوین و 
به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 
ابالغ کرده و به طور جدی اجرای آن را 

پیگیری کند.
حجت االسالم  و المسلمین غالمرضا  مصباحی 
مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
گفتگو با خبرنگار ویژه نامه تحلیلی راهبردی 
»عماد« در مورد ضرورت تبیین مفاهیم 
پدافند اقتصادی گفت: پدافند اقتصادی در 
واقع همان اقتصاد مقاومتی است که رهبر 
معظم انقالب در سال 92 سیاست های آن 
را ابالغ فرمودند. یعنی کاری کنیم که اقتصاد 
کشور در برابر تهدیدات دشمن مقاومت کند 
گر این  گیری داشته باشد. ا و قدرت ضربه 
قدرت باال رود و تهدیدات خارجی نتواند 
تأثیرگذار باشد؛ دشمن در جنگ اقتصادی 
کام می ماند پس مهم این است که در  هم نا
برابر تهدیدات دشمن بتوانیم از ظرفیت های 
اقتصادی به گونه ای بهره ببریم که دشمن را 
کام بگذاریم. مصباحی مقدم با بیان اینکه  نا
تهدیدات و تحریم های دشمن از سال های 
قبل علیه ملت ایران اعمال شده است، افزود: 
گر ما از سال های قبل به فکر  در تحریم نفتی ا
پدافند اقتصادی بودیم، باید بالفاصله وابستگی 
بودجه به نفت را کاهش می دادیم. بسیاری 
از کارشناسان و دلسوزان نسبت به احتمال 
وقوع شرایط کنونی از قبل هشدار داده بودند 

اما نسبت به آن بی توجهی شد.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
کاهش  گر تأثیر نفت در بودجه  نظام،ا
می یافت تحریم های آمریکا هم کمرنگ تر 
می شد بنابریان توجه به پدافند غیرعامل 
به خصوص در حوزه پدافند اقتصادی، در 
کتیکی و تکنیکی دشمن  مقابل تهدیدات تا

اهمیت فراوان دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( 
تصریح کرد: 8۰ درصد اقتصاد ایران مربوط 
به اقتصاد داخلی است و کمتر از 2۰ درصد 
اقتصاد کشور به صادرات و واردات وابسته 
است. پس تحریم های بانکی بین المللی و 
تحریم های صادرات و واردات برخی کاالها 
نباید تأثیر بسزایی در اقتصاد ایران داشته 
باشد چون 8۰ درصد توان اقتصاد داخلی، 
ظرفیت بسیار بزرگی است که در این میان 
هم ظرفیت نیروی انسانی جوان و کارآفرین 

بسیار حائز اهمیت است.
او در ادامه افزود: در نظریات توسعه ای 
گفته می شود که انسان های توسعه یافته، 
انسان های نخبه و فرهیخته ای هستند که 
قدرت کارآفرینی دارند بخصوص با استفاده 
از فناوری های نوظهور. خوشبختانه نسل 

جوان کشور، پس از گذشت 4 دهه از پیروزی 
انقالب اسالمی به توانمندی های توسعه ای 

دست یافته است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه ما بخش 
کشور را  مهمی از مواد غذایی مورد نیاز 
کنیم، خاطر نشان کرد: به عنوان  وارد می 
ک  مثال ساالنه حدود 2 میلیون ُتن خورا
دام و طیور وارد کشور می شود که ارزش 
این واردات خیلی باالست در صورتی که با 
باال بردن بهره وری زمین های کشاورزی، 
می  توان کشور را از واردات بسیاری از کاالها 
بی نیاز کرد و این کمک بزرگی به افزایش 
قدرت پدافندی ما در برابر تهدیدات دشمن 
کرد. وی توضیح داد: به عبارتی  خواهد 
دیگر، خودکفایی در تولید محصوالت 
کشاورزی و جلوگیری از واردات بی رویه 
کرده  کمک  کشور  به قدرت استقالل 
و این همان مفهوم پدافند اقتصادی 

کشور را از وابستگی محصولی  که  است 
کند. بی نیاز می 

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: 
کشور ایران با جمعیتی بالغ بر 1 درصد 
جمعیِت جهان و حدود 1 درصد از وسعت 
خشکی های دنیا؛ بیش از 7 درصد معادن 
دنیا را در اختیار دارد و این معادن باید در 
مسیر جهش تولید به ثبات اقتصادی کشور 
کمک کند نه اینکه با خام فروشی همواره 

خود را در برابر بیگانگان وابسته کنیم.
وی افزود: ایران همچنین در حوزه انرژی 
صاحب ذخایر غنی است و در تولید برق 
خودکفاست. پس قدرت ایجاد چند نیروگاه 
حرارتی را در کشور داریم. وقتی شرکت مپنا 
کشورهای همسایه نیروگاه ساخته  در 
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گر ما از س���ال های      در تحری���م نفت���ی ا
قب���ل به فکر پدافن���د اقتصادی بودیم، 
بای���د بالفاصل���ه وابس���تگی بودجه به 
نف���ت را کاه���ش می دادی���م. بس���یاری 
از کارشناس���ان و دلس���وزان نسبت به 
احتم���ال وق���وع ش���رایط کنون���ی از قبل 
هش���دار داده بودن���د اما نس���بت به آن 

بی توجهی شد

خ رشد اقتصادی ما را دچار   کرونا نر
مخاط���ره کرد اما ن���ه به اندازه لطمه ای 
که به اقتصاد اروپا و آمریکا وارد شد مثال 
با شیوع کرونا اقتصاد آمریکا 30 درصد 
خ رش���د آن  تح���ت تأثی���ر ق���رار گرفت و نر
کاهش پیدا کرد اما این ویروس فقط 7 

درصد به اقتصاد ایران لطمه زد 

 دفاع اطالعات اقتصادی بریتانیا؛
جنگ سرد در وایتهال

نویسنده: پیتر دیویس

کتاب دفاع اطالعات اقتصادی بریتانیا؛ جنگ سرد در وایتهال 
9۰-1929 کتابی است که توسط پیتر دیویس به رشته تحریر 
درآمده و برای نخستین بار در سال 2۰19 منتشر شده است. این 
کتاب تاریخ اطالعات اقتصادی در انگلستان است  اثر، نخستین 
که توانسته چشم انداز جدیدی را درباره سازمان ها و تشکلیالت 

اطالعاتی ملی انگلستان در طول جنگ سرد ارائه کند. 
  وایتهال کجاست؟

که مسوولیت اجرای  منظور از وایتهال وزارت دفاع بریتانیا است 
کشور را به عهده دارد و در حقیقت مقر  سیاست های دفاعی این 
که ساختمان اصلی آن در خیابان  نیروهای مسلح بریتانیا است 

وایت هال لندن واقع است.  جان ال موریسون معاون رئیس بخش اطالعات وزارت دفاع انگلستان در 
سال های 1995 تا 1999 درباره این کتاب نوشته است : این کتاب یک مطالعه و تحقیق معتبر درباره از 
تاریخ اطالعات اقتصادی در انگلستان است که پس از مدت  طوالنی که خال آن احساس می شد، منتشر 
شده است. پیتر دیویس سال ها همکار حرفه ای و یک تحلیلگر عالی اطالعاتی بود. به ویژه تجربه دست 
اول او در طول جنگ سرد وی را قادر ساخته بود تا تصویری واضح را از تاثیر عملکرد اداره اطالعات اقتصادی 

در عملکرد کارکنان اطالعات دفاعی کشور ایجاد کند. 
  فصل بندی کتاب

نویسنده در شروع این کتاب عالوه بر تاریخچه ای از دوران مختلف وایتهال و لیستی از اختصارات مورد 
استفاده در کتاب، گاهشماری از سال 1914 تا  1994  و اعالم اشخاص گنجانده است. این کتاب چهار 

فصل دارد که هر کدام از چند بخش تشکیل شده است.
  مقدمه و بیان تاریخچه جمع آوری اطالعات اقتصادی

در مقدمه این کتاب توضیحاتی در رابطه با تاریخ جمع آوری اطالعات توسط دولت ها و رابطه آن با اقتصاد 
کوتاهی از اطالعات اقتصادی ، جاسوسی اقتصادی و رابطه آن با  بیان شده است و همچنین تعریف 
امینت ملی و سیاست خارجی ارائه شده است. همچنین به تاریخچه جاسوسی و جمع آوری اطالعات 

و جاسوسی دفاعی، نگاهی گذرا شده است. 
  فصل اول: جاسوسی اقتصادی

گانه است ، نویسنده تالش کرده  تا باب جدیدی را در  در بخش اول این کتاب که خود متشکل از دو قسمت جدا
حوزه جاسوسی و جمع آوری اطالعات با عنوان جاسوسی اقتصادی باز کند . در این بخش به دوران جنگ جهانی 
اول اشاره شده است، به طوری مفهوم جاسوسی اقتصادی انگلیس بین سال های 1914 تا 1918 همزمان با جنگ 

جهانی اول پدیدار شده و منشا آن عدم موفقیت استراتژی این کشور در صورت جنگ با آلمان بوده است. 
  فصل دوم: سال های جنگ و مواضع دشمنان بریتانیا

کتاب به سال های جنگ و مواضع دشمن می پردازد. همچنین درباره برنامه ریزی و ایجاد  بخش دوم این 
الگویی برای جاسوسی اقتصادی سخنی به میان آورده شده است. این که چطور تجربه ده ساله متخصصان 
در جمع آوری و تحلیل اطالعات و همچنین تجربه جنگ جهانی اول باعث تشکیل یک مرکز اطالعات اقتصادی 
که در سال 1939 همانند 1914 جنگ اقتصادی سالح  در انگلستان شد. در بخشی از این فصل آمده است 
مخفی انگلستان در جنگ علیه آلمان بود. در همین زمان بود که جذابیت جنگ اقتصادی تقویت شد. ارزیابی 
از اطالعات اقتصادی آلمان نشان می داد که اقتصاد این کشور بسیار آسیب پذیر است که آلمان کمتر به آن 
کرد. از طرفی تجربه جنگ جهانی اول و وجود بنیادی که یک دهه بود که به صورت تخصصی روی  توجه می 
کرد باعث شده بود تا انگلستان اعتمادبه نفس بیشتری برای جنگ اقتصادی  کار می  اطالعات اقتصادی 
داشته باشد. البته آنها بعدها متوجه شدند که محدودکردن روابط اقتصادی آلمان با کشورهای بی طرف در 
گوید نقش  جنگ بهتر از یافتن آسیب پذیری های یا پتانسیل های اقتصادی این کشور است. نویسنده می 
گیری، ارزیابی منابع و  جاسوسی اقتصادی و ارائه ارزیابی دقیق از عملکرد اقتصادی، تببین دالیل تصمیم 
محدودیت های موجود است. با این حال حتی ارزیابی از عملکرد و چشم انداز اقتصاد یک کشور با استفاده از 

آخرین تکنیک ها و کامل ترین شواهد همیشه در معرض خطای قابل توجهی بوده است. 
  فصل سوم: دوران طالیی جنگ اطالعاتی اقتصادی

بخش سوم این کتاب به دوران طالیی می پردازد. دورانی که باید معماری سرویس اطالعاتی اقتصادی 
تغییر کند. جنگ جهانی دوم چشم انداز سرویس های اطالعاتی را متحول کرده بود و سازمان جاسوسی 
اقتصادی کامال به رسمیت شناخته شده و کارمندان و ساختار خودش را پیدا کرده بود. پس از جنگ 
جهانی دوم بود که دولت انگلیس پذیرفت که باید این ساختار را توسعه دهد. در ادامه این فصل نویسنده 

فعالیت سازمان اطالعات اقتصادی را طی سال های مختلف را مرور کرده است.
  فصل چهارم: روش های جاسوسی اطالعات اقتصادی

کتاب در فصل چهارم  به روش های سازمان اطالعات اقتصادی برای جمع آوری اطالعات و تحلیل اطالعات 
می پردازد. بخشی از این فصل به روش های تحقیقات این سازمان در مورد کشور های کمونیست اختصاص 
گوید در اواسط دهه 195۰ و اواخر دهه 196۰ معماری جاسوسی در وایتهال به صورت  دارد.نویسنده می 
دقیق تر تغییر یافت. حتی در سال 1962 کمیته فرماندهی جاسوسی اقتصادی در کابینه تشکیل شد. 
در ادامه این فصل به پایان جنگ سرد اشاره شده است و این که این سازمان باید چه رویکردی را بعد از 

کند.  گیری خود را ارائه می  جنگ سرد در پیش گیرد. در پایان هم نویسنده نتیجه 

معرفی کتاب



است پس ما می توانیم با استفاده از این 
ظرفیت ها، نیازهای داخلی خودمان را 
برطرف کنیم در این صورت شعار جهش 
تولید محقق می شود و قدرت پدافندی 
ما در برابر هرگونه تهدیدی افزایش پیدا 

کام می ماند. کرده و دشمن نا
کرونا  مصباحی مقدم با اشاره به شیوع 
کشورهای دنیا،  و نقش آن در اقتصاد 
خ رشد اقتصادی ما را دچار  گفت: کرونا نر
مخاطره کرد اما نه به اندازه لطمه ای که به 
اقتصاد اروپا و آمریکا وارد شد مثال با شیوع 
کرونا اقتصاد آمریکا 3۰ درصد تحت تأثیر 
خ رشد آن کاهش پیدا کرد  قرار گرفت و نر
اما این ویروس فقط 7 درصد به اقتصاد 
ایران لطمه زد که نشان  می دهد تاب آوری 
اقتصاد ایران در برابر بحران های نوظهور 
بسیار باالتر از آمریکاست. هم چنین با شعار 
رهبر انقالب مبنی بر رزمایش مواسات و 
همدلی، بخشی از مشکالت معیشتی 

کاهش  مردم مناطق محروم حل شد یا 
پیدا کرد و این مسئله در مقابل رفتارهایی 
که  خ داد  کشورهای اروپایی ر که در  بود 
مردم با هجوم به فروشگاه ها و غارت کاالها 

بحران هایی را به وجود آوردند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( 
در خصوص نقش اقتصاد دانش بنیان 
اقتصادی و  و فناورمحور در پویایی 
گفت:  کشور،  افزایش تاب آوری اقتصاد 
طبق آخرین آمار بیش از 5 هزار شرکت 
دانش بنیان در کشور ما راه اندازی شده 
کرونا تعداد  که با شیوع ویروس  است 
این شرکت ها رو به افزایش است از طرفی 
توسعه شرکت های دانش بنیان باعث شد 
ج از کشور  بسیاری از دانش آموختگان خار
به ایران بازگردند. پس این شرکت ها نقش 
کنند  بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا می 
و یکی از راه های کاهش وابستگی به بودجه 
نفتی توجه به همین شرکت  های دانش 

بنیان است. فناوری، محصوِل دانش 
است که بسیار باارزش تر از نفت است که 
هرچقدر بتوانیم حوزه فناوری را توسعه 
بدهیم، اقتصاد کشورمان پویاتر و درآمد 
ملی رشد فزاینده ای خواهد داشت. مثال 
کرونا،  کیت آزمایشگاهی تشخیص  یک 
که متخصصان داخلی موفق به تولید آن 
کشورهای پیشرفته اروپایی  شدند به 
صادر شد و در شرایط تحریم هم برای 

کشور ارزآوری داشت.
مصباحی مقدم در پایان در خصوص عملکرد 
کشور در حوزه  سازمان پدافند غیرعامل 
گذاری و پدافند اقتصادی گفت:  سیاست 
کشور جایگاه  سازمان پدافند غیرعامل 
کمیتی دارد و این سازمان باید راهبردهایی  حا
که سبب رشد و پیشرفت اقتصادی و  را 
افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر تهدیدات 
 خارجی می شود تدوین و به وزارت خانه ها و

 دستگاه های اجرایی ابالغ کند. 

گفته این اقتصاددان، این سازمان  به 
باید با جدیت پیگیر اجرا و عملیاتی شدن 
کالن در حوزه پدافند  سیاست های 
باشد. مثال داخلی سازی  اقتصادی 
ک دام و طیور باید  تأمین مواد اولیه خورا
کشاورزی مطالبه شود  از وزارت جهاد 
کشور وجود دارد  چون این ظرفیت در 
که در محصوالت حساس مانند سویا به 
خودکفایی برسیم. خودکفایی در این 
محصول عالوه بر جلوگیری از خروج ارز، در 
حوزه پدافند زیستی هم اهمیت پیدا می 

کند که محصولی استراتژیک است. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
متذکر شد: سازمان پدافند غیرعامل کشور 
کمیتی می تواند با  به عنوان نهادی حا
گذاری و مطالبه از بخش های  سیاست 
کشور را   مختلف صنعتی و اقتصادی؛ 
در برابر تهدیدات و تحریم های خارجی 

مقاوم تر کند.
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گفتگوی»عماد« با اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 بی توجهی به هشدارهای پدافندی 
در خصوص وابستگی به دالر کشور را دچار چالش کرد

سطح تاب آوری اقتصاد ایران دربرابرکرونا باالتر از کشورهای غربی



کبری احمد ا
کووید 19  که ویروس  درست است 
کاتالیزور دیجیتالی شدن در جهان بوده 
است و ظرفیت دیجیتالی شدن جهان را 
بیش از هر زمان دیگری از حالت باقوه به 
بالفعل رسانده است، اما این تمام ماجرا 
نیست و باران پرشتاب دیجیتالی شدن 
و آنالین شدن یکدست نمی بارد و بذر 
دیجیتالی که کاشته شده است برای همه 
یکسان ثمر نمی دهد. دیجیتالی شدن 
بیش از آنکه خرید فناوریهای نوین باشد 
کارگیری  کسب مهارت های مدیریتی به 
این فناوری ها و انتقال آنها به زنجیره ارزش 
است. ما امروز در میانه عمیق ترین رکود 
اقتصادی موجود در حافظه زنده بشر قرار 
کرونا در ابتدای سال  گیری  داریم. همه 
2۰2۰ اقتصاد کشورهای جهان را منجمد 
کرد. صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی انقباض جهانی تولید در سال 
2۰2۰ را حدود منفی پنج درصد پیش بینی 

کرده اند. سازمان همکاری های اقتصادی 
و توسعه بدتر از این حتی منفی شش و 
هفت درصد را برای تولید جهان تخمین 
زد. با هر نرخی شواهد نشان می دهد که 
این رکود بی شک بزرگتر از سقوط بزرگ 
اقتصادی سال 2۰۰8-2۰۰9 است. این 
پریشانی همه بخش های اقتصادی اعم از 
صنعت و خدمات را با شدت و ضعف های 
مختلف تحت تاثیر قرار داده است. حتی 
شرکت های دارویی و فناوری و مراقبت های 
بهداشتی نیز شاهد کاهش درآمد هستند. 
بخش هایی مانند جهانگردی، حمل و نقل 
گاز کاهش درآمد 45 درصدی را  و نفت و 
کرده اند. شواهد نشان می دهد  تجربه 
که سرعت فرو رفتن در شوک اقتصادی در 
بحران کرونا بسیار باالتر و سریع تر از بحران 
مالی سال 2۰۰8 بوده است. مطالعه بر 
روی شرکت های مختلف نشان می دهد 
که وضعیتی که در سال 2۰۰8 طی 18 ماه 
برای شرکت ها به وجود آمد در سال 2۰2۰ 

در اثر کرونا تنها طی سه ماه اتفاق افتاده و 
در کمتر از یک ششم زمان به همان نقطه 
که این  رسیده اند. قرائن نشان می دهد 
وضعیت اقتصادی در سال 2۰21 نیز حکمفرما 
خواهد بود بنابراین برنامه ریزان و مدیران 
خردمند باید روندها را به خوبی بشناسند 
کسن کرونا  و با توجه به احتمال کشف وا
آماده انتقال سریع به موضع جدید و خروج 

از رکود باشند. 
کرونا تغییرات بی سابقه ای را در  ویروس 
زندگی ما رقم زده است و همه را مجبور کرده 
کار، تعامل و زندگی  که روش های جدید 
کردن را پیدا کنند. کرونا نقاط ضعف و قوت 
جامعه بشری را بیشتر برجسته کرد و این 
چالش جدید را برای بشر ایجاد کرده است 
که فقط تالش برای پیدا کردن درمان کافی 
نیست بلکه باید زندگی کردن در وضعیت 

جدید را تمرین کنیم.
 فناوری دیجیتال یک مولفه اصلی تالش 
کرونا و  جمعی ما برای مقابله با ویروس 

کار در  پشتیبانی از شیوه جدید زندگی و 
این زمان استثنایی است. رکود اقتصادی 
ناشی از کرونا با همه مصیبت هایی که به 
بار آورده است باعث شد نگاهی دقیق تر 
به امکانات و ظرفیت ها انداخته شود. 
که  در مواجهه با این بحران همچنان 
بهداشت جهانی نیاز به افزایش فاصله را 
کرد شرکت ها به سرعت به سمت  تبلیغ می 
کار از راه دور رفتند.  مدل های عملیاتی 
کوتاه شرکت ها برای حفظ  طی زمانی 
بهره وری و انعطاف پذیری مهارت های 
جدیدی را در اختیار نیروی کار قرار دادند. 
آنها ظرفیت های دیجیتال و آنالین را به 
طور گسترده برای حفظ روابط با مشتری 
و ارائه کاالها و خدمات از راه دور و کارآمد 
گسترش دادند. آنها زنجیره های تامین 
را برای انعطاف پذیری بیشتر پیکربندی 
کردند و استانداردهای باالتری را برای تنوع 
گیری  و شمول تعیین کردند. در شرایط همه 
کرونا شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای 
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 کرونا، دیجیتالی شدن اقتصاد
 فرصت ها و تهدیدها
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ادامه رقابت در این فضای جدید تجاری 
ضرورت استراتژی ها و روش های جدید را 
کثریت مدیران شرکت ها  درک کرده اند. ا
بودجه فناوری های دیجیتال را افزایش 
داده اند و اهمیت استراتژیک فناوری را 
برای ادامه فعالیت خود حیاتی قلمداد 
کرده اند. به هرتقدیر کاری که کروناویروس 
در زمینه دیجیتالی شدن جهان طی چند 
ماه انجام داد ممکن بود در حالت عادی 
چندین سال طول بکشد. شگفت آورتر از 
سرعت شیوع کرونا سرعت انتشار نوآوری 
کشورهای  بوده است. در بسیاری از 
توسعه یافته به اندازه ده سال در زمینه 
توسعه فناوری های دیجیتال پیشرفت 
حاصل شده است. مشاغلی که زمانی نقشه 
استراتژی دیجیتالی خود را در فازهای یک 
کنون باید  کردند ا تا چند ساله ترسیم می 
اقدامات خود را طی چند روز یا چند هفته 
کنند. دیجیتالی شدن و  مقیاس بندی 
استفاده از داده ها و اطالعات در عصر کرونا 
تنها مختص سپهر اقتصادی نمی شود بلکه 
قبل از هرچیزی خود موضوع شیوع کرونا 

را پوشش می دهد.
 بسیاری از کشورها طی این مدت در حال 
کنترل  گسترش نرم افزارها جهت پایش و 
ویروس هستند. محققان هوش مصنوعی 
کره جنوبی  کشورهایی مانند چین و  در 
در تالشند تا از داده ها برای پیش بینی 
کنند.  کاهش پخش ویروس استفاده  و 
در ایاالت متحده نیز برنامه های مشابه 
در حال توسعه است. پروژه     coepi یا 
کیت خصوصی از آن جمله است. ردیابی 
تخت های خالی بیمارستانی نیز توسط نرم 
افزار دیگری توسط بخش بهداشت انجام 
شده است. نرم افزارهایی مانند zoom  و 
slack نه تنها در شرکت ها بلکه برای اوقات 
فراغت و شام مجازی یا دوره آنالین یوگا نیز 
استفاده می شود. داده ها، هوش مصنوعی و 
ابررایانه ها با قدرت تحلیلی خود دارایی های 
اصلی بشر در شناسایی الگوهای شیوع 
ویروس و کشف روش های درمان بالقوه 
هستند. هوش مصنوعی همچنین در تامین 
که در زمان به حداقل  انرژی ربات هایی 
رسیدن تعامل انسان ها به ایفای نقش 
می پردازند تاثیرگذار است. فناوری های 
نوظهور دیجیتال مانند محاسبات کوانتومی 
کچین نیز می توانند به طور بالقوه  و یا بال
راه حل ها و رویکردهای غیرمنتظره ای را به 
کنون  همراه داشته باشند. به نظر می رسد ا
زمان ارزیابی مجدد ابتکارات دیجیتال 
کرونا برخی امور به  است؛ در جهان پسا
روال قبلی خود بر خواهند گشت اما بعضی 
کردند  دیگر برای همیشه تغییر خواهند 
و برگشت ناپذیرند. درک این واقعیت ها 
برای مواجهه با آینده بسیار ضروری است. 
نرم افزارهایی که کشورهای مختلف برای 
گیرند  کار می  پیشبرد امر آموزش خود به 

و تالشی که در این زمینه انجام می دهند 
کرونایی شدن  بخشی دیگری از موضوع 
جهان است. با وجود آنکه سالهاست اتکا 
به فناوری های نوین آموزشی در دستور 
کرونا نشان داد  کشورها قرار دارد اما  کار 
کودک و  بسیاری از مدارس، مهدهای 
دانشگاه ها نرم افزار و سخت افزار الزم را 
کرونایی در اختیار ندارند و  برای شرایط 
معلم و دانش آموز و دانشجو نیز مهیای 
دیجیتالی شدن و آنالین شدن نبوده اند. 
گهانی به عملیات و  در حقیقت این تغییر نا
تعامالت مجازی مشکالت موجود در انباشته 

دیجیتال سازمان ها را برمال ساخت.
درست است که ویروس کووید 19 کاتالیزور 
دیجیتالی شدن در جهان بوده است و 
ظرفیت دیجیتالی شدن جهان را بیش از 
هر زمان دیگری از حالت باقوه به بالفعل 
رسانده است، اما این تمام ماجرا نیست 
و باران پرشتاب دیجیتالی شدن و آنالین 
شدن یکدست نمی بارد و بذر دیجیتالی 
کاشته شده است برای همه یکسان  که 
ثمر نمی دهد. مطالعات نشان می دهد 
در برخی از کشورها که با بحران های مالی 

شدیدتری درگیر هستند و سرمایه مورد نیاز 
برای تسریع دیجیتالیزه شدن را ندارند، 
توسعه برنامه های کاربردی دیجیتال در 
چنین شرایطی سخت و پروژه های تحول 
دیجیتال با تاخیر جلو می رود. موضوع دیگر 
کارهای  کسب و  در این زمینه مشاغل و 
کوچک و خرد هستند. این کسب و کارها 
معموال به کسانی که به  طور فیزیکی از در 
کنند. آیا آنها  وارد می شوند اعتماد می 
کرونا ناچار به دیجیتالی شدن  نیز در اثر 
که آنها ارائه  هستند برخی از خدماتی 
کامال فیزیکی هستند و نیاز به  می دهند 
تعامل دارند. در چنین وضعیتی چه باید 
کرد. مشکل دیگر در این خصوص، سرعت 
دیجیتالی شدن است. در شرایط عادی 
همه افراد سازمان ها و شرکت ها می توانند 

ابتکارات دیجیتالی خود را امتحان کنند 
و مشتریان مجال آزمون و خطا را به آنها 
می دهند. آنها می توانند بر روی آزمایش و 
یادگیری وقت بگذارند و موانع سازمانی را 
یکی یکی بردارند. دولتها و ادارات فرادست 
نیز حمایت های الزم را برای پیشبرد اهداف 
دیجیتال مجموعه ها به عمل می آورند. 
گهانی کرونا وضع اینگونه  اما در شرایط نا
کمی از شرکت ها و  نیست. تنها تعداد 
سازمان ها مقیاس سرعت و چابکی و 
انعطاف پذیری الزم را برای این امر دارا 
هستند. اقدامات جسورانه برای به کارگیری 
زودهنگام فناوری های دیجیتال موضوعی 
است که در فرهنگ سازمانی معدودی از 
شرکت ها و سازمان ها قرار دارد. برخی از 
کافی برای به  سازمان ها اساسًا مهارت 
کارگیری فناوری های دیجیتال را ندارند و 
قادر به ایجاد شیوه های دیجیتالی جدید 
نیستند و برای کسب این مهارت باید سراغ 
که آنها نیز  شرکت های نرم افزاری بروند 
خدمات خود را در شرایط و وضعیت فعلی 
بسیار گران می فروشند. دیجیتالی شدن 
بیش از آنکه خرید فناوریهای نوین باشد 

کارگیری  کسب مهارت های مدیریتی به 
این فناوری ها و انتقال آنها به زنجیره 
ارزش است. در چنین وضعیتی اغلب به 
که به سمت  شرکتها پیشنهاد می شود 
ادغام در همدیگر پیش بروند. هرچه افراد 
یا سازمان های بیشتری بر روی یک راه حل 
مشترک کار کنند و متمرکز شوند یادگیری 
سریعتر اتفاق می افتد و عملکرد سریع تر 
بهبود می یابد. چالش دیگری که در زمینه 
دیجیتالی شدن وجود دارد و نباید از آن 
غافل شد این است که درست است که تکیه 
بر فناوری ها و ابزارهای دیجیتال بهره وری 
را باال می برد اما بیکاری نیروی انسانی نیز 
پیامد مستقیم آن است. دیجیتالی شدن 
می تواند منجر به بیکاری افرادی شود که 
در مشاغل سنتی و در سطح تحصیالتی 

و مهارتی پایین تری قرار دارند و اغلب 
کارهای تکراری را انجام می دهند. ابزارهای 
کم مهارت  دیجیتال جایگزین افرادی 
که در انتهای  و آسیب پذیری می شوند 
کار هستند و در معرض بحران قرار  بازار 
دارند. طراحی یک جامعه سالم که در آن 
از گروه های غیرحرفه ای و غیرمتخصص که 
توسط کروناویروس و در نتیجه تغییر رفتار 
به سمت دیجیتالی شدن به حاشیه رانده 
شده اند و شغل خود را از دست داده اند 
یک مسئله چالش برانگیز برای کشورها به 
شمار می رود.جمهوری اسالمی ایران نیز 
به عنوان یکی از کشورهایی که شیوع باالی 
کرده و در حال حاضر نیز با  کرونا را تجربه 
آن دست به گریبان است برای جلوگیری 
از خسارات بیشتر اقتصادی بایستی بر 
روی ظرفیت های استفاده از فناوری های 
که  کند از آنجا  دیجیتال تمرکز بیشتری 
پایان کرونا همچنان مبهم و نامعلوم است 
و نمی توان اقتصاد یک کشور را نیز به حالت 
تعطیل درآورد انعطاف پذیری و چرخش 
به سمت استفاده از این فناوری ها الزم و 

ضروری است.

ش���واهد نشان می دهد که سرعت فرو 
رفتن در شوک اقتصادی در بحران کرونا 
تر و س���ریع تر از بحران مالی  بس���یار باال
سال 2008 بوده است. مطالعه بر روی 
شرکت های مختلف نشان می دهد که 
وضعیتی که در س���ال 2008 طی 18 ماه 
برای ش���رکت ها به وجود آمد در س���ال 
2020 در اثر کرونا تنها طی سه ماه اتفاق 
افتاده و در کمتر از یک شش���م زمان به 

همان نقطه رسیده اند
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ماهیت پویا و در حال تغییر نظام قدرت، 
متاثر از تحول در علم، فناوری و سطح 
گاهی ملت ها و نقش و کارکرد عوامل ثابت  آ
و متغیر ژئوپلیتیکی، دولت ها را ملزم ساخته 
تا برای حفظ موجودیت، امنیت و رفاه مردم 
و نیز مقابله با تهدیدات خارجی، سیاست ها 
و برنامه هایی را جهت افزایش توانمندی و 
قدرت ملی خود به کار گیرند. جمعیت، وسعت 
سرزمین، علوم و فناوری پیشرفته در صنعت 
و سالح هسته ای، تا ابتدای قرن بیست و یکم 
در توانایی و سنجش قدرت تاثیرگذار بود، اما 
تغییر در منابع قدرت، موجب تغییر و تحول 

در نظام قدرت شده است.
انقالب اطالعاتی و فناورانه تاثیر بسزایی در 
گاهی عمومی داشته و نقش  افزایش سطح آ

مردم و ملت ها را در جریان قدرت برجسته تر 
ساخته است. پس از این انقالب بود که داده و 
اطالعات به عنوان نوع جدیدی از زیرساخت 
حیاتی و عنصر جدید تولید قدرت شناخته 
شدند. این در حالی است که تا پیش  از گسترش 
فضای مجازی، دارایی های فیزیکی به عنوان 
زیرساخت های حیاتی شناخته می شدند. 
همچنین عالوه بر تحول در منابع تولید قدرت، 
کارآمدی و ضعف شیوه های قدیمی حکمرانی  نا
با توسعه روزافزون کاربردهای فضای مجازی 
ملموس تر شده است. عدم وجود مرزهای 
فیزیکی و مشخص در فضای مجازی از یک 
سو و چالش هایی نظیر مسئولیت پذیری، 
شفافیت، تنوع و دربرگیرندگی )منتج از روندهای 
متحوالنه در فضای سایبری( از سوی دیگر، 

شکل حکمرانی دولت ها را تغییر داده و آنها 
را در حفظ مرزهای خود در برابر تهدیدات و 
یا ایجاد امنیت و رفاه مردم در موضع ضعف 
قرار داده است. این موضوعات به مرور زمان 
ناپایداری پایه های اقتدار حکومت ها و تضعیف 

قدرت ملی را در پی خواهد داشت.
از زاویه ی دیگر، تغییر در منابع تولید قدرت 
موجب تغییر در شیوه اعمال قدرت نیز شده 
گر دوره ای مداخله مستقیم اقتصادی و  است. ا
نظامی تنها ابزار پیش روی نظام هایاستکباری 
برای تخریب زیرساخت و یا تضعیف اقتصاد  
کنون توسعه  دولت ها شناخته می شد، ا
فضای سایبری دسترسی به زیرساخت های 
حیاتی کشورها را تسهیل و زمینه ایجاد اختالل  
سازمان یافته و غیرمستقیم را فراهم نموده 

است. شرکت های بزرگ نیز بعنوان پیاده 
نظام استعمار نوین، تحریم غیرمستقیم 
زیرساخت های اقتصادی ملت ها را ممکن 
ساخته اند. عالوه بر این دو مورد، تا پیش از 
این ساختار ها و روابط میان ساختاری بعنوان 
ابزار اعمال قدرت و تحقق تغییرات مد نظر 
کنون داده  و  حکومت ها شناخته می شد. اما ا
اطالعات به عنوان منبع اصلی قدرت و ابزاری 
کنش سریع و نرمش پذیر )قدرت نرم(  برای وا
به حساب می آیند. به عبارت دیگر، می توان 
گی های منحصر به فرد فضای سایبری  از ویژ
برای جذابیت آفرینی و اقناع افکار عمومی )به 
جای زور و فشار از طریق تغییر در ساختارها( 
و تغییر رفتار افراد و شکل دهی به ترجیحات 
گی ها باعث تهدید  آنها بهره برد. البته این ویژ
نرم دولت ها نیز شده است. توسعه بی ضابطه 
فضای سایبری زمینه دگرگونی در هویت 
فرهنگی و استحاله الگوهای رفتاری ملی 
مورد قبول یک نظام سیاسی را ایجاد نموده و 
امکان جایگزینی آن با سایر الگوهای معارض 

یا متضاد را فراهم خواهد کرد.
گیری مفهوم  این مباحث موجب شکل 
جدیدی به نام قدرت سایبری شده است 
که به میزان توانایی حفاظت و تقویت حوزه 
های قدرت یک دولت از طریق و درون فضای 
سایبری، تعبیر می شود. توجه به این نکته 
که قدرت سایبری نه تنها  ضروری است 
گر و شتاب دهنده برای  بعنوان یک تسهیل 
ابعاد مختلف قدرت ملی، بلکه ابزاری برای 
آشکارسازی قدرت کشورها نیز به شمار می آید. 
بواسطه همین پیچیدگی و بنا به اقتضائات 
ذاتی فضای مجازی، سنجش و تحلیل قدرت 
سایبری کشورها نیازمند بازتعریف و بازتبیین 
اجزای تشکیل دهنده قدرت شامل مولفه های 
تولید قدرت سایبر، جغرافیای قدرت سایبر 
و بازیگران قدرت سازبا رویکردی ساختارگرا 

و مستقل است.
تا پیش از توسعه فضای سایبری گستردگی 
کننده  جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل تعیین 
قدرت ملی محسوب می شد، اما در تبیین 
قدرت سایبری جغرافیا به مفهوم فیزیکی و 
مصطلح کاربردپذیر نبوده و نیازمند تعریف 
گر مرز جغرافیایی را به عنوان  مجدد است. ا
"حوزه یا محدوده ای که هر حکومتی امکان 
کمیت داشته باشد"  اعمال حکمرانی و حا
در نظر بگیریم، آنگاه جغرافیای سایبر را می 
توان به سه محدوده فضای نزدیک )حوزه 
که توسط  یا محدوده ای از فضای مجازی 
سازمان های ملی یا دولتی کنترل و حفاظت 
می شوند(، فضای میانه)حوزه یا محدوده ای 
از فضای مجازی که طبق قراردادی مشخص، 
امکان کنترل و حفاظت بر روی آن وجود دارد 
و توسط شرکت ها یا دولت کشورهای دوست 
و همکار اداره می شود( و فضای دور) حوزه یا 
محدوده ای از فضای مجازی که کنترل محلی 
بر روی آن وجود ندارد و متعلق به کشورهای 
متخاصم و دشمن است(، تقسیم بندی کرد. 

 پدافندسایبری 
در مسیر تولید »قدرت ملی«
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تحقق قدرت سایبری از تعامل دولت با جامعه 
مدنی و بخش خصوصی بعنوان بازیگران 
قدرت ساز با در نظر گرفتن مولفه های تولید 
قدرت )شامل الیه های زیرساخت، منطقی، 
داده و کاربر( در هر یک از فضاهای جغرافیایی 
گردد.از این  قدرت سایبر، امکان پذیر می 
رو تقویت قدرت سایبری کشور )همزمان با 
قدرت نظامی و اقتصادی(، از طریق تعریف 
ارزش های مطلوب در دو بعد ملی و فراملی 
و ارائه راهبرد متناسب با آن امری ضروری و 

حائز اولویت است.
اما باید دانست یکی از مهمترین حوزه هایی که 
با ایجاد بازدارندگی عمال بسترساز تولید قدرت 
 سایبری است موضوع پدافندسایبری است .

 از منظر پدافندغیرعامل فضای سایبری 
ز  ا یگر  یکد به  بسته  ا و ی  ها شبکه   به 
زیرساخت های فناوری اطالعات، شبکه های 
 ارتباطی، سامانه های رایانه ای، پردازنده های

گذاری شده(، کنترل کننده های   تعبیه شده )جا
صنایع حیاتی، محیط مجازی اطالعات و اثر 
متقابل بین این محیط و انسان به منظور 
تولید، پردازش، ذخیره سازی، مبادله، بازیابی 
که  گفته می شود  و بهره برداری از اطالعات 
ممکن است در ارتباط مستقیم و مداوم با 
سامانه های فناوری اطالعات و شبکه های 
ارتباطی اعم از شبکه اینترنت باشد و یا تنها 
قابلیت اتصال به محیط پیرامونی، در آن 

تعبیه شده باشد.
در این فضا که عمال تبدیل به بخش الینفک 
زندگی بشری شده است سرمایه هایی ملی 
وجود دارد که باید مورد صیانت و پاسداشت 
قرار گیرد. منظور از سرمایه ملی سایبری بخشی 
کشور اعم از زیرساخت ها،  از دارایی های 
سامانه ها، تجهیزات، نرم افزارها، اطالعات و 
حتی افراد است که در فرآیند تولید، پردازش، 
ذخیره  سازی، مبادله، بازیابی و بهره برداری 
از داده های دارای اهمیت حیاتی، حساس و 
مهم در فضای سایبری کشور نقش مستقیم 

کننده داشته باشند. و تعیین 
از منظر پدافندغیرعامل فضای سایبری نیز 
مانند فضای غیرسایبری باید مورد ارزیابی 
گیرد. یعنی آسیب پذیری ها  پدافندی قرار 
گردند و  شناسایی شده؛ تهدیدات احصا 
تهاجمات احتمالی مورد رصد و پایش قرار 
گیرند. این یک واقعیت است که ما امروز در 
فضای سایبری شاهد یک جنگ تمام عیار 
که زیست بوم سایبری ما را تحت  هستیم 
تاثیر قرار می دهد. لذا باید از دارایی های 
خود مطابق با الزامات و بایسته های آن 

صیانت کنیم.
از منظر پدافندسایبری آسیب پذیری در این 
فضا به ضعف، نقص و عیب موجود در داخل 
یک سرمایه ملی سایبری، رویه های امنیتی یا 
کنترل های داخلی، یا پیاده  سازی آن سرمایه 
ملی سایبری، که قابلیت بهره برداری یا فعال 
شدن تهدیدات داخلی و خارجی به منظور 
تهاجم و یا جنگ سایبری را داشته باشد، اطالق 

گردد.تهدیدسایبری نیز احتمال هرگونه  می 
رویدادی است که قابلیت وارد نمودن ضربه به 
مأموریت ها، وظایف، تصویر )پنداره( یا اشتهار 
دستگاه متولی سرمایه ملی سایبری یا افراد 
مرتبط، به-واسطه یك سامانه اطالعاتی، از 
طریق دسترسی غیرمجاز، انهدام )تخریب(، 
افشاء، تغییراطالعات و ایجاد اختالل یا ممانعت 

از ارائه خدمات را داشته باشد. 
در منظومه ادبیات پدافندسایبری همچنین 
که با  به هرگونه اقدام غیرمجاز سایبری، 
هدف نقض سیاست امنیتی یك سرمایه 
سایبری و ایجاد خرابی یا خسارت، ایجاد 
اختالل در عملکرد یا از کاراندازی خدمات و 
گیرد تهاجم  یا دستیابی به اطالعات انجام 

سایبری گویند.
و  سطح  ین  تر ال با نیز  ی  یبر سا جنگ 
که  پیچیده ترین نوع از تهاجم سایبری 
توسط ارتش سایبری کشورهای مهاجم یا 
گروه های سازماندهی شده تحت حمایت 
منافع ملی  علیه  دولت های متخاصم 
کشورها انجام می شود. این جنگ غالبا در 
خ می دهد یعنی محیط  زیست بوم سایبری ر

متشکل از زیرساخت های فناوری اطالعات، 
شبکه های ارتباطی، سامانه های رایانه ای 
که به صورت زنده و پویا با عوامل انسانی در 

تعامل هستند.
 و در نهایت پدافندسایبری مجموعه اقدامات 
سایبری و غیرسایبری است که توانمندی 
رصد، پایش، تشخیص تهدید، استخراج آسیب 
پذیری، تجزیه و تحلیل میزان خطر، مدیریت 
و کنترل تهاجم سایبری، بازیابی اطالعات و 
تولید قدرت پاسخ گویی به تهدید سایبری 
دشمن را ایجاد کند و موجب مصون سازی، 
کاهش آسیب پذیری و حفاظت از سرمایه های 
ملی سایبری و زیست بوم سایبری کشور شود 
و با تولید بازدارندگی امکان تهاجم سایبری 

را از کلیه متخاصمین سلب نماید.
در سازمان پدافندغیرعامل کشور؛ ماموریت 
پدافندسایبری به قرارگاه پدافندسایبری 
کشور سپرده شده است. چشم انداز این 
قرارگاه در حوزه پدافندسایبری عبارت است 
از دارای قدرت برتر در برابر تهدیدات و حمالت 

سایبری دشمن و برخوردار از: 
• نظام جامع بومی پدافندسایبری هوشمند، 
پایدار و مقاوم، انحصاری، ابتکاری،الیه به 
الیه، شبکه ای، چابک و منعطف در سطوح 

ملی، دستگاهی و استانی
• نظام مدیریت و کنترل جامع و هوشمند 
با قابلیت رصد، پایش، تشخیص، هشدار و 
کنترل بهنگام صحنه عملیات  مدیریت و 

پدافند سایبری
• مصونیت در زیرساخت های حیاتی، 
استحکام و پایداری در زیرساخت های حساس 

و امنیت و ایمنی در زیرساخت های مهم
انسانی مؤمن، متعهد  • سرمایه های 
مجرب، آموزش دیده و متخصص در حوزه 
پدافند سایبری و دارای تفکر بسیجی و 

روحیه جهادی
• نظام دیپلماسی پدافندسایبری فعال، 
متعامل، مشارکت جو و مدافع منافع ملی 

سایبری
• صنعت بومی پدافندسایبری روزآمد، رقابتی 
و پاسخگو به تهدید، خوداتکا و اقتصادی در 
تولید سامانه های پایه پدافند سایبری با 

بهره گیری از ظرفیت های کشور
• استانداردها و الگو های پدافند سایبری 

بومی، امن، پویا و روزآمد
• جایگاه ممتاز علمی و فناورانه در حوزه 

پدافند سایبری منطقه
• توانمندی مدیریت بحران سایبری در 

راستای تداوم خدمات رسانی ضروری
• نظام نهادینه شده آموزش و فرهنگ سازی 
پدافند سایبری در متن فرهنگ عمومی و 

نظام آموزشی کشور
• مشارکت ظرفیت بخش های دولتی، 
غیردولتی، مردم نهاد و بسیج در پدافند 

سایبری
• نظام تولید، حفظ و ارتقاء آمادگی های 

پدافند سایبری در برابر تهدیدات

یت های عمده قرارگاه پدافند   مأمور
سایبری کشور

• هدایت، راهبری، نظارت و هماهنگی 
از  فرماندهی عملیاتی پدافند سایبری 
زیرساخت های اساسی کشور متناسب با سطح 
اهمیت آن ها )مصون سازی زیرساخت های 
حیاتی سایبری، مستحکم و پایدارسازی 
زیرساخت های حساس سایبری و ایمن سازی 
و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مهم 

سایبری کشور(
• رصد، پایش و تشخیص تهدیدات سایبری 

دشمن و هشدار و تعیین وضعیت آن
• هدایت و راهبری ایجاد توانمندی ها و 
ظرفیت های احتیاط راهبردی برترساز در 

حوزه پدافند سایبری 
• هدایت و راهبری پدافندسایبری هوشمند، 
چندالیه و اثربخش از سرمایه های سایبری 

کشور 
• هدایت و راهبری کنترل عملیاتی پدافند 
سایبری در سطوح ملی، منطقه ای و 

دستگاهی 
• هدایت و راهبری ایجاد و ارتقاء نظام جامع 

پدافند سایبری کشور
• هدایت و راهبری ایجاد و ارتقاء آمادگی پدافند 
سایبری در دستگاه های اجرایی ملی و استانی، 

بخش غیردولتی و آحاد جامعه
• هدایت و راهبری  مصون سازی ، پایدارسازی 
و استحکام زیست بوم سایبری و سرمایه های 

ملی سایبری کشور
• نظارت و حصول اطمینان از تولید و 
بکارگیری سامانه های پایه و اساسی پدافند 

سایبری کشور 
• هدایت و راهبری جلب مشارکت ظرفیت های 
بخش های دولتی، غیردولتی، مردم و به ویژه 

بسیج در پدافند سایبری 
• هدایت و راهبری ایجاد و ارتقاء ظرفیت های  
صنعت بومی دفاع سایبری کشور)دولتی و 

غیردولتی(
• نهادینه سازی اصول، الزامات و مالحظات 
فنی پدافند سایبری در متن برنامه ها و 

ح های توسعه سایبری کشور طر
• هدایت و راهبری توسعه و پایدارسازی 
معماری پدافند سایبری در زیرساخت های 

دارای اهمیت
• نهادینه سازی آموزه های پدافندسایبری 
در متن برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی 

کشور در سطوح مختلف
• هدایت و راهبری ایجاد و ارتقاء نظام اطالع 
رسانی و عملیات روانی در فضای سایبری 

در برابر دشمن
• هدایت و راهبری آموزش های تخصصی 
تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه 

پدافند سایبری
• هدایت و راهبری تولید و مدیریت دانشدر 

حوزه پدافند سایبری
• هدایت و راهبری دیپلماسی پدافند 

سایبری

    قدرت س���ایبری نه تنها بعنوان یک 
گر و ش���تاب دهنده برای ابعاد  تس���هیل 
مختلف قدرت ملی، بلکه ابزاری برای 
آشکارسازی قدرت کشورها نیز به شمار 
می آید. بواسطه همین پیچیدگی و بنا به 
اقتضائات ذاتی فضای مجازی، سنجش 
و تحلیل قدرت سایبری کشورها نیازمند 
بازتعری���ف و بازتبیی���ن اجزای تش���کیل 
دهنده قدرت شامل مولفه های تولید 
قدرت سایبر، جغرافیای قدرت سایبر و 
بازیگران قدرت سازبا رویکردی ساختارگرا 

و مستقل است

    پدافندسایبری مجموعه اقدامات 
ک���ه  س���ایبری و غیرس���ایبری اس���ت 
توانمن���دی رص���د، پای���ش، تش���خیص 
تهدید، استخراج آسیب پذیری، تجزیه 
و تحلیل میزان خطر، مدیریت و کنترل 
تهاج���م س���ایبری، بازیاب���ی اطالعات 
و تولی���د قدرت پاس���خ گویی به تهدید 
س���ایبری دشمن را ایجاد کند و موجب 
کاهش آسیب پذیری و  مصون سازی، 
حفاظت از سرمایه های ملی سایبری و 
زیست بوم سایبری کشور شود و با تولید 
بازدارندگی امکان تهاجم سایبری را از 

کلیه متخاصمین سلب نماید



دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان 
اینکه مدعیان پیشرفت 85 درصدی 
کردند  شبکه ملی اطالعات عقب نشینی 
گوید: ساماندهی پیام رسان های داخلی  می 
که شورای عالی  یکی از مباحث مهمی است 
که  فضای مجازی به آن توجه داشته است 
ارتباط مستقیمی با راهبرد دفاع سایبری و 

پدافندی در شبکه مجازی کشور دارد.
سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی 
گو با خبرنگار ویژه نامه  فضای مجازی در گفت و 
تحلیلی راهبردی عماد در مورد ضرورت توجه 
به مباحث پدافندی در فضای مجازی، گفت: 
که انسان ها در زندگی فیزیکی و  همان طور 
حقیقی نیازمند راهبرد دفاعی و پدافند هستند 
تا از تعرض و هجوم دشمنان در امان باشند، 
در فضای مجازی که در امتداد فضای فیزیکی 
قرار دارد هم به دفاع سایبری و توجه به پدافند 
سایبری نیاز داریم. وی ادامه داد: همچنین 
بسیاری از موانع ساختاری در فضای مجازی 
وجود ندارد و امکان حمله دشمن بسیار آسان تر 
صورت می گیرد پس در فضای مجازی به مباحث 
پدافندی نیاز مبرم وجود دارد تا از دارایی ها و 
اموال خود در فضای سایبری محافظت یا به 

نحوی از آنها دفاع کنیم.
فیروزآبادی در ادامه افزود: شورای عالی فضای 
کالن  مجازی در راستای سیاستگذاری های 
کشور و خواسته های مقام معظم رهبری، 
اقداماتی را به ویژه در حوزه شبکه ملی اطالعات 
که دغدغه مقام معظم رهبری نیز هست انجام 
داده است. با این وجود در بسیاری از حوزه های 
دیگر که توجه به آن ها ضروری است و امنیت 
کند باید اقدامات  سایبری کشور را تضمین می 
بیشتری انجام شود. رئیس مرکز ملی فضای 
کرد: یکی از مباحث مهمی  مجازی تشریح 
که شورای عالی فضای مجازی به آن توجه 
داشته و با دفاع سایبری و پدافندی مرتبط 
است؛ ساماندهی پیام رسان های داخلی 
است که هویت پدافند سایبری کشور را نشان 
می دهد. در واقع با توسعه این پیام رسان ها، از 
افراد و اطالعات حوزه سایبری کشور محافظت 
کنیم. فیروزآبادی با بیان اینکه در شبکه  می 
ملی اطالعات هم در حوزه ارتباطات، اقدامات 
پدافندی قابل توجهی صورت گرفته است افزود: 
کافی نیست و در حوزه  هرچند این اقدامات 
شبکه ملی اطالعات به اقدامات جدی تری 
کارها  کلیت  نیاز داریم و با وجود اینکه از 
رضایت داریم اما اهداف باالتری را برای امنیت 
سایبری متصوریم. مثال در حوزه پیام رسان ها 
شاهد چندین پیام رسان داخلی هستیم که 
هر کدام حدود 1۰ میلیون عضو دارند یا شبکه 
آموزشی »شاد« با وجود نواقصی که دارد بیش 
از 9 میلیون دانش آموز از محتوای آموزشی آن 
استفاده می کنند. پس مجموع این اقدامات 
برگرفته از توجه به فضای سایبری و مجازی 
است هرچند به تالش بیشتری نیاز است و 
امیدواریم در سال های آتی شاهد پیشرفت 

فضای مجازی بومی در کشور باشیم.

دبیرشورای عالی فضای مجازی در خصوص 
پیشرفت شبکه ملی اطالعات و بحث هایی 
مبنی بر پیشرفت 85 درصدی این شبکه، 
گفت: بحث پیشرفت 85 درصدی شبکه ملی 
رد شد و افرادی که مدعی بودند از مواضع خود 
کردند چون این افراد تعریفی  عقب نشینی 
که به حوزه  از شبکه ملی اطالعات داشتند 
تخصصی و مأموریتی خودشان محدود بود و 
عقیده داشتند بیش از 8۰ درصد وظایفی که 
به آنها محول شده را انجام داده اند. اما شورای 
عالی فضای مجازی هم پیشرفت شبکه ملی 
اطالعات را بسیارپایین تر از 8۰ درصد اعالم 
که مقام معظم  کرد و امیدواریم با تدابیری 
رهبری اتخاذ کردند و کمک همه بخش های 

کمیتی، شاهد تسریع در روند و پیشرفت  حا
اجزای شبکه ملی باشیم.

فیروزآبادی در مورد پیشرفت های شبکه ملی 
در الیه های محتوایی، گفت: محتوای فضای 
مجازی توسط جامعه فعال در فضای مجازی 
تولید می شود و بخش عمده ای از محتوای فضای 
مجازی توسط کاربران ایرانی تولید شده است. 
اما 2 مشکل در این موضوع وجود دارد یکی اینکه 
محتوای تولیدی روی پلتفورم های خارجی 
است و دوم اینکه محتوای تولیدی در فضای 
کند.  مجازی همه نیازمندی جامعه را تأمین نمی 
مثال در حوزه سرگرمی بخشی از نیازهای فضای 
مجازی از محتواهای خارجی تأمین می شود 
یا بخش قابل توجهی از بازی های رایانه ای 
در پلتفرم های خارجی تولید می شود و ما نیاز 
داریم همه نیروهای متعهد و متخصص با تمام 
ظرفیت و به صورت یک کار جهادی به میدان 
بیایند تا بتوانیم گام بلندی در تولید محتوای 
کشور برداریم. شبکه  آموزشی و سرگرمی در 
شاد با تمام نواقصی که دارد باز هم یک تجربه 
و جهش خوب در حوزه تولید محتوای آموزشی 
ایجاد کرده است و امیدواریم در حوزه سرگرمی 

و بازی نیز شاهد این تحول باشیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: معتقدم 
پدافند غیرعامل و توجه به دفاع سایبری هیچ 
منافاتی با ورود تکنولوژی های نوین به کشور 
ندارد اما باید توجه کرد که وقتی تکنولوژی وارد 
کشور می شود باید به صورت متوازن حرکت 

کند و نباید در برخی حوزه ها شاهد پیشرفت 
و در برخی حوزه های تکنولوژی شاهد پسرفت 
باشیم. وی توضیح داد: متأسفانه به محض 
ورود تکنولوژی به کشور سودآوری اقتصادی 
گیرد و برخی به دنبال  آن مورد توجه قرار می 
درآمدزایی از این تکنولوژی هستند اما ما در 
شورای عالی فضای مجازی معتقدیم که بخش 
فرهنگی، پدافندی و امنیتی تکنولوژی هم 
باید توجه شود و به دنبال آن، هر تکنولوژی 
پیوست اقتصادی هم داشته باشد. پس باید 
از فناوری های نوین استفاده کرد اما استفاده 
کشور باید متعادل بوده و در  از تکنولوژی به 
استفاده از آن به همه جنبه های آن توجه شود 

تا زمینه تهدید فراهم نشود.
فیروزآبادی در پایان در خصوص عملکرد 
کشور در حوزه  سازمان پدافند غیرعامل 
سایبر و فضای مجازی گفت: سازمان پدافند 
کمیتی است که  غیرعامل کشور یک سازمان حا
اهداف و ماموریتهای مفیدی در حوزه فضای 
مجازی دارد. همچنین این سازمان در زمینه 
سیاستگذاری های راهبردی، هماهنگی و 
تعامل خوبی با سایر حوزه های امنیتی کشور 
دارد و عملکرد مطلوبی را در حوزه مأموریتی 
خود داشته است. یکی از اقدامات خوب 
این سازمان تدوین دستورالعمل های جامع 
پدافندی است که زمینه ارتقای  تاب آوری در 
زیرساخت های حیاتی کشور در برابر تهدیدات 

خارجی را فراهم کند.

گفت وگوی »عماد« با دبیر شورای عالی فضای مجازی

 رد  ادعای پیشرفت 85 درصدی 
شبکه ملی اطالعات
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    اف���رادی ک���ه مدع���ی پیش���رفت 85 
درصدی شبکه ملی اطالعات بودند از 
مواضع خود عقب نشینی کردند چون 
این افراد تعریفی از شبکه ملی اطالعات 
داشتند که به حوزه تخصصی و مأموریتی 

خودشان محدود بود

    پدافن���د غیرعام���ل و توج���ه به دفاع 
سایبری هیچ منافاتی با ورود تکنولوژی های 

نوین به کشور ندارد



مرکز ملی فضای مجازی براساس 
حکم مقام معظم رهبری زیر نظر 
شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس 
شده است.در حکم مقام معظم رهبری 

در سال 139۰ آمده است:
»این شورا )شورای عالی فضای مجازی( 
وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز مّلی 
کشور ایجاد نماید تا  فضای مجازی 
اشراف کامل و به روز نسبت به فضای 
مجازی در سطح داخلی و جهانی و 
تصمیم  گیری نسبت به نحوه مواجهه 
فعال و خردمندانه کشور با این موضوع 
از حیث سخت  افزاری، نرم  افزاری 
و محتوایی در چارچوب مصّوبات 
شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق 
تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. 
نکات اساسی در مورد وظایف شورای 
کید  عالی و مرکز مّلی فضای مجازی با تأ
بر توجه جّدی به آن، در پیوست این 

حکم ابالغ می گردد.
در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در 
تشکیل مرکز مّلی فضای مجازی، رئیس 
و اعضای محترم شورا تالش بایسته را 
در جهت دستیابی این مرکز به اهداف 
تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاه  
کشور موظف به همکاری همه   های 

جانبه با این مرکز می  باشند.«
  اهداف و سیاست های مرکز ملی 

فضای مجازی:
1. مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای 
مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه 
آن به میزان آمادگی قطعی نظام )از نظر 
فنی و محتوایی( برای استفاده از فرصت 

ها و مقابله با تهدیدات آن
کشور  2. به حداقل رساندن اتکای 
ز  ا ه  د ستفا ا ر  د یگر د ی  ها ر کشو به 
فضای مجازی و توابع آن در عرصه  

های فنی
3. جذاب  سازی و غنی  سازی محتوا 
و خدمات بومی جهت پاسخگویی 

کثری به نیازهای داخلی حدا
4. آموزش عمومی و فرهنگ سازی 
در جهت باالبردن سواد اینترنتی، 
هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات 
فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم 
برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی 

فردی و اجتماعی
5. مقدم داشتن محتوا نسبت به 
زیرساخت ها، قالب ها و خدمات 
اینترنتی و سرمایه گذاری باال و مستمردر 
زمینه تولید وسیع و زاینده محتوای 
جذاب بر اساس اسالم ناب محمدی 

گفتمان انقالب اسالمی و 
کثری نیروها و تشکلهای  6. مشارکت حدا
مردمی متعهد در یک فضای رقابتی جهت 

بهره  برداری بهینه ازفرصت  ها
7. حضور خالقانه جمهوری اسالمی ایران 

در فضای مجازی در دو عرصه سخت 
افزاری و نرم افزاری خصوصًا در جهت 

ابداع خدمات نو، قوی و جذاب
با  اطالعات  تبادل  8. ساماندهی 

شبکه جهانی
9. فراهم آوردن شرایط الزم برای 
به  کشور  دستیابی فضای مجازی 
باالترین سطح از امنیت و سالمت برای 
آحاد مردم، نظام و کلیه نقش آفرینان 

در فضای مجازی
1۰. در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی 
کم کردن روحیه جهادی  و به تبع آن حا
و گسترش تعامل و هم افزایی بین کلیه 
 دستگاه ها و نیروهای مردمی در عالی ترین

 سطح ازهماهنگی وانسجام

آمادگی الزم در عالی  ایجاد   .11
از  ترین سطح به منظور صیانت 
بر  برا یرساخت های حیاتی در  ز
حمالت اینترنتی و دفاع مناسب 

در برابر هرگونه حمله
ز فضای  ا کثری  استفاده حدا  .12
مجازی به منظور ارتباط و همکاری 
وسیع و هدفمند با ملت ها خصوصًا 
ملل مسلمان در جهت ترویج و تحقق 

گفتمان انقالب اسالمی
13. حضور قوی و هدفمند نظام در 
مجامع و سازمان های جهانی و ایجاد 
ائتالف های قوی مرکب از ملت ها و 
کمیت  کاهش حا دولت ها در جهت 
قدرت های بزرگ در عرصه اینترنت و 

بوجود آمدن بستر عادالنه و اخالقی 
برای استفاده از این ابزار توسط همه 
ملت ها و دولت ها و همچنین تامین 

حقوق ملت ایران در این عرصه
 وظایف و اختیارت مرکز ملی فضای 

مجازی:
ی  ا نه  خا بیر د یف  ظا و م  نجا ا  .1

شورایعالی
2. تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست 
های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها 

طبق مصوبات شورایعالی
3. تحقق بخشیدن به اقدامات 
ج در پیوست  و پروژه های مندر
حکم )بند ه� ( ونظارت بر حسن 
اجرای آنها در چارچوب مصوبات 

شورایعالی
4. نظارت و ارزیابی در همه  ابعاد فضای 
مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب 

شورایعالی
کار ملی، هماهنگی و هم   5. تقسیم 
افزایی در فضای مجازی کشور در همه  

ابعاد، طبق مصوبات شورایعالی
6. پایش و رصد نظام  مند و مستمر 
فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی 

برای کشور
7. برنامه  ریزی برای حضور قوی و 
مستمر در مجامع جهانی مرتبط با 
فضای مجازی به منظور صیانت از 
گیری  حقوق و منافع ملی، به دست 
ابتکار عمل و گسترش تعامالت میان 
دولت های همسو در جهت سالم 
وامن سازی فضای مجازی و امکان 
کشورها از این فضا  گیری همه  بهره 
کمیت ملی و عدالت در  بر اساس حا

چارچوب مصوبات شورایعالی
8. مدیریت تشخیص حمالت سایبری 
به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت 
های حیاتی در برابر حمالت سایبری

9. انجام مستمر مطالعات راهبردی و 
آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه 
و پیشتاز با تحوالت فضای مجازی 

ایران و جهان
1۰. تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، 
برنامه  های پنج  ساله توسعه فضای 
مجازی و تعیین اولویت های علمی و 

فناوری فضای مجازی
ح های  11. تسهیم و توزیع بودجه طر
کالن یا فرادستگاهی مصوب شورایعالی 
از طریق ابالغ اعتبار یا سایر روش های 

مصوب شورایعالی یا قوانین کشور
ت  با مصو به  ن  بخشید تحقق   .1 2
کمیسیون های تعریف  شده در چارچوب 
مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن 

اجرای آنها.
تبصره: انجام این وظایف، با اولویت 
کثری از ظرفیت های  استفاده  ی حدا

دستگاه های کشور می  باشد.
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 آشنایی با مرکز ملی
فضای مجازی



رسی های استراتژیک  مرکز بر
ریاست جمهوری

انقالب دیجیتال با پیشرفت های بی 
سابقه ای در فناوری همراه بوده است 
کار و تعامل افراد و  که نحوه زندگی، 
گروههای مختلف جامعه را تغییر داده 
است. برای افزایش تأثیرات مثبت و 
گیر چنین فناوری هایی و در عین  فرا
حال، کاهش یا حذف نتایج منفی این 
فناوری ها به اصول، پروتکل ها، قوانین 
و سیاست های جدیدی نیاز داریم. 
که به طور سنتی مسئول  نهادهایی 
شکل دهی تأثیرات اجتماعی چنین 
فناوری هایی هستند مانند دولت ها، 
شرکت ها و سازمان های جامعه مدنی، 
در تالش اند تا پا به پای تغییرات سریع 
و تأثیرات تصاعدی پیش بروند. شتاب 
بی امان نوآوری های فنآورانه، این پرسش 
که: چگونه دولتها  کشد  را پیش می 
خواهند توانست انفجار فنآوری های 
تازه را مدیریت کرده یا با آن سازگار شوند؟ 
کمیت،  رویکرد های قرن بیستمی به حا
کارآیی نخواهد داشت و الگوهای کنونی 
کمیت به سرعت چشم انداز خود را  حا
از دست می دهند. طراحی سامانه های 
و  کمیتی پیش دستانه، چابک  حا
انعطاف پذیر باید مورد توجه قرار گیرد. 
در کنار انقالب دیجیتال، با تحوالتی در 
عرصه بین المللی مواجه هستیم. تغییر 
نظم بین المللی و عصر گذار باعث شده 
که شاهد تغییر دنیا از یک نظم  است 
تک قطبی به حالت بدون قطب باشیم. 
لذا در این نظم جدید الزم است دولت 
کنونی، جایگاه  ها متناسب با شرایط 

خود را جایابی کنند.
تحول دوم »تحول موضوع سایبر از 
یک امر ذهنی به یک موضوع عینی« 
است. موضوع سایبر از یک موضوع فنی 
به یک موضوع سیاسی تبدیل شده 
کابل  است و دیگر صرفًا بحث فیبر و 
مطرح نیست. امروز از موضوعی به اسم 
»ژئوپولتیک سایبری« صحبت می شود 
که این مفهوم دارای ابهامات زیادی 
است. ژئوپلتیک به معنای جغرافیا 
روی زمین دارای ارزش سیاسی است 
ولی مفهوم سایبر را چگونه می توان 
در قلمرو جغرافیایی قرار داد؟ تحول 
سوم »نقش فناوری های راهبردی 
نوظهور« است. فناوری های نو ظهور 
در تولید قدرت و ثروت در آینده نقش 
بسیار بسزایی خواهند داشت. این امر 
باعث شده که توجه ویژه ای از سمت 
دولت ها به این موضوع صورت گیرد 
کمیت را در این  که حا کنند  و تالش 

موضوعات از آن خود سازند.
عصر  ی  ی ها ر و آ نو صیف  تو ی  ا بر
امروز،  اقتصادی  جدید اجتماعی 

اصطالحات متبادل مختلفی نظیر 
»عصر دیجیتال»،»انقالب صنعتی 
چهارم«، »فناوری های تحول آفرین« 
و... ایجاد و استفاده شده است. انقالب 
صنعتی چهارم را می توان با گسترهای 
که  از فناوری های نوین تعریف نمود 
گستره ای از هوش مصنوعی، رباتیک، 
کچین، خودروهای  اینترنت اشیاء، بال

بدون سرنشین، کالن داده؛ یادگیری 
ماشینی؛ واقعیت سایبری؛ پرینت سه 

بعدی؛ و ... را پوشش می دهد.
بنابراین امروزه نیاز فوری به روش های 
تا  د  ر ا د د  جو و ی  تر بک  چا و  یعتر  سر
فناوری های در حال ظهور، مدل های 
تجاری و ساختارهای تعاملی اجتماعی 
که توسط چنین فناوری هایی، قدرت 
که  کنیم. ازآنجا پیدا میکنند را مدیریت 
پروسه های توسعه سیاستی سنتی از روند 
سریع نوآوری فناورانه عقب افتاده اند، 
شهروندان بیش از پیش از بخش خصوصی 
و سایر نهاد های غیردولتی انتظار دارند تا 
مسئولیت های جدیدی را به عهده بگیرند 
و روش های جدیدی برای حمایت از تنوع 
و سرعت حکومت ایجاد کنند. چهارمین 
انقالب صنعتی نیازمند تغییر مدل های 

سیاستگذاری است.
    پیش بینی مهم ترین وقایع 15 سال 
آینده کشور در حوزه تکنولوژی های 

ارتباطی و اطالعاتی 
راه افتادن سرویس های جهانِی رایگاِن 
که  دسترسی به اینترنت در روزهایی 
میزان استفاده و درخواست برای 
اینترنت پهن باند با توجه به شیوع 

کرونا و خانه نشینی صدها میلیون 
گیری  انسان در جهان به طور چشم 
افزایش یافته، ایالن ماسک مدیرعامل 
شرکت اسپیس ایکس در تالش است 
تا بتواند با فراهم کردن مقدمات الزم، 
کاربران بیش تری را به اینترنت متصل 
کند. این شرکت اخیرًا   6۰ ماهواره  دیگر 
کنون تعداد  کرد تا ا را به فضا پرتاب 
ماهواره های استارلینک اسپیس ایکس 
در فضا که برای عرضه اینترنت پرسرعت 
مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به  
4۰۰برسد. اسپیس ایکس قصد دارد تا 
بالغ بر 12 هزار ماهواره را به فضا پرتاب 
کند. گفته می شود که اسپیس ایکس 
قصد دارد امکان دسترسی میلیون ها 
انسان را به اینترنت پهن باند ارزان و با 
کم ترین میزان تأخیر فراهم کند. مهم 

ترین تهدید این شبکه، پدیده »گریز 
از درگاه های رسمی اینترنت« است. 
که  این پدیده وقتی به وجود می آید 
کشور با استفاده از  ارتباطات در یک 
کنترل نیست،  که در  ابزاری ارتباطی 
ج از مرزهای  به برقراری ارتباط با خار
داخلی بپردازند. با استفاده از این 
شبکه این امکان به وجود می آید 

که تمام ارتباطات تلفنی و اینترنتی 
از طریق این شبکه و بدون نظارت 
کنترل انجام شود. این امر برای  و 
کشور تبعاتی به دنبال دارد.  امنیت 
امکان دسترسی، شنود و ذخیره سازی 
اطالعات حریم خصوصی مردم، حریم 
کشور توسط  کمیتی  سازمانی و حا
صاحبان سرویس های ارائه خدمات 
رایگان اینترنتی به وجود می آید. 
همچنین ایجاد امکان مکالمه رایگان 
موجب ضرر و زیان های اقتصادی به 
اپراتورهای تلفن همراه و ثابت در 

کشور می شود.

   استفاده از پهپادها در قلمروی هوایی  
رشد روزافزون پهپادها و کاربرد آن در 
همه وجوه زندگی اجتماعی است به 

 حکمرانی جمهوری اسالمی
 بر »ژئوپلتیک سایبری«؛ 

چالش ها و راهکارها
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که به طور وسیع با جامعه  گونه ای 
اینکه  با  اند.  بشری پیوند خورده 
پهپادها بسیاری از روشهای سنتی را 
شکسته اند باید گفت که آنها هنوز در 
که  ابتدای راه هستند و انتظار میرود 
به طرز شگفت انگیزی زندگی روزمره ما 
را چه در بخش خدمات و چه در بخش 
صنعت تحت تأثیر قرار دهند. اهمیت 
باالی این پرنده بدون سرنشین، سبب 
شده است تا تحقیقات بسیاری بر 
روی افزایش کارایی، افزایش میزان بار 
قابل حمل، کاهش هزینه های تولید، 
افزایش دقت، بهبود خدمات پس از 
فروش، حل مسائل ایمنی و امنیتی 
درحال انجام باشد. هواپیماهای بدون 
سرنشین، در دو سال اخیر، سبب ایجاد 
مجادالت مختلفی در سطوح مختلف 
کمیتی در کشور شده اند.  مدیریتی و حا
در حالیکه بخش عمده این مباحث، 
بر کاربردهای نظامی این فنآوری تمرکز 
دارد، استفاده غیرنظامی از این نوع 
هواپیما ها، مسائلی جدی را پیش 
که روش مطمئنی برای  پای دولت، 
تنظیم فعالیت پهپادها ندارند، قرار 
کز مختلف دولتی و  داده است. مرا
حکومتی از درگیر شدن در مباحث 
مختلف استفاده از پهپادها به دلیل 
مسائل امنیتی و صیانتی حذر داشته 
گرایش منفی، سبب شده  اند. این 
است تا درباره چگونگی بهره وری 
از پهپادها، به نفع جامعه، چندان 
گفتگویی صورت نگیرد. از  بحث و 
که درجة آزادی پهپادها، بی  آنجا
نهایت است، وضع قوانین و مقرراتی 
که بتواند ضمن ایجاد سهولت استفاده 
کاربران، درجه آزادی بینهایت  برای 
کاری بسیار دشوار  کند،  کنترل  آن را 
کنون در کشورهای  است. این امر هم ا
مختلف با توجه به فرهنگ های مختلف 
کاربری پهپادها  آنها و همچنین نوع 
بسیار متفاوت بوده و دائمًا درحال به 

روزرسانی است.
هنوز قانون یکپارچه ای که بتوان به آن 
استناد کرد که شامل کلیه ممنوعیت 
ها و محدوده های مجاز باشد، به 
درستی وضع نشده است. به همین 
خاطر این امر یکی از مهمترین اموراتی 
کشور ایران با توجه به  که در  است 
موقعیت بسیار حساس آن باید به آن 
پرداخته شود و الگوی مناسبی برای 
ساماندهی پهپادهای مورد استفاده 
در ایران، چه در بخش تجاری و چه 
کند. پهبادها  در بخش نظامی، ارائه 
می توانند به عنوان نودهای ایجاد 
شبکه های اقتضائی مورد استفاده 
قرار گیرند و سرویس های اینترنت را در 
نقاط محدود ارائه کنند. درحال حاضر 

 مطالعاتی درخصوص بهینه سازی
 و ایجاد ثبات در استقرار پهبادها 
برای ارتباط بکهال پایدار درحال 
انجام است و این ارتباطات می تواند 
سرعت انتقال داده را تا مرتبه ده برابر 

افزایش دهد.

   استفاده از خودروهای خودران 
در جاده های کشور

پیشرفتهای حوزه های مرتبط با فناوری 
اطالعات نظیر هوش مصنوعی و اینترنت 
اشیا، موجب تحوالت گسترده ای در 
صنایع مختلف از جمله خودروسازی 
شده است. صنعت خودرو با هدف 
کاهش هزینه ها، ارائه محصوالت متنوع 
کارآیی، غلبه بر مشکالت  و افزایش 
زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی 
و در نهایت ایجاد بازارهای جدید به 
گذاشته  عرصه خودروهای خودران پا
است. پیش بینی اینکه خودروهای 
خودران، سهمی بزرگ در سالیان آتی 

خواهند داشت سخت نیست.   

   استفاده از هوش مصنوعی و روبات 
ها در صنایع مختلف کشور

 آینده ای را تصور کنید که در آن ماشین 
ها در بسیاری از مشاغل، جایگزین آدمها 
کارخانه ها بدون مداخله  شده اند. 
کاال های بادوام می  آدمی، به تولید 
پردازند، شبکه های ترابری به شکل 

خودکار فعالیت می کنند و تولید مواد 
غذایی بدون نیاز به استخدام کارکنان، 
انجام می شود. ممکن است که در نظر 
اول، این یک جامعه آرمانی باشد اما از 
میان رفتن مشاغل و بیکاری گسترده، 
می تواند سامانه های اقتصادی را بی 
ثبات سازد و ثروت را بیش از پیش در 

گروه نخبه متمرکز کند. دست یک 

   خصوصی شدن داده ها 
 در حال حاضر، دولت با مسائلی همچون 
شفافیت و آزادی داده ها سروکار دارد 
کنون دیگر اینها مسائل  حال آنکه ا
دیروزند و نه امروز. مسائل بنیادی تری 
که دولت می بایست با آنها دست و 
که چگونه  کنند، این است  پنجه نرم 
می توانند مالکیت بیشتری بر داده های 
خود داشته باشند، چگونه می تواند 
کند، و چگونه  کنترل  ارائه داده ها را 
می تواند به این وسیله مشروعیت 
خود را تقویت کرده و نیز نقش روشنی 
را در این اوضاع دگرگون شونده برای 
خود ترسیم نماید. در آینده نزدیک، 
مسئله های که دولت می بایست با آن 
کلنجار بروند این است که دولت چگونه 
داده های الزم برای انجام وظایف و 
عملیات خود را تأمین خواهند کرد در 
که  که سامانه ها و فرایند هایی  حالی 
این داده ها را تولید می کند، در اختیار 
دولت نیست. آینده ای را تصور کنید 

که در آن، دولت مجبور به خرید داده 
ها از سازمان های خصوصی هستند 
بدون آنکه چندان نسبت به درستی 
این داده ها مطمئن باشند. در دو 
گذشته، دولت بیشتر خدمات  دهه 
گذار کرده  فاوا را به بخش خصوصی وا
گذاری ها، دولت را از حیث  است، این وا
اطالعاتی آسیب پذیر کرده است چرا که 
کردن سامانه های خود و  برای به روز 
برای هر نوع نوآوری به بخش خصوصی 
وابسته شده است. در آینده نزدیک، 
دولت، برای اداره حیاتی ترین دارایی 
خود یعنی داده ها و اطالعات مربوط به 
شهروندان، سازمان ها و جوامع مردم 
نهاد، از ظرفیت محدودی برخوردار 
خواهد بود مگر آنکه شرایط به شکل 

بنیادینی دگرگون شود.

کچین بر فناوری های مالی    تأثیر بال
 یکی از این فناوری های نوین، فناوری 
کچین( است، این  زنجیره بلوک )بال
گیری از الگوی دفتر  فناوری با بهره 
کل )پایگاه ها داده(  توزیع شده انتقال 
دارایی را در سطح جهان در کسری از 
کنش و به  کارمزد ترا کم ترین  ثانیه با 
صورت شفاف ممکن می سازد. در 
فضای فناوری زنجیره بلوک و اینترنت، 
پارادایم های تعامالت مالی بین  المللی 
گیری داشته است. یکی  تغییر چشم 
از این تغییر رویکردها تمرکززدایی 
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تغییر مبنایی  این  است، در واقع 
برای سیاست های خودکنترلی و خود 
تنظیمی خواهد بود. بیت کوین اولین 
که باعث  و جدیترین تهدیدی است 
تغییرات انقالبی در مبادالت مالی 
بین المللی شده است و در آینده شکل 
گیری پیمان های پولی بین المللی 
که  کچین خواهیم بود  مبتنی بر بال
منجر به زیر سوال رفتن سلطه دالر 

خواهد شد. 

چالش های حوزه حکمرانی سایبری
تعریف  ز  ا تلقی ها  ز  ع طر تنو    

حکمرانی سایبری 
 در این فضا مفاهیمی مانند »حکمرانی 
سایبری«،»حکمرانی دیجیتال«،»حاکمیت 
اینترنت«، »حکمرانی فضای سایبری« 
و.. مطرح می شود که موضوعات بسیار 
با اهمیتی است اما در برخی موارد این 
مفاهیم مبهم هستند و نسبت این 
مفاهیم با یکدیگر واضح نیست و ممکن 
است به جای هم مورد استفاده قرار 
گیرند.  به نظر می رسد شاهد تحول 
گرایی فناورانه« به»  مفاهیم از »ملی 
گرایی دیجیتال« و بعد از آن به  ملی 
کمیت  کمیت دیجیتال« و »حا »حا
داده« هستیم. امروز مهم ترین بحث 

کمیت داده« است. موضوع«حا
 قبال داده وجود داشت ولی این داده 
تبدیل به اطالعات نمی شد ولی در 
حال حاضر به کمک هوش مصنوعی 
که داده  این امکان فراهم می شود 
تبدیل به اطالعات شود و بتوان از 
گذاری داده محور  داده در سیاست 
استفاده کرد. هنگامی که از حکمرانی 
سایبری یا حکمرانی فضای سایبری 
گوییم، سه مفهوم را می  سخن می 

توانیم موردنظر قرار دهیم:

    حکمرانی بر فضای سایبری:
 حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی 
را برای شکل دادن به فعالیت ها در 
کنند،  فضای سایبری تدوین و اجرا 
رویه های عمل قانونی و مشروع را در 
فضای سایبری تعیین کنند و روابط میان 
گروه های اجتماعی مختلف  بازیگران و 

کنند. را تنظیم 

   حکمرانی در فضای سایبری:
کمیت   حکومت ها سعی می کنند حا
سرزمینی خود را در فضای سایبری 
کنند. برای مثال،  بازتعریف و ِاعمال 
آنها دامنه های ملی تعریف می کنند، 
در پی امنیت سایبری شهروندان خود 
هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط 
میدهند یا آنها را با توجه به فضای 

کنند. سایبری تعدیل می 

  حکمرانی از طریق فضای سایبری:
کمیتی خود   حکومت ها وظایف حا
را از طریق فضای سایبری انجام می 
دهند. برای مثال، خدمات دولتی از 
طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم 
»دولت الکترونیک« در این حوزه 

جای می گیرد.

   فقدان راهبرد در حوزه حکمرانی 
سایبری

 در بحث حکمرانی سایبری علی رغم 
نهاد های متعددی، متولی  اینکه 

هستند اما همچنان فاقد یک راهبرد 
در حوزه حکمرانی سایبری هستیم. 
در این حوزه، رویکردهایی وجود دارد 
اما فاقد راهبرد مشخص هستیم. در 
این زمینه فعالیت های انجام شده 
کنده و محدود. مثاًل  اما به صورت پرا
برای همکاری سایبری با یک کشور و یا 
شرکت در یک اجالس، همکاری های 
بین سازمانی اتفاق می افتد اما این 
همکاری ها موردی و محدود است و 
راهبرد مشخصی در این زمینه وجود 
ندارد. در این زمینه مبنای پژوهشی 
و نظری که مورد توافق همگان باشد 
نیز وجود ندارد. مهمترین سند در این 
زمینه، سند الزامات شبکه ملی اطالعات 
است. وزارت ارتباطات نقشه راه شبکه 
ملی اطالعات و سند معماری را ارائه 

که در آنجا، بیانیه ای منتشر شد  داد 
که نگاه راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران به بحث حکمرانی سایبری 
معرفی شده است. اما ممکن است 
این نگاه راهبردی مورد تأیید همگان 
نباشد و نیاز به بحث و بررسی در این 
زمینه وجود دارد. از سویی این نگاه 
که در  که طرز تلقی هایی  وجود دارد 
حال حاضر در زمینه حکمرانی سایبری 
وجود دارد، مبنا دارد اما این مبنا، 
منطقی و عقالیی نیست و الزام است 
گیرد. از سوی  مورد تجدید نظر قرار 

دیگر طرز تلقی یکسانی درخصوص 
حکمرانی سایبری در ایران وجود 
غ از  ندارد و بخش های مختلف، فار
کارکردهایشان در طیفی از تعاریف 

گرفته اند. قرار 

کمیت     نحوه تعامل بخش هایی از حا
کشور با فناوری های نوظهور

کشور، روند   طی سالهای اخیر در 
گیری و توسعه  مشخصی برای شکل 
فناوری های نوظهور پیگیری شده 
است که هم در عرصه نهادسازی و هم 
در عرصه سیاستگذاری و برنامه ریزی 
به خوبی مشهود است. گامهای این 

روند عبارتند از: :
1_خواب فناورانه: غفلت از روند توسعه 

گیری فناوری؛ و فرا

2_خواب زدگی فناورانه: غفلت عالمانه 
گیری فناوری.  از روند توسعه و فرا
کشور شده ولی آن را  فناوری وارد 

انکار میکنیم . 
گذاری  3_کاتولیسیزم فناورانه: ارزش 
کمانه-غیرکاربرانه( فناوری  مجرد )حا
ها به این معنا که آیا فناوری در راستای 
کمیت است یا خیر. چنانچه  تقویت حا
کمیت و در  فناوری مورد قبول حا
کمیت باشد مورد  راستای منافع حا
پذیرش قرار میگیرد. جایگاه آن در 
ح های تحول  نقشه های جامع، طر

کردن آن  راهبردی و برای اجرایی 
ساختار و ستادهای ملی تعیین می 
شود و بودجه تخصیص پیدا می کند. 
گی فناوری مقبول عبارت است از:  ویژ
کنترل پذیر، دستور پذیر، وابسته به 
گی های استقالل.  کمیت، فاقد ویژ حا
در صورت عدم پذیرش فناوری های 
نامقبول، ممکن است فناوری مورد 
»اقبال عامه« قرار گیرد و بودجه آن از 
طرف مردم تأمین شود. و در نهایت 
با »فشار عامه« و بحران عامه» مواجه 

شویم. 
4_پروتستانیسم فناورانه: بعد از این که 
فشار جامعه زیاد شد و موضوع تبدیل 
کمیت  به بحران شد، فناوری از سوی حا
پذیرفته میشود مانند جریان ماهواره، 
اینترنت و... این فناوری ها پیوسته با 
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  انقالب صنعتی چهارم را می توان
 ب���ا گس���تره ای از فناوری ه���ای نوی���ن 
تعری���ف نم���ود که گس���تره ای از هوش 
مصنوعی، رباتیک، اینترنت اش���یاء، 
بالکچین، خودروهای بدون سرنشین، 
کالن داده؛ یادگیری ماشینی؛ واقعیت 
مج���ازی؛ پرینت س���ه بع���دی؛ و ... را 

پوشش می دهد

   راهب���رد پیش���نهادی ب���رای ایران، 
 می تواند راهبرد »درون زای برون نگر«
کمیت سایبری باشد. این  در عصر حا
رویک���رد از پتانس���یل الزم برای ایجاد 
ت���وازن بین اینترن���ت آزاد، ارزش های 
داخلی و مس���ائل ملی و هنجارهای 
بین الملل���ی برخ���وردار اس���ت و م���ی 
تواند تامین کننده استقالل سایبری 

کشور باشد

چالش های مختلفی در مسیر شکل 
که برخی  گیری خود مواجه بوده اند 
از آنها عبارت اند از: 1_وابستگی به یک 
نهاد دولتی سیاستگذار،2_ ضعف در 
سیستم تجاری سازی و بهره برداری 
از نتایج دستاوردهای تحقیقاتی،3_ 
کردن و رقابت  ضعف در اقتصادی 

کردن. پذیر 
کز مطالعاتی فعال مرتبط با   نبود مرا
مباحث مختلف حکمرانی سایبری 

در کشور 
د  یکر و ر با  صی  خا تی  لعا مطا کز  مر
مطالعاتی پیرامون مباحث مختلِف 
حکمرانی سایبری در کشور فعال نمی 
کز مطالعاتی فعال،  باشد. نبود مرا
سبب شده است تا این تفکر تقویت 
که توسعه حکمرانی سایبری  شود 
کشور فقط و فقط بر عهده دولت  در 
می باشد و برنامه ریزی برای ایجاد 
توسعه حکمرانی سایبری بدون حضور 
کمیت امکان پذیر نباشد.  دولت و حا
ع  مسئله حکمرانی سایبری موضو
تازه ای است و عدِم شناخت جامع از 
فرصت ها و توانمندی های حکمرانی 
گاهی بهره  سایبری، ضعف فرهنگی و ناآ
کنندگان، و رویکرد  برداران و مصرف 
کمیت همگی  نامشارکت جویانه حا
کز مطالعاتی فعال  ریشه در نبود مرا
دارد. درصد قابل توجهی از تصمیم 
کشور  اجرایی  و مسئولین  سازان 
دانش تخصصی مناسبی، برای درک 
توانمندی های حکمرانی سایبری را 
ندارند، لذا الزم است مطالبی به زبان 
بسیار ساده برای آنها تولید گردد تا درک 
عمومی آنها از ضرورت توسعة فناوری 

اطالعات افزایش یابد.

 چالش های توسعه منابع انسانی 
حکمرانی سایبری

 از مهمترین این چالش ها می توان 
موارد ذیل را برشمرد: 

 •تمایل نخبگان و متخصصین آموزش 
دیده برای خروج از کشور؛ 

کار؛  • کمبود متخصصین آشنا به 
• عدم یکپارچگی بین آموزش های 
کار در حوزه حکمرانی  و نیاز بازار 

سایبری؛
که موجب عدم   • تصویب قوانینی 
کشور  توسعه حکمرانی سایبری در 
می شود، مانند قوانین سخت گیرانه 
در پرداخت حقوق به متخصصین 

کارمندان دولتی؛ مانند 
 • عدم وجود سند راهبردی در حوزه 
توسعه حکمرانی سایبری در کشور؛ 

• غلبه نگاه سلبی و محدودیت ساز 
بر نگاه ایجابی در بحث حکمرانی 

سایبری؛ و 

• نبود مؤسسات سیاست ساز در 
حوزه حکمرانی سایبری و توسعه 

منابع انسانی

   راهکارهای قابل ارائه برای ایجاد 
ساختارهای بهینه مرتبط با حکمرانی 

سایبری
 کشور ایران، در تاریخ پرفراز و نشیب 
خود، دوره های انتقالی )گذار( متعددی 
را تجربه کرده است. مسئله اصلی در 
همه این دوره ها، چگونگی برپایی 
نظمی جدید در ساختار سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، به دلیل ضرورت 
وداع با )حداقل بخش از( عناصر فرهنگی 
موجود و پذیرش عناصر جایگزین 
که در  بوده است. واقعیت آن است 
بروز وضعیت فعلی حکمرانی سایبری 
در جمهوری اسالمی ایران، مجموعه 
درهم تنیده ای از عوامل شناخته شده 
و بسیاری عوامل هنوز ناشناخته در 
یک بستر اجتماعی و فرهنگی دخیل 
که بدون توجه به آنها در یک  است 
قالب تحلیلی نظام مند، هیچ تدبیر و 
اقدامی نه تنها به حل و یا کاهش مسئله 
منتهی نمی شود که چه بسا بر دامنه، 

عمق و شدت آن نیز بیفزاید
صحنه ای که اینک در ارتباط با وضعیت 
حکمرانی سایبری در برابر ما قرار دارد 
حاصل اقدامات برنامه ریزی شده و 
برنامه ریزی نشده، اقدامات فردی و 
جمعی در بدنه جامعه، در یک دورة 

گرچه بار  تاریخی کوتاه مدت است که ا
اصلی مسئولیت آن متوجه دولت ها و 
نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور 
است، اما دیگر کنش گران عرصه های 
مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی، بخش خصوصی 
و مردم، نیز در به وجود آمدن آن بی 
تأثیر نبوده اند. تحوالت سال های اخیر 
باعث شده است که نقش سازمان های 
حکمرانی چندذینفعی اهمیت پیدا 
کند. این سازمان ها سه نقش مهم 
»تصمیم سازی«، »هنجارسازی« 
کنند.  و یا »روایت سازی« را ایفا می 
که  باید این نکته را مدنظر قرار داد 
این مسائل و مشکالت، منحصر به 
ایران نیست و همه دنیا با آن مواجه 
 هستند. راهبرد پیشنهادی برای ایران، 
می تواند راهبرد »درون زای برون 
کمیت سایبری باشد.  نگر«در عصر حا
این رویکرد از پتانسیل الزم برای ایجاد 
توازن بین اینترنت آزاد، ارزش های 
داخلی و مسائل ملی و هنجارهای 
بین المللی برخوردار است و می تواند 
تامین کننده استقالل سایبری کشور 
باشد. در این چارچوب بخشی از 

توصیه ها عبارتند از:
گذاری فعاالنه« در برابر  * »سیاست 
گذاری صرف«: این روزها  »قانون 
صحبت از اینترنت آمریکایی و اینترنت 
چینی می شود. ایران باید مشخص کند 
که کدام رویکرد را به موضوع اینترنت 
میپذیرد. اینترنت آمریکایی، اینترنت 
چینی و                                                                                                                                                                          مدل سومی را قرار است مدنظر 
قرار دهد. به این منظور نیازمند رویکرد 
سیاستگذاری فعاالنه در عرصه حکمرانی 

فضای سایبری هستیم.
*»فهم فناوری های انقالبی« در برابر 
کسی های  گری سنتی«: جریان تا »تنظیم 
اینترنتی نشان داد که با فهم گذشته از 
کمیت گری و اعمال حا  مفهوم تنظیم 
 نمی توان با پدیده های جدید و فناوری های 
جدید مواجه شد و الزم است با درک این 
مفاهیم، در ساختارهای تصمیم گیری 

کرد. تغییراتی ایجاد 
گرایی داده محور«در برابر  *»حمایت 
»وابستگی به درآمدهای نفتی«: استعاره 
جدید »داده در عصر جدید مانند نفت 
در زمان قدیم است«،به نقش مهم داده 
به عنوان سوخت و محرکی برای فناوری 
و نوآوری اشاره دارد. داده به عنوان 
نفت جدید است بنابراین در حکمرانی 
که  سایبری باید این اجازه داده شود 
کشور استخراج، حفظ  داده در داخل 

و تبدیل به ارزش افزوده شود.
 )nationalization data ( »ملی سازی داده«* 
در برابر فیلترینگ و مسدودسازی: حکمرانی 
بر داده وحکمرانی با داده موضوع مهمی 

در عرصه حکمرانی سایبری است. بدین 
معنا که هم داده را ملی می کنیم و هم از 
داده برای حکمرانی استفاده می کنیم. 
برای مثال شهرداری داده های شهری 
را در اختیار اپلیکیشن های مسیریاب 
داخلی قرار داد و این موضوع باعث ایجاد 
مزیت برای یک اپلیکیشن ملی نسبت 

به نمونه خارجی می شود
کم شدن رویکرد کارآفرینی سیاستی  *حا
)Policy Entrepreneur( به جای غلبه 
کم بر موضوع  رویکرد پیمانکاری: نگاه حا
فناوری اطالعات، نگاه پیمانکاری 
است. رویکرد پیمانکاری باید به رویکرد 
کارآفرینی تغییر کند. در زمانی که اغلب 
بازیگران این عرصه حافظان وضع 
کارآفرین سیاستی برهم  موجودند، 
زننده وضع موجود و پیام آور وضعی 

دیگر است.
 او با اشتیاق برای تغییر و تحول و برهم زدن 
گذاری  وضع موجود پا به میدان سیاست 
گذارد. کارآفرین سیاستی کسی است  می 
که با نوآوری و خالقیت و با متقاعد کردن 
سیاستگذاران و مخاطبان خط مشی ها 
می کوشد تا نظرات آنها را نسبت به موضوع 
کرده و تدوین و  گذاری جلب  سیاست 

تصویب آنها را تسهیل نماید. 
ز  ا کشور- شمول  یم  پارادا *تغییر 
ش  ز ر ا به  نه  کما حا ی  ر ا گذ ش  ز ر ا
کاربرانه فناوری ها و عمودها:  گذاری 
راهبردی که به عنوان راهبرد ملی در 
عرصه سایبری تعریف می شود باید 
گروه ها  کننده منافع همه  تأمین 
باشد و لزومًا صرفًا تأمین کننده منافع 

کمیت نباشد. حا
* پذیرش نظریه بسط قدرت به جای 

اعمال قدرت
تعریف  ز  ا تلقی  ز  *یکسان شدن طر

حکمرانی سایبری. 
*نهادینه شدن توسعه پویا و پایدار علوم 

مرتبط با حکمرانی سایبری. 
*ایجاد زمینه مناسب براى بهره مندی 
از مزایای حکمرانی سایبری در جهت 

کیفیت زندگی مردم.  ارتقاى 
*دستیابی به سهم مناسبی از اقتدار مّلی 
و جهانی با استفاده از توسعه مفاهیم 

حکمرانی سایبری. 
*توسعه منابع انسانی به منظور نهادینه 
سازی علوم مرتبط با حکمرانی سایبری 

و ارتقای قابلیت های مدیریتی. 
و  *شبکه سازی میان عناصر فعال 

نهادهای موجود.
*توسعه و به کارگیری حکمرانی سایبری 
و  معه  جا سی  سا ا ت  معضال حل  ر  د

اولویت های کالن کشور.
کید بر تعامل بین المللی و رویکرد برون  *تأ
کار شکار فرصت های  گرا و ایجاد ساز و 

مختلف جهانی و حفظ و تداوم آن. 



 رهبر انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با 
جلسه هیئت دولت در تاریخ99/۰6/۰2 
بار دیگر اهمیت فضای مجازی و نقش شبکه 
ملی اطالعات برای مدیریت این فضا را 
گوشزد کرده و فرمودند:بنده روی مسئله ی 
کید شبکه ی مّلی اّطالعات این  همه تأ

 

 می کنم. این شورای عالی فضای مجازی و 
مرکز مّلی فضای مجازی که تشکیل داده ایم 
که این ]شورا[  و بنده اصرار داشتم و دارم 
تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت 
گیری کنند و اجرا کنند، به  کنند و تصمیم 
خاطر اهّمّیت این مسئله است؛ نمیشود 
این مسئله را رها کرد. و من میبینم که آن 
ج داده نمی شود.برای  اهتمام الزم به خر
بررسی بیشتر این مسئله و دالیل کم کاری 
مسئولین در این زمینه، پایگاه اطالع رسانی 
رهبر معظم انقالب اسالمی گفتگویی با آقای 
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای 
عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا 
انجام داده است که به حسب اهمیت در 

ویژه نامه عماد منتشر می شود.

  با توجه به اینکه رهبر انقالب در بیانات 
کید ویژه ای بر اهمیت فضای  اخیرشان تأ
مجازی داشتند و به »شبکه ملی اطالعات« 
کردند، این شبکه چیست؟ و چه  اشاره 

کاربردهایی دارد؟
 بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ در دو دهه ی گذشته 
و به خصوص در دهه ی اخیر بحث فضای 
مجازی خیلی شتاب گرفته، تحوالتش خیلی 
گیرتر شده است. یک  بیشتر شده و آثارش فرا
زمانی فقط یک سری اطالعات در کامپیوترها 
بود، ولی بعدًا باهم شبکه شدند و از این طریق 
خدمت دادن به جامعه شروع شد و این روند 
کرد. این روند  به همین شکل توسعه پیدا 
که فضای مجازی در  توسعه به نحوی شد 
همه ی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و راهبردی روزبه روز تأثیرگذارتر باشد. 
زمانی جامعه دو فضایی گفته می شد، یعنی 
یک فضای مجازی و یک فضای واقعی، اّما 
حضرت آقا در بیانات اخیرشان فرمودند: 
»همه ی این ها حقیقی شده«، یعنی امتزاج 
که در تمام  این ها آن قدر درهم تنیده است 
زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی که در فضای واقعی بود، در فضای 
مجازی امتداد پیدا کرده و این یعنی یکپارچگی 

تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.
در نتیجه، حکمرانی کشور که تا االن در حوزه ی 
حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای 
کمیت  کند. اعمال حا مجازی امتداد پیدا 
که در حوزه ی واقعی  و سیاست های نظام 
تعریف شده بود، حاال باید به حوزه ی فضای 
مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش 
کمیت و حکمرانی  یک بحث مفصلی است. حا
که دو لفظ مختلف اند در عصر امروز که مبتنی 
گیری  بر فضای مجازی است، در حال شکل 
است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این 

کاری  حوزه، سیاستگذاری ها و فرآیندهای 
خودشان را تدوین کردند.

در حکم اّول حضرت آقا در 17 اسفند 139۰ 
ابالغ فرمودند که در رابطه با تشکیل شورای 
عالی فضای مجازی برای استفاده از فرصت ها 
و صیانت ناشی از آسیب های فضای مجازی 
تشکیالتی به نام شورای عالی فضای مجازی 
گیری در حوزه ی  برای هماهنگی و تصمیم 
این فضا ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام 
حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال 
1394 هم ایشان این را تقویت کردند. حضرت آقا 
کید بر اهمیت کار شورای عالی فضای  ضمن تأ
مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که: 
»باید در شورا به نحوی برنامه ریزی کنیم که 
کشور قدرت سایبری اش در حد قدرت های 
کلی  تأثیرگذار جهانی بشود.« این دیدگاه 
گر بخواهد پیاده شود چه  است. حاال این ا
کلی چه  معنی دارد؟ این سیاست و فرمان 

مسیری دارد؟
گونی  البته در فضای مجازی بحث های گونا
ح است، ولی تمام بخش های سیاسی،  مطر
اقتصادی، حتی راهبردی و غیره، روی زیرساختی 
ایجاد می شود و آن زیرساخت »شبکه ی ملی 
اطالعات« است. بنابراین زیربنای اصلی 
فضای مجازی شبکه ی ملی اطالعات خواهد 
گر ما این زیربنای اصلی را  بود. به عبارت دیگر ا
نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه های 
مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال 

کمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل  حا
کمیت  ما در فضای  گرفت. یعنی حا خواهد 
گیرد  مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می 
که چیز نامربوطی است. این اصلی ترین دلیل 
گر  برای ایجاد شبکه ی ملی اطالعات است. ا
کمیت ما در حوزه ی  این شبکه تشکیل شود حا
فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد 
کمیت از  گر تشکیل نشود این حا می شود، و ا
دست  ما می رود و در حوزه های اقتصادی و 
اجتماعی به دست خارجی ها می افتد. کمااینکه 
االن شما این ها را می بینید. بنابراین هرچه 
تأخیر در ایجاد زیرساخت فضای مجازی کشور 

کنیم. باشد بیشتر ضرر می 
ملی شبکه  د  یجا ا لیه  ّو ا ه ی  ید ا  

ح شد؟  اطالعات از کجا مطر
ح  از دو دهه ی پیش این بحث در کل دنیا مطر
بوده و از همان زمان کشورهای مختلف راه های 
خاص خودشان را طراحی کردند و جلو می برند. 
کنم حول وحوش سال 8۰ بود  در ایران فکر می 
که یکی از معاونان وقت وزارت ارتباطات این 
ح کردند  ح کلی مطر ایده را به صورت یک طر
و به مجلس هم ارائه دادند و مسیری را شروع 
کردند. البته در ابتدا نه تحت عنوان شبکه ی 
ح تحت عنوان  ملی اطالعات، بلکه این طر
که  شبکه ی ملی اینترنت پیگیری شد. بعد 
معلوم شد اینترنت یک امکان بین المللی 
است و ما باید در داخل فقط زیرساخت و 
سرویس های مرتبط با آن را ایجاد کنیم. به مرور 

در برنامه ی پنجم هم این قضیه تحت عنوان 
ح شد، ولی در آن  شبکه ی ملی اطالعات مطر

زمان صرفًا تعریفی از آن ارائه شد.
وقتی که مسئولیت دبیری شورای عالی فضای 
مجازی به بنده سپرده شد، ما یک تعریف 
مشخص به عالوه ی الزامات آن، طراحی 
کردیم و در جلسه ی پانزدهم شورای عالی 
کثریت مطلق اعضایی که در  فضای مجازی با ا
جلسه بودند به تصویب رسید. ما موظف بودیم 
که مصوبات شورای عالی را جهت استحضار 
گر ایشان نظر  خدمت حضرت آقا بفرستیم که ا
خاصی دارند بفرمایند. شاید تنها مصوبه ای که 
در طول این نه سال حضرت آقا روی آن دستور 
دادند و پی نوشت فرمودند همین مصوبه بود. 
ایشان نوشتند: »مصوبه ی خوبی است، خبر 
اجرایی شدنش را به من بدهید«. از این نظر 
کنند، این یک مصوبه ی  که ایشان مطالبه می 
گر ما شبکه ی ملی  بسیار مهمی است. یعنی ا
اطالعات داشته باشیم، فضای مجازی مستقل 
ح های  برای خودمان خواهد بود. البته طر
مهم دیگری هم در پیوست اّول حکم حضرت 
 آقا بود، ولی شاید خیلی هایش اجرا نشدند 
کم وبیش اجرا شده باشند. البته از همان  یا 
موقع که آن شش بند به عنوان الزامات فضای 
مجازی در دی ماه 1392 مصوب شد، آن ها را 
یک مقدار دقیق تر تفصیل دادیم. بعد از من 
هم، وقتی آقای دکتر فیروزآبادی دبیر شورای 
عالی شدند، در تابستان 1395 سند دیگری 
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گالیه رهبر معظم انقالب اسالمی از تعلل در تکمیل شبکه ملی اطالعات

 وقتی اروپا هم می خواهد
 از بند اینترنت کالیفرنیایی رها شود



دوباره درباره ی شبکه ی ملی اطالعات به نام 
»سند تبیین الزامات شبکه ی ملی اطالعات« 
تصویب شد که آن هم سند بسیار مهمی است 

و این ها مرجع ما هستند.
ح   یکی از مهم ترین موضوعاتی که مطر
است و رهبر انقالب هم در دیدار هیئت دولت 
کید داشتند، سرعت پایین پیشرفت  بر آن تأ
کند   اآلن روندش 

ً
این پروژه است. ظاهرا

شده است. دلیل آن چیست؟
  بله درست است، یکی از دالیلی که این مسئله 
نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن 
نظارت ملی، نظارت مرکز ملی فضای مجازی 
اعمال نشد. االن هم اعمال نمی شود. این 
کارش  مسئله  تا االن هم ادامه دارد. هیچ 
هم نمی شود کرد، مگر اینکه براساس قانون 
تخصیصی بودجه به وزارت ارتباطات منوط به 
گر قانون  تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. ا
نمی شود، الاقل رئیس جمهور به عنوان مقام 
باالتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به 
آن دستگاه دستور دهد که بودجه ی شبکه ی 
ملی اطالعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای 
مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی 

ح هایشان را کنترل کند. بتواند طر
یک نگرانی خیلی جدی در افکار عمومی   
مبنی بر اینکه راه اندازی شبکه ی ملی اطالعات 
ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین المللی 
کند وجود دارد. این شبهه چقدر  قطع می 

درست است؟
 این شبهه را کسانی که می خواستند این شبکه 
شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این 
فرضیه صددرصد غلط است. االن در جاهای 
مختلف بحث ایجاد شبکه ملی، به طرق 
کره ی جنوبی بیشتر  مختلف پیش می رود. 
اطالعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود 
هشتاد تا هشتادوپنج درصد اطالعات مورد 
نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می شود. 
گر یک چیزی در داخل موجود نباشد  تنها ا
کنند. اینترنت به عنوان یک  کار را می  این 
سرویس الزم در شبکه ی ملی اطالعات و جزو 

شبکه است.

در اروپا همین فرآیند جلو می رود. من یک 
بحث مفصلی اواخرسال1397 در شورای عالی 
کردم که االن هر کشوری سازوکارهای متناسب 
کار خودش را  کشوری  خودش را دارد و هر 
کند. هم اروپا، هم چین و هم روسیه این  می 
کنند. سال گذشته در مجمع جهانی  کار را می 
آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا 
تشکیل شد، مکرون رئیس جمهور فرانسه 

ح کرد که االن دو جور اینترنت  رسمًا این را مطر
داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت 
چینی. ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته 
گوید. علتش این  باشیم. چرا اروپا این را می 
است که پلتفرم غول های سرویس دهنده ی 
آمریکایی مثل گوگل، فیس بوک و غیره تمام 
زمام و اختیار اروپایی ها را در همه چیز گرفته اند. 
مثاًل در انتخابات برگزیت، فیس بوک عماًل نظر 
کرد. بعدًا  خودش را به انگلیسی  ها تحمیل 
کربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و  هم مارک زا
گفتند شما چرا  همین طور مجلس انگلیس 
کار را انجام دادید. فیس بوک  و چگونه این 
حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. 

اطالعات هشتاد میلیون را به یک شرکت 
تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این 
تأثیرات در حوزه ی اقتصادی و اجتماعی هم 
وجود دارد. به  همین دلیل اروپایی ها به فکر 
کار خودشان را  که خودشان زمام  افتادند 
به دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست 

پلت فرم های خارجی می افتد.
این تصور که سرویس اینترنت قطع می شود، 
گزاره ای ساختگی است از آن هایی که می خواهند 
این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور 
کنند. سواد  اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می 
فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر 

کنند به عینه پایین است. می 
نقش شبکه ی ملی اطالعات در پدافند 

غیرعامل کشور چیست؟
 االن فضای مجازی تمام عرصه های کشور را در 
برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در 
این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می افتیم و 
مجبوریم صحنه را به خارجی ها بسپاریم. ما 16 
یا 17 زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت های 
بانکی، حمل ونقل، نفت، آب وبرق، سالمت، 
آموزش و غیره. این ها در حوزه ی فضای مجازی 
گیرند . وقتی کرونا آمد مجبور  دارند شکل می 
شدیم آموزش ها را در حوزه ی فضای مجازی 
کاری ندارم.  ببریم، حاال موفق بود یا نبود را 
ولی عماًل دیدیم بعضی زیرساخت ها آماده 
نیست و مشکالتی نیز وجود دارد. در حوزه ی 

بانکی هم همین طور است. در حوزه ی انرژی 
گذشته در  نیز به همین شکل است. سال 
جریان تحریم ونزوئال، آمریکایی ها نیروگاه برق 
اصلی ونزوئال که هفتاد درصد برق این کشور 
کند، از کار انداختند و یک بخش  را تامین می 
بزرگی از آنجا شش ماه برق نداشت. در ایران از 
کس  این طریق روی سایت نطنز ویروس استا
نت را پیاده کردند. یعنی به عبارت دیگر با این 
کار یک بخش از انرژی شما را از کار می اندازند. 
که بحث های سایبری خودش را  اینجاست 
نشان می دهد. االن درحوزه ی بانکی بخش 
بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی 
ارائه می شود. البته شبکه ی خاص خودشان 

را دارند و هنوز در شبکه ی ملی اطالعات وارد 
نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت 
بانکی ما مثل دستگاه های عابر بانک در عرض 
یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می شود. یا مثاًل 

فرض کنید پمپ بنزین ها از کار بیفتد.
گر شبکه های ما دست خارجی ها باشد    ا
اصاًل شک نکنید این اتفاق می افتد. پارسال 
وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری 
که بک اند داخلی بگذاریم، یعنی  داشت 
پوسته های داخلی با ما اّما اصل مسئله 
دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در 
داخل ایران و مردم ما در پوسته های داخلی 
تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند 
کردند. اّما تلگرام با کمک گوگل  کارشان را می 
تمام پوسته های ایرانی تلگرام را خواباند 
که روی آن بودند همه  کسب وکارهایی  و 

خوابیدند! مثال از این واقعی تر؟
من نمی دانم دوستان روی این مسئله چه 
جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. 
بحث شبکه ملی ارتباطات یعنی همین دیگر، 
یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع 
مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه ی 
کاربردی شبکه ی ملی اطالعات است. یعنی 
شبکه های اجتماعی،  موتور جست وجو و 
ایمیل، سرویس های سیستم عامل همه 
گر داخلی بودند  این ها باید داخلی باشند. ا
ما قوه ی پدافند غیرعاملمان دست خودمان 
گر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد  است. ا

که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
گر مطلب یا نکته ای در رابطه    در پایان ا
با نقش رهبر انقالب در ساماندهی فضای 

مجازی مانده، بفرمایید.
  شبکه ملی اطالعات حتمًا باید مدل مفهومی 
علمی داشته باشد، برنامه ی زمان بندی شده ی 
که به تصویب شورای  عملیاتی داشته باشد 
گر همه ی مسائل بخواهد  عالی رسیده باشد. ا
داخل وزارت ارتباطات جلو برود می شود همین 

آش و همین کاسه!
کنم،  که در آخر می خواهم عرض  نکته ای 
اهمیتی است که رهبر انقالب به این مسئله 
دادند و در پیوست حکم اّول و در حکم دوم 
که در آخر  فرمودند و همچنین در جلسه ای 
سال 96 با اعضای شورا خدمتشان بودیم روی 
کردند و همچنین  کید جدی  این مسئله تأ
که وزارت  گزارش هشتاد درصدی  بعد از آن 
ارتباطات داد و مورد تأیید آن کمیته ی ارزیابی 
که  کردند  قرار نگرفت به رئیس جمهور ابالغ 
ح اجرایی، مدل مفهومی و  ظرف سه ماه، طر
برنامه ی زمان بندی داده شود. االن از آن سه 
ماه مدت طوالنی گذشته است. البته وزارت 
ارتباطات یک تکانی خورد و فعالیتی را شروع 
کرد برای اینکه طرحی بدهد و زمان بندی کند. 
ولی باز تمام فعالیتشان در پوشش دیدگاه های 
خودشان است و وارد اصل مسئله نشدند. 
امیدواریم که زودتر این مطالبه ی حضرت آقا 
که مطالبه ی بخش نخبگانی آشنا به مسئله 

هم هست زودتر شکل بگیرد.
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  یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد 
و آن خدمات پایه ی کاربردی شبکه ی 
ملی اطالعات است. یعنی شبکه های 
اجتماعی،  موتور جست وجو و ایمیل، 
سرویس های سیستم عامل همه این ها 
گر داخلی بودند  باید داخلی باش���ند. ا
م���ا قوه ی پدافند غیرعاملمان دس���ت 
گر نبودند ما هر لحظه  خودمان است. ا
باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن 

است بیفتد



فضای مجازی شاید یکی از واقعی ترین 
واقعیت های امروز بشر باشد؛ عرصه ای 
که سبب شده است بسیاری از ساحت های 
زندگی بشر دستخوش تغییرات پیچیده ای شود. 
پدافند غیرعامل نیز حسب مأموریت های خود 
یکی از عرصه های ارتقای آمادگی و تاب آوری 
ملی را در حوزه سایبری تعریف کرده است. برای 
بررسی هر چه بیشتر ابعاد پدافند غیرعامل در 
حوزه سایبری، گفت وگویی با جواد جاویدنیا 
معاون پیگیری امور فضای مجازی دادگستری 
استان تهران ترتیب دادیم که ماحصل آن در 

ذیل تقدیم می شود:

  به عنوان سوال نخست؛  بدون شک در 
شرایط فعلی یکی از مهم ترین حوزه های 
مأموریتی سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
حوزه پدافند سایبری خالصه می شود. در 
شرایطی که زندگی انسانی در حال سایبری 
شدن است، مسئله دفاع، دارای ابعاد جدیدی 
شده است. به عنوان سؤال نخست با توجه 
به شرایط کنونی، جنابعالی پدافند سایبری 

کنید؟ را چگونه معنا می 
توجه به پدافند سایبری در دو بخش حائز 
اهمیت است؛ نخست مسائل زیرساختی و 
سخت افزاری است که مربوط به بستر فضای 
مجازی است و بخش عمده ای از آن به دولت 

گردد. الکترونیک برمی 
دوم؛ بحث محتوا و جنگ شناختی است که از 
مدت ها قبل خود را در قالب تهاجم فرهنگی و 
تغییر نگرش مردم به ارزش ها و اعتقاداتشان 
خود را نشان داده است که به نظر من این بخش 

دوم بسیار حائز اهمیت است.
پدافند سایبری زمانی کارآمد و مؤثر است که 
بتواند برای هر دو بخش برنامه ریزی و مدیریت 

کالن داشته باشد.
که پدافند سایبری   برخی بر این باورند 
به نوعی در مقابل جریان توسعه فناوری قرار 
گیرد. نگاه شما به مسئله فناوری های  می 
نوین مبتنی بر حوزه سایبری چیست و پدافند 
سایبری چه نسبتی با این حوزه های نوظهور 
کند؟ چگونه می توانیم دوگانه استفاده  پیدا می 
از فناوری های نوین و حفاظت از دارایی هایمان 

را در فضای مجازی مدیریت کنیم؟
متأسفانه همیشه در ابتدای ورود فناوری به کشور 
این تقابل بین افرادی که متولی فناوری های 
نوین و زیرساخت ها بودند، وجود داشت و در 
این باره مقام معظم رهبری تعبیر بسیار جالبی 
گوییم از اینترنت  دارند که می فرمایند: »ما نمی 
کید دارند که سرعت  استفاده نکنید« و حتی تأ

اینترنت باید افزایش یابد. 
در واقع پدافند غیرعامل یک موضوع عقالنی 
که این موضوع رنگ و بوی  است و هنگامی 
گونه برداشت  گیرد، این  سیاسی به خود می 
که یک تقابل با فناوری های نوین  می شود 
گرفته است. هنگام احداث جاده،  صورت 
باالخره یک سری پیش بینی ها و مالحظات 
درباره اخطارها و وجود موانع و یک سری 

اقدامات احتیاطی از این قبیل پیش بینی 
می شود. در نهایت، فناوری ها عالوه بر اینکه 
دارای فرصت ها و مزایای بسیاری هستند، 
باید به صورت مدیریت شده مورد استفاده 

قرار بگیرند.
یک اشتباه مصطلحی در زمینه فناوری های 
که  نوین رایج شده و این حوزه را به چاقویی 
کنترلی است،  فاقد اختیار و اراده و ابزارهای 
کنند؛ در صورتی که فضای مجازی  تشبیه می 
و فناوری های نوین این چنین نیست و در واقع 
مانند ابزاری است که در دستان ما قرار دارد، اما 

اختیار و کنترلش در دستان دیگری است.
 فناوری اطالعات به ابزاری تبدیل شده است 

ج از کنترل  که به وسیله ابزارهای کنترلی که خار
و اراده ما است،  می تواند اعمال مدیریت و 
کنترلی  گر ما این ابزارهای  کند و ا حکمرانی 
را در اختیار داشته باشیم، می توانیم از این 
فناوری استفاده و بهره مفید ببریم و دقیقًا 
پدافند غیرعامل در همین موضوعات کارکرد 

خود را نشان می دهد.
که به مثابه یک چاقو است،  فضای مجازی 
کنون هوشمند شده و امکانات کنترلی پیدا  ا
کاربر بود و  کرده است و دیگر نمی توان صرفًا 
که بسیاری از  باید به این نکته توجه داشت 
عملیات های روانی موردی، جمعی، منطقه ای، 
کاوی ها از طریق  تحلیل های شناختی و داده 
همین فضا انجام می شود. به عقیده بنده این 
گونه تناقضی با یکدیگر ندارد و  دو موضوع هیچ 
گر فناوری های  حتی الزمه یکدیگر است، زیرا ا
نوین بدون توجه به مسائل کنترلی گسترش 
یابد، در نهایت یک جا به ضد خود تبدیل خواهد 

شد.  برای برخی این شائبه پدید آمده است 
که راه اندازی شبکه ملی اطالعات به معنای 
فیلترینگ اینترنت در ایران است، در حالی 
کشورها  کنیم پیشروترین  که ما مشاهده می 
کشوری مانند  در حوزه شبکه ملی اطالعات 
کره جنوبی است. لطفًا در این زمینه توضیح 
دهید. در واقع بزرگ ترین جفایی که به شبکه 
ملی اطالعات شده است، هم سنگ سازی 
گر  با بحث فیلترینگ است. به طور مثال، ا
بخواهیم شهری را در یک منطقه ایجاد کنیم، 
اولین مطالبه مردم آن منطقه قبل از تأمین 
نیازها از جمله آب، برق و زیرساخت، موضوع 

تأمین امنیت است. 

گر بهترین امکانات هم در آن منطقه قرار داده  ا
کله و جمعیت  شود، ولی امنیت  تأمین نشود، شا
گیرد و وجود این  شهری در آن منطقه شکل نمی 

امکانات نمی تواند ابزار گسترش باشد.
کارهای  امروزه ظرفیت فروشگاه ها و کسب و 
اینترنتی بسیار بیشتر از وضع موجود است، 
ولی کاله برداری های انجام شده در این فضا و 
از طرفی پایین بودن امنیت روانی مردم نسبت 
به این مدل خرید و فروش باعث شده است این 
سبک از کسب و کار  به اندازه کافی گسترش پیدا 
گسترش،  نبود  نکند و عمده دلیل این عدم 

بستر شبکه ملی اطالعات است. 
اساس شبکه ملی اطالعات، صیانت و تأمین 
که  امنیت مردم در حوزه های مختلف است 
متأسفانه با تبلیغ های ناصحیح، ترس هایی 
در زمینه حفظ حریم خصوصی در مردم ایجاد 
شده و باید به این نکته توجه داشت مادامی 
که یک شکایت نسبت به یک شخص صورت 

نگیرد یا یک موضوع امنیتی اتفاق نیفتد، 
حفظ حریم خصوصی افراد برقرار است و از 
که  طرفی باید به این نکته هم توجه داشت 
کند،  کسی می خواهد در این فضا تخلف  گر  ا

باید احساس ناامنی داشته باشد.
گر مردم از برکات و مزایای شبکه ملی اطالعات  ا
مطلع شوند، قطعًا راه اندازی این شبکه به یک 
گر شبکه  مطالبه عمومی تبدیل خواهد شد و ا
ملی اطالعات به صورت کامل و با مؤلفه هایی 
گرفته شده است، مانند  که برای آن در نظر 
تأمین امنیت، سرعت باال، احراز هویت و ... 
که  گفت  اجرا شود، در آینده مردم خواهند 
ای کاش این مهم زودتر اجرا شده بود و همان 

که رهبر معظم انقالب فرموده بودند،  زمان 
اجرایی شده بود.

از مزایای اصلی شبکه ملی اطالعات، تأمین 
منافع مردم در این شبکه است. این شبکه به 
کاربرانی اجازه فعالیت در بستر فضای مجازی 
می دهد که در این شبکه احراز هویت شده و 
ملزم به رعایت حقوق مصرف کننده باشند و مانع 
از فعالیت غیرقانونی و بدون ضابطه می شود. 
متأسفانه به دلیل تأمین برخی منافع سیاسی 
که از نبود این  و نامشروع و وجود رانت هایی 
که با  گرفته، شاهد این هستیم  شبکه شکل 
گذشت بیشتر از یک دهه، عماًل هیچ نمودی 
از وجود این شبکه در زیرساخت های حوزه 

فناوری اطالعات در کشور نمی بینیم.
 همان طور که اشاره داشتید، یکی از مهم ترین 
مباحث حوزه پدافند سایبری، موضوع تکمیل 
شبکه ملی اطالعات است. مشکل عدم 
تکمیل شبکه ملی اطالعات چیست؟ این 

میزان تأخیر منطقی است؟
در بیانات امام خمینی)ره( و همچنین پیام 
مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسالمی 
و سخنرانی های ایشان، مکرر به اجرای بدون 
کید دارند. اما متأسفانه در  مالحظه قانون تأ
سال های اخیر، مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی و مراجع 
قضایی در خصوص فضای مجازی اجرا نشده 
است. در سال 1395 سند تبیین الزامات شبکه 
ملی اطالعات توسط شورای عالی فضای مجازی 
مصوب شد، ولی با گذشت  چهار سال، هنوز 
اجرایی نشده است و بندهایی از این مصوبه 
که در شورای عالی فضای  و مصوبات دیگر 
مجازی تصویب شده است، توسط مسئوالن 

امر الزم االتباع دانسته نشده است. 
شاه بیت سخنرانی ها و بیانات اخیر رهبر معظم 
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گفت وگوی »عماد« با جواد جاویدنیا معاون پیگیری امور فضای مجازی دادگستری استان تهران 

پدافند سایبری، »حکمرانی مجازی« و 
آزادسازی»قلمروهای در اشغال دشمن«

    ام���روزه فن���اوری اطالع���ات ب���ه ابزار
 کنترلی برای اعمال مدیریت و حکمرانی 
گر ما این ابزارهای  تبدیل شده است و ا
کنترلی را در اختیار داشته باشیم می توانیم 
از فناوری ه���ا بهره مفید ببریم و پدافند 
غیرعامل در این موضوعات کارکرد خود 

را نشان می دهد
    اس���اس ش���بکه مل���ی اطالع���ات، 
صیانت و تأمین امنیت مردم در فضای 

سایبری است 



انقالب در احکام رئیس محترم قوه قضاییه و 
دیگر موضوعات مانند حکم 8 ماده ای مبارزه 
کید  با فساد، همگی بر اجرای وظایف قانونی تأ
داشته است. در پیام افتتاح مجلس یازدهم 
که عالوه بر قوه  این نکته را یادآور می شوند، 
قضاییه که وظیفه اش تضمین اجرای قانون 
است، مجلس شورای اسالمی نیز وظیفه نظارتی 

خود بر اجرای قانون قوی انجام دهد. 
وقتی این پیام ها و عبارات مقام معظم رهبری 
گیرد، درد کشور مشخص  در کنار یکدیگر قرار می 
می شود. بنابراین با این تفاسیر،  باالترین 
اجرای  پدافند غیرعامل، فرهنگ سازی 
بی چون وچرای قانون توسط همه و در همه 

سطوح در کشور است. 
بنابراین عدم اجرای قوانین توسط برخی 
مسئوالن، دلیل اصلی عدم راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات است و بعضی مسئوالن ما در 
سطح روسای قوه و رئیس جمهور و وزرا، به 
قوانینی که توسط خودشان به تصویب رسیده 
گر خطوط قرمز نامرئی  است، پایبند نیستند و ا
که برای اجرای قوانین کشیده شده است، از 
بین برود، نه تنها مسئله شبکه ملی اطالعات 
حل خواهد شد، بلکه بسیاری از مشکالت 

کشور رفع خواهد شد.
 موضوع تقویت حکمرانی سایبری بومی از 
جمله مباحثی است که در سطح فضای نخبگانی 
 این حکمرانی به 

ً
ح است. اساسا کشور مطر

چه معناست و چه الزاماتی دارد؟
حکمرانی بومی به این معنی است که بتوان در 
چارچوب قانون و مقررات منافع مردم را تأمین 
کرد. مؤلفه های حکمرانی در فضای فیزیکی به 
این معنی است که اجازه ندهیم بیگانگان به 
کشور رفت و آمد آزاد داشته باشند و به منافع 
ملی و فرهنگ و ارزش های ما تعرض کنند و در 
مواردی که علیه ما هجمه شد، بتوانیم متهمان 

را شناسایی و از خود دفاع کنیم.
گر دشمن در قلمرو زمینی، دریایی  برای مثال، ا
کرد، طبق قانون و  کشور تجاوز  و هوایی یک 
کنوانسیون های بین المللی حق  مقررات و 
کس  رسیدگی برای آن کشور محفوظ است و هیچ 

حق ممانعت ندارد.
گر دولت توان اعمال این نوع  در نقطه مقابل، ا
قوانین علیه تجاوزها از سوی دشمن را نداشته 

باشد، کاپیتوالسیون اتفاق افتاده است.
که به  گوگل پلی این توانایی را دارد  گوگل و 
تشخیص خود، نرم افزارهای نصب شده روی 
گوشی های تلفن همراه را بدون در نظر گرفتن 
کار،  کند و به نوعی با این  کاربر، غیرفعال   نظر 
کاربر انداخته است و  گردن  طوق بردگی به 
کند  قوانین و مقررات خود را بر ما تحمیل می 
و با این اتفاق یک فضای نامرئی حکمرانی از 

ج از کشور بر ما اعمال می شود. خار
حذف تصویر سردار دل ها، شهید حاج قاسم 
سلیمانی و غیرفعال کردن حساب کاربری افرادی 
گذاشتند، نمونه  ک می  که این تصاویر را به اشترا
حکمرانی سایبری توسط بیگانه است که شرط 
ادامه فعالیت در این شبکه اجتماعی،  اعمال 

کم بر این شبکه اجتماعی به  قوانین و مقررات حا
کاربران است. در سند تبیین الزامات آمده است 
گونه ای باشیم که برای انجام امورات  ما باید به 
ج از کشور نیاز نداشته  ضروری، به اینترنت خار
باشیم و در صورت قطع اینترنت، اموراتی مانند 
بانکداری، پایداری خود را حفظ کند و بتواند 

سرویس و خدمات به کاربران دهد.
ما در اصول و بنیان های فکری مان، بنای قطع 
ج از کشور را نداریم. کما اینکه در  ارتباط با خار
فضای فیزیکی هم این کار را نکردیم و ارتباطمان 
را با سایر کشورها حفظ کرده ایم و کشور را دچار 
خودتحریمی نکرده ایم و همه این تحریم ها از 

ج از کشور بوده است. ناحیه خار
که اواًل  در این قضیه هم اساس بر این است 
وابستگی به اینترنت بین المللی در موضوعات 
ضروری وجود نداشته باشد و بتوانیم نرم افزارهای 
کاربردی مثل موتور جستجوگر، پست  پایه و 
الکترونیک و پیام رسان ها را به صورت بومی، 

تولید و استفاده کنیم.
الزام نرم افزارهای خارجی پایه به ایجاد نمایندگی 
کشور و پاسخگویی در برابر ارائه خدمات  در 
به مردم یکی از راه های صیانت و حفاظت از 
که در صورت عدم قبول  حقوق مردم است 
مسئولیت این شرکت های خارجی در قبال 
گزیر، مجبور به محدود کردن  کاربرانشان، ما نا
فعالیت های آن ها جهت صیانت و حفاظت از 

حقوق مردم هستیم.  

یکی از مهم ترین ابزارهای حائز اهمیت در 
بحث حکمرانی، احراز هویت است. مفهوم 
که افراد با  احراز هویت به این معنی نیست 
هویت های اصلی در شبکه های اجتماعی 
کارکرد احراز هویت در  حضور داشته باشند. 
کنش های مشکوک، ترافیک  مواردی مانند ترا
کند  و خدمات قاچاق، معنا و مفهوم پیدا می 
که کارشناسان دستگاه قضایی بتوانند نظارت 
خود را روی این نوع فعالیت ها اعمال کنند که 
در نهایت به وسیله یک سیستم یکپارچه احراز 
کنش های مالی  هویت، سابقه، شغل و میزان ترا
افراد را مشخص کند که این سیستم یکپارچه 
احراز هویت باعث جلوگیری وقوع بسیاری از 

هک ها و جرایم رایانه ای می شود.
 راجع به اهمیت فضای مجازی و 

ً
   لطفا

لزوم توجه به محتوایی که در این فضا ارائه 
می شود، توضیحاتی ارائه فرمایید. 

دشمن هزینه های بسیار زیادی برای تولید 
محتوای ضد فرهنگی علیه ما انجام می دهد. 
عالوه بر آن، فضای  پیام رسان های خارجی به 
دلیل کاربرمحور بودن تولیدات فرهنگی، فضای 
مناسبی برای تولید محتواهای ضدفرهنگی 
که این محتواهای ضد  کرده است  فراهم 
که  فرهنگی به وسیله زیرساخته های فنی 
خودمان ایجاد کرده ایم، در سریع ترین زمان 
به دورافتاده ترین روستاها ارسال می شود که 
عمده ی این محتواها، طبیعی سازی رفتارهای 

ناهنجار اجتماعی در جامعه را در پی دارد.
که در  که وجود دارد این است  نکته دیگری 
همه کشورهای دنیا به کسی که ترافیک ایجاد 
کند، یک سهم و درصدی اختصاص داده  می 
می شود که وظیفه این کار، بر عهده زیرساختی 

کند. است که ترافیک را مدیریت می 
متأسفانه در کشور این موضوع اجرا نمی شود 
و تولیدکنندگان محتواها، مزیت رقابتی نسبت 
به بیگانگان ندارند و از افرادی که محتواهای 
داخلی متناسب با هنجارها و ارزش های 
کنند، حمایت مادی صورت  جامعه تولید می 

گیرد. نمی 
کثر کشورها  »وس« یا همان ارزش افزوده که در ا
مرسوم است، می تواند بستر مناسبی برای 
توسعه محتواهای مفید باشد، ولی متأسفانه 

در کشور ما به ابزاری برای کاله برداران توصیف 
شده است که همان اندک پتانسیل مثبتی که 
در این زمینه وجود داشت، در اختیار اپراتورها 
گرفت و به جیب تولیدکنندگان محتوا  قرار می 
که وزیر  نمی رفت. بعد شاهد این هستیم 
محترم ارتباطات مشکل اصلی شبکه ملی 
کند؛  اطالعات را عدم تولید محتوا اعالم می 
گر اراده ای برای حمایت از تولید  درصورتی که ا
کننده محتوا وجود داشت، امروز مشکل تولید 

محتوا برطرف شده بود.
  رهبر معظم انقالب اسالمی در سال 97 
در دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل 
کید داشتند »در مقابل شیوه های پیچیده ی  تأ
تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید 
کاماًل هوشیار و جدی باشد و به صورت 
علمی، دقیق، به روز و همه جانبه، عمل 
کند.« به نظر شما  و با هرگونه نفوذ مقابله 
این مهم را چگونه می توان در حوزه سایبری 

محقق کرد؟
که زمین مدیریت فضای مجازی در  مادامی 
اختیار بیگانگان است، نمی توان پدافند غیرعامل 
در حوزه سایبری را به طور کامل اجرایی کرد.  
مقام معظم رهبری در 15 سخنرانی که در سال 
جاری داشته اند، در چهار سخنرانی به موضوع 
فضای مجازی پرداخته اند و تعبیراتی مانند 
اینکه فضای مجازی، مسئله نزدیک ما است 
کوتاه مدت  و برنامه بلندمدت، میان مدت و 

الزم است و .... داشته اند. 
گر میزان اهمیت فضای مجازی  این نشان 
است و به عقیده بنده، اساسی ترین سیاست 
پدافند غیرعامل در این زمینه باید ابتدا به 
کن، آزادسازی فضای مجازی از اشغال  سا
و مدیریت بیگانه و تقویت پیام رسان های 
داخلی باشد. البته باید مراقب بود که با تقویت 
پیام رسان های داخلی، امکان غیرفعال سازی 
گوشی های  این شبکه های اجتماعی روی 
همراه از طریق گوگل پلی وجود خواهد داشت 
که باید برای این موضوع، فکر همه جانبه ای 

در نظر گرفته شود.
که وقتتان را در اختیار    با تشکر از شما 

ما قرار دادید.
بنده هم از شما متشکرم.
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    ع���دم اج���رای قوانین توس���ط برخی  
مسئوالن، دلیل اصلی عدم راه اندازی 
گر خطوط  شبکه ملی اطالعات است. ا
قرمز نامرئی که برای اجرای قوانین کشیده 
شده است، از بین برود، مسئله شبکه 
ملی اطالعات و بس���یاری از مشکالت 

کشور مرتفع خواهد شد
    یک���ی از مهم تری���ن ابزاره���ای حائ���ز 
اهمیت در بحث حکمرانی بومی سایبر، 
احراز هویت اس���ت. سیستم یکپارچه 
اح���راز هویت باع���ث جلوگیری از وقوع 
بس���یاری از هک ه���ا و جرای���م رایانه ای 

خواهد شد
اساسی ترین سیاست پدافند غیرعامل 
باید آزادسازی فضای مجازی از اشغال 

و مدیریت بیگانه باشد



یکی از ویژگی های فضای سایبری 
بی مرز بودن آن است.وقتی در این 
کنیم یعنی جغرافیا  زمینه صحبت می 
دیگر معنا ندارد و شما می توانید از همه 
کنید.اما  داده ها و محتواها استفاده 
گسترش خدمات اینترنت و  پس از 
توسعه بحث سخت افزار، نرم افزار، 
کارکردها، سرویس و خدمت رسانی، کم 
کم موضوع تسلط، اشراف، مدیریت، 
کنترل و اثرگذاری برمخاطب تبدیل 
ع اصلی و جدی در  به یک موضو

اینترنت شد.
اینترنت نخستین بار در کشور آمریکا 
توسط ارتش این کشور شکل گرفت و 
استفاده شد بنابراین زیرساخت های 
این شبکه نیز در ایاالت متحده قرار 
دارد و از همین رو تمام اطالعات ملی 
کشورها، تبدیل به داده های سایبری 
شده و نهایتا در کشور آمریکا ته نشین 
که این خود یک دارایی و  می شود 
سرمایه برای ایاالت متحده محسوب 

می شود.
با این تفاسیر، آمریکایی هابه این 
نتیجه رسیدند که می توانند از این فضا 
برای اثرگذاری و کنترل استفاده کنند.
آمریکایی ها در اسناد ملی خود بر این 
کید دارند که تسلط بر فضای  موضوع تا
سایبر موجب تسلط بر جهان خواهد 

شد و حتی وقتی اروپایی هاخواستند 
اینترنت را تحت مقررات یک سازمان 
بین المللی در بیاورند با مقاومت 

امریکایی ها روبرو شدند.
کشورهای جهان متوجه  کم  کم   اما 
شدند که اطالعات آنها که در واقع مهم 
ترین دارایی های آنهاست به جایی 
کنترلی  که هیچ مدیریت و  می رود 
در مورد آن ندارد.این موضوع زمانی 
مشخص شد که آمریکایی ها آرام آرام 
به ویژه در زمان ترامپ مواضع خود 
کردند.این  را به صورت شفاف بیان 
سبب شد که حتی اروپایی هابه عنوان 
اولین کشورها از این موضوع احساس 

خطر کردند.
گیری اروپایی ها  نقطه اوج موضع 
در مورد تسلط امریکایی ها بر فضای 
مجازی در سخنرانی آقای مکرون در 
یک کنفرانس امنیتی بیان شد.رئیس 
کرد ما دو نوع  جمهور فرانسه اعالم 
اینترنت داریم یکی مدل کالیفرنیایی 

و دیگری مدل چینی!
چین توانسته است در دنیای بدون مرز 
سایبری، مرزی تعریف کند و نیازهای 
سایبری مردم کشورش را در این فضا 
که منافعش در  کند  به طوری تامین 
معرض تهدید نباشد.آرام آرام بقیه 
کشورها نیز متوجه این خطر شدند 

و سعی در ملی کردن شبکه سایبری 
خود کردند.می توان چین و کره جنوبی 
را به عنوان پیشگامان این رویکرد در 
جهان نام برد.برای نمونه کره جنوبی 
توانست با تکیه بر زیرساخت های داخلی 
خود، شبکه ملی اطالعاتی را به وجود 
بیاورد که سرعت داخلی آن هم بیشتر 

از سرعت جهانی است و هم از امنیت 
بیشتری برخوردار است.

وقتی فناوری اطالعات توسعه پیدا 
کند و خیلی از فناوری ها به آن وابسته  می 
و در واقع در آن ترکیب شده و زمینه 
تشکیل بسیاری از مشاغل سایبرپایه 
ایجاد می شود که به تعبیری به عنوان 
انقالب سایبری معرفی می شوند.در 
ح می  که مطر اینجا یکی از مواردی 
که ما در چه شرایطی  شود این است 
باید امنیت و حفاظت این داده ها و 
مشاغلی که در این فضا ایجاد می شود 
را تامین کنیم چون فعالیت اقتصادی 

بدون امنیت شکل نمی گیرد.
از همین رو آرام آرام نیاز به داشتن یک 
شبکه ملی سایبری به عنوان یک فرصت 
کشور ما نیز احساس شد.طبیعتا  در 
هر کشوری باید متناسب با منافع ملی 
خود الگویی برای استفاده از این فضا 
و ارائه خدمت به شهروندانش داشته 
باشد.کشورهایی مثل هندوستان، 
کره جنوبی و چین چنین چارچوب 
هایی را برای خودشان تدوین کرده و 
مطابق آن عمل می کند.در کشور ما 
نیز براساس قوانین و اسناد باالدستی 
وزارت ارتباطات و بقیه دستگاه ها مکلف 
هستند نوعی از خدمات سایبری بر 
بستر شبکه ملی اطالعات ارائه دهند 
که هم سرعت باال و مطلوبی داشته 
باشد، هم ارزان باشد هم از امنیت و 

پایداری برخوردار باشد.
شبکه های اجتماعی تنها وظیفه تبادل 
کنون  اطالعات را برعهده ندارند بلکه ا
به بستری برای ایجاد شغل و سیستم 
دریافت و پرداخت تبدیل شده اند و در 
کمیت ملی در این  واقع بخشی از حا
گرفته است.بنابراین در  فضا شکل 
چنین فضایی حفاظت از داده ها بسیار 
حائز اهمیت است.این در حالیست 
ج پایه نه  که شبکه های اجتماعی خار
کشور دارند و نه به ما  نماینده ای در 
تعهدی سپرده اند که از قوانین کشور 
ما تبعیت کنند.در واقع هیچ وظیفه 
کمیت  پاسخگویی ندارند و تحت حا
گر دارایی های  کشور ما نیستند از این رو ا
مردم ما در این شبکه ها مورد دستبرد 
قرار بگیرد یا هتک حیثیتی انجام 
شود، امکان پاسخگویی و پیگیری 

وجود ندارد.
کشورهایی اروپایی تمرکز بر   اما در 
کمیت  حا یعنی  ست  ا ی  ر تو ال گو ر
قوانین و مقررات. روش های متفاوتی 
برای کنترل وجود دارد یکی اینکه آن 
شبکه اجتماعی مقررات شما را بپذیرد 
و قوانین به صورت مقررات تخصصی 
که در  به آن ارائه شود.طبیعی است 
این صورت سیستم های رگوالتوری و 
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 در مسیر ملی سازی 
 فضای سایبری 

سردار دکتر غالمرضا جاللی| فرمانده قرارگاه پدافندسایبری کشور

  نقط���ه اوج موض���ع گیری اروپایی ها 
در مورد تس���لط امریکایی ها بر فضای 
مجازی در س���خنرانی آق���ای مکرون در 
یک کنفرانس امنیتی بیان ش���د.رئیس 
جمه���ور فرانس���ه اعالم ک���رد ما دو نوع 
اینترن���ت داریم یکی مدل کالیفرنیایی 

و دیگری مدل چینی!
  در شورای عالی فضای مجازی کشور 
شاهد هستیم که وقتی قرار است راجع 
گیری شود چون  به یک موضوع تصمیم 
فهم مشترکی در مورد موضوعات وجود 
ندارد، به یک رویکرد و استراتژی واحد 

گذاری ها نمی رسیم در سیاست 



تنظیم مقررات ما می توانند آنها را کنترل 
گر این بستر فراهم شود نیازی  کنند و ا

به بستن این شبکه هانیست.
این رویکردی است که اروپایی ها نیز 
کید دارند.رگوالتوری  به شدت روی آن تا
آنقدر برای آنها مهم است که از آن به عنوان 
انقالب رگوالتوری نام می برند.یعنی با 
مقررات، ضوابط و چارچوب، شبکه را 
کنترل کردن.برای مثال می بینیم که 
گرام در چارچوب مقررات  شبکه اینستا
اربابانش عکس سردار شهید و عزیز ما 
کند. حاج قاسم سلیمانی را حذف می 
چون این جزو مقررات و ضوابطش 
است که هر صفحه ای نیز عکس سردار 
سلیمانی را در خود داشت حذف و 
کند.در واقع این خود یک نوع  فیلتر 
فیلترینگ است اما فیلتر آن از جنس 
تنظیم محتوا به صورت کامال پیشرفته 
در حال انجام است.ما نیز می توانیم از 
چنین روش هایی برای کنترل محتوای 
شبکه های خارج پایه با توجه به ضوابط 

خودمان استفاده کینم.
که در شبکه های  باید توجه داشت 
و  گیرد  اجتماعی شغل شکل می 
افرادی در آن کسب درآمد و داد و ستد 
که شغل  کنند.این در حالیست  می 
که باید  یکی از شئون حکومت است 
تابع ضوابط داخل کشور باشد وگرنه 
می تواند جوالنگاهی برای مشاغل 
خالف مانند خرید و فروش و قاچاق 

مواد و اسلحه باشد.
در این میان نکته ای که وجود دارد این 
است که کشورهایی که از شبکه ملی 
اطالعات برخوردارند به سمت شبکه 
ملی اجتماعی نیز حرکت کرده اند، ما 
در کشورمان شرکتی به نام زیرساخت 
داریم که زیرمجموعه وزارت ارتباطات 
است که دو خدمت اساسی و زیربنایی 
ارائه می دهد یکی تلفن باسیم و دیگری 
کارت بدون سیم یعنی تلفن  سیم 
همراه.در این میان جای یک خدمت 
دیگر یعنی ایجاد یک شبکه اجتماعی 
ملی خالی است که جزو ماموریت هایی 
که امروز باید به وظایف این  است 
شرکت اضافه شود.مشابه این اقدام 
در کشور چین انجام شده است که پیام 
که صد در  رسان ملی وی چت است 
صد بومی و براساس زیرساخت های 
چینی بوده و در آن نزدیک به 8۰۰ 

نوعخدمتارائهمیشود.
که باعث عدم  اما در مورد موانعی 
تحقق شبکه ملی اطالعات شده است 
گفت با توجه به اینکه بحث  نیز باید 
فضای سایبری و شبکه های اجتماعی 
موضوعی جدید و یک فناوری نو است، 
که نخبگان از  طبیعتا ممکن است 
جمله نخبگان کشور ما فهم واحدی 

از این مسئله نداشته باشند و هر کدام 
از زاویه ای به این موضوع نگاه کنند.ما 
این موضوع را در شورای عالی فضای 
که  کشور نیز شاهد هستیم  مجازی 
وقتی می خواهیم راجع به یک موضوع 
تصمیم بگیریم چون فهم مشترکی در 
مورد موضوعات وجود ندارد، بنابراین 
نمی توانیم به یک رویکرد و استراتژی 
گذاری هایمان  واحد در سیاست 

برسیم.
یکی دیگر از موانع موجود این است 
که برخی افراد، از فضای موجود سود 
اقتصادی می برند.در واقع ورود پهنای 
باند خارجی می تواند درآمدزا باشد.
معموال مقررات به گونه ای تنظیم می شود 
که ارائه کنندگان سرویس اینترنتی، به 
نفعشان است که اینترنتشان را از خارج 
کشور تامین کنند تا اینکه اینترنت به 
صورت داخلی تامین کنند چون ارزان 
تر تمام می شود.نکته دیگر وجود یک 
رویکرد پوپولیستی است در واقع در 
این رویکرد ِصرف راضی نگه داشتن 
مردم نسبت به برخی از موضوعات 
در اولویت قرار می گیرد.این در حالی 
است که مسئوالن وزارت ارتباطات ما 

امروز کسانی هستند که جزو بچه های 
خوب امنیتی کشور بوده اند و می توان 
گفت که امروز وزارت ارتباطات ما دارای 
نیروهای بافهم عمیق امنیتی است.
گیری های مربوط به  ولی در موضع 
کنم اندکی دچار  امنیت، احساس می 

نگاه پوپولیستی شده اند.
موضوع مهم دیگر ضعف رگوالتوری 
ماست.متاسفانه رگوالتوری ما تنها به 

مسئله فروش پهنای باند می پردازد که 
کمیتی  بیشتر جنس آن اقتصادی و حا

است تا اعمال مقررات.
در حال حاضر تمام اسناد جهانی نشان 
می دهد که فضای سایبر تمام معماری 
کمیتی جهان را تغییر خواهد  فضای حا
داد و روی همه مدل های حکومتی 
دنیا از جمله ما اثر خواهد گذاشت.این 
تغییرات از سبک زندگی تا انواع کسب و 
کار را تحت تاثیر قرار می دهد.تعبیری نیز 
مقام معظم رهبری در این مورد داشتند 
که؛ »معماری جهان، براساس فضای 
سایبری در حال تغییر است.« حال 
گر ما در کشورمان دنبال یک اعمال  ا
کمیت ملی ما  کمیت هستیم، حا حا
در فضای سایبر، مولفه های متفاوتی 
کمیت قضایی، سیاسی،  همچون حا

فرهنگی، امنیتی و حقوقی دارد.
وقتی ما فضای سایبر را ولنگار رها کنیم 
کمیت ملی ما نقض می شود  در واقع حا
که بدنبال آن اصل امنیت برای کشور 
به هم می خورد.از همین رو ما نیازمند 
کمیت در فضای  مدلی از اعمال حا
سایبری هستیم که مطابق بر منطق 

کمیتی ما باشد.  و اصول حا
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   وقتی ما فضای سایبری را ولنگار رها 
کمی���ت ملی ما نقض  کنی���م در واق���ع حا
می ش���ود ک���ه بدنب���ال آن اص���ل امنیت 
ب���رای کش���ور به هم می خ���ورداز همین 
کمیت  رو ما نیازمند مدلی از اعمال حا
در فضای سایبری هستیم که مطابق بر 

کمیتی ما باشد منطق و اصول حا



84
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

ویژه نامه نکوداشت پدافند غیرعامل 1399

ی 
بر

سای
ند 

داف
 پ

در س���الیان اخیر ب���ا ظهور مفاهیم ترکیبی 
مانن���د الکترومغناطی���س و همچنی���ن 
س���ایبرالکترونیک ک���ه به بهره گی���ری همزمان و 
به هم تنیده اقدامات سایبری و الکترونیکی در 
راستای ایجاد تهدیدات چندوجهی اشاره دارد، 
کشورهای توسعه یافته توجه ویژه ای به موضوع 
دفاع از فضای الکترونیک خود معطوف داشته 
اند. نقش و کارکرد مستمر و بهینه زیرساختهای 
حیاتی بر رشد اقتصادی، رفاه عمومی و امنیت ملی 
کشورها، غیرقابل انکار است و امروز زیرساختهای 
کش���ورها، ب���رای کنترل و ارتباطات به ش���دت به 
تجهی���زات و سیس���تم ه���ای الکترونیک���ی متکی 

هس���تند.  تجهیزات الکترونیکی در برابر گس���تره 
وسیعی از تهدیدات طبیعی و عامدانه می توانند 
آسیپپذیر باش���ند. حوادث طبیعی تجربه شده 
در کش���ورها نش���ان داده است که چگونه وقایع و 
اختالالت ساده طبیعی می تواند آثار و پیامدهای 
شدیدی بر عملکرد زیرساختهای حیاتی داشته 
باشند. این تجارب، ضرورت چاره اندیشی و آمادگی 
در برابر تهدیدات خصمانه و هدفمند دشمن را 
دو چندان می سازد.  قرارگاه پدافند الکترونیک 
کشور مطابق سند راهبردی پدافند الکترونیک، 
وظیفه دارد تا با احصای تهدیدات با استفاده از 
ح های  ظرفیت های علمی و صنعتی کش���ور طر
ک���ز حیاتی و  خ���ود را در جه���ت مصون س���ازی مرا
حس���اس کش���ور از منظر دفاع الکترونیک پیاده 
سازی نماید. در ادامه متن مصاحبه خبرنگار ما 
با دکتر ذبیح اهلل حس���ن ش���اهی جانشین قرارگاه 

پدافند الکترونیک را مرور می کنید: 
  جن���اب دکت���ر ب���ه عن���وان س���وال نخس���ت! 
جنابعال���ی ک���ه در جای���گاه جانش���ین ق���رارگاه 
پدافند الکترونیک نشسته اید چه طور  پدافند 

غیرعامل را معنا می کنید؟!
ببینید هر کشوری جهت حفاظت از دارایی های 
خود بایس���تی از مجموعه اقداماتی برای دفاع و 
حفاظ���ت از ارزش ه���ا و دارایی های خود در برابر 
تهدیدات و حمالت استفاده نماید. این اقدامات از 
دو نوع مختلف است، اقدامات پدافندی از جنس 
عامل و اقدامات پدافندی از جنس غیرعامل. در 
پدافن���د عامل،  اقدامات تهاجمی و صرفا جهت 
دفاع از قلمرو تعیین شده، انجام می شود. لیکن 
در پدافند غیرعامل، اقدامات پسیو و دفاعی است 
و باعث می ش���ود راه های نفوذ به قلمرو خودی 
بس���ته ش���ود. بنابراین الیه دفاعی هر کش���ور دو 
الیه دارد، الیه دفاعی غیرعامل و الیه بعدی الیه 
گ���ر مهاجم به هر دلیلی بتواند از  دفاع���ی عامل. ا
آسیب پذیری های دفاع غیرعامل عبور کند، با 
دفاع عامل و پدافند عامل مواجه خواهد ش���د. 
بنابراین پدافند غیرعامل اهمیت بسیار زیادی 
دارد و هر گونه کم توجهی به این حوزه، می توان 
هزینه ها را در الیه پدافند عامل افزایش و یا حتی 

پدافند عامل را گاهی بی اثر کند. 
اما س���ازمان پدافند غیر عامل کش���ور با تش���کیل 

قرارگاه پدافند الکترونیک در نظر دارد با تهدیدات 
حوزه الکترونیک به صورت غیر عامل دفاع کند. 
ماموری���ت پدافند غیرعامل الکترونیک، مصون 
سازی دارایی های الکترونیک و غیر الکترونیک 
کش���ور در برابر تهدیدات مبتنی بر فن آوری های 
حوزه الکترونیک و یا حوزه های ترکیبی الکترونیک 
مانند سایبرالکترونیک ،  بیوالکترومغناطیس، 
بیوس���ایبرالکترومغناطیس و حوزه های ترکیبی 
دیگ���ر اس���ت. مطاب���ق ب���ا س���ند راهب���ری پدافند 
غیرعام���ل الکترونی���ک مص���وب کمیت���ه دائمی 
پدافند غیرعامل اهم ماموریت های این قرارگاه 

ح ذیل است: به شر

*تهیه و تدوین نظامات و استانداردهای بومی 
منطبق با نیازهای پدافند غیرعامل الکترونیک و 
سامان دهی آزمایشگاه ها و ظرفیت های علمی و 
صنعتی کشور در راستای هم گرای کشور در اجرای 

اهداف پدافند غیر عامل الکترونیک.
*رص���د، پایش، ارزیابی و هش���داردهی 

تهدیدات حوزه الکترونیک.
*مصون سازی و کاهش آسیب 

پذیری های زیرساخت 
های الکترونیک کشور 
در برابر تهدیدات این 

حوزه.
*طبقه بندی و سطح 

 بندی زیرساخت ها و 
ی ه����ا نه  ما  س����ا

 الکترونیک کشور براساس 
اهمیت و ماهیت آنها.

*فرهنگ سازی  و اطالع رسانی جامعه 
مخاطب نسبت به تهدیدات و آموزش مقابله 

با تهدیدات این حوزه به ایشان.
*راهبری و حمایت از تحقیق و توسعه و حمایت از 

صنعت بومی پدافند غیرعامل الکترونیک کشور.
*ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاهی در حوزه 

پدافند غیرعامل الکترونیک کشور.
ک و افتراق پدافند الکترونیک    نقاط اشترا
با پدافند س���ایبری چیس���ت و اساس���ا پدافند 
الکترونیک چه رویکردهایی را دنبال می کند 

و شامل چه حوزه هایی می شود؟
طبیعتا حوزه های سایبری و الکترونیک مانند 
کات و  سایر حوزه های تخصصی دیگر، اشترا
افتراقاتی دارند. در حوزه سایبری تروجان های 
ن���رم افزاری که نقش مخربی در عملکرد یک 
سامانه از خود نشان می دهند، به عنوان یک 
تهدید سایبری محسوب می شوند و معموال 
دفاع در برابر این نوع تروجان ها راهکارهای 
 سایبری دارد. اما همین تروجان ها، نگرانی های

 مهم���ی را در بخ���ش س���خت اف���زاری ایج���اد 
ک���رده ان���د. با توجه به مالحظات اقتصادی و 
 انحص���ار فن آوری های نوین، کمپانی های

 ب���زرگ س���ازنده تجهی���زات الکترونیک���ی ب���ه 
ش���رکت های س���ازنده قطعات و تراشه های 

گر این شرکت  الکترونیک وابسته هستند و ا
ه���ا، در زمان تولید تراش���ه برای سفارش���ات 
خ���ود در تی���راژ ب���اال، تروج���ان را در تراش���ه ها 
ج کنند، در زمان اس���تفاده از این تراش���ه  در
ها در تجهیزات الکترونیکی مانند س���رورها، 
بردهای پردازشی و کنترلی، عملکرد مخربی 
را در ای���ن گون���ه تجهیزات در ش���رایط مد نظر 
مهاجم ایجاد می کنند. شاید بتوان مختل 
شدن رادارهای سوریه در حمالت جنگنده 
های رژیم صهیونیس���تی در س���ال 2۰۰7 را از 
مصادیق آلوده شدن پردازنده های رادارها 
ب���ه تروج���ان های س���خت افزاری دانس���ت. 

بنابراین تشخیص و استخراج تروجان های 
سخت افزاری بدلیل لزوم دستیابی به نرم افزار 
داخل تراشه، تخصص الکترونیک دیجیتال 
و س���خت افزار را می طلبد که حداقل اجرای 
این مرحله در  توان حوزه س���ایبری نیس���ت، 
اما پس از دستیابی به نرم افزار سطح 
پایین تراشه، با یک کار مشترک 
سایبری و الکترونیک می 
توان به تروجان رس���ید 
و مص���ون س���ازی را در 
تجهیزات انجام داد. 
حوزه مقابله با تروجان 
های سخت افزاری، تنها 
یک مصداق از مصادیق 
ک ماموریتی این  اشترا
دو حوزه است و حوزه های 
دیگری مانند بیوالکترومغناطیس 
و بیوسایبرالکترومغناطیس هم از مصادیق 
ح حوزه پدافند  دیگر اس���ت. بدلیل عدم طر
الکترونی���ک در س���ال ه���ای اخی���ر به صورت 
مستقل، شاید افتراقات این دو حوزه ملموس 
نباشند که الزم است این موضوع بیشتر باز 
ش���ود. تهدی���دات متص���ور ک���ه در ذیل آمده 
اس���ت، ش���اید تا حدی موارد افتراق دو حوزه 

را مشخص کنند:
الف( پالس های توان باال و بمب های الکترومغناطیس 

کز داده. و اختالل و آسیب به مرا
کز حیاتی  ب( تصوی���ر ب���رداری ماه���واره ه���ا از مرا
کشور و تهدیدات سنجش از راه دور با روش های 

راداری و اپتیکی.
ج( اختالالت ناوبری در کشتی ها و هواپیماها.

د( تهدیدات حوزه روباتیک و ریزپرنده ها.
ه( تروجان های سخت افزاری و ایجاد درب پشتی 

در تراشه های الکترونیکی.
و( حم���الت س���ایبرالکترونیک و انتقال بدافزار از 
طریق س���یگنال یا کالتر رادار به سیس���تم عامل 

کز کنترل. مرا
ز( تهدی���دات ریزماه���واره ه���ا و تس���خیر فض���ای 

ارتباطی کشور.
ح( حمالت بیولوژیک با امواج الکترومغناطیس 

از طریق سایبری.

ط( سیگنال های توان باال و فرکانس باال بر اندام 
های بدن انسان.

این موارد تنها بخشی از تهدیدات حوزه الکترونیک 
محسوب می شود که در حوزه سایبری به صورت 
مجزا محسوب نمی شود و الزم است که با روش 
های مصون سازی ویژه حوزه الکترونیک با این 

تهدیدات مقابله شود.
  به نظر شما پدافند الکترونیک چه تاثیری 
در افزایش بنیه دفاعی کشور و ارتقاء پایداری 

ملی دارد؟
ام���روزه نق���ش و تاثی���ر تجهی���زات الکترونی���ک در 
دنیای ما انکار ناپذیر اس���ت و ش���اید بتوان گفت 

که دوران س���لطه الکترونیک بر جهان فرا رسیده 
اس���ت. بدلیل اس���تفاده از این تجهیزات تقریبا 
در تمامی زیرساخت های حیاتی کشور، تامین 
امنی���ت و حفاظ���ت از دارایی ه���ای الکترونیک، 

امری الزم و ضروری قلمداد می شود.
کز هسته ای  استفاده از تجهیزات الکترونیک در مرا
کز دیسپاچینگ و نیروگاه  و ... و همچنین در مرا
کز دیسپاچینگ گاز و کنترل سدها و مخازن  ها، مرا
کز حیاتی کشور  آبی کش���ور و بس���یاری دیگر از مرا
باعث می گردد، که مصون سازی حوزه الکترونیک 
کز حیاتی باعث افزایش بنیه دفاعی کشور  در مرا

شود و ارتقاء پایداری ملی را باعث شود.
  ق���رارگاه ه���ا پدافن���د الکترونیک با توجه به 
رس���الت های���ی که به آن اش���اره ک���رده اید چه 
اف���ق مش���خصی را در پی���ش روی خود ترس���یم 

کرده است؟
برنامه ها و افق 5 ساله قرارگاه پدافند الکترونیک 
کشور بر مبنای سند راهبری پدافند الکترونیک، 

ح ذیل است: به شر
ال���ف( دارای قابلی���ت رصد، پایش، تش���خیص و 
ارزیابی مخاطرات و تهدیدات ناهمتراز و آسیب 

پذیری حوزه الکترونیک.
ب( دارای سرمایه های الکترونیک ویژه و حیاتی 
کث���ر مصونی���ت در برابر تهدی���د و حداقل  ب���ا حدا

آسیب پذیری.
ج( برخوردار از سرمایه های انسانی مبتکر، ماهر، 

متخصص و متعهد و خالق و بصیر.
د( بهره مند از صنعت الکترونیک بومی روزآمد.

ه( برخوردار از نظام جامع هماهنگ، یکپارچه، 
کارآ و اث���ر بخ���ش فرماندهی و کنترل جهت رصد و 

مقابله با تهدیدات.
و( برخوردار از اسناد هادی راهبردی، استانداردها، 

مقررات و دکترین پدافندی نهادینه شده.
ز( دارای زیرساخت مصون سازی و آزمایشگاه های 

ارزیابی و شرکت های مشاوره توانمند.
ح( برخ���وردار از نظ���ام نهادینه آموزش و فرهنگ 
سازی، تمرین، رزمایش، آمادگی، اطالع رسانی 

و آرامش بخش.
  با تشکر از جنابعالی که وقتتان را در اختیار 

ما قرار دادید
بنده هم از شما متشکرم

گفتگوی »عماد« با دکتر ذبیح هللا حسن شاهی جانشین قرارگاه پدافند الکترونیک

دفاعی نوین در عصر سلطه الکترونیک
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که باید مورد توجه  اولین مسئله ای 
قرار گیرد شناخت نقاط ضعف و قوت 
سازمان ها و کلیه بخش های فعال در فضای 
تبادل اطالعات کشور برای مدیریت تاثیرات 
امنیت سایبری در هنگام بروز بحران هایی 

نظیر بحران covid-19 در کشور است.
  آمادگی

در هنگام بروز بحران های در سطح وسیع نظیر 
بحران اخیر، موضوع آمادگی از مولفه های 
اساسی است. بنابراین سنجش میزان آمادگی 
سازمان ها، دستگاه ها و بخش های عمومی 
و خصوصی فعال در فضای تبادل اطالعات 
کشور از منظر امنیت سایبری و تکنولوژی های 
امنیت سایبری بسیار حائز اهمیت است. از 
مهمترین اقدامات قابل انجام در این خصوص 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
*اعمال مقررات و سیاست های مربوط به 
امنیت سایبری برای هدایت درست و موثر 

سازمان ها
های  خت  سا یر ز و  ها  فیت  ظر سعه  *تو
امنیت سایبری به منظور بهبود عملکرد 

سازمان ها
*انجام اقدامات تاب آوری در حوزه امنیت 
سایبری برای مقابله با تاثیرات ناشی از بحران 

در زمان وقوع آن
  آثار اقتصادی امنیت سایبری

موضوع بسیار مهم دیگر، بررسی تاثیرات 
که  اقتصادی ناشی از COVID-19 است 
می تواند پیامدهای امنیت سایبری داشته 
باشد. به عنوان مثال می توان به پیامدهای 
ناشی از تغییر بودجه امنیت سایبری و تغییر 

رفتار مشتریان اشاره کرد.
 19-COVIDبنابراین می توان گفت پاندومی
گر چه یک بحران با ابعاد کامال گسترده است  ا

و نیاز به پاسخ در مقیاس بی سابقه ای دارد و 
بخش خصوصی و دولتی باید با همکارییکدیگر 
نسبت به پاسخ سریع تهدیدات حوزه سالمت 
اقدام کنند، اما نباید فراموش کنیم در صورت 
کاهش بودجه امنیت سایبری نسبت به 
گذشته، این امر تاثیرات منفی طوالنی مدت 
بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت و در 
آینده چالش های عمیقی در این زمینه ایجاد 
خواهد کرد.به خاطر داشته باشیم در حال 
حاضر بحران بزرگی فقط در بخش کمبود نیروی 
انسانی متخصص در سراسر جهان فقط در 

حوزه امنیت سایبری وجود دارد.
  نقشه راه فنی و تخصصی

در این خصوص می توان از سه منظر به موضوع 
نگاه کرد. اول اینکه باید ببینیم چگونه می 
توانیم تغییر در فناوری ها و خدمات حوزه 
امنیت سایبری را خواستار باشیم. در حالی 
که انتظار داریم و می دانیم بازیگران حمالت 
سایبری، تهدیدات فضای مجازی را در حوزه 
های دولتی و سازمان های مهم با توجه به 
تاثیر اقتصادی ناشی از COVID-19 از منظر 
جغرافیایی و عملیاتی برای طیف وسیعی از 
کنند.گزارشات مختلف  دنیا سازماندهی می 
درباره COVID-19 حکایت از اختالل در تجارت 
و اقتصاد توسط بازیگران جرایم سایبری در 
دنیا دارد. یکی از موارد شناسایی شده ایجاد 
کمپین های فیشینگ در حوزه مالی و تجاری 
است. آمارها حکایت از رشد چند برابری جرایم 
سایبری در حوزه مالی و بانکی از زمان شیوع 

پاندومیCOVID-19 دارد.
از اقدامات موثر در این زمینه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
*رصد دائم و مقابله با تغییرات در سطح حمالت، 
فراوانی حوادث و شناسایی روش های جدید 

کار در فضای تبادل اطالعات
*راه اندازی شرکت های جدید و نوپای حوزه 

امنیت سایبری برای تضمین ادامه حیات
*شناسایی و مقابله با محدودیت های ناشی 

از حرکت به سمت آینده
 19 -COVID دوم اینکه با توجه به آثار 
نیازمندیم که خواسته ها و سطح انتظارات 
نسبت به تکنولوژی و سرویس های خاص، 
تغییر پیدا کند. )به عنوان مثال سرویس های 
مدیریت شده امنیت(.بنابراین نحوه مدیریت 
سرویس ها در امنیت سایبری، مدیریت 
ریسک، ممیزی امنیتی و همچنین ایجاد 
روش هایی که باعث کاهش تقاضا در بخش 
خصوصی شود و بتواند با کاهش هزینه ها و 
نیروی انسانی به سمت ارایه سرویس ها و 
خدمات مدیریت شده حرکت کند می تواند 

روش های موثری باشد.
سوم اینکه مدیریت ساختار عرضه و تقاضا 
در حوزه تخصص های امنیت سایبری باید 

بازبینی و تغییر کند.
  چشم انداز

و  ید  تهد ع  ضو مو و  د به  د  ر مو ین  ا ر  د
مخاطرات ریسک با هدف آمادگی برای 

آینده می پردازیم؛
اول اینکه چشم انداز تغییرات در تهدیدات 
و مخاطرات سایبری مانند تغییر در سطح 
حمالت یا تکامل جرایم سایبری با نگاه به 
پاندومیCOVID-19 می تواند موارد زیر را 

شامل شود:
*افزایش حمالت فیشینگ )آمارها نشان 
کالهبرداری های مالی عمدتا  می دهند 
 19-COVID مرتبط با فیشینگ در دوران

رشد فزاینده ای داشته است.(
*تولید و ارایه محصوالت سخت افزاری و نرم 

افزاری مرتبط با کالهبرداری
*انتشاراطالعات غلط دربارهCOVID-19 در 

جامعه و ایجاد تشویش در اذهان عمومی
*اخبارغلط درباره ناپایداری های حوزه مالی یا 

ارایه تصویر نادرست از عملکرد دولت
*توسعه بدافزارها وروی آوردن به جرم برای 

کسب درآمد
دوم اینکه چشم انداز ریسک های امنیت 
سایبری مانند پذیرش فناوری های جدید 
 19-COVID و فراوانی حوادث با توجه به

ممکن است تغییر کند.
بنابراین می توان گفت با توجه به تغییر تمرکز بر 
بحران بهداشت، ممکن است پدافند سایبری 
در سازمان ها و حوزه های متولی امنیت 
کاهش یابد و این موضوع سبب خواهد شد 
مجرمان سایبری راحت تر بتوانند به شبکه 
های رایانه ای، سیستم های افراد، مشاغل 
و حتی به سازمان های در وسعت جهانی 
کنند. لذا به استفاده از VPN های  حمله 
ک  قانونی، برگزاری جلسات ایمن، به اشترا
گذاری داشته ها و دستاوردهای سایبری 
توصیه می شود و اینکه در دنیای سایبری و 

فضای مجازی هوشیارتر باشیم.
  استراتژی امنیت سایبری

تمرکز بر تغییرات استراتژی امنیت سایبری و 
بهبود آمادگی و آماده سازی برای بحران های 
آینده با ایجاد فرصت های جدید، موضوع مهمی 
گیری  است، بنابراین به نظر می رسد جهت 
استراتژی امنیت سایبری با توجه به پاندومی

COVID-19 در موارد زیر مفید باشد:
*افزایش مرزها )حوزه های ارایه خدمت( 
برای ارایه خدمات امنیت در بخش های 
دولتی و نگاه ویژه به شاخص کلیدی عملکرد 
)Key Performance Indicator( در حوزه 

مالی و بانکی
*شناسایی بخش هایی از امنیت سایبری 
که بایستی توسط تصمیم سازان دولتی 
برای راهبردهای خروج از COVID-19 چه 
در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 

مورد توجه قرار گیرد.
*توسعه ظرفیت های امنیت سایبری برای 
افزایش آمادگی در برابر بحران های آینده )به عنوان 
مثال مدیریت بحران و برنامه ریزی احتمالی، 
به روزرسانی زیرساخت، سرویس های از راه دور 

امن، راهبردهای دیجیتال سازی امن(
*توسعه استانداردها یا چارچوب های 
امنیت سایبری برای افزایش آمادگی در برابر 

بحران های آینده
*ایجاد موارد تشویقی توسط قانونگذاران 
امنیت سایبری برای آمادگی موثر در برابر 

بحران های آینده نظیر بحران اخیر
*ایجاد ساختاری برای سنجش دقیق 
عملکرد مسئولیت های امنیت سایبری 
توسط نهادهای مسئول و این که تا چه حد 

به خوبی کار کرده اند.
*شناسایی و استفاده از فرصت های نوظهور 
 19-COVIDامنیت سایبری ناشی از پاندمی
نظیر نوآوری های فناوری در حوزه  سالمت، 
کار در منزل و ابتکار عمل  عادی سازی 

بین المللی./ مرکز ماهر

چالش های تحقق امنیت سایبری 
در دوران کرونا

محمد تسلیمی| رییس سابق مرکز ماهر

تحلیل راهبردی
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  مقدمه:
  حفاظت از زیرساخت های حیاتی 
CIP حوزه جدید دانشی است  یا همان 
که نقش جدی در ارتقای تاب آوری ملی و 
استحکام کشورها دارد. در یک تقسیم بندی 
کلی، می توان زیرساخت ها را به دو نوع 
زیرساخت حیاتی و غیرحیاتی طبقه بندی 
کلی زیرساخت های حیاتی،  کرد. به طور 
شامل زیرساخت هایی می شوند که انهدام 
کارافتادگی آن ها، تأثیر مخربی بر دفاع  و از 
کشور خواهد داشته و  یا امنیت اقتصادی 
در صورت فقدان و قطع خدمات ضروری 
زیرساخت موردنظر، تداوم و حفظ حکومت 

یک کشور، به خطر می افتد. 
بنابراین لزوم پرداختن به موضوع حفاظت 
کلیدی در  از زیرساخت های حیاتی نقش 
کشورها دارد. امروزه  پایداری و تاب آوری 
»حفاظت از زیرساخت های حیاتی« یا  
   )Critical Infrastructure Protection )CIP
به صورت یک شاخه علمی درآمده و از جمله 
اهداف کلیدی آن، تأمین و افزایش ایمنی، 
امنیت و تاب آوری از طریق تقویت توانمندی 
از سرمایه های ملی به منظور  حفاظت 
جلوگیری، بازدارندگی، خنثی سازی یا کاهش 

اثر تهدیدات انسان ساخت است.  
کارکرد پیوسته و مطمئن زیرساخت های 
حیاتی نقش کلیدی در تأمین رفاه اجتماعی، 
کشورها  بهره اقتصادی و امنیت ملی برای 

دارد. مسئله تأمین امنیت زیرساخت های 
حیاتی در سال های اخیر با توجه به افزایش 
فعالیت گروه های تروریستی، توجه زیادی را 
از طرف کشورهای مختلف به خود معطوف 
کشورها برای  که این  کرده است. به طوری 
دفاع از زیرساخت های حیاتی خود در برابر 
تهدیدات، برنامه های متنوعی را آماده کرده اند 
ح ملی حفاظت  که  از جمله  می توان به طر
از زیرساخت های ایالت متحده و برنامه 
اتحادیه اروپا برای حفاظت از زیرساخت های 

بحرانی اشاره کرد. 
این برنامه ها شامل فازهای مستقل و معمواًل 
بلندمدتی برای مقابله با تهدیدات ناشی 
از حمالت عامدانه یا بالیای طبیعی علیه 
زیرساخت ها هستند. با وجود  اینکه ممکن 
کار رفته در این  است تعاریف و اصطالحات به 
برنامه ها با هم متفاوت باشند، تمامی این 
برنامه ها شامل سه فراز اصلی آمادگی های 
قبل از وقوع بحران، اقدامات حین وقوع 
بحران و اقدامات پس از وقوع بحران ناشی 

از حمله یا بالیای طبیعی هستند. 
به طور کلی در پدافند غیرعامل، آمادگی ها و 
اقدامات قبل از شروع بحران شامل سه مرحله 
پیش بینی، پیشگیری و هشدار است. مرحله 
پیش بینی بحران عبارت است از شناسایی، 
رصد و تشخیص تهدیدات علیه تأسیسات و 
زیرساخت ها که با توجه به ویژگی ها و مشخصات 
محیطی و محاطی این تأسیسات و تهدیداتی 

که علیه آن ها مطرح است، صورت می پذیرد. 
مرحله پیشگیری عبارت است از خنثی 
گیری  کردن تهدیدات از اولین مرحله شکل 
تا مرحله قبل از وقوع بحران. به عنوان مثال 
فرض کنید حمله یک گروه تروریستی خارجی 
به عنوان یک تهدید علیه یک زیرساخت در 
داخل یک کشور شناسایی می شود. در این 
حالت، اولین مرحله پیشگیری، امن کردن 
مرزها جهت جلوگیری از ورود مهاجمان به 
کشور است. با فرض عدم موفقیت  داخل 
اولین مراحل پیشگیری، حفاظت فیزیکی 
مناسب از تأسیسات موردنظر به عنوان 
آخرین مرحله پیشگیری از وقوع بحران 

شناخته می شود.
در نتیجه یکی از مهم ترین اقدامات جهت 
آمادگی قبل از وقوع بحران، حفاظت فیزیکی یا 
مستحکم ساز تأسیسات است. حفاظت فیزیکی 
مناسب از تأسیسات سبب می شود احتمال 
موفقیت آمیز بودن حمله به زیرساخت ها 
کاهش یابد. تمامی  به میزان چشمگیری 
که به پدافند زیرساخت ها  برنامه هایی 
می پردازند، به حفاظت فیزیکی و نقش آن 
توجه ویژه دارند. مرحله هشدار نیز به منظور 
کسب آخرین آمادگی ها جهت مقابله با وقوع 
بحران انجام  می پذیرد. مقابله با وقوع بحران 
با آمادگی کامل سبب کاهش خسارت ناشی 

از بحران می شود.
با توجه به محدود بودن منابع پدافند غیرعامل 

گونه از تأسیسات، گام  و همچنین تعدد  این 
اول در تمامی برنامه های دفاع غیرعامل از 
کشورهای دنیا  زیرساخت های حیاتی در 
در قالب قوانین و دستورالعمل، شناسایی 
تأسیسات حیاتی سامانه به منظور قرار گرفتن 

در اولویت مستحکم سازی است. 
بدین منظور از روش هایی تحت عنوان 
ارزیابی ریسک  ارزیابی آسیب پذیری و 
سامانه استفاده می شود. در این روش ها، 
کمی سازی تحلیل ها نیاز است تا رابطه  به 

ریاضی میان حفاظت فیزیکی از تأسیسات 
حیاتی و احتمال موفقیت آمیز بودن حمله 

به آن ها تعیین شود. 
زیرساخت های حیاتی تبدیل به سیستم 
عصبی مرکزی برای اقتصاد در تمامی کشورها 
گر عملکرد شبکه زیرساختی این  شده است. ا
زیرساخت ها در معرض خطر یا آسیب پذیری 
باشند، امکان دستیابی به اهداف پایدار انرژی، 
توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. در 
سال های اخیر، کمیسیون اروپا )EC( وزارت 
امنیت سرزمینی ایاالت متحده آمریکا )US( و 
دیگران، به دلیل تهدیدات بین المللی جدید، 
کشورشان  نگران امنیت زیرساخت های 
ح هایی را برای حفاظت از آنها  بوده و طر

ارائه کرده اند. 
ح حفاظت از زیرساخت ها: طر

در تعریف زیرساخت های حیاتی به عنوان 
زیرساختی که قطع دسترسی به آن ممکن 
است باعث از دست دادن زندگی، تأثیرات 
جدی یا شدید بر سالمت،  ایمنی یا اقتصاد 
شهروندان شود، توافق وسیعی وجود دارد. 
گرچه امکان حمله سایبری به زیرساخت های  ا
حیاتی در اواخر دهه 199۰ مشخص شد، اما 
خطرات بر زیرساخت های انرژی به عنوان 
پیامدی از رویدادهای قرن بیست ویکم 
 ) طبیعی ی  یا بال و  یستی  ر و تر ت  حمال (
برجسته تر شده است و به طور ویژه ای افکار 
عمومی را تحت تأثیر قرار داده و مشخصات 

 دغدغه جهانی به نام
»حفاظت از زیرساخت های حیاتی«
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مسائل مربوط به زیرساخت های حیاتی را 
ح کرده است.  مطر

عالوه بر این، سانحه در نیروگاه هسته ای 
فوکوشیما در ژاپن در ماه مارس 2۰11، مسائل 
مربوط به زیرساخت های انرژی حیاتی را در 
برنامه های سیاسی در اهمیت باالیی قرار 

داده است.
ایاالت متحده آمریکا و همه کشورهای عضو 
کارگروه هایی را  کمیته ها و  اتحادیه اروپا، 
کنش به حمالت  برای پیشگیری، آمادگی، وا

تروریستی و برنامه های همبستگی در مورد 
پیامدهای تهدیدات تروریستی تشکیل 
داده اند. در نتیجه، کمیسیون اروپا در سال 
2۰۰5 اوراق سبزی در مورد »برنامه اروپایی 
برای حفاظت از زیرساخت های حیاتی« را 
تصویب کرد )EC، 2۰۰5(. پس از آن، در دسامبر 
 ،CEU( ۰8/114 2۰۰8  این شورا دستورالعمل

2۰۰8( را به تصویب رساند. 
ح حفاظت  در سال 2۰۰9،  ایاالت متحده طر
کرد  از زیرساخت های ملی خود را تصویب 
)NIPP، 2۰۰9(. هر دو برنامه پیشین در 
 ،EC/۰8/114 و دستورالعمل NIPP ،جهان
کنند که در آن  ناحیه هایی حیاتی را تعیین می 
ناحیه ها، تالش ها باید به پیشگیری و حفاظت 

از زیرساخت ها متمرکز شوند. 
این برنامه ها، فرصتی برای تعریف دقیق تر 
سیستم های هشدار دهنده برای حفاظت 
از زیرساخت های حیاتی، شامل برنامه ریزی 
و اجرای فعالیت ها جهت اطمینان از تداوم و 
قابلیت اطمینان این زیرساخت ها را فراهم 
کند.  این قبیل طرح های حفاظتی زیرساختی  می 
عمدتًا در بخش های انرژی، حمل ونقل، 
کنند.  فناوری اطالعات و ارتباطات تمرکز می 
چشم اندازی وسیع تر توسط NIPP مشخص 
که بخش های بیشتری  می شود، به طوری 
را پوشش می دهد که در آن زیرساخت های 

کند.  حیاتی را شناسایی می 
گرچه رویکرد ارائه شده توسط اوراق سبز  ا

کمیسیون اروپا )EC، 2۰۰5( در ابتدا هدف تحت 
پوشش قرار دادن هر چه بیشتر زیرساخت ها 
را داشت، در نهایت،  این دستورالعمل 
)CEU، 2۰۰8( عمدتًا در بخش های انرژی و 
حمل ونقل، همچنین شامل زنجیره ارزش 
و عرضه، قابل قبول است. در ادامه به صورت 
ح های حفاظتی  مختصر در خصوص طر
کشورهای  زیرساخت ها ارائه شده توسط 

گیرد: مختلف مورد بررسی قرار می 
1-طرح حفاظت از زیرساخت های ملی  ایالت 

متحده آمریکا
یکی از مهم ترین دستورالعمل ها و قوانین 
موجود در خصوص زیرساخت ها، مربوط به 
ح ملی حفاظت  کشور آمریکا بوده است. طر
کلیدی  از زیرساخت های حیاتی و منابع 
که  طرحی در ابعاد بزرگ و یکپارچه است 
اهداف، رویدادهای مهم و ابتکارات کلیدی 
ح، چارچوبی جامع  کند.  این طر را تعیین می 
و یکپارچه برای حفاظت از زیرساخت های 
کلیدی )CI / KR( از طریق  حیاتی و منابع 
بخش فدرال،  ایالتی، منطقه ای، محلی، 
قبیله ای و خصوصی )وزارت امنیت میهن 
کند.  ایاالت متحده آمریکا ، 2۰۰3( فراهم می 
ح ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی  طر
کند: وابستگی  سه حوزه خاص را شناسایی می 
متقابل بین بخش ها، امنیت سایبری و ماهیت 
بین المللی تهدیدات زیرساخت های حیاتی 

.)2۰۰9 ،Consolini(
چارچوب مدیریت ریسک طرح ملی حفاظت 
از زیرساخت های حیاتی )NIPP( شامل پنج 

مرحله است که عبارت اند از: 
1- تعیین اهداف امنیتی؛ 

2- شناسایی دارایی ها، سیستم ها، شبکه ها 
و عملکرد ها؛ 

3- ارزیابی ریسک؛ )پیامدها، آسیب پذیری ها 
و تهدیدات(

و  یسک  ر یت  یر مد ت  عملیا ی  ا جر ا  -4
اولویت بندی اقدامات؛ 
5- سنجش اثربخشی. 

عالوه بر این، چارچوبی برای بازخورد و بهبود 
مستمر در یک رویکرد انعطاف پذیر را ارائه 
ح در شکل زیر  کلی این طر ح  می دهد. طر
نشان داده شده است.از دیدگاه صنعت و 
گام،  در چارچوب مدیریت ریسک، اولین 
ایجاد اهداف ایمنی است. مسائل مهمی 
مانند از دست دادن زندگی، تأثیر اقتصادی و 
تأثیر امنیت ملی باید در فرمول بندی اهداف 

ایمنی در نظر گرفته شوند.
مرحله دوم، شناسایی منابع، سیستم ها، 
شبکه ها و عملکرد ها، نیاز به توسعه فهرستی 
کامل، حاوی اطالعات اولیه در مورد منابع، 
کشور و شامل  سیستم ها و شبکه ها در 
کاالهای مادی، ویژگی های انسانی و اطالعات 
سیستم است.  این اولین گام برای اطمینان 

از انعطاف پذیری است.
زیابی  ار وش شناسی ها در مرحله  این ر
ریسک، نتایجی کامل و منطقی را با استفاده 

کمی، سیستماتیک و خیلی  از فرآیندهای 
دقیق ارائه می دهند.

برای مرحله اولویت بندی اقدامات، وزارت 
امنیت ملی ایاالت متحده با شرکای امنیتی 
برای ایجاد اولویت های ارزیابی ریسک، 
اقدامات مشترکی را انجام می دهد.  این 
همکاری برای شناسایی راهکارهایی به منظور 
کاهش خطر  بوده و سپس اقدامات حفاظتی 
که باید لحاظ شود، تعیین کند.  این مورد، نیاز 
به مقایسه سطوح نسبی خطر و بخش های 
گزینه هایی برای دستیابی  منابع همراه با 
به اهداف امنیتی دارد. بنابراین، در صورت 
امکان، اقدامات حفاظتی به منظور کاهش 
خطر امنیتی اعمال می شود، که نتیجه آن یک 
تصمیم مقرون به صرفه است. در مرحله اجرای 
برنامه های حفاظتی، اقدامات حفاظتی با 

هدف کاهش خطر انجام می شود.
گیری اثربخشی از یک سیستم  مرحله اندازه 
ایجاد اطالعات در مورد  برای  شاخص 
دستیابی به اهداف خاص امنیتی تشکیل 
شده است که در )NIPP 2۰۰9( تعریف شده 
است. شاخص های چنین نتیجه ای توصیفی 
و مبتنی بر فرآیند هستند. به منظور حفاظت 
از زیرساخت ها، وزارت امنیت داخلی آمریکا، 

ساختاری را معرفی کرده است.
2-برنامه اروپا برای حفاظت از زیرساخت های 

حیاتی
کمیسیون اروپایی »اوراق  در سال 2۰۰5، 
سبزی« با عنوان »برنامه اروپایی برای حفاظت 
از زیرساخت های بحرانی« منتشر کرد. در سال 
2۰۰8، شورای اروپا دستورالعمل ۰8/114/

که برنامه اروپایی  EC را به تصویب رساند، 
حفاظت از زیرساخت های بحرانی )EPCIP( را 
ایجاد کرد. EPCIP به وضوح روی زمینه هایی 

 به منظور توسعه  برنامه های پیشگیری از 
تهدید و حمایت از زیرساخت ها، متمرکز شده 

کند.  و این زمینه ها را تعیین می 
که توسط دستورالعمل  چارچوب هایی را 
EC/۰8/114  ایجاد شده، می توان از لحاظ 
که شامل 6 مرحله  ح مدیریت ریسک  طر

است خالصه کرد:
1- ایجاد اهداف ایمنی؛ 

2- شناسایی منابع و خطرات؛
•این مرحله شامل ایجاد فهرستی از منابع، 
دارایی ها، سیستم ها و شبکه ها در زنجیره 
گام همچنین  ارزش زیرساخت است.  این 
شامل شناسایی خطرات مؤثر بر انعطاف پذیری 
سیستم است که نیاز به توسعه و نگهداری از 
فهرست دارایی های زیرساختی فیزیکی که 
شامل اموال، سیستم های اطالعاتی است، 
گرفتن  می باشد و همچنین نیاز به در نظر 

تهدیدات فنی و غیر فنی نیز دارد.
3- ارزیابی ریسک و خطرات؛ 

گسترده ای مورد  که به طور  •تکنیکی است 
استفاده قرار گرفته و پذیرفته شده است که 
کیفی ریسک با استفاده از  شامل ارزیابی 
ماتریس های ارزیابی ریسک است که به احتمال 
کند. ماتریس  و پیامدهای هر ریسک توجه می 
خطر با ورودی از طریق مصاحبه و تکنیک های 
دلفی  ایجاد می شود. ارزیابی ریسک کمی  با 
گیرد  استفاده از داده ها و متغیرهایی صورت می 
که مدل سازی آماری را امکان می سازد. ارزیابی 
کمی  معمواًل روی خطرات خاص،  ریسک 
که می تواند عواقب جدی  به ویژه خطراتی 

 ایجاد کند، متمرکز می شود.
4- اولویت بندی اقدامات و اجرای برنامه؛ 

• این مرحله شامل مقایسه سطوح نسبی 
ریسک و گزینه هایی برای دستیابی به اهداف 
 ایمنی است. اقدامات حفاظتی در صورت 
امکان به منظور کاهش خطرات امنیتی در یک 

روش مقرون به صرفه اعمال می شود.
5- اجرای برنامه های حفاظتی؛

گیری و نظارت بر اثربخشی.  - اندازه 
• این مرحله، فعالیت های نظارتی را به عنوان 
وسیله ای برای دستیابی به نظارت منظم، 
از جمله  ایجاد شاخص های عملکرد، به کار 
گیرد. بسیاری از فرصت ها برای تغییر و بهبود  می 

در  این مرحله می توانند شناخته شوند.
بازخورد و بهبود مستمر نیز بخشی از  این 
ح مدیریت  چارچوب است. شکل زیر یک طر
خطر برای حفاظت از زیرساخت های بحرانی 
که با این چارچوب، سازگار  را ارائه می دهد 
ح های حفاظت از زیرساخت ها،  است. طر
استفاده از مدل های مدیریت ریسک را 
که استراتژی هایی برای افزایش اعتماد و 
اطمینان به وسیله گردآوری جامع و توجه به 
داده های دارایی های زیرساخت ها و ارتباطات 
کند، گسترش می دهند.  زیرساخت ها ترکیب می 
همچنین برنامه های حفاظت از زیرساخت، 
رویکردهایی را برای دستیابی ذی نفعان و 
سهامداران مختلف به زنجیره ارزش زیربنایی 

      حفاظت از زیرساخت های حیاتی 
یا همان CIP حوزه جدید دانشی است 
که نقش جدی در ارتقای تاب آوری ملی 

و استحکام کشورها دارد

    امروزه »حفاظت از زیرساخت های 
 Critical Infrastructure  حیاتی« ی���ا
Protection (CIP(   به ص���ورت ی���ک 
شاخه علمی درآمده و از جمله اهداف 
کلی���دی آن، تأمی���ن و افزای���ش ایمن���ی، 
امنی���ت و ت���اب آوری از طری���ق تقوی���ت 
توانمن���دی حفاظ���ت از س���رمایه های 
مل���ی به منظور جلوگیری، بازدارندگی، 
خنثی س���ازی ی���ا کاهش اث���ر تهدیدات 

انسان ساخت است



88
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

ویژه نامه نکوداشت پدافند غیرعامل 1399

ها
ت 

اخ
رس

ی زی
ساز

ون 
ص

 م

حیاتی پیشنهاد می دهد.
از  EPCIP، تقویت حفاظت  کلی  هدف 
زیرساخت های حیاتی در اتحادیه اروپا است. 
 این کار از طریق اجرای قوانین اروپا به عنوان 
دستورالعمل ها و توصیه های منتشر شده 
توسط کمیسیون اروپا به دست خواهد آمد 
)Costantini et al.، 2۰۰7(. چارچوب قانونی 
:)2۰۰5 ،EC( شامل عناصر زیر است EPCIP

-روشی برای شناسایی و تعیین زیرساخت های 
بحرانی اروپا )ECI( و رویکردی مشترک برای 
ارزیابی نیاز به بهبود  ایمنی آنها، که دومی  توسط 

یک دستورالعمل  ایجاد شده است.
 EPCIP اقداماتی برای تسهیل در بهبود-
ح عملیاتی، یک سیستم  که شامل یک طر
 ،)CIWIN( هشدار در زیرساخت های حیاتی
با استفاده از  ایجاد میز شور روی حفاظت 
از زیرساخت های بحرانی )CIP( در سطح 
گذاری  ک  اتحادیه اروپا، روش های به اشترا
اطالعات در مورد CIP، شناسایی و تجزیه و 

تحلیل وابستگی متقابل.
-کمک به کشورهای عضو )MS( برای بهبود 
امنیت زیرساخت های حیاتی ملی )CNI( و 

.)2۰11 ،EC( برنامه های مداخله
-برنامه های مالی تکمیلی و به ویژه برنامه 
ویژه »مدیریت پیشگیری، آمادگی و پیامد 
پس از وقوع تروریسم و سایر خطرات امنیتی« 
در دوره زمانی 2۰۰7 الی2۰13، که باعث شد 
اقدامات تأمین مالی جدید برای حمایت 
از زیرساخت های حیاتی صورت پذیرد. 
بخش انرژی اروپا توجه بیشتری به حفاظت 
از زیرساخت های بزرگ انرژی و تأسیسات 
آن ها دارد. همچنین شبکه ای از اپراتورهای 
زیرساخت حیاتی انرژی از بخش های برق، 
گاز و نفت برای تبادل تجربه در سطح اروپا 
در زمینه مسائل امنیتی )EC، 2۰11( ایجاد 

شده است.
3-استانداردهای تداوم فعالیت در بریتانیا

مؤسسه تدوین استانداردهای بریتانیا در مورد 
چگونگی مدیریت ادامه فعالیت ها در شرایط 
اضطراری استانداردی تدوین نموده است.  
این استاندارد BS 25999 نام دارد و در سال 

2۰۰6 تصویب شده و با نگرشی بر اجزای کلیدی 
و مؤثر در برنامه های تداوم فعالیت در شرایط 
اضطراری تصویب شده است. در  این رابطه 
چیزی شبیه چرخه زندگی یا چرخه دوام ارائه 

می دهد که شامل پنج جزء است:
 - شناخت سازمان

راهبردهای مدیریت تداوم  - شناخت 
فعالیت

کنش های مدیریت تداوم  - اجرا و توسعه وا
فعالیت

- ایجاد و فرهنگ سازی استفاده از مدیریت 
تداوم فعالیت

- تمرین، بازنگری و حمایت از استانداردهای 
مدیریت تداوم فعالیت

گرچه رویکردها و روش های دیگری برای  ا
برنامه ریزی مدیریت تداوم فعالیت وجود دارد، 
اما با  این وجود،  این استاندارد قابل مقایسه 
با توانمندی های دیگر روش ها است. شکل 
صفحه قبل، مدلی برای برنامه ریزی تداوم 
فعالیت نشان می دهد که با استاندارد 25999 
BS نیز هماهنگی دارد. باید گفت در بریتانیا 
بیشتر سازمان های دولتی در تشویق انواع کسب 
و کارها به اجرا و استفاده از برنامه های تداوم 

کنند. فعالیت نقش فعالی بازی می 
4- اقدامات امنیتی و حفاظتی برای مقابله 
با تهدیدات در زیرساخت حیاتی حوزه 
مهندسی آب توسط سازمان امنیت منابع 

آب در آمریکا
امنیت منابع آب در آمریکا بعد از وقوع حادثه 
کتری  کت های حاوی با 11 سپتامبر و ارسال پا
سیاه زخم، زیرساخت آب را مورد توجه خاص 
قرار داده و برای  این منظور دو موسسه جدید 
 WSD of US EP به نام هایNHSRC و 
تأسیس شده اند. بعد از حادثه 11 سپتامبر، 
در کشور آمریکا مقرر شد وضعیت حفاظتی و 
آسیب پذیری منابع و سیستم های آب رسانی، 
سیستم های تصفیه، محل های ذخیره مواد 
شیمیایی، فرآیند گندزدایی، سیستم های 
کنترل الکترونیکی، مخازن ذخیره و شبکه 
توزیع آب و شبکه جمع آوری و تأسیسات 
تصفیه فاضالب با شعار حفاظت همیشگی 

آب برای زندگی )protect water for life( مورد 
ارزیابی قرار گیرد. 

عالوه بر اصالح قانون آب آشامیدنی سالم، طرح 
اصالحی اضطراری موردنیاز برای زیرساخت 
آب، تنظیم و ارائه شد تا با انجام اصالحات، 
میزان آسیب پذیری این زیرساخت تا حد الزم 
ح اضطراری، هشت  کاهش یابد. در این طر
که  گرفت  عامل مهم و مؤثر مورد توجه قرار 

عبارت اند از:
• تهیه اطالعات ویژه سیستم های آب رسانی 
)اطالعات پایه شامل جمعیت تحت پوشش 

و نقشه(
تعیین وضعیت موجود سیستم های   •
آب رسانی و مسئولیت ها )تعیین نقش ها و 

مسئولیت های هر فرد(
• تعیین روش های ارتباطی: چه کسی؟ چه 
کار؟ چه وقت؟ )برای هر نفر از اعضای تیم 

مسئول اقدامات اضطراری(
ح تخلیه  کارکنان )طر • امنیت و  ایمنی 
کارکنان، فراهم نمودن  اضطراری، آموزش 

تجهیزات و کمک های اولیه(
• شناسایی منابع آب جایگزین )منابع آب 
نزدیک محل و ظرفیت آن ها، شناسایی صنایع 

توانمند در تهیه آب بطری شده(
• تجهیزات جایگزین و تهیه مواد شیمیایی 
)از قبیل پمپ ها و دمنده ها برای مواقع 

اضطراری و تعمیرات(
• حفاظت ویژه )برای جلوگیری از دسترسی 

سایران(
• نمونه برداری آب و کنترل )برای شناسایی 

به موقع آلودگی بالقوه وارد شده احتمالی(
با توجه به موارد فوق، آمریکایی ها برای 
افزایش امنیت اساسی منابع آب، بودجه 
قابل توجهی به منظور انجام اقدامات زیر 

اختصاص دادند. 
• خریداری و نصب تجهیزات فیزیکی، دریچه، 
پروژکتور یا دوربین های مدار بسته امنیتی.

• خریداری و نصب تجهیزات مناسب برای 
شناسایی متخلفان.

کاری بودن پوشش های  • غیرقابل دست 
کپسول های آتش نشانی و  دریچه آدم رو، 

اتاقک های شیرفلکه.
• دو قفله کردن درها و قفل ها.

• بهبود و اصالح سیستم های الکترونیک، 
رایانه ای یا دیگر سیستم های اتوماتیک و 

سیستم های امنیتی کوچک.
• شرکت در برنامه های آموزشی و تهیه 
رهنمودهای آموزشی در خصوص موادی 
که به نحوی با مسئله امنیت آب ارتباط 
کسب آمادگی جهت مقابله با  دارند، برای 

حمالت تروریستی.
• توسعه و اصالح نحوه استفاده، ذخیره سازی، 

یا حمل ونقل انواع مواد شیمیایی.
• اطمینان خاطر از انتخاب مناسب و صحیح 
کارگران  گزینش درست مستخدمان یا  و 

خدماتی.
5- اقدامات امنیتی و حفاظتی برای مقابله 
کشور  با تهدیدات در زیرساخت حیاتی در 

استرالیا
در کشور استرالیا سه وزارتخانه دفاع، دادگستری 
گذاری و اجرای  و ارتباطات در حوزه سیاست 
برنامه های حفاظت از زیرساخت های حیاتی 
که در  این میان، وزارت  فعالیت داشته 
ارتباطات بیشتر وظیفه اجرای سیاست ها 

را بر عهده دارد.
وزارت دفاع استرالیا در زیرمجموعه خود اداره ای 
به نام سیگنال های دفاعی)DSD( داشته که 
وظیفه اصلی آن، حفاظت از زیرساخت های 
رایانه ای و شبکه ای را بر عهده دارد. همچنین 
در کشور استرالیا سازمان مدیریت اطالعات 
دولت، بخش دیگری از وظایف مربوط به امنیت 
در فضای اطالعاتی را بر عهده داشته و ذیل 

نظر وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
گروه حفاظت از  در وزارت دادگستری نیز 
زیرساخت های حیاتی قرار گرفته که وظیفه 
اصلی آن تشخیص مخاطرات، تعیین و ارزیابی 
آسیب پذیری در بخش های مختلف اعم از 
برق، حمل ونقل، مؤسسات مالی و مخابرات 
است. کشور استرالیا همچنین از یک شبکه 
ک امن اطالعاتی برای جریان داده های  اشترا
مربوط به حفاظت از زیرساخت های حیاتی 

خود بهره می برد.



حادثه بیروت، تلنگری است تا موضوع 
کز و زیرساخت های پرخطر از  خروج مرا
شهرها بیش از پیش مورد توجه مسئوالن قرار 
گرفته و رنگ اجرا به خود بگیرد. معاون انرژی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی از مهمترین 
دستاوردهای این سازمان را در حوزه انرژی، 
ابالغ الگو و پروتکل هایی جهت حفظ پایداری و 
تداوم کارکرد زیرساخت های حوزه انرژی در برابر 
ویروس کرونا دانست که سبب شد، کارکرد این 
زیرساخت ها در این دوران دچار اختالل نشود.
مشروح گفت وگوی سردار محمدعلی مطیعی، 
معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور با 

ویژه نامه عماد را در ادامه بخوانید؛
  به نظر می رسد یکی از مهمترین حوزه های 
ماموریتی سازمان پدافند غیرعامل در بخش 
که اساسا بخش عمده ای از  انرژی باشد چرا
زیرساخت های حیاتی و مهم کشور در  این 
بخش دسته بندی می شود. از نظر جنابعالی 
اساسا پدافند غیرعامل در حوزه انرژی چه 

معنا و مفهومی دارد؟
حوزه انرژی کشور به دلیل ارتباط مستقیم با 
آستانه تحمل مردم، وابستگی زیرساخت های 
کشور به آن و همچنین ایجاد ارزآوری برای 
کشور از طریق فروش و صادرات فرآورده های 
نفتی، همواره به عنوان یک هدف جذاب برای 
دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
محسوب شده است. دشمنان ما همواره به 
روش ها و شیوه های مختلف و با هدف ایجاد 

کشور، این حوزه را مورد تهدید  چالش برای 
قرار داده اند. بنابراین نقش و اهمیت پدافند 
غیرعامل در حوزه انرژی به دالیلی که گفته شد 
همواره از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. 
از همین رو باید زیرساخت های حوزه انرژی از 
طریق مصون سازی و ارتقای آمادگی ها در برابر 
تهدیدات دشمن همواره از پایداری و تداوم 

کارکرد برخوردار باشد.
  مهمترین اقدامات و دستاوردهای مثبتی 
کشور در یک  که سازمان پدافند غیرعامل 
سال گذشته توانسته است در حوزه انرژی 

به آنها دست پیدا کند چیست؟!
از جمله مهم ترین اقدامات پدافندغیرعامل 
گذشته می توان  در حوزه انرژی در یکسال 
به ابالغ الگو و پروتکل جهت پایداری و تداوم 
کارکرد زیرساخت های حوزه انرژی در برابر 
کرد. از  کرونا اشاره  گیری ویروس  شیوع همه 
دیگر اقدامات و دستاوردهای مثبت سازمان 
می توان به تدوین الزامات و مالحظات پدافند 
سایبری در پست های انتقال برق، برگزاری 
رزمایش با سناریوهای مختلف و محتمل در 
زیرساخت های حیاتی و حساس حوزه انرژی 
به منظور ارتقاء آمادگی ها در برابر تهدیدات و 
تدوین و ابالغ راهبردهای پدافندغیرعامل در 

پایداری گاز کشور اشاره کرد. 
  با توجه به اینکه سازمان پدافند غیرعامل 
گذاری دارد و عمال  نقش راهبری و سیاست 
مباحث اجرایی در اختیار دستگاه های دولتی 

است آیا فهم و همدلی الزم برای رعایت 
الزامات پدافند غیرعامل در سطح کشور و 

به ویژه استانها پدید آمده است؟!
خوشبختانه با تالش سازمان پدافندغیرعامل 
کشور در فرهنگ سازی مفاهیم پدافندغیرعامل 
فهم و درک مناسبی از پدافندغیرعامل در 
مسئولین و کارشناسان دستگاه های اجرایی 
به وجود آمده است که نیازمند تقویت است. 
رمز موفقیت در رعایت الزامات پدافند غیرعامل 
در درجه اول فهم مشترک و صحیح از اهمیت 
و لزوم توجه به پدافند غیرعامل است. در واقع 
آن زمان ما به فهم و همدلی مطلوب خواهیم 
رسید که توجه به الزامات پدافند غیرعامل به 

یک مطالبه در جامعه تبدیل شود.
      سال 97 بود که رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار جمعی از مسئوالن سازمان پدافند 
غیرعامل کشور تاکید کردند »در مقابل شیوه های 
پیچیده ی تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز 
باید کاماًل هوشیار و جدی باشد و به صورت 
علمی، دقیق، به روز و همه جانبه، عمل و با 
هرگونه نفوذ مقابله کند.« در حوزه انرژی چه 
طور می توان این رهنمود مقام معظم رهبری 

را جامه عمل پوشاند!؟
در این زمینه و به منظور تحقق منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( برگزاری دوره های 
آموزشی تخصصی پدافندغیرعامل در حوزه 
انرژی برای مسئوالن و کارشناسان دستگاه های 
اجرایی را در دستور کار قرار دادیم. همچنین با 
برگزاری نشست های تخصصی، بازدید میدانی 
و برآورد تهدیدات زیرساخت های انرژی نسبت 
به شناسایی تهدیدات حوزه انرژی و راهکارهای 
کاهش آسیب پذیری آن اقدام الزم انجام شد. این 
در حالیست که به دلیل استفاده از فناوری های 
نوین در حوزه انرژی، نیازمند مطالعات دقیق 
علمی و تالش بیشتر جهت جلوگیری از نفوذ 

دشمن در حوزه انرژی هستیم.    
  یکی از حوادثی که در سال جاری اهمیت 
پدافند غیرعامل را به ویژه در حوزه بنادر 
بیش از پیش نشان داد حادثه تلخ انفجار 
بیروت بود. تحلیل و ارزیابی شما از این 
حادثه چیست؟ آیا چنین اتفاقاتی ممکن 

خ دهد؟ است برای کشور ما نیز ر
این حادثه برای همه دنیا از منظر پدافندغیرعامل 
می تواند عبرت باشد. این درس بزرگ می تواند 
چه در حوزه جانمایی و چه پروتکل های نگهداری 
کنش در برابر  از مواد شیمیایی و چه در نحوه وا
بالیای طبیعی برای ما آموزنده باشد. اینکه غفلت 
از مسائل و الزامات ایمنی و پدافند غیرعامل 
می تواند در یک روز تمام نظامات یک جامعه 
را به هم بریزد. حادثه بیروت، تلنگری است تا 
کز و زیرساخت های پرخطر  موضوع خروج مرا
از شهرها که از بندهای مهم سیاست های کلی 
نظام در موضوع پدافندغیرعامل است بیش 
از پیش مورد توجه مسئوالن قرار گرفته و رنگ 

اجرا به خود بگیرد. 
  بعد از حادثه بیروت برخی شائبه ها در 
خصوص تاسیسات نفتی که در حریم برخی 
شهرها وجود دارند از جمله تهران موجب 
نگرانی هایی شد. از نظر شما چه رویکردی 
باید در خصوص این تاسیسات داشت؟ 

آیا این تاسیسات از ایمنی الزم برخوردار 
هستند!؟

اعالم نظر در خصوص پرخطر بودن تاسیسات 
مند  ز نیا ها  شهر ز  ا خی  بر یم  حر ر  د نفتی 
برنامه ریزی و با استفاده از یک دستورالعمل 
مشخص است. به طور قطع و یقین نمی توان 
گفت تمام تاسیسات در حریم شهرها پرخطر 
کثر  هستند. لیکن باید تمام تاسیسات از حدا
ایمنی برخوردار بوده و نسبت به رعایت مسائل 
امنیتی نیز توجه ویژه داشته باشند. در این 
مورد تاسیسات نفتی با رعایت مسائل ایمنی در 
باالترین سطح برای اینگونه تاسیسات از وقوع 
هرگونه حادثه جلوگیری به عمل آورده است. با 
این وجود نیازمند این هستیم تا در این زمینه 
اقدامات موثرتری جهت جلوگیری و پیشگیری 

از وقوع حادثه نیز صورت پذیرد. 
گر بخواهید به عملکرد سازمان پدافند    ا
یتی  ر مو ما ه  ز حو ر  د ه  یژ و به  مل  عا غیر
کنید چه نمره ای را در  خودتان نمره دهی 

نظر می گیرد!؟
سازمان پدافندغیرعامل کشور در حوزه انرژی 
به مدد الهی و همت مسئوالن دستگاه های 
کنون توانسته است اقدامات  حوزه انرژی تا
گونه  موثری در این حوزه انجام بدهد. لیکن این 
اقدامات تا رسیدن به سطح قابل قبول از 
که  مصون سازی زیرساخت های حوزه انرژی 
از منویات فرماندهی معظم کل قوا است فاصله 
زیادی دارد و نیازمند عزم و اراده بیش از پیش 

در این زمینه است.  
گر نکته ای باقی مانده است که    در پایان ا
باید بدان اشاره شود و در سواالت ما نبود 

ح کنید. لطفا مطر
این معاونت براساس ماموریت و وظایف تعیین 
شده در اساسنامه سازمان پدافندغیرعامل 
کشور و با عنایت به بیانات راهبردی و راهگشای 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در موضوع 
پدافندغیرعامل با تمام توان و با تکیه بر دانش 
بومی و استفاده از ظرفیت شرکت های داخلی 
درصدد اجرای پدافند غیرعامل به صورت اصولی 
و عملی در ذات همه طرح های حیاتی، حساس 
و مهم حوزه انرژی است. امید است اینگونه 
اقدامات در راستای مصون سازی و پایدارسازی 
زیرساخت های کشور موجبات رضایت خداوند 
متعال، حضرت بقیه اهلل االعظم و نائب بر حقش 

امام خامنه ای را فراهم آورد. 
  از شما که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید 

متشکریم.
بنده هم برای شما آرزوی موفقیت دارم.
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گفتگوی »عماد« با معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور

حفظ تداوم کارکرد 
زیرساخت های حوزه انرژی 
در برابر ویروس کرونا
 همه تاسیسات پرخطر در حریم شهرها
 باید از حداکثر الزامات ایمنی و امنیتی برخوردار باشند



گرچه توجه به ایمنی زیرساخت های  ا
حیاتی، مبحث تازه ای در دنیای 
امروز نیست اما، همزمان با تغییر رویکرد 
در تهدیدات و ظهور جنگ های نوین، 
اهمیت حفاظت از زیرساخت های حیاتی 
به منظور افزایش تاب آوری آنها، روز به روز 
بیشتر احساس شد. همین امر سبب 
گیری علمی مدرن و بین رشته ای  شکل 
در زمینه حفاظت از زیرساخت های حیاتی 
گر  کشورهای سلطه  گرچه  شده است. ا
سعی در انحصارگرایی در این علم را دارند 
کشور ما نیز، تالش هایی در جهت  اما در 
دستیابی به این علم و بومی سازی آن از 
چند سال قبل از سوی سازمان پدافند 
غیرعامل کشور و دانشگاه مالک اشتر آغاز 
شده است که به تدریج ثمرات آن مشاهده 
می شود. دکتر محمدعلی نکویی، رییس 
مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه 
صنعتی مالک اشتر، از جمله متخصصان 
که از نزدیک با  کشور است  این رشته در 
این تالش ها آشناست و به قول خودش 
وظیفه خود می داند که به عنوان محقق 
کامل علمی را در این رشته  بحث های 
گسترش بدهد. مشروح گفتوگو »عماد« با 

وی را در ادامه می خوانید.
 به نظر حضرتعالی فناوری و دانش 
در راستای حفاظت از زیرساخت های 
کشور از چه نقش و جایگاهی برخوردار 

است؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا 
نگاهی به تاریخچه این موضوع داشته 
باشیم. وقتی در مورد شرکت های دانش 
بنیان حرف می زنیم و به بحث حفاظت 
از زیرساخت می پردازیم به نظرم بهترین 
کنیم در دنیا چه  که بررسی  کار این است 
اتفاقی در این حوزه افتاده است. نقش 
دانشگاه های معین برای سازمان پدافند 
غیرعامل دقیقا همین است که ما بتوانیم 
اوال تعریف فرایند فناوری در حفاظت از 
زیرساخت ها را به صورت بومی داشته و 
ایجاد کنیم و بعد به تولید فناوری و تولید 
محتوا به صورت موازی توسط صاحبان 
این دانش بپردازیم. در دنیا به جد به بحث 
حفاظت از زیرساخت پرداخته می شود. 
وقتی در مورد حافظت از زیرساخت ها 
کنیم، نمی توانیم  در پدافند صحبت می 
بگوییم درباره یک زیرساخت خاص یا یک 

کنیم. تکنولوژی خاص صحبت می 
وقتی به ادبیات حفاظت از زیرساخت در 
کنیم، همین حاال هم این  دنیا نگاه می 
ادبیات در سه الیه در سطح بین المللی 
تعریف می شود. در یک الیه زیرساخت های 
بنیادین قرار دارد که  دارای اندرکنش با یکدیگر 
هستند. یکسری زیرساخت ها هم اصطالحا 
وابسته هستند و یکسری از زیرساخت ها 
که شما از  گوشی تلفن همراهی  هم مثل 
کنید نقش سرویس دهی  آن استفاده می 
کنند. فناوری حفاظت  عمومی را ایفا می 

از زیرساخت امروز در دنیا با این نگاه 
گیرد. البته در بحث  مورد بررسی قرار می 
حفاظت از زیرساخت نباید نگاهمان به 
کند و  امروز باشد چون فناوری پیشرفت می 
زیرساخت ها در الیه های مختلف در حال 
که باید به  توسعه هستند. نکته دیگری 
آن توجه داشت این است که شما ممکن 
است به بحث زیرساخت آب بپردازید اما 
تنها تاسیسات آبی در آن دخیل نیست 
بلکه با زیرساخت های برقی و سایبری نیز 
در این بخش سروکار خواهید داشت. در 
کسی بخواهد آسیبی  گر  چنین شرایطی ا
به شبکه آبرسانی بزند دیگر نیازی نیست 
در خود شبکه آب اختالل ایجاد کند. بلکه 
کافیست شبکه ارتباطاتی و سایبری این 
زیرساخت را مختل کند یا برق را قطع کند 
در آن هنگام، شبکه آبرسانی خود به خود 
ج می شود.از سوی دیگر  از دسترس خار
ما در آینده با پدیده ای به نام شهرهای 
هوشمند روبه رو خواهیم شد. وقتی شما 
با شهر هوشمند سر و کار دارید با تهدیدات 
هوشمند نیز مواجه خواهید بود. بنابراین 
باید در این زمینه از حفاظت هوشمند هم 

برخوردار باشیم. 
 در حال حاضر برای تولید علم بومی در 
کشور چه اقداماتی انجام شده است و از 

چه ظرفیت هایی برخورداریم؟
که امروز در مجموعه  با دیدگاه مناسبی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و در کنار آن 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجموعه 
دانشگاه های معین ایجاد شده است، 
رشته پدافند غیرعامل از کنکور سراسری 
گرایش ارشد هم  دانشجو می پذیرد و تا 
این رشته در دانشگاه های معین تدریس 
می شود. اما امروز به خاطر نیاز جدی که 
ایجاد شده است در دانشگاه صنعتی مالک 
اشتر رشته ارشد پدافند غیرعامل تحت 
عنوان طراحی صنعتی را با رویکرد حافظت 
از زیرساخت ایجاد کرده ایم و در سامانه 
وزارت علوم ثبت شده است که متقاضیان 
می توانند با شرکت در کنکور به تحصیل 
در این رشته بپردازند. اخذ مجوز و انجام 
مقدمات ایجاد رشته دکتری حفاظت از 
زیرساخت هم در حال اتمام است و در 
که سازمان پدافند  کنار آن با تدابیری 
غیرعامل کشور داشته و رایزنی هایی که 
با وزارت علوم انجام شده، انجمن علمی 
حفاظت از زیرساخت هم تشکیل شده 
است. در دانشگاه مالک اشتر با همراهی و 
تعامل با سایر دانشگاه ها به دنبال ارتباط 
با شرکت های دانش بنیان برای ارتباط 
بیشتر با زیرساختها هستیم. زیرا تنها با 
کردن با زیرساخت است  ارتباط برقرار 
که می تواند از توان علمی به بهترین نحو 
گرهای هوشمند  برای تکنولوژی پایش 
و حفاظت هوشمند بهره برد و از ثمرات 

علم در بحث اجرا بهره برد.
 در حوزه راهبردی مقام معظم رهبری 
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الزامات دفاع هوشمند در برابر تهدید هوشمند



ویکرد ساخت ایران قوی  کید بر ر تا
دارند. به نظر شما در حوزه حفاظت از 
زیرساخت های حیاتی، چگونه می توان 
به این رویکرد جامه عمل پوشاند؟ نقش 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در این 

کنید؟ زمینه را چگونه ارزیابی می 
به نظر من نقش سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در این مورد در مقوله زیرساخت 
قوی مورد توجه قرار میگیرد. وقتی تعریف 
زیرساخت های حیاتی را در ادبیات بین 
کنیم، درتعاریفی که امریکا و  المللی نگاه می 
اتحادیه اروپا و تمام مجامع بین المللی دارند 
زیرساخت ها را مجموعه دارایی، امکانات 
و در واقع فرایندها و فناوری های فیزیکی و 
اطالعاتی که از بین رفتن یا اختالل در آنها 
کشور و امنیت  باعث اختالل در امنیت 
اداره کشور و بحث رفاه اجتماعی و ادامه 
کنند. این  حیات مردم شود تعریف می 
گر به تداوم سالم  تعریف دو جنبه دارد. ا
زندگی و تداوم آسایش در حیطه مردمی 
کشور  کنیم زیرساخت های حیاتی  نگاه 
دارای یک بخش خدمت رسانی به مردم 
است و بخشی دیگر تداوم ساختار حکومت 
و نظام برای ارائه این خدمات به مردم 
است. تا حکومت وظیفه اصلی اش را ایفا 
کند. بنابراین هر یک از زیرساخت های ما 
نقش بسیار مهمی خواهد داشت. وقتی 
کیدات  به پدافند غیرعامل، پیشرفتش و تا
کنیم که همواره  مقام معظم رهبری نگاه می 
فرموده اند »پدافند غیرعامل باید همانند 
شعله ای، بلند شود« همیشه باید به آن در 
کشور توجه جدی شود.  زیرساخت های 
اهمیت موضوع این است که نقش پدافند 
غیرعامل دفاع غیرنظامی است. وقتی تعریف 
دفاع غیرنظامی را روی تعریف عملکردی 
زیرساخت حیاتی قرار دهیم می بینیم 
که اتصال جدی بین اینها، نقش پدافند 

غیرعامل را نشان می دهد.
درست است که پایه ادبیات پدافند غیرعامل 
بر تهدیدات انسان ساخت تعریف شده است، 
اما وقتی به ادبیات حفاظت از زیرساخت 
گاهی اوقات  که  کنیم می بینیم  نگاه می 
که بخشی شاید  تهدیدات چند محوره 
در مخاطره طبیعی باشد و بخشی انسان 
ساخت باشد می تواند به صورت ترکیبی 
عمل کند. تمام بحثی که داریم دورنگری 
و آینده نگری است که در پدافند غیرعامل 

تعریف شده است.
 علم حفاظت از زیرساختهای حیاتی 
کشور ما چگونه  در سالهای اخیر در 
پرداخته شده است و برای رسیدن به 

نقطه مطلوب چه باید کرد؟
دانشگاه صنعتی مالک اشتر از دو سال 
پیش یکی از مجموعه هایی بوده است 
که به جد به بحث حفاظت از زیرساخت ها 
پرداخته است. این بحث را در سطح بین 
المللی بررسی کردیم. تقریبا بعد از سال 

2۰1۰ ادبیات حفاظت از زیرساخت، به 
صورت یک محتوای جامع، توسعه را آغاز 
کرد و از سال 2۰13 و 2۰14 یک شیب جدی 
به خود گرفت. این روند با تغییراتی که در 
فرایند تکنولوژی ایجاد می شود همسان 
است. ما نیز سعی کردیم همگام با تغییر و 
تحوالت از دوسال گذشته این مسائل را 
با سردار دکتر جاللی همگام به جلو ببریم. 
در همین رابطه منابع علمی به روز دنیا 
جمع آوری شد. پیشنهاد اولیه این بود 
که ابتدا مفاهیم را در منابع بین المللی 
کنیم. این اطالعات را دسته  استخراج 
بندی کردیم. در جاهایی باید نقطه اتصال 
را ایجاد می کردیم و بخش هایی حذف 
میشد تا به علم خالص برسیم. همچنین 
توسعه علمی و توسعه دانشی براساس 
محتوا و آموزش و مباحث عملیاتی را در 
دستور کار قرار دادیم. اتفاقی که افتاد این 
بود که در بحث توسعه علمی، ساختاری را 
تحت عنوان کارگروه حفاظت از زیرساخت 
در خود سازمان پدافند غیرعامل کشور 
تشکیل دادیم. یک سال به صورت مداوم 
جلسات مختلف را برگزار کردیم. ثمره این 
بود که این دانش، ارزیابی و بررسی و ذیل 
آن کارگروه های محتوایی تشکیل شد تا در 
نهایت به جایی رسیدیم که حس کردیم 
تقریبا این بلوغ برای ایجاد انجمن حفاظت 

از زیرساخت ها راه اندازی شود.
انجمن حافظت از زیرساخت های حیاتی با 
حمایت سردار دکتر جاللی، رئیس سازمان 
کشور و دکتر شفقت،  پدافند غیرعامل 
رئیس دانشگاه مالک اشتر ایجاد شد. 
حدود یکسال پیش در تعاملی که دانشگاه 
مالک اشتر با وزارت علوم داشت رشته ای در 
مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان پدافند 
غیرعامل و طراحی صنعتی با عنوان طراحی 
زیرساخت بازطراحی و به تصویب وزارت 
علوم رسید. البته دکتری رشته زیرساخت را 
داشتیم و با دانشگاه های دفاع ملی و داعا 
تعامل داشتیم. طبیعی است که برای این 
تولید دانش بومی در این رشته ها نیازمند 
محتوا و تربیت استاد بودیم. از همین رو از 12 
کتاب در آبان ماه 98 رونمایی کردیم. در حال 
حاضر، سه کتاب در مرحله چاپ از سوی 
دانشگاه است و کتاب های دیگری هم در 
دست چاپ است. در این کتابها، 4۰ درصد 

ترجمه و 6۰ درصد تالیف داشتیم. 
کنار این موضوعات بحث توجه  البته در 
گر  ح شد چون ا به عملیاتی شدن نیز مطر
هر لحظه از دستگاه اجرایی دور شویم هر 
کنیم به درد دستگاه  ادبیاتی هم تولید 
اجرایی نخواهد خورد. باید توجه داشت 
تا زمانی که هم ادبیات نباشیم نمی توانیم 
به ارتقای تاب آوری زیرساخت های حیاتی 
کنیم از همین رو با وزارت  کمک  کشور 
خانه های مختلف از جمله وزارت نیرو و 
وزارت نفت و وزارت خانه های اجرایی 

دیگر مثل وزارت کار تعامل داشتیم. اولین 
جلسه حفاظت از زیرساخت ها در بخش 
آب را بهمن 98 اجرایی کردیم. یکی دیگر از 
اقداماتمان این بود که گفتیم باید پایلوت 
ادبیات حفاظت از زیرساخت را در ادبیات 
بین الملل بررسی کنیم. برای نمونه اخیرا 
وبینار بیروت را برگزار کردیم و این انفجار را از 

منظر پدافندغیرعامل بررسی کردیم. 
یکی از مهمترین اقداماتی که در دانشگاه 
کرده ایم و امیدواریم در  مالک اشتر آغاز 
آینده نزدیک خبر رونمایی آن را رسما اعالم 
کنیم. همکاری با شرکت های دانش بنیان 
در زمینه خودروهای برقی، امنیت و پایش 
هوشمند در زیرساخت آبی و بنادر است. 
راهبرد ما حمایت همه جانبه از شرکت های 

دانش بنیان است.
 در شرایط فعلی وضعیت علمی پدافند 
کز  غیرعامل در سطح دانشگاه ها و مرا
علمی را چه در بخش آموزش و چه در 
بخش های تحقیق و توسعه چگونه 

ارزیابی می کنید؟!
اجازه بدهید درسی را که با تجربه شخصی 
به آن رسیدم بیان کنم. در دنیا، دانشگاه ها 
کز علمی تعاملی بسیاری خوبی با  و مرا
بخش های نظامی و نیروهای مسلح خود 
دارند. به ویژه این همکاری ها در زمینه 
مدیریت بحران ها و بالیای طبیعی بسیار 
ح هایی که در این زمینه  خوب است و از طر
کنند. در حالیکه در کشور  است حمایت می 
ما دقیقا برعکس است. نیروهای مسلح 
به راه خود می روند و دانشگاه به راه خود. 

بسیاری از دانشجویان با وجود عالقه به 
کم بر دانشگاه ها، اصطالحا  خاطر جو حا

دنبال دردسر نمی  گردند.
در حالیکه دانشگاه، صنعت و نیروهای 
مسلح باید در تعامل با یکدیگر باشند. به نظر 
من علم و ادبیات حفاظت از زیرساخت ها با 
توجه به همه جانبه بودنش بهترین دروازه 
برای ایجاد تعامل بین همه دستگاه ها در 

سطح کشور باشد. 
که در حوزه پدافند  یکی از مباحثی 
غیرعامل به نظر مغفول واقع شده است 
گذاری در این زمینه است.  بحث قانون 
برخی از قوانین این حوزه به نظر می رسد 
مربوط به قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
است. چه پیشنهادی برای رفع خالء 

قانونی در این زمینه دارید؟
کشوری در  قانونگذاری در سطح قوانین 
کادمیک  حیطه من به عنوان یک فرد آ
که  گویم  نیست اما براساس تجربه می 
می شود گفت بعد از انقالب، برای نخستین 
بار بود که مصوبه شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران پیرامون دستورالعمل الزامات 
و مالحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در 
کمیسیون معماری شهرسازی مصوب و 
محقق شد. این یعنی تمام شرکت های 
مشاور که بخواهند اجازه فعالیت در زمینه 
شهرسازی و معماری داشته باشند باید 
گر  با این حیطه آشنا باشند. بنابراین ما ا
گرچه مسیر دشواری  بخواهیم می توانیم. ا
در پیش داریم. گام نخست، اتصال سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، دستگاه اجرایی و 
دانشگاه به عنوان موتور علمی است. این 
تعامل باید ایجاد شود تا  الزاماتی که ایجاد 
و ابالغ می شود رنگ اجرا به خود بگیرد 
که در این میان با آن روبه رو  گره هایی  و 

هستیم رفع شود.
   و سخن پایانی؟

کنون در یک جنگ تمام عیار هستیم  ما ا
فقط مدل آن تغییر کرده است و با آن جنگ 
مرسومی که در ذهن ماست متفاوت است. 
کرده است.  مدل جنگ های آینده تغییر 
در این میان سالح من، علم من است. من 
گر ما تهدید هوشمند داریم دفاع  معتقدم ا
و حفاظت هوشمند هم باید داشته باشیم. 
باید عمیق فکر کینم. باید سطح عمیقی از 
حفاظت را ایجاد کنیم و این وظیفه ماست. 
ما همه فرزندان این انقالب هستیم و این 
که همه فرزندان والیت  افتخار را داریم 
باشیم. وقتی رهبر معظم انقالب نسبت به 
تغییر مدل جنگ هشدار می دهند، من به 
عنوان محقق باید بحث های کامل علمی را 
در این زمینه تسری بدهم. نباید عقب تر از 
تکنولوژی باشم و باید قبل از آمدنش سالحم 
را آماده کنم. این راه تحقق فرمایش حضرت 

آقا در این زمینه است. 
  ممنون از شما

بنده هم سپاسگزارم.
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  در بحث حفاظت از زیرساخت نباید 
نگاهمان به امروز باش���د چون فناوری 
کن���د و زیرس���اخت ها   پیش���رفت می 
در الیه های مختلف در حال توسعه هستند

   وقتی ش���ما با ش���هر هوش���مند س���ر 
و کار داری���د ب���ا تهدیدات هوش���مند نیز 
مواج���ه خواهید ب���ود. بنابراین باید در 
ای���ن زمین���ه از حفاظ���ت هوش���مند هم 

برخوردار باشیم 

   تنه���ا ب���ا ارتب���اط برق���رار ک���ردن ب���ا 
زیرس���اخت است که می تواند از توان 
علمی به بهترین نحو برای تکنولوژی 
گره���ای هوش���مند و حفاظ���ت  پایش 

هوشمند بهره برد

   ه���ر لحظ���ه از دس���تگاه اجرای���ی دور 
شویم هر ادبیاتی هم تولید کنیم به درد 

دستگاه اجرایی نخواهد خورد



حوزه نفت یکی از راهبردی ترین 
کشور به حساب می آید. از  صنایع 
همین رو این صنعت همواره در معرض 
تهدیدات مختلف از سوی دشمنان 
جمهوری اسالمی ایران به منظور، کاهش 
تاب آوری و افزایش آسیب پذیری نظام 
کشور بوده است. از همین رو  اقتصادی 
پدافند غیرعامل به عنوان یک عنصر کلیدی 
در حفاظت از این صنعت استراتژیک نقش 
کند. با توجه به اهمیت  به سزایی ایفا می 
این موضوع، ویژه نامه عماد گفتگویی را 
با مهندس وحیدرضا زیدی فر، مدیرکل 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ستاد 
وزارت نفت ترتیب داده است که در ادامه 

می خوانید؛
  صنعت نفت به عنوان استراتژیک ترین 

صنعت جمهوری اسالمی ایران به حساب 
می آید. از نظر شما موضوع پدافند غیرعامل 
در صنعت نفت چگونه تحلیل و ارزیابی 

می شود و چه اهمیتی دارد؟ 
پدافند غیرعامل از سال ها قبل و در زمان 
دفاع مقدس در وزارت نفت جریان داشته 
است. یعنی واحدهایی به عنوان خط 
چین یا نقطه چین و یا به طور غیررسمی 
به عنوان پدافند غیرعامل در وزارت نفت 
تشکیل شده بود. البته شاید این ساختارها 
صورت رسمی نداشت اما مشغول فعالیت 
بودند. اقدامات همین واحدها باعث شد 
تا در دوران جنگ تحمیلی، میزان تلفات 
و خساراتمان در حوزه نفت و انرژی پایین 
بیاید. برای نمونه در طول سالیان دفاع 
مقدس، تقریبا هر روز جزیره خارک بمباران 

می شد ولی حتی یک روز هم قطع صادرات از 
جزیره خارک نداشتیم. در مناطق عملیاتی 
دیگر از جمله پاالیشگاه ها و ایستگاه های 
کارکنان همین واحدها  تلمبه خانه هم 
که  بحث های فنی پدافندی را تا جایی 
ممکن بود پیش می بردند. البته آن زمان 
بحث های فنی پدافند غیرعامل به اندازه 
امروز پیشرفت نداشت. اما هر چیزی که 
به نظر می رسید جلوی دشمن را بگیرد 
و مانع از خسارت به تاسیسات ما شود 
گونی شن  کردند. از استفاده از  اجرا می 
کاذب در دریا برای فریب  تا ایجاد موانع 

موشک های دشمن!
 وزارت نفت بنا به وظیفه ای که بر دوش 
کشور و وظیفه اش  دارد محور توسعه 
تامین انرژی پایدار در کشور است. قطعا 
گر کوچک ترین مشکلی برای وزارت نفت  ا
کل  در حوزه خدمات رسانی ایجاد شود 
انرژی کشور دچار مشکل و بحران می شود. 

استمرار خدمات که یکی از اصول پدافند 
غیرعامل است برای وزارت نفت به شدت 
اهمیت دارد. به تازگی عنوان تاب آوری را 
هم چندسالی است که ذکر می کنند و این 
ح است. با  به عنوان یک اصل برای ما مطر
توجه به وظیفه ای که بر دوش وزارت نفت 
است و اینکه بسیاری از ساختارهای حیاتی 
حساس کشور در داخل وزارت نفت است 
کند.  پدافند غیرعامل اهمیت زیادی پیدا می 
وظیفه ما در پدافند غیرعامل وزارت نفت 
این است که استمرار خدمات را در مقابل 
تهدیدات دشمن رقم بزنیم و کاری کنیم 
ارائه خدمات دچار خدشه نشود و بتوانیم 
برای تامین انرژی در مقابله با اقدامات 

دشمن مصونیت ایجاد کنیم.
که با  بعد از انقالب روزی نبوده است 

تهدید مواجه نباشیم. هر روز با یک نوع 
از تهدید از سوی دشمن روبرو بوده ایم. 
دشمنی ها نه تنها کم نشده بلکه بیشتر 
هم شده است. بعد از تمام شدن جنگ 
علیرغم اینکه آتش جنگ خاموش شد 
اما تهدیدات به شکل های مختلف تا به 
امروز ادامه داشته است. وزارت نفت با 
کانون خدمات رسانی  توجه به اینکه در 
دولت قرار دارد قاعدتا خیلی می تواند 
مورد توجه دشمن واقع شود. بنابراین 
باید هوشیار باشیم. غیر از بحث جنگ 
که دیدیم چه اتفاقاتی افتاد  تحمیلی 
بعد از جنگ هم دشمنان از هر راهی که 
کردند به صنعت نفت  توانستند تالش 

کام بوده اند. ضربه بزنند که نا
  ما شاهد فرآیند توسعه صنایع نفت و 
گاز و پتروشیمی در حاشیه خلیج فارس 
هستیم. این موضوع نگرانی هایی را در 
مورد آسیب پذیری زیرساخت های صنعت 
ح های  کرده است. در طر نفت ایجاد 
جدید چقدر به موضوع پدافند غیرعامل 

پرداخته شده است؟
یک سری از صنایع مثل صنایع نفت و گاز 
ما در منطقه عسلویه وضعیتشان طوری 
گر  که در معرض آسیب هستند. ا است 
همان زمان که این تاسیسات ساخته شدند 
دستورالعمل های خاص پدافندی داشتیم 
و رعایت این موارد به ما تکلیف می شد شاید 
ح ها  امروز شرایطمان تفاوت داشت. طر
و پروژه ها از نظر سازمان پدافند غیرعامل 
درگروه های ویژه، حیاتی، حساس، مهم 
و قابل حفاظت سطح بندی می شوند. هر 
ح و یا تاسیساتی که قرار است بنا شود،  طر
یا پیش از کار یا حین آن باید از نظر سطح 
بندی پدافند بررسی و تکلیف آن مشخص 
شود. ما بنا بر سطحی که هر تاسیسات یا 
ح دارد باید مالحظات خاص را در نظر  طر
بگیریم. چندسال است روند کاریمان به 
این صورت شده است که با سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در تعامل هستیم. یعنی 
ما معموال قبل از کلید زدن هر پروژه ای، 
موضوع را با سازمان پدافند غیرعامل کشور 
ح هایی که  کنیم. به ویژه طر ح می  مطر
اهمیت باالیی از نظر سطح بندی دارند. 
هماهنگی، بحث و تبادل نظر با سازمان پدافند 
غیرعامل کشور از مرحله جانمایی شروع و 
تا جزئیات طراحی و مباحث اجرایی پیش 
کنیم تمام مالحظات  می رویم. سعی می 
پدافند غیرعامل را در جانمایی و آمایش 
ح هایی که داریم در  سرزمین در مورد طر
کامل با سازمان  نظر بگیریم و در تعامل 
ح برسیم. در  به یک جمع  بندی برای طر
نظر گرفتن مالحظات پدافندی از جمله 
تکالیفی است که قانون ما را به رعایت آن 

ملزم کرده است.
  توجه به پیچیدگی های صنعت نفت، 
موضوع ارتقای ایمنی، امنیت و دفاع در 

 گفتگوی »عماد« با مدیرکل پدافند غیرعامل
 و مدیریت بحران ستاد وزارت نفت

 دستورالعمل های 
پدافند غیرعامل بود 
عسلویه طور دیگری 
ساخته می شد
تجاوز به حریم تاسیسات و انبارهای نفتی قصور مدیران شهری است
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مباحث صنعت نفت بسیار ویژه و حساس 
است. آیا ما در حوزه فنی زیرساخت های 
حیاتی در این صنعت به نقطه مطلوبی 
کنون چه تالش هایی در  رسیده ایم؟ تا

این زمینه انجام شده است؟ 
صنعت نفت تاحد زیادی یک صنعت 
تکنولوژیک و فناوری محور است. به لحاظ 
اینکه مجبور هستیم بیشترین تولید و 
بهره برداری را داشته باشیم، بهینه سازی 
در خدمات رسانی جزو اولویت های ماست. 
از همین رو همواره باید همگام با فناوری 
کنیم با  روز دنیا پیش برویم و تالش می 
پیشرفته ترین و به روزترین صنایع دنیا 
همگام باشیم. جدای از بحث تحریم ها 
و محدودیت ها در بکارگیری فناوری  ها از 
سوی کشورهای صاحب تکنولوژی، بنابه 
مالحظات و هشدارهایی که سازمان پدافند 
غیرعامل کشور از چندین سال پیش به ما 
اعالم کرد همیشه نظارت ها و دستورالعمل ها 
را مدنظر قرار دادیم و نهایت تالشمان را به 
کار بستیم تا مواردی که به مباحث پدافنی 
در زمینه استفاده از تکنولوژی های جدید 
در تاسیسات حیاتی و حساس مرتبط است 
کار  کنیم و نهایت تالشمان را به  رعایت 
بستیم تا جایگزینی برای آن برندهایی که 
احتمال نفوذ یا خرابکاری در مورد تجهیزات 
آن می رود پیدا کنیم. یکی از راهبردهای 
ما در این زمینه بکارگیری فناوری های 
بومی است. در این راستا توانستیم بیش 
7۰ یا 8۰ درصد از فناوری های داخلی 
کردیم به  بهره بگیریم. همچنین تالش 
زیرساخت های بومی اتکا کنیم و مالحظات 
پدافند غیرعامل را در نظر بگیریم. اما اینکه 
آیا واقعا به نقطه مطلوب رسیدیم را ناظران 
بیرونی باید بررسی کرده و نظر بدهند. شاید 
صحیح نباشد خودمان قضاوتی کنیم اما 
من معتقدم هنوز تا نقطه مطلوب فاصله 
کار می بندیم  داریم. همه تالشمان را به 
تا آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری 
درباره مصون سازی سیستم های حیاتی و 
حساس کشور و استمرار خدمات در زمان 

بحران است را عملی کنیم. 
کنش اضطراری ما  ح های وا   توان طر
در برابر بحران در صنعت نفت را چگونه 
آیا در این زمینه  کنید؟  یابی می  ز ار

دستاوردهایی داشته ایم؟
یکی از مواردی که در تعریف پدافند غیرعامل 
کلی نظام مورد توجه  در سیاست های 
است، بحث تسهیل مدیریت بحران است. 
جدای از این تعریف از روز اول هم مدیریت 
بحران و مدیریت شرایط اضطراری برای ما 
مهم بود. از سال ها قبل، همه تاسیسات ما 
کنش در شرایط بحرانی  دستورالعمل های وا
کردند. البته  را داشتند و طبق آن عمل می 
برخی تجارب در این زمینه مانند آتش سوزی 
پتروشیمی بوعلی سینا، سبب شد تا برخی 
کنش در  نقاط ضعف سیستم در زمینه وا

مواقع اضطراری، فرماندهی و یا مدیریت 
شرایط اضطراری مشخص شود تا بتوانیم 
آنها را برطرف کنیم. این اتفاق درس  های 
کارها  زیادی به ما داد. بعد از آن یکسری 
کردیم. از جمله  را همزمان با هم شروع 
کنش در شرایط  ابالغ شیوه نامه مدیریت وا
که توسط وزیر نفت ابالغ شد.  اضطراری 
همچنین در زمینه آموزش های مورد نظر 
پدافند غیرعامل اقدامات خوبی انجام شد 
تا نیروهای متخصص در زمینه فرماندهی 
صحنه یا مدیریت صحنه تربیت شوند تا در 
مواقع لزوم به کمک ما بیایند. همچنین 
سطح بندی های خاصی برای شرایط 
بحرانی انجام شد. نقاط خاص متمرکز و 
کردیم. در همین  غیرمتمرکز را مشخص 
که مناطق خاص  راستا برای سه منطقه 
ما هستند فرمانده ارشد شرایط اضطراری 
تعیین کردیم که این افراد با حکم سازمان 
کشور و وزارت نفت  پدافند غیرعامل 

منصوب شدند.
  بعد از حادثه بیروت، دغدغه هایی در 
جامعه پیرامون وجود تاسیسات نفتی در 
شهرهای ما به وجود آمد اساسا تحلیل 
وزارت نفت از این وضعیت چیست و آیا 
واقعا تعبیر بمب های ساعتی در مورد 
این تاسیسات درست است؟ یا اینکه 
الزامات ایمنی در مورد این تاسیسات 

رعایت می شود؟
در این مورد، اصل قضیه را نباید فراموش 
کنیم. هیچ یک از زیرساخت هایی که به 
عنوان تاسیسات نفتی داخل شهری نام 
برده می شوند از ابتدا داخل شهر ساخته 
نشده بودند. بلکه در حاشیه و حومه شهر 
قرار داشتند. حریم شهرها و تاسیسات نفتی 
از ابتدا مشخص بود. مدیریت شهری نیز از 
ابتدا در مورد حساسیت های موجود مطلع 
بود. نکته اینجاست که ابدا قرار نبوده است 
کز صنعتی که عمدتا  که به حریم های مرا
انبارهای پخش ما هستند، تجاوز شود. 
این اتفاق نتیجه کوتاهی مسئوالن شهری 
است. دوستان ما در واحدهای حقوقی 
در سال های مختلف نهایت تالش خود را 
بعد از هر تجاوز مناطق مسکونی به حریم 
تاسیسات نفتی به کار بستند که این اقدام 
که  صورت نگیرد و هشدارها و اعالم شد 
این حریم وزارت نفت است و قرار نیست در 
آن اقدامات عمرانی شهری انجام یا پارکی 
ساخته شود ولی متاسفانه بنا به دالیل 
مختلف سیستم شهری توجهی به این 
هشدارها نکرد و این باعث شد محدوده 
شهرها به مناطقی که تاسیسات نفتی در 
آن قرار دارد نزدیک شود و زیرساخت های 
داخل شهر بیفتد. اولین مقصر در این 
قضیه نظام مدیریت شهری است. ما هم 
دست روی دست نگذاشتیم و با توجه به 
وضعیت موجود، دوستان ما در شرکت 
پخش فرآورده های نفتی نهایت تالش 
کثر تمهیدات ایمنی  خود را کرده اند تا حدا

را اتخاذ کنند.

کلی وزارت نفت نسبت به    نگاه 
پدافند غیرعامل چیست و چه افقی را 
در 5 سال آینده برای خود در این زمینه 

متصور هستید؟
با توجه به تهدیدات روزافزون نسبت به 
کشور ما، صنعت نفت از جمله ظرفیت های 
که در معرض تهدیدات  ایران است 
جدی است از همین رو ما در صنعت 
کامال  نفت به اهمیت پدافند غیرعامل 
واقف هستیم. جایگاهی که برای پدافند 
غیرعامل به عنوان یک دستگاه ویژه قائل 
هستیم یکی از دالیل استمرار خدمات ما 
گر غیر از این  و صیانت از خدمات ما است. ا
باشد ما در انجام خدماتمان یا زمان بحران 
دچار شوک و مشکل می شویم. روز به روز 
اهمیت این بحث بیشتر برای سیستم 
کنند جایگاه  مشخص می شود و تالش می 
بهتری برای بحث های پدافندی قائل 
شوند. ما در حال تدوین سند راهبردی 
پدافند غیرعامل در صنعت نفت هستیم 
کنم اولین وزارتخانه ای باشیم  و فکر می 
که سیستم پدافند غیرعامل برای یک 
کنیم. این سند نقشه  وزارتخانه تدوین می 
راه پنج ساله ای در جهت ارتقای تاب آوری 
تاسیسات صنعت نفت در اختیار ما قرار 
خواهد داد. سعی کردیم در این راه از نظر 
نخبگان صنعت نفت بهره ببریم. این سند 
به عنوان چشم انداز و نقشه راه خواهد 
کنار این سند، برنامه های  بود. البته در 
خاص در حوزه پدافند غیرعامل را در هر 
کنیم. این سند  سال تدوین و ابالغ می 
به ما کمک خواهد کرد تا راهمان را پیدا 
کنیم و در زمینه رعایت الزامات پدافند 
کشور،  غیرعامل به جایگاهی برتر سطح 

منطقه و حتی دنیا دست یابیم.
  به شما خسته نباشید می گوییم و از 
وقتی که به برای ویژه نامه عماد گذاشتید 

تشکر دارم.
من هم از مجموعه رسانه ای سازمان 

پدافند غیرعامل متشکرم.

  وظیفه ما در پدافند غیرعامل وزارت 
نف���ت این اس���ت که اس���تمرار خدمات 
را در مقاب���ل تهدی���دات دش���من رق���م 
بزنی���م و کاری کنیم ارائه خدمات دچار 

خدشه نشود

گر همان زمان که زیرس���اخت های    ا
نفتی ایجاد ش���دند دس���تورالعمل های 
خاص پدافند غیرعامل اتخاذ و رعایت 
می ش���د شاید امروز شرایطمان تفاوت 

داشت

  در حال حاضر در صنعت نفت سعی 
کنیم تمام مالحظات پدافند غیرعامل  می 
را در جانمای���ی و آمای���ش س���رزمین در 
ح هایی که در دست اجراست  مورد طر

رعایت کنیم
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ظهور فناوری های نوین و ترکیب آن ها 
با یکدیگر، انقالب و تحولی جدی در 
حوزه های مختلف آفرید. این امر سبب شد تا 
در کنار پیشرفت ها و بهبود زندگی بشر، دامنه 
تهدیدات نیز گسترده شود. این در حالی است که 
آمیختگی برخی زیرساخت های حیاتی با زندگی 
انسان سبب شده است تا عمال، زندگی بدون 
این فناوری ها دشوار و در مواردی غیر ممکن 
شود. در واقع در دنیای امروز، فناوری های و 
زیرساخت ها با هم ترکیبی از تکنولوژی را ایجاد 
کرده  اند به طوری که طیفی از فناوری های بهم 
تنیده در زیرساخت ها مشارکت دارند. تا چند 
سال قبل زیرساخت ها، به زیرساخت های با 
اهمیت و زیرساخت های مهم و حیاتی دسته 
بندی می شد اما با پیچیده تر شدن فناوری 
این طبقه بندی متفاوت شده است. امروز 
اهمیت و الزام محافظتی یک زیرساخت به 
درجه حیاتی بودن آن است. وقتی اهمیت 
یک زیرساخت در درجه حیاتی است طبیعتا 
اقدامات حفاظتی آن زیرساخت باید در سطح 
باالتری باشد. بنابراین زیرساخت از یک رشته 
ج و به رویکردی چند رشته ای  تخصصی خار

و ترکیبی منجر می شود.
تخصصی شدن رشته زیرساخت نیاز به 
رویکرد علمی به این رشته را روزافزون کرده 
که به سبب چند رشته ای  است. دانشی 
گام برداشتن در عرصه های نوین  بودن و 
تکنولوژی، پیچیدگی های خاص خود را یافته 
است. این پیچیدگی سبب شد تا برخی کشور 
سعی در انحصارگرایی در این علم حفاظتی 
استراتژیک داشته باشند. در سال های اخیر 
کشور،  به همت سازمان پدافند غیرعامل 
تالش برای دستیابی به علم نوین حفاظت 
از زیرساخت های حیاتی و بومی سازی آن آغاز 
شد. حاال این تالش ها آرام آرام در حال به بار 
نشستن است و ایجاد انجمن علمی حفاظت 
از زیرساخت های حیاتی یکی از ثمرات این 
تالشهاست. در زمینه اهمیت حفاظت از 
زیرساخت های حیاتی و لزوم نگاه علمی به 
این حوزه، با مهندس مجتبی عراقی زاده، 
دبیر انجمن علمی حفاظت از زیرساخت های 
حیاتی به گفت وگو نشسته ایم که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید.
پدافند غیرعامل در سال های اخیر بیش 
از گذشته مورد توجه مردم و مسئوالن بوده 

است.  تحلیل و تفسیر شما از معنای امروز 
پدافند غیرعامل چیست؟!

معنای امروز پدافند غیرعامل با معنای 
گذشته آن تفاوت چندانی نکرده است 
بلکه آنچه رشد یافته، آشنایی بیشتر مردم 
و مسئوالن با این مفهوم است. در واقع در 
طی سالیان گذشته پدافند غیرعامل با همت 
عزیزان سازمان پدافند غیرعامل کشور و سایر 
مجموعه هایی که در این امر به سازمان کمک 
می کنند این مفهوم تسری یافته و تقریبا در 
همه دستگاههای اجرایی بخشی تحت این 

عنوان تشکیل شده است.
 در حوزه راهبردی مقام معظم رهبری 
کید بر رویکرد ساخت ایران قوی دارند.  تا
به نظر شما چگونه پدافند غیرعامل در 
یک معنا و مفهوم می توان به تحقق این 

راهبرد کمک کند؟!
قوی شدن، روی دیگر سکه آسیب ناپذیر بودن 
گر بخواهیم قوی شویم ابتدا  است. در واقع ما ا
با آسیبپذیری های خود را به حداقل برسانیم. 
 این کار مستلزم شناسایی آسیب پذیری ها

در حوزه های مختلف است و پس از آن ارائه 
راهکارهای پدافند غیرعامل برای کاهش این 

آسیب پذیری ها می باشد.
 در سالیان اخیر مسئله ارتباط پدافند 
غیرعامل با حوزه های علمی و فناورانه 
مورد توجه بیشتر بوده است. اساسا پدافند 
غیرعامل یک مقوله علمی است؟! در این 

خصوص توضیح دهید.
که در قالب های علمی  امروزه هر مفهومی 
گیرد.  ح نشود مورد پذیرش قرار نمی  طر
پدافند غیرعامل نیز از این مسئله مستثنی 
نیست. در سال های اخیر تالش های بسیار 
خوبی جهت تبدیل ادبیات کیفی در پدافند 
غیرعامل به ادبیات کمی صورت پذیرفته که 
این امر نشانگر   نگاه ویژه سازمان به نگاه علمی 

در این حوزه است.
 برخی ها اعتقاد دارند پدافند غیرعامل 
مخالف ورود فناوری های نوین به کشور 
است. آیا شما با این رویکرد موافق هستید؟! 
اساسا هر فناوری جدیدی از نظر شما یک 

تهدید به حساب می آید؟
پدافند غیرعامل مخالف ورود فناوریها به 
کشور نیست. آنچه پدافند غیرعامل مخالف 
آن است بکارگیری کورکورانه فناوری ها بدون 

توجه به تهدیدات و چالش های آنها است. در 
واقع یک جهاد علمی باید صورت پذیرد که در 
صورت ورود یک فناوری به کشور عدهای به 
طور تخصصی تهدیدات آن را شناسایی نمایند 
و برای مقابله با آن راه حل دهند نه آنکه آن 
را حذف کنند. به عنوان نمونه بهره گیری از 
مسیریاب های خارجی یک فناوری است که 
گر با تهدیدات آن آشنا نباشیم و کامال به آن  ا
 وابسته شویم در شرایط خاص دشمن می تواند

 در شهرها ترافیک مصنوعی بوجود آورد و 
خروجی های اصلی شهرها را مسدود نماید. 
در واقع ایجاد نسخ داخلی این فناوری راه 
حلی است که این تهدید را خنثی می کند. 
در واقع ما هم از فناوری استفاده می کنیم و 
هم آسیب پذیر نیستیم. این ماهیت اقدامات 

پدافند غیرعامل است.
  در سال های اخیر موضوع حفاظت 
از زیرساخت های حیاتی اهمیت خود را 
نشان داده است. رابطه پدافند غیرعامل 
با مبحث حفاظت از زیرساخت ها را چگونه 

ارزیابی می کند؟ 
حفاظت از زیرساخت های حیاتی بخشی از 
 پدافند غیرعامل است که بیشتر در حوزه های

 پدافند کالبدی، سایبری، شیمیایی و پرتوی 
مطرح میشود. در دنیای امروز موضوعاتی که 
ما در حوزه پدافند غیرعامل در حوزه زیرساخت 
کردیم با ادبیات حفاظت از  پیگیری می 
CIP( شناخته (  زیرساخت های حیاتی 

می شود. از آنجا که این موضوع در دنیا به یکی از 
چالش های جدید علمی و امنیتی تبدیل شده 
است ما تالش کردیم این ادبیات را متناسب 
کنیم و از آن  با نیازهای کشور داخلی سازی 
بهره بریم. در واقع حفاظت از زیرساخت های 
حیاتی مکمل بخشی از نیازهای فنی، علمی 

و تخصصی پدافند غیرعامل است.
 علم حفاظت از زیرساخت های حیاتی در 
سال های اخیر در کشور ما چگونه پرداخته 
شده است و برای رسیدن به نقطه مطلوب 

چه باید کرد؟
کار در حوزه حفاظت از زیرساخت های حیاتی به 
صورت علمی و مدون از سال 1395 با همکاری 
ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور 
کارگروهی  شروع شد. ابتدای امر، با تشکیل 
کوچک این موضوع متولد شد و با گذشت زمان 
کنون در  رفته رفته کارگروه گسترش یافت و هما
حال تبدیل شدن به یک انجمن علمی است. 
کارگروه، همایش ها  به موازات حرکت این 
 و نشست های مختلفی نیز در سال های اخیر با 
موضوع حفاظت از زیرساخت های حیاتی تشکیل 
شدهاست و کتب و نشریات مختلفی نیز منتشر 
گردیدهاند. همچنین تالش هایی نیز جهت راه 
اندازی رشته تحصیلی تحت این عنوان در دو 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت پذیرفته 
که در حال رسیدن به نتیجه است. با این حال تا 
نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد و کارهای 

علمی زیادی باید صورت پذیرد.
 به هر تقدیر مسئله تولید علمی در 
 حوزه های علوم انسانی یکی از دغدغه های

مقام معظم رهبری است. در حوزه پدافند 
غیرعامل نیز به عنوان یک حوزه ترکیبی و 
که عقب  میان رشته ای به نظر می رسد 
ماندگی هایی وجود دارد. اساسا ایا در کشور 
ما نیاز به تولید علم بومی در حوزه پدافند 

غیرعامل داریم؟! به چه علت؟ 
 تولید علم، یک امر مستمر است و در حوزه های
دفاعی با توجه به روزمره بودن تهدیدات باید با 
جدیت بیشتری دنبال شود. ما در حوزه پدافند 
غیرعامل با یک سری از اصول و مفاهیم پایه 
که در تمام دنیا این موارد ثابت  مواجه ایم 
است، درست شبیه قوانین فیزیک. به عنوان 
نمونه هر کشوری، دفاع از حوزه زیرساختی 
 خود را یک امر قطعی و عقالیی می داند.
اما در الیه الزامات و در الیه های اجرایی، هر 
کشوری متناسب با سطح و نوع تهدیداتی که 
با آن مواجه است باید به دنبال راه حل های 
خود باشد. در واقع، علم غیربومی در این فضا 
معنایی ندارد. لذا ما باید به دنبال آن باشیم 
کم بر مسئله پدافند  که اصول و قواعد علمی حا
غیرعامل را متناسب با نیازهای کشور خود 

تفسیر و تجمیع نماییم.
 در شرایط فعلی وضعیت علمی پدافند 
کز  غیرعامل در سطح دانشگاه ها و مرا
علمی را چه در بخش آموزش و چه در 
بخش های تحقیق و توسعه چگونه ارزیابی 

می کنید؟!
پدافند غیرعامل از ابتدا در دانشگاه های 
نظامی گسترش یافته و تنها این دانشگاه ها 
که دانش آموختگان این رشته را  هستند 
پرورش می دهند. این موضوع، کمی تسری 
علمی این رشته در سراسر کشور را با چالش 
کرده است. یکی از راه های غلبه بر  مواجه 
گیری از رشته هایی است  این چالش بهره 
که دارای ادبیات نظامی نیستند ولی ما را به 
کنند،  اهداف پدافند غیرعامل نزدیک می 
درست مانند رشته حفاظت از زیرساخت های 
حیاتی که در صورت استقبال دانشگاه های 
کشور می توان در این دانشگاه ها نیز آنرا 

گسترش داد.
 رهبر معظم انقالب اسالمی دو سال پیش 
در دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل 
کید داشتند»در مقابل شیوه های پیچیده ی  تا
تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید 
کاماًل هوشیار و جدی باشد و به صورت 
علمی، دقیق، به روز و همه جانبه، عمل 
کند.« تحلیل و  و با هرگونه نفوذ مقابله 
ارزیابی شما از این رهنمود مقام معظم 
رهبری چیست و چگونه می توان این امر 

را محقق کرد؟!
که میتوان از  به نظر بنده، نکته ظریفی 
بیانات ایشان استنباط کرد، تبدیل ادبیات 
پدافند غیرعامل به یک ادبیات کمی، بروز، 
مهندسی شده و قابل سنجش است. در واقع 
زمان بیان مفاهیم صرفا کیفی و کلیگویی گذشته 
و باید متناسب با هوشمند شدن تهدیدات، 
هوشمند دفاع کرد. دفاع هوشمند موضوعی 
که در سال های اخیر نیز در مجامع  است 
علمی-دفاعی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته 
و یکی از ارکان جداییناپذیر آن پدافند غیرعامل 
است. در این راستا باید با بکارگیری بیشتر از 
کید معظم له در  جوانان خبره و دانشمند که تا
بیانیه گام دوم انقالب بوده است رویکرد نگاه 
هوشیارانه، دقیق، جدی و همه جانبه را در 

زمینه پدافند غیرعامل تسری داد.
  با تشکر از شما

من هم از مجموعه روابط عمومی سازمان بابت 
اطالع رسانی در این حوزه متشکرم.

گفت  وگوی »عماد« با دبیر انجمن علمی حفاظت از زیرساخت های حیاتی

پدافند غیرعامل و شکستن 
CIP تحریم دانشی
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کثر زیرساخت های حیاتی کشور به نحوی  ا
با مواد شیمیایی سر و کار دارند. این ارتباط 
در قالب استفاده، ساخت، ذخیره، حمل و 
نقل انواع مواد شیمیایی مختلف می باشد. از 
تولیدکنندگان  گرفته،  پاالیشگاه های نفتی 
داروسازی تا فروشگاه های مختلف مواد شیمیایی 
قسمتی از این چرخه ارتباطی را شامل می شوند 
که زیرساخت های شیمیایی را تشکیل می دهند. 
به طور معمول می توان 4 حوزه اصلی عملکردی 
کز تولیدی، )2(  در این حوزه تعریف نمود: )1( مرا
سیستم های حمل و نقل، )3( سیستم های انبارداری 
و ذخیره سازی، و )4( کاربر نهایی مواد شیمیایی. 
در حالی که حوزه های اصلی عملکردی در درجه 
اول، مشخصه های فیزیکی و فعالیت های مرتبط 
کنند، هر یک از این حوزه های  با آنها را توصیف می 
کاربردی برای اهداف مختلفی از جمله فرآیندهای 
تولید عملیاتی، ردیابی موجودی و ذخیره اطالعات 
مشتری به سیستم های سایبری بستگی دارد. 
ح حفاظت از زیرساخت های  هدف اساسی طر
شیمیایی، شناسایی و اقدام در جهت محافظت و 
بهبود تاب آوری زیرساخت های حیاتی شیمیایی 
کشور است. حفاظت و تاب آوری زیرساخت های 
شیمیایی از فعالیت های متنوعی تشکیل شده که 
پیش از وقوع حادثه، در حین حادثه و پس از حادثه 
اعمال می شوند. مجموعه این فعالیت ها به عنوان 
طیف حفاظت یاد می شود و شامل فعالیت های 
پیشگیری، محافظت، پاسخ، بازسازی و آمادگی 
است که تمامی موارد فوق به افزایش تاب آوری 
زیرساخت ها در برابر خطرات احتمالی می انجامد.  
گون در  در طی سالیان اخیر، مشارکت های گونا
بخش های مختلف زیرساخت های شیمیایی 
کشور به همراه طرح هایی که برای ارتقای حفاظت 
ح  آن اجرا شده، توسعه یافته است. اهداف طر
حفاظت از زیرساخت های شیمیایی را می توان 

در قالب موارد زیر خالصه نمود:
وضعیت امنیتی دارایی های پرخطر زیرساخت های 
شیمیایی، از جمله بخش های فیزیکی، سایبری و 

منابع انسانی در صورت نیاز ارزیابی شود.
اولویت بندی فعالیت های مبتنی بر ریسک حفاظت 

از زیرساخت های حیاتی شیمیایی کشور.
تدوین برنامه های حفاظتی مبتنی بر ریسک و مقرون 
بصرفه با هدف افزایش تاب آوری دارایی ها بدون 

ایجاد اختالل در عملکرد اقتصادی آنها.
در صورت لزوم، اصالح فرآیندها و ساز و کارهای الزم 
برای هماهنگی مستمر دولت و بخش های خصوصی 

جهت افزایش تاب آوری زیرساخت ها.
پشتیبانی از پروژه های تحقیق و توسعه برای 
حفاظت از زیرساخت های حیاتی مبتنی بر 
که به توسعه زیرساخت های شیمیایی  ریسک 

منجر شود.
ارزیابی و سنجش میزان پیشرفت و اثربخشی 
اقدامات مهم حفاظت از زیرساخت های حیاتی 

شیمیایی.
و  سیستم ها   ، یی ها ا ر ا د یی  سا شنا  -1

شبکه ها:
به منظور مدیریت کارآمد اقدامات حفاظتی در 
کشور، ابتدا باید با  زیرساخت های شیمیایی 
استفاده از یک رویکرد مبتنی بر ریسک مشخص 
شود که چه دارایی ها، سیستم ها و شبکه هایی 
تشکیل دهنده بخش های مختلف زیرساخت های 
کشور هستند. اطالعات مربوط به  شیمیایی 
زیرساخت های بخش شیمیایی از جمله شرایط 
فیزیکی، سایبری و منابع انسانی در پایگاه داده های 
کثر دارایی های  زیرساخت نگهداری می شوند. ا
زیرساخت های شیمیایی و اطالعات زیرساختی 
آنها از طریق برنامه های نظارتی مشخص می شوند، 
ح های محافظت  اما فقط در حدی که توسط طر
از داده ها که در رابطه با مقررات تهیه شده اند، در 

پایگاه داده ها گنجانده خواهند شد.
گرفته، ضروری  پس از شناسایی های صورت 
که در بخش های مختلف زیرساخت ها  است 
ح بایستی از  اولویت بندی انجام شود. این طر
ح ملی اولویت بندی زیرساخت های  طریق طر
که در آن، مهم ترین دارایی ها  حیاتی اجرا شود 
که در  و سیستم های مردم شناسایی می شوند 
صورت بروز اختالل می تواند به طور جدی بر 
سالمت عمومی و ایمنی، اقتصاد یا امنیت ملی 
اثرگذار باشد. در زیرساخت های شیمیایی، بیشتر 
این دارایی ها از طریق برنامه مشخص می شوند و 
دارایی های مطابق با معیارهای موردنظر جهت 
ح لحاظ می شوند. همچنین،  گنجاندن در طر
کنترل صنعتی  در این زیرساخت سیستم های 
مهم از طریق نقشه راه شناسایی می شوند که به 
موضوعات، چالش ها و اهداف مربوط به امنیت 
کنش اضطراری  ح وا سایبری می پردازد. طر
به عنوان عنصر اصلی پیشگیری و آماده سازی 
شناخته می شود. برنامه های موجود در این 
ح در بخش های مختلف صنایع شیمیایی  طر

متداول هستند.  

 

شکل: وابستگی سایر زیرساخت های حیاتی به 
زیرساخت شیمیایی

2- اولویت بندی زیرساخت ها:
محافظت از تمامی زیرساخت یا منابع در برابر 
تمامی خطرات احتمالی، تقریبًا غیرممکن 
خواهد بود. بنابراین، ارائه برنامه های حفاظتی 
و استراتژی تاب آوری با هدف اولویت دارایی ها، 
با استفاده از رویکرد مبتنی بر ریسک ضروری 
است. در بخش زیرساخت های شیمیایی، تمرکز 
بر اطالعات جمع آوری شده از طریق برنامه های 
کم به منظور اولویت بندی دارایی ها  نظارتی حا
است. یک جریان نظارتی جهت جمع آوری 
داده های مربوط به تأسیسات باید مد نظر قرار 
که در آن، تأسیسات در معرض خطر زیاد  گیرد 
در قالب رده های پیش بینی طبقه بندی شوند. 
در طبقه بندی رده ها، عوامل مختلفی را برای 
گیرند، از جمله  هر یک از تأسیسات در نظر می 
می توان به اطالعاتی در مورد بهداشت عمومی 
و خطر ایمنی و جنبه های مهم محصوالت 
کز نام برد. آن دسته از  تولیدی هر یک از یک مرا
تأسیسات شیمیایی که در ارتباط با ناوگان حمل 
و نقلی هستند، خطر وقوع حوادث در آنها باید 
مد نظر قرار داد. در حال حاضر فرآیند مدونی 
برای هماهنگ های الزم وجود ندارد، اما انتظار 
می رود که وضعیت امنیتی تأسیسات شیمیایی 
برای ریسک متناظر آن مناسب باشد. نکته مهم 
اینکه دارایی های حیاتی از طریق این فرآیندهای 
نظارتی باید شناسایی و نیز اولویت بندی شوند تا 

گیری لحاظ شوند. در معیارهای تصمیم 
3- ارزیابی ریسک:

مدیریت و کاهش ریسک سنگ بنای اقدامات 
حافظتی و تاب آوری در برابر خطرات احتمالی 
است. در بخش زیرساخت های حیاتی شیمیایی، 
بسیاری از روش های مختلف توسط صاحبان 
تأسیسات شیمیایی و اپراتورها استفاده شده و 
جهت ارزیابی خطرات مرتبط با امکانات به کار 
گرفته می شوند. مالکان زیرساخت ها و اپراتورها 
بایستی مقررات را ارزیابی نمایند تا ریسک تأسیسات 
خود را از نقطه نظر امنیت، ایمنی فرآیند و مسائل 
زیست محیطی بررسی کنند. همچنین، به طور 
جدی باید به روش های ارزیابی آسیب پذیری 
برای مقابله با تهدید امنیتی توجه شود. روش 
مدیریت ریسک، بر مبنای ریسک دارایی، سیستم 
یا شبکه بوده که تابعی از احتمال وقوع یک حمله 
موفقیت آمیز، آسیب پذیری نسبت به یک حمله 
و نیز احتمال تهدید ناشی از یک حمله است. از 
آنجا که همه تأسیسات شیمیایی با سطح خطر 
بالقوه یکسان مواجه نیستند، قوانین باید بر مبنای 
تأمین بیشترین سطح محافظت از تأسیسات 

شیمیایی در نظر گرفته شوند. 
به عنوان اولین قدم برای هر یک از زیرساخت ها 
نیاز است تا فعالیت های مرتبط با کاهش ریسک 
گیری های الزم جهت  انتخاب شود و سپس اندازه 
تعیین میزان پیشرفت های کلیدی شناسایی 
شده، توسعه داده شود. فعالیت های اصلی در 
راستای کاهش ریسک بر مبنای معیارهای زیر 

شناسایی می شود:
گستره اثرات بالقوه، که شامل تعدادی از تأسیسات 
شیمیایی متأثر از منظر امنیتی و تعداد افراد یا 
امکاناتی بوده که احتمااًل می توانند فعالیتی را 

انجام دهند.
کاهش خطرات  تمرکز هدفمند در راستای 
ح نهایی ارزیابی  ویژه مشخص شده در طر

ریسک در بخش استراتژیک زیرساخت های 
حیاتی کشور.

ک اطالعات در بخش های مختلف  تسهیل اشترا
زیرساخت های شیمیایی 

گاهی نسبت به مسائل مرتبط با  افزایش آ
امنیت سایبری.

آمادگی و توانمندی افراد و امکانات متناسب 
با زیرساخت

4- تاب آوری زیرساخت های شیمیایی
تاب آوری توانایی مقاومت، جذب، بازیابی و 
انطباق موفقیت آمیز در برابر ناسازگاری یا تغییر 
در برابر شرایط تعریف می شود. به عنوان یکی از 
کشور، صنایع شیمیایی  قدیمی ترین صنایع 
بر اساس توانایی بخش در انطباق، جلوگیری، 
آماده سازی و بازیابی از تمامی خطرات، سابقه 
طوالنی مدتی در زمینه تاب آوری در برابر خطرات 
احتمالی دارد. آژانس ویژه زیرساخت های 
شیمیایی برای ایجاد روش های مدل سازی و 
شبیه سازی برای تعیین تاب آوری در هنگام وقوع 

کند. یک رویداد یا حادثه، تالش می 
حفاظت و تاب آوری زیرساخت های شیمیایی 
از فعالیت های متنوعی تشکیل شده که پیش 
از وقوع حادثه، در حین حادثه و پس از حادثه 
اعمال می شوند. مجموعه این فعالیت ها به عنوان 
طیف حفاظت یاد می شود و شامل فعالیت های 
پیشگیری، محافظت، پاسخ، بازسازی و آمادگی 
است که تمامی موارد فوق به افزایش تاب آوری 
زیرساخت ها در برابر خطرات احتمالی می انجامد. 
برنامه های حفاظتی و استراتژی های تاب آوری 
در تأسیسات شیمیایی به برنامه های نظارتی، 
داوطلبانه و بخش  خصوصی تقسیم می شوند. 
در هر کدام از این برنامه ها مسئله ایمنی و امنیت 
تأسیسات شیمیایی به طرق مختلف مورد خطاب 
کلی این برنامه ها در  گیرند، اما به طور  قرار می 
کلی برای تأسیسات  کاهش خطرات  راستای 

تدارک دیده شده است.
 5- ضرورت توجه به برنامه های حفاظتی و 

استراتژی تاب آوری:
امروزه در تدوین طرح ویژه مرتبط با زیرساخت های 
شیمیایی تالش می شود تا فرآیندی را برای 
شناسایی نیازهای برنامه های حافظتی غیرنظارتی 
کند  در آینده ایجاد نماید. این فرآیند مشخص می 
که اقدامات محفاظتی ممکن است بیشترین نیاز 
را داشته باشند و در آینده چه آسیب پذیری ها، 

عواقب و یا تهدیدات را باید مرتفع کند.
بررسی راه حل های احتمالی پس از مشخص شدن 
نیاز به برنامه آغاز می شود. در مورد برنامه های 
که ممکن است در دسترس باشند، با  موجود 
ذینفعان بخش های مختلف مشورت می شود تا 
برنامه های موجود را که ممکن است برای استفاده 
در زیرساخت های شیمیایی باشند، بهینه سازی 
گاهی  کنند. این امر به ویژه در مورد برنامه های آ
از امنیت سایبری نیز برقرار است تا با مشارکت 
بخش های فناوری اطالعات و امنیت سایبری 
ملی، شکاف های شناسایی شده در این زمینه 
پر شوند. پس از مشخص شدن نیاز به برنامه و 
بررسی امکان سنجی آن، اهداف و محتوای طرح با 
همکاری ذینفعان بخش های مختلف شیمیایی 
و در برخی موارد با مشورت با کارشناسان خبره 
تدوین می شود. با ایجاد یک کارگروه مشورتی در 
زیرساخت های حیاتی، اطمینان حاصل می شود 
که بخش خصوصی در تمامی مراحل توسعه و 

ح مشارکت خواهد داشت. اجرای طر

استراتژی تاب آوری و حفاظت از 
زیرساخت های شیمیایی

کرمی  دکتر احمد ا



96
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

ویژه نامه نکوداشت پدافند غیرعامل 1399

ری
شه

ند 
داف

پ

از زمان آغاز شهرنشینی، تمهیدات 
دفاعی از ملزومات پایه در ساختار 
که راهبرد دفاعی یکی  شهرها بوده، بطوری 
گیری، مکان یابی  از شاخص های شکل 
و توسعه شهرها در مقابل تهاجمات و 
تهدیدات مختلف بوده است؛ احداث 
قلعه شهر مانند هگمتانه و ارگ بم، ساخت 
 خندق در اطراف شهر نظیر شهر شوش 
ج برفراز کوه   دانیال و یا احداث حصار و بر
رحمت در تخت جمشید و یا دیوار دفاعی 
شهر گرگان، تمهیدات پیشینیان ما برای 
محافظت از جان و مال مردم بوده است. 
این درحالیست که امروزه با توسعه علوم 
و فناوری و همچنین تغییرات موجود در 
ماهّیت تهدیدات، راهکارهای دفاعی 
سده های گذشته در تامین امنّیت شهر و 
شهروندان کارآیی نداشته و دفاع از مردم 
و جمعیت شهری نیازمند بکارگیری ابزارها 
و روش های نوینی است که باید با نیازهای 
دفاعی متناسب باشند. از طرفی جنگ ها 
کرده و خواسته یا  روز به روز توسعه پیدا 

ناخواسته به محیط های شهری کشیده 
شده است، در جنگ های افغانستان، عراق 
و لبنان، حجم زیادی از تلفات انسانی در 
شهرها اتفاق افتاده است. پس از پیروزی 
گونی  گونا انقالب اسالمی، بر اثر عوامل 
گونه ای  شهرها به سرعت توسعه یافته به 
کنون بیش از 7۰% از جمعیت کشور  که هم ا
کن هستند. رشد سریع  در شهرها سا
شهرها، کاربری ها، فعالّیت ها و بکارگیری 
فن آوری های نوین و حرکت شهرها بسوی 
کز و  هوشمندی و تهدیدات متصّور در مرا
تاسیسات شهری و بخصوص تالقی بیش 
از 6۰ سیستم پیچیده شهری، سازمان 
کشور را بر آن داشته  پدافند غیرعامل 
تا الزامات پدافند غیرعامل شهری را با 
سه رویکرد حفظ  و صیانت از جاِن مردم، 
مصون سازی و تداوم کارکرد زیرساخت ها 
کز حائز اهمیت شهری و اداره مردم  و مرا

تهّیه و تدوین نماید.
بر این اساس پدافند شهری به  مجموعه ای 
 از  اقدامات وتدابیر پدافند غیرعاملی، 

بدون بکارگیری سالح وتجهیزات  نظامی 
که در محیط شهری )درون شهر، حریم و 
محدوده شهر( بکار گرفته شود و به نتایج 
زیر در برابر تهدیدات پایه شهری برسد، 

گردد:   اطالق می 
• حفاظت از جمعیت و مردم در برابر 

تهدیدات پایه شهر
کز و تاسیسات شهری در  • حفاظت از مرا

برابر تهدیدات پایه شهر
• حفظ و ارتقاء قابلیت تداوم کارکردهای 

ضروری
کز و  • پایدارسازی مدیریت مردم و مرا

تاسیسات در برابر تهدیدات پایه شهر
• قابلیت پاسخ پدافندی به حوادث و 

تهدیدات پایه شهر
• ارتقاء آستانه تحمل مردمی در برابر 

تهدیدات و حوادث
• تامین نیازمندی های کلیدی مردم در 

شرایط خاص
   کلید واژه های پدافند شهری 

1( امنّیت شهری: فضایی که مردم در آن 
شرایط احساس آرامش کنند و آن شرایط 

به راحتی تحت اداره و کنترل باشد. 
2( صیانت از سرمایه های انسانی: ایجاِد ساز 
کردن سرمایه های  وکار الزم به منظور حفظ 
انسانی و بصورت عام، جمعّیت یک شهر 
که جزء منافع ملی حیاتی هر  می باشد 
کشوری محسوب می شود، و در راهبرد 
تهاجمی و آفندی دشمن از محوری ترین 
که با سه رویکرد؛  اهداف آنها می باشد 
مردم داری، مردم یاری و مردم بانی 

موردنظر است.

3( وحدت فرماندهی: منظور از وحدت 
فرماندهی آن است که کلیه دستگاه های 
کننده در بحران جهت هماهنگی  مشارکت 
در اقدامات و فعالّیت ها  با حفظ ساختارهای 
موجود تحت فرماندهی و مسئولیت واحد 
قرار بگیرند که این فرمانده هدایت و راهبری 

صحنه بحران را برعهده دارد.
کن،  4( چندمنظورگی: طراحی و ساخت اما
که قابلیت  کز و تاسیسات بنحوی  مرا
استفاده چندگانه در شرایط خاص را داشته 
باشند. همانند ساخت مترو به عنوان 
یک پناهگاه ایمن در شهر می تواند عالوه 
بر استفاده چندگانه، موضوعاتی از جمله 
اقتصادی را به همراه داشته باشد.   صرفه ِ
5( جایگزینی: پیش بینی ظرفیت موازی 
برای تاسیسات و تجهیزات به شکلی 
که درصورت آسیب دیدن آنها، امکان 
استفاده از ظرفیت موازی وجود داشته 
باشد و فعالّیت های مجموعه بی وقفه 

ادامه پیدا کند.
6(  موازی سازی: طراحی و ساخت دو 
که به موازات  سامانه هم تراز به نحوی 
یکدیگر توانایی انجام فعالّیت و ایفاء نقش 
را داشته و استمرار فعالّیت بی وقفه ادامه 

داشته باشد.
کارکردهای ضروری: استمرار و  7( تداوم 
کزکلیدی و  پایداری در ارائه خدمات مرا
تاسیسات اساسی و اصلی که اثر مستقیم 
بر زندگی مردم و حیات شهر به بقاء آنها 

بستگی دارد.
پتانسیل  قابلیت  و  اتکایی:  8(  خود 
اداره شهر )مردم و زیرساخت( در شرایط 

مروری بر الزامات و بایسته های پدافند شهری

»ایمنی، امنیت و دفاع« 
در جغرافیای شهر
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بحرانی با وجود وابستگی جهت تامین 
نیازهای اساسی

9( آرامش بخشی به مردم: اطالع رسانی، 
توجیه و اقناع افکار عمومی و اطمینان بخشی 
به مردم نسبت به تهدیدها، آسیب ها و تدابیر 
حکومتی یک ضرورت جدی در تهدیدات 
شهری می باشد؛ به مجموعه اقداماتی 
که با استفاده از ابزار رسانه و اطالع رسانی 
موجب اطمینان مردم و ارتقاء اعتماد 
ملی به حکومت می شود، آرامش بخشی 

گفته می شود.
1۰( تعاون و نوع دوستی: بهره مندی از 
ظرفیت های مردمی موجود در شهر جهت 

مقابله با تهدیدات شهری
11( روحیه مدیریت جهادی: علم و هنر 
رهبری و کنترل فعالّیت های دسته جمعی 
مبتنی بر مبارزه )نه صرفا در عرصه نظامی( 
در تمامی عرصه های علمی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و غیره جهت نیل به اهداف 
راهبردی و کالن یک سیستم و رفع موانعی 

که در رسیدن به آن وجود دارد.
12( اقتدار و بازدارندگی: اقتدار و بازدارندگی 
در فضای شهری متکی به سه عنصر 

اساسی است :
الف. قدرت تحمل مردم و پایداری در 

شرایط بحران
ب. تاب آوری زیرساخت های اساسی و 

تامین نیازهای حیاتی و اصلی مردم
پ. مدیریت و اداره امور شهر با حفظ تداوم 

کارکرد در برابر حمالت دشمن
13( اعتمادسازی و اطمینان بخشی: 
اقدامات در حوزه پدافند شهری باید در 
راستای جلب اعتماد عمومی و ایجاد 
اطمینان خاطر در قلوب مردم باشد. این 
دو عامل نقش کلیدی در توفیق مجموعه 

فعالّیت های این حوزه دارند.
14( فرهنگ و تفّکر بسیجی: تفّکر بسیجی 
عبارتست از : اندیشه و اعتقاد کامل به اسالم 
ناب محمدی)ص( و شاخصه های آن شامل؛ 
والیت مداری ایمان و اخالص- حریت در 
گاهانه- عدالت خواهی  عبودیت- اطاعت آ
– ظلم ستیزی- شهادت طلبی - شجاعت 

و دالوری
  راهبردها و اقدامات اساسی پدافند 

شهری 
1( طراحی، پیاده سازی و راهبری نظام 
کاهش آسیب پذیری، مصون سازی و 
کز و تاسیسات شهری  تاب آور نمودن  مرا

در برابر تهدیدات از طریق: 
*سازماندهی شریان های و زیرساخت های 
شهری در چارچوب سازه های َامن و پایدار 

زیرسطحی
کز خطرزای شهری از طریق  *ساماندهی مرا
ج از محیط شهر و َامن سازی  انتقال به خار

کز موجود مرا
*استقرار سامانه تامین، ذخیره سازی و 
توزیع مایحتاج اساسی مردم در شرایط 

اضطراری
*سازماندهی طراحی و اجرای نظام فرماندهی 

و مدیریت زیرساخت های شهری
2( طراحی، پیاده سازی و راهبری نظام 
هماهنگ و پایدار مدیریت، فرماندهی 
واحد شهری و اداره مردم در شرایط 

اضطراری از طریق : 
*طراحی و استقرار سامانه مدیریت و فرماندهی 

کنترل زیرساخت های شهری
*استقرار سامانه اطالع رسانی و هشداردهی شهری 

و آرامش بخشی به مردم در شرایط خاص
ی  ز ه سا د ما آ و  حی  ا طر  ، پیش بینی *

زیرساخت های موردنیاز تخلیه و اسکان 
اضطراری جمعیت در شرایط خاص

3( توسعه، تعمیق و ساماندهی آموزش های 
عمومی و تخّصصی پدافند شهری در سطوح 

مدیریتی، تخّصصی و مردمی از طریق:
ین،  کتر د غ  بال ا و  تصویب  ین،  *تدو
سیاست ها و اسناد هادی منسجم، 
گر  کننده و تسهیل  هم افزا، هماهنگ 

پدافند شهری
*اجرای آموزش های عمومی پدافند غیرعامل 
آحاد مردم، تخصصی مدیران و مسئولین 

وعرضی و طولی کارکنان دستگاه ها
4( ارتقاء آمادگی مردم و مدیران  شهری 
جهت مقابله و پاسخ  به حوادث و تهدیدات 

نوین )CBRNE ( شهری از طریق: 
ح های پاسخ ) امداد و نجات  *تهیه طر
ودرمان- رفع آلودگی و ... ( به حوادث و 

تهدیدات نوین شهری
*آموزش مسئولین، مدیران دستگاه ها و مردم
ی  یش ها ما ز ر و  ت  ینا تمر م  نجا ا *

تخّصصی
*تجهیز واحدهای خدماتی و تقویت و 
ارتقاء ظرفیت آتش نشانی شهری با قابلیت 
 CBRNE مصون سازی و پاسخ به حوادث

شهری متناسب با سطح حادثه
*ایجاد سامانه رصد، پایش، تشخیص و 

هشدار حوادث و تهدیدات نوین شهری
5( توسعه، نهادینه سازی و پیاده سازی 
الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل در 
ح های توسعه و عمران شهری با رویکرد  طر
چندمنظورگی عملکردها و ارتقاء دانش 
ظرفّیت های تخّصصی پدافندشهری در 
حوزه مشاورین حقیقی و حقوقی متناسب 

با فناوری های روز از طریق : 
*تدوین و به روز رسانی قوانین و مقررات، 
استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های 

فنی پدافند شهری
*تدوین، ابالغ و اجرای قوانین، استانداردها، 
آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی 

کننده در  منسجم، هم افزا و هماهنگ 
حوزه پدافند شهری

*بهره مندی از ظرفیت های قانونی عضویت 
سازمان در شورای عالی شهرسازی و معماری 
در جهت کمک به حل مسائل پدافند شهری 
کالبدی در  و ایفای نقش مصون سازی 

ح های پایه و قابل تکرار شهری طر
*پیاده سازی نظام حقوقی، قضایی 
پشتیبان در حوادث و تهدیدات در حوزه 

پدافند شهری
6( کاهش وابستگی متقابل بین زیرساخت های 
شهری در جهت ارتقای تاب آوری شهری 

در شرایط اضطراری از طریق : 
کلیدی، ضروری و  کز  *الزام نمودن مرا
الزم به استفاده از ژنراتور برق اضطراری 
کارکرد در شرایط  به منظور حفظ تداوم 
اضطراری و تمرین، مانور جهت آمادگی 

در شرایط اضطراری
*احصاء وابستگی های متقابل و درجه بندی 

کید بر وابستگی سایبری آن ها با تا
*کاهش و مدیریت وابستگی های متقابل  از 

طریق موازی سازی و سایر راه حل ها
*برگزاری تمرین و رزمایش میدانی در جهت 

کنترل وابستگی های متقابل
7( طراحی، پیاده سازی و راهبری نظام رصد، 
پایش، تشخیص، ارزیابی و هشدار تهدیدات 

سایبری شهر هوشمند از طریق : 
*تهیه، تدوین و اجرای نظام رصد، پایش، 
تشخیص، ارزیابی و هشدار تهدیدات و 

آسیب پذیری های سایبری آن ها
*توسعه راهبرد شبکه ای- سلولی و کارکرد هوشمند 

و دستی در زیرساخت های شهری
*طراحی و اجرای زیست بوم سایبری 
بومی َامن و پایدار برای زیرساخت های 

هوشمند شهری
*امن سازی و مصون سازی سایبری 
زیرساخت های وابسته به فضای سایبر 

در شهر
8( توسعه و سازماندهی ساختارهای امدادی- 

پشتیبانی محله محور از طریق : 
کز اسکان اضطراری و َامن  *ساماندهی مرا
پناهگاهی در قالب یک ساختار منسجم، 

روزآمد با رویکرد چندمنظورگی
*استفاده چند منظوره از فضاهای تفریحی، 
آموزشی و اردوگاهی جهت اسکان موقت 

کز اسکان  *احیاء و اقتصادی سازی مرا
موقت و پناهگاهی

*تمرین و رزمایش های نوبه ای ساالنه جهت 
ارتقاء آمادگی و روزآمدی آن ها

     رش���د س���ریع ش���هرها، کاربری ها، 
فعالّیت ه���ا و بکارگی���ری فن آوری های 
نوین و حرکت شهرها بسوی هوشمندی 
کز و تاسیسات  و تهدیدات متصّور در مرا
ش���هری و بخص���وص تالق���ی بیش از 60 
سیس���تم پیچی���ده ش���هری، س���ازمان 
پدافند غیرعامل کش���ور را بر آن داشته 
تا الزامات پدافند غیرعامل شهری را با 
سه رویکرد حفظ  و صیانت از جاِن مردم، 
مصون سازی و تداوم کارکرد زیرساخت ها 
کز حائز اهمیت شهری و اداره مردم  و مرا

تهّیه و تدوین نماید



شهاب الدین حسینی
چند سالی است است که با ظهور جنگ های 
نیابتی و پیدایش گروه های تروریستی و افزایش 
روزافزون حمالت خشونت بار در نقاط مختلف 
دنیا لزوم توجه به جنگ های نوین مانند 
حمالت بیوتروریستی و شیمیایی بیش از 
گذشته مورد توجه دولت ها واقع شده است. 
از طرف دیگر جهت امدادرسانی به مصدومینی 
ک مانند آتش نشانی،  که در مشاغل خطرنا
نیروگاه های پتروشیمی، نیروگاه های اتمی، 
کز تحقیقات زیستی و مانند آن حضور دارند  مرا

نیاز به آمادگی کامل وجود دارد.
 در حوادثCBRNEمنشاء آلودگی ها نامشخص 
است و ممکن است باعث آلودگی دهها نفر و یا 
گسترش آن شود. بدین منظور پس از شناسایی 

عامل و نوع آن، امدادرسانی به موقع و قرنطینه 
کز درمانی  مصدومین تا زمان رسیدن آنها به مرا

یک اقدام موثر است.
کشورهای مختلفی در دنیا مانند انگلیس و 
آلمان، برنامه های جامعی را جهت مقابله با این 
حوادث در دستور کار خود قرار داده اند. یکی 
از این برنامه ها، تجهیز یا ساخت خودروهای 
که در  امدادی مخصوص این حمالت است 

مواقع حادثه، نقش مهمی را در کنترل شرایط 
اولیه به عهده دارند. بسیاری از امدادگران 
و پزشکان در اولین برخوردها با مصدومان

CBRNEاطالعات ناچیزی از نوع تعامل دارند 
و در نتیجه نیز ممکن است در محافظت از خود 
و نیز نجات جان مصدومان یا حفاظت های 
مربوط به شیوع عامل دقت چندانی نداشته 
باشند. بنابراین طراحی ساخت و ارتقاء تجهیزات
CBRNEدر خودروهای آتش نشانی به این 
اقدام به عنوان یک عمل پدافندی می تواند 
کمک مصدومان خاص و  در مواقع لزوم به 

کنترل بهینه شرایط بیانجامد.
ر  Cد B R N E ت ا تجهیز ی  گیر ر بکا   
آتش نشانی های شهرهای کشوربه همت 

سازمان پدافند غیرعامل کشور

کرونا شاهد انتشار  در ایام شیوع ویروس 
تصاویری از نیروی خدوم آتش نشانی در 
شهرهای مختلف کشور بودیم که با تجهیزات 
کردن خیابان های  ویژه مشغول ضدعفونی 
بودند. شاید برای بسیاری سوال باشد که این 
تجهیزات از کجا آماده و چگونه در اختیار آتش 

نشانی ها قرار گرفته است.
تجهیزاتCBRNEکه این ایام در اختیار آتش 

نشانی ها قرار دارد از جمله تجهیزاتی است که 
کشور با همکاری  سازمان پدافند غیرعامل 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت 
کشور و وزارت دفاع در سال 97 در اختیار 
شهرداری ها قرار داده است.اولین خودرو 
نیز اسفند سال 97 در اختیار شهرداری مشهد 

مقدس قرار گرفته است.
  سازمان پدافند غیرعامل کشور و ارتقای 

تاب آوری ملی در برابر تهدیدات نوین
کشور به عنوان  سازمان پدافند غیرعامل 
که وظیفه ارتقای کمیتی   یک سازمان حا

 تاب آوری ملی را دارد طی چند سال گذشته تالش 
کز عملیاتی را  کرده است تا سطح تجهیزات مرا
در مقابل تهدیدات نوین ارتقا بخشد. یکی از 
اقدامات مثبت این سازمان، تجهیز نیروهای 

آتش نشانی45شهر پرجمعیت و5ایستگاه 
آتش نشانی شهر تهران به وسائل مدرن مقابله 

با تهدیدات نوین بوده است.
تخصصی ت  ا تجهیز ی  ها د بر ر کا    

 برای مقابله با تهدیدات نوین
این تجهیزات که در قالب چند خودروی آتش 
نشانی در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گرفته 
است در حوزه های دفاع زیستی، شیمیایی، 

پرتوی، جنگ نوین و غیره قابلیت عملیاتی 
شدن را دارد. همچنین خودروهای آتش نشانی 
مجهز به تجهیزات پدافند نوین می توانند در 
مجاورت مناطقی که دچار آلودگی میکروبی یا 
شیمیایی شده اند مستقر و برای نمونه برداری 
و آزمایش از مصدومین احتمالی مشغول 

فعالیت شوند.
کشور چه     سازمان پدافند غیرعامل 
را در اختیار آتشنشانی قرار  تجهیزاتی 

داده است؟
که از سوی سازمان  تجهیزات پدافند نوین 
 پدافند غیرعامل کشور در اختیار آتش نشانی ها
گرفته است شامل تجهیزات حفاظت   قرار 
فردی مانند البسه محافظ آلودگی زیستی 
کیت حفاظت فردی  )فشار مثبت زیستی(، 

بیمارستانی و عملیاتی، ماسک و فیلتر نفسی
NBCو ... است. همچنین در زمینه آشکارسازی، 
تجهیزاتی از قبیل، کیت آشکارسازی عوامل 
شیمیایی، ترمومتر محیطی، مجوعه پایش 
محیطی، دزیمتر پرتوی و کارتTLDدر اختیار 

آتش نشانان قرار گرفته است.
تجهیزات امداد و انتقال، رفع آلودگی شامل 
دستگاه، کپسول، پودرها و مایع رفع آلودگی 
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کارآمدی تجهیزات مقابله با تهدیدات
CBRNE  در دوران شیوع کرونا
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که آتش نشانی ها به آن  از جمله لوازمی است 
 مجهز شده اند.  در زمینه تجهیزات امداد و انتقال؛

می توان به برانکاردهای حمل بیماران عفونی 
کرد. برانکارد ایزوله فضای محصور شده  اشاره 
است که برای حمل و نگهداری مصدومان ناشی 
از حوادث زیستی طراحی و ساخته شده است. 
فیلترهایNBCدر قسمت باالی سر و پایین پای 
ک برای تنفس  برانکارد تعبیه شده تا هوای پا
مصدوم داخل برانکارد فراهم شود و همچنین 
هوای بازدم و هر نوع هوای آلوده داخل برانکارد به 
ج شود. مجموعه رفع  صورت فیلتر شده از آن خار
آلودگی از نفراتنیز از تجهیزاتی است که در اختیار 
شهرداری ها قرار گرفته است که می تواند جهت 
رفع آلودگی پرسنل درگیر در عملیات استفاده 
شود. دستگاه رفع آلودگی بیرونی از تجهیزات 
)مه پاش(نیز از جمله تجهیزات مهمی است که 
جهت رفع آلودگی فضاهای سرپوشیده و همچنین 
فضاهای محدود محیط می توان استفاده کرد در 
این روزهایی که به واسطه ویروس کرونا، مناطق 
مختلف شهری از جمله مکان های عمومی نیازمند 
گندزدایی هستند این دستگاه بسیار کاربردی و راه 
گشاست و اصلی ترین سالح نیروهای آتش نشان 
محسوب می شود. از دیگر تجهیزاتCBRNEکه 
به ویژه این روزها بسیار کارآمد است کپسول رفع 
آلودگی 3۰۰ میلی لیتری است. توضیح اینکه ماده 
موثره این کپسول قادر است طیف وسیعی از عوامل 
بیماری های میکروبی را در کمتر از5دقیقه از بین برده 
 و ماده موثر این محصول بر اساس استانداردهای
 بین المللی بر روی عواملی همچون ویروس های 
کتری ها  ابوال، آنفلوآنزایH1N1،کرونا و انواع با

چ ها موثر است.  و قار
  سخن پایانی

گرچه شیوع ویروس کرونا در کشور و از دست دادن 
تعدادی از هم وطنان بسیار آزاردهنده و تاسف آور 
است با این حال انتظار می رود با این اتفاق تلخ، 
سطح اولویت پدافند غیرعامل در ذهن مسئوالن 
کشور ارتقا یابد و بیش از پیش این مساله را جدی 
گیرند و سطح آمادگی های خود را ارتقا دهند. امروز 
کشور ما به غیر از تهدیدات طبیعی مانند سیل، 

زلزله و ... در معرض تهدیدات نوینی همچون 
گر امروز فکر  حمالت بیوتروریستی و... است و ا
چاره نکنیم حتما فردا دچار مشکل خواهیم 
شد. متاسفانه در سال های اخیر برای برخی از 
مسئوالن رعایت الزامات پدافند غیرعامل یک 
که  گزاف به حساب آمده است درحالی  هزینه 
تجربه اخیر نشان داد هزینه پیشگیری بسیار کمتر 

از درمان و وقوع با حوادث تلخ است.

دکتر سامان ولی نوری
شهرها امروزه با چالش های متعددی 
روبه رو هستند که در تاریخ آنها کم سابقه به 
نظر می        رسد هرچه چالشها و مسائل شهری 
تشدید می        یابند موضوع تاب آوری اهمیت و 
کند. اما سوالهای  جایگاه مهمتری پیدا می        
بی جواب بسیاری در این حوزه خودنمایی 
کند. شهرها چگونه در مقابل خشونت،  می        
تروریسم، چالش های اقتصادی، ناامنی غذایی، 
مهاجران ناخوانده می        توانند انعطاف پذیر و 
تاب آور باشند. یک شهر تاب آور شهری است 
که آماده جذب و ریکاوری هر نوع شوک و 
استرسی با حفظ عملکردهای اساسی، 
ساختار و هویت خود و همچنین سازگاری 
آن با تغییرات مداوم می        باشد.  تاب آوری 
پاسخ به شوک ها و فشارهای ناشی از طریق 
تغییرات سریع محیطی، تکنولوژیکی اجتماعی 
و دموگرافیک می        باشد که ممکن است در 
اثر عوامل محیطی )زلزله سیل یا اپیدمی(، 
خطرات انسانی مانند نشت هیدروکربورها، 
کتیویته و یا بحران های اجتماعی  رادیوا
اقتصادی مانند اغتشاشات و شورش های 
اجتماعی تروریسم و بحران ورشکستگی 
اقتصادی ایجاد شده اند. وقتی صحبت 
از مشکالت شهری به میان می        آید یکی از 
که بالفاصله به میدان وارد  کلمات مهمی        

می        شود انعطاف پذیری است.
 سازمان ملل متحد در این زمینه و برای 
کاهش ریسک برنامه انعطاف پذیری شهرها 
را ارائه کرده است و مرکز شهرهای تاب آور 
غ از برخی  کرد. فار را در ویسکانسین باز 
کفلر پروژه  1۰۰  سوگیری های سیاسی، بنیاد را
شهر تاب آور را ارائه داد. این برنامه با هدف 
ارتقاء تاب آوری شهری در سرتاسر جهان 
به صد شهر اهدا می        شود که تعهد ویژه ای 
برای ارتقاء ظرفیت های خود نشان داده اند 
شرکت هایی مانند زیمنس با همکاری 
سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی 
کنند و  در این زمینه کتابهایی منتشر می        
کنند. در نگاه اول  کنفرانس ها برگزار می        
تاب آوری به مانند یک لنز شفاف است که 
کند. بر خالف  مسائل شهری را منعکس می        
اصطالح هایی مانند پایدار یا زیست پذیر 
گیری دارند، تاب آوری  که قابلیت اندازه 
کیفی و مبهم است و بخصوص در  مفهومی        
بعد فرهنگی که با باورها هنجارها و سنت ها 
عقاید و آداب و رسوم سر و کار دارد پیچیده تر 
هم می        شود. تاب آوری توانایی یک شهر 
برای تداوم مواجهه با شرایط اضطراری و 
حرکت به سمت ماموریت اصلی خود با 

وجود چالش های دلهره آور است و همان 
اندازه که در مورد سیل و زلزله کاربرد دارد 
در مورد بیکاری، فساد ، بیماری و تروریسم 
نیز مناسبت دارد. تمرکز جمعیت در شهرها 
در حقیقت تمرکز چالش ها و مخاطرات نیز 
گر برنامه های  هست پیش بینی می        شود ا
دقیق برای تقویت تاب آوری شهرها  اعمال 
نشود تا سال 2۰3۰ ساالنه مخاطرات طبیعی 
حدود 315 میلیارد دالر به  شهرها خسارت 
وارد کند و تغییرات آب و هوایی نزدیک به 
8۰ میلیون نفر از مردم جهان را به سمت 
فقر سوق دهد. اما به هر حال جای که نیاز 
گذاری در زیرساخت های  جهانی سرمایه 
شهری ساالنه 4.5 تریلیون دالر است. 
برنامه های تاب آور ساختن شهرها بسیار 
هزینه بر بوده و به همین دلیل بسیاری از 
شهرها از پرداختن به آن طفره می        روند. 
که توسط  برنامه تاب آور ساختن شهرها 
سازمان ملل ارائه شده است در حقیقت 
که مقاوم سازی و  به دنبال این است 
کردن شهرها امکان پذیر است و  تاب آور 
مدیران شهری نباید از ورود به آن هراس 
داشته باشند و باید جاه طلبانه به دنبال 
برنامه های جامع و مستمر تقویت تاب آوری 
شهری باشند. عالوه بر برنامه سازمان 
ملل یه مجمع جهانی ساالنه نیز با عنوان 
مجمع جهانی شهرهای تاب آور هر سال 
در شهر بن آلمان برگزار می        شود که طی آن 
جدیدترین تجربیات و نوآوری ها در زمینه 
تاب آوری  شهری با همه ابعاد و مولفه های 
گذاشته می        شود. یکی از  ک  آن به اشترا
ابعاد برنامه های تاب آوری جهای و به 
خصوص مجمع شهرهای تاب آور در بن 
آلمان تاب آوری فرهنگی است که بر موضوع 
انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندی به 
کید  عنوان تالشی برای ایجاد تاب آوری تا
کند.  در برنامه شهرهای تاب آور سال  می        
2۰18 مدیران و مسئوالن شهری از تجربیات 
و راه حل های نوآورانه خود برای تقویت 
احساس هویت و تعلق شهروندان به 
سرمایه های فرهنگی و تاریخی خود گفتند 
و مسیری که این احساس تعلق فرهنگی و 
تاریخی به مشارکت اجتماعی و اقتصادی 

می        رسد را تشریح کردند.
 به عنوان مثال شهرداری شهر گیمارش 
در  پرتغال در سال 2۰12 خود را به عنوان 
کرد، سال  پایتخت فرهنگی اروپا معرفی 
2۰13 خود را شهر ورزش اروپا نامید و در 
سال 2۰17 خود را پایدارترین شهر پرتغال 
کرد. گیمارش موفقیت خود را به  عنوان 

کو  شهروندانش ربط می        دهد و آنها را ا
سیتیزن یا شهروندانی محیط زیستی 
می        نامد. شهروندانی که به شهرداری خود 
کنند و میراث و فرهنگ خود را  افتخار می        
دوست دارند. یکی دیگر از مولفه هایی 
کند و  که به نوعی به فرهنگ ارتباط می        
در برنامه های تاب آوری مورد بحث قرار 
گیرد تاب آوری سیستم غذایی است.  می        
سازمان فائو، برنامه محیط زیست سازمان 
ملل متحد و دیگر ارگان های مرتبط یکی 
از روش های ارتقاء تاب آوری را تحول در 
چارچوب سیستم های غذایی و حرکت 
به سمت روش ها ابزارها و فعالیت های 
پایدار غذایی می        دانند. ایجاد شوراهای 
سیاستگذاری غذا در بسیاری از شهرها 
به تغییر الگوی مصرف غذا با همکاری 
شهروندان انجامیده است و به سیستم 
توزیع عادالنه و شفاف و ایمن غذا نیز 
منجر شده است. یکی دیگر از نمودهای 
ارتقاء تاب آوری فرهنگی در شهرها فرهنگ 
دفع پسماند و برخورد با زباله و ضایعات 
است. اجرای سیاست های به حداقل 
رساندن زباله عالوه بر آنکه به سالمت 
کمک  یست شهرها  ز و محیط  مردم 
کند از طریق بازیافت و استفاده مجدد  می        
از منابع به ایجاد فرصتهای شغلی جدید 
و افزایش درآمد نیز انجامیده است. تغییر 
الگوهای رفتاری و فرهنگی مردم از طریق 
گاهی بخشی و آموزش در این زمینه بسیار  آ
مفید بوده است. مشارکت شهروندی قلب 
برنامه های تاب آوری فرهنگی است. شهر 
گ دانمارک سابقه ای دیرینه و روشن  کپنها
در این زمینه دارد. سازماندهی دیالوگ 
بین شهروندان و برنامه ریزان بویژه در 
محالتی که به لحاظ اجتماعی در حاشیه 
قرار گرفته اند و تبدیل این مناطق به محالت 
سبز و همسو با شهر نتایج این رویکرد است 
ک  کپنها شهرداری استانبول نیز رویکرد 
را برای ارتقاء تاب آوری به کار گرفته است 
پروژه تحول شهری که توسط متروپلیتن 
گرفته شده است نوعی  کار  استانبول به 
برنامه ریزی و مانیتورینگ از پایین به باال 
با محوریت مشارکت شهروندی می        باشد 
که ارتقاء تاب آوری فرهنگی ماحصل آن 
است. تقویت انسجام اجتماعی از طریق 
کاهش نابرابری و محرومیت از دیگر مصادیق 
تاب آوری به شمار می        رود شهری که در آن 
انسجام اجتماعی باال باشد یقینًا در برابر 
مخاطرات طبیعی و انسان ساز تاب آوری 

باالتری دارد.

 تاب آوری شهرها 
در چارچوب تالش های بین المللی



کنون در  ایمنی و امنیت از دیرباز تا
برنامه ریزی و مدیریت سکونتگاه های 
شهری مورد توجه بوده است. همگام با 
توسعه شهرنشینی در کشور، اهمیت مسئله 
ایمنی در شهرها بیش از پیش احساس شد. 
در این میان پدافند غیرعامل از مهم ترین 
رویکردها و راهبردها در حوزه مدیریت بحران 
شهری است. با نگاهی به ساختار و فضای 
کالبدی شهری اهمیت افزایش تاب آوری و 
کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی 
بیش از پیش مشخص می شود. سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، متولی 
اصل تامین ایمنی در شهر تهران است. در 
ارتباط با اهمیت پدافند غیرعامل و رابطه 
آن با ایمنی شهرها، گفت و گویی را با مهدی 
داوری، مدیرعامل این سازمان ترتیب 

داده ایم که در ادامه می خوانید.
 شهرها امروز به محور اصلی زندگی 
بشری تبدیل شده است و اساسا هر 
کیفیت زندگی بشری  تحولی در سطح 
منوط به تحول در حوزه شهری است. به 
خصوص آنکه رشد شهرنشینی در جهان 

و ایران شیب صعودی دارد. بر این اساس 
پدافند غیرعامل در حوزه شهری چه معنا 

و مفهومی پیدا می کند؟!
ایمنی جزو الینفک ضروریات زندگی شهری 
است و آرامش و آسایش هدیه یک شهر ایمن، 
به شهروندانش محسوب می شود. اهمیت 
ایمنی وقتی به حوادثی مانند پالسکو یا 
کلینیک سینای اطهر یا حادثه بیروت نگاه 
کنیم بیشتر احساس می شود. واقعیت  می 
این است که امروز ساختار فیزیکی و کالبد 
شهرها سبب شده است تا ضرورت ایمنی 

بیش از قبل احساس شود.
که این روزها به دلیل عدم  مخاطراتی 
توجه به الزامات ایمنی متوجه مردم است 
قابل مقایسه با قبل نیست. نوع مصالح 
ساختمان ها فرق کرده است. حتی مصالح و 
مبلمان قابل اشتعال شده اند. از سوی دیگر 
تکنولوژی هایی وارد زندگی مردم شده است 
که توجه به ایمنی را ضرورت می بخشد. تا 
چند وقت پیش تنها ساختمان های باالی 
کردند  شش طبقه باید ضوابط را رعایت می 
که با پیگیری های سازمان آتش نشانی و 

کنون همه  مجموعه مدیریت شهری تهران ا
ساختمان ها با هر نوع کاربری باید ضوابط 
ایمنی را رعایت کنند. در گام اول به دنبال 
این هستیم که در تهران ساختمان ناایمن 
ساخته نشود. از طرفی برای ساختمان های 
موجود هم تصمیمات خوبی گرفته شده 
است. شورای شهر تهران مصوبه ای داشت 
و کمیته ای با حضور سازمان های مرتبط 
کار، رفاه و  مثل شهرداری تهران، وزارت 
تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و سازمان نظام مهندسی 
که در ایمنی ساختمان ها نقش دارند، 
تشکیل شد تا به یک انسجام در الزامات 

ایمنی دست پیدا کنیم.
 برای ارتقای ایمنی در شهرها چه 
کنون انجام شده است. به  اقداماتی تا
نظر شما نقطه مطلوب در این زمینه 

کجاست؟
در سال 98 ، 131ایستگاه آتش نشانی در 
شهر تهران داشتیم که در راستای ارتقای 
ایمنی شهر تهران قرار است تا پایان سال 99 
به 136 ایستگاه برسیم. خودروهای جدیدی 
که در اختیار سازمان آتش نشانی گذاشته 
شده از گام های موثراست. هرچند اتفاقات 
خ دادن است ولی هنوز با  خوبی در حال ر
شرایط مطلوب فاصله قابل مالحظه ای 
داریم. از نظر من نقطه مطلوب یعنی 
حوادث در شهر به حداقل ممکن برسد. 
می دانیم که حوادث در هیچ نقطه ای در 
دنیا به صفر نمی رسند اما می توانند کاهش 
پیدا کنند. از نظر ما تعداد حریق های شهر 
کمتر از وضعیت  تهران می تواند خیلی 
که  کنونی باشد. مطلوب ما این است 
خ داد با کمترین  گر ر خ ندهد و ا حادثه ای ر
آسیب و خسارت ممکن همراه باشد. در 
کلینیک  یک ساختمان چهار طبقه در 

خ می دهد  سینای اطهر یک آتش سوزی ر
که ظرف مدت کوتاهی با انفجارهایی همراه 
می شود و 19 نفر از هموطنان جانشان را از 
دست می دهند. این یعنی آسیب پذیری 
نسبت به این حوادث هنوز زیاد است. 
گویم با نقطه مطلوب  برای همین می 

فاصله داریم. 
وقوع آتش سوزی اجتناب ناپذیراست اما 
کوتاهی  اینکه یک آتش سوزی در فاصله 
می توانند چنین فاجعه ای را رقم بزند یعنی 
ساختارهای ما هنوز اشکال دارد. حتی 
قوانین نیز نیازمند بازنگری است. نقطه 
مطلوب می تواند این باشد که قوانین به 
صورت جامع این خالء ها را پرکند. این برای 
که در زمینه پدافند غیرعامل  گروهی  هر 
کند قابل لمس است. در این زمینه  کار می 
فرهنگسازی و آموزش مردم نقش مهمی 
دارد اما تا الزامات قانونی به عنوان پشتوانه 
وجود نداشته باشد نمی تواند تاثیرگذاری 
قطعی داشته باشد. اینجاست که قوانین 
به صورت جامع باید وجود داشته باشد 
و الزامات را برای جامعه مشخص کنند تا 
ایمنی دیگر فقط یک انتخاب و توصیه برای 
افراد نباشد. ایمنی باید برای هر شهروند 

یک الزام باشد.
 از شهرها به عنوان محل تقاطع 
زیرساخت ها یاد می کنند. به نظر شما 
چه طور می توان توسعه شهری را به 
سمتی حرکت داد تا الگوهای پدافند 

شهری در آن رعایت شود؟!
از نظر من دشمنان برای آسیب زدن دنبال 
نقاط ضعف ما هستند. هرچقدر ضریب ایمنی 
ما در شهرها افزایش پیدا کند نفوذپذیری 
آنها و تاثیرپذیری ما کمتر خواهد شد. قطعا 
وقتی آمادگی در حد مطلوب باشد میزان 
تاثیرگذاری این اتفاق در جامعه ما بسیار 
گر از این مسئله  کاهش پیدا خواهد کرد. اما ا
غافل باشیم هر حادثه کوچکی می تواند 

فاجعه بزرگی را رقم بزند. 
الگوهای توسعه شهری و رعایت الزامات 
پدافندغیرعامل همگون حرکت خود را آغاز 
نکرده اند و این باعث مشکالتی شده است. 
در برخی بخش ها به علت عدم درک جایگاه 
گری، دچار  پدافند غیرعامل و نبود مطالبه 
نوعی غفلت شده ایم. خیلی از زیرساخت 
ها شهر شرایط صددرصدی ایمنی ندارد. با 
این وجود هرجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت 
است. ایمنی جزو الینفک زندگی شهری  و 
گر در این مسیرحرکت  از الزامات آن است. ا
کنیم می توانیم امیدوار باشیم که در طول 
زمان به نقطه مطلوب برسیم. می توان 
گذشته را هم  که اشتباهات  امیدوار بود 
کرد و ضریب امنیت را  تا حدودی جبران 
در آنها ارتقا داد. اتفاقی که در بیروت افتاد 
برای تمام دنیا درسی آموزنده داشت که 
عدم توجه به مسائل ایمنی می تواند چه 

گفتگوی »عماد« با مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
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هزینه های سنگینی را برای جامعه به 
همراه داشته باشد.

 یکی از موضوعات مهم در حوزه 
پدافند شهری ارتقای توان عملیاتی 
گویا سازمان  نیروهای امدادی است. 
کشور در سال های  پدافند غیرعامل 
اخیر اقدام به تجهیز آتش نشانی بسیاری 
کرده است. در این  کشور  از شهرهای 

خصوص توضیح دهید.
تجهیز آتش نشانی ها اقدام بسیار ارزشمندی 
بود. به خصوص که سازمان پدافندغیرعامل 
کشور، خود پیشنهاد دهنده و پیش قدم 
شد که اتفاق مهمی بود. این در حالیست 
که عدم توجه به علم و صنعت ایمنی و 
که اغلب  آتش نشانی، باعث شده است 
تجهیزات ما وارداتی باشند و مجبوریم 
کشورهای  بسیاری از تجهیزات مهم را از 
کنیم. اقدام سازمان پدافند  دیگر وارد 
غیرعامل کشور به ویژه با توجه به شرایط 
موجود کمک های خوبی به ما کرد. به ویژه 
اینکه این کمک ها با شروع کرونا مصادف 
شد و توان آتش نشانی ها را  افزایش داد. 
کمک ها  که این  البته ما از انتظار داریم 
استمرار داشته باشد و آتش نشانی را تنها 
نگذارند. امکانات، تجهیزات، روش ها 
که امروز حتی  و میزان تکنولوژی هایی 
کشور خودمان وجود دارد با 1۰ سال  در 
گر سازمان  پیش قابل مقایسه نیست. ا
آتش نشانی به این تغییرات توجه نکند و 
خودش را همگام با این تغییرات به روزرسانی 
نکند دچار عقب ماندگی و افت خواهد شد. 
تجربیاتی از اثرات این عقب ماندگی ها در 
که  کشور داشته ایم. واقعیت این است 
آتش نشانی تنها بوده است و در طول سال ها 
نه دانشگاه و نه صنعت به کمک او نیامده 
و به آن نپرداخته اند. از طرفی سازمان های 
آتش نشانی باید به این موضوع توجه کنند 
که علمی شدن باعث می شود چابکی سازمان 
گر به این  در مقابله با تغییرات بیشر شود. ا
موضوعاتی مانند روش های مدرن عملیاتی 
و یا به روزرسانی ضوابطی که در آتش نشانی 
وجود دارد توجه نکند و بی اهمیت باشد 
باعث می شود این سازمان به هیچ وجه 
آمادگی مقابله با این شرایط را نداشته 
باشد. 25 سال پیش در تهران مترو موضوع 
مهمی نبود. امروز مترو یک مجموعه حمل 
و نقل عمومی با گستره خیلی وسیع است. 
آتش نشانی باید به این موضوع ورود کند. 
ساختمان های شهر 3۰ سال قبل شرایط 
کردند.  امروز را نداشتند. به سرعت رشد 
گر انواع دستورالعمل ها و ضوابط نتوانند  ا
اینها را پوشش دهند و تمهیدات مورد نظر 
را تبیین و ابالغ کنند با شرایط حادی روبرو 
خواهیم بود. ارتباط سازمان آتش نشانی با 
کشور و مجامع  سازمان پدافند غیرعامل 
علمی و دانشگاهی، برای شناخت سریع تر 

اهمیت ها، ضرورت ها و تهدیدات و آمادگی 
در برابر حوادث الزامی است.

  به نظر می رسد به دلیل توسعه حریم 
شهرها در سال های اخیر ما شاهد 
تاسیسات پرخطر  ز  ا برخی  هستیم 
در حریم شهرها وارد شده اند. چه 
راهکاری در این خصوص وجود دارد؟ 
آیا این تاسیسات الزم است که از شهر 

ج شوند؟! خار
بسیاری از این تاسیسات از زیرساخت های 
حیاتی شهر به حساب می  آیند و با هزینه های 
باالیی در یک جامعه و شهر ایجاد شده اند. 
اینها واقعیت های موجود در شهرها هستند. 
گیریم باید راجع به  وقتی این را در نظر می 
نظردادن در این زمینه همه جانبه نگر 
باشیم. همه ابعاد را در نظربگیریم و بعد 
اظهار نظرکنیم. بسیاری از این تاسیسات 
که ساخته شده اند حتی به حریم  زمانی 
شهر نزدیک هم نبوده اند و فاصله زیادی با 
اولین مناطق مسکونی شهر داشته اند. اما 
توسعه بی رویه شهر باعث شده است یک 
مجاورت غیرمتناسب بین این تاسیسات 
و مناطق مسکونی را شاهد باشیم. به هر 
صورت نمی توانیم منکر این واقعیت شویم 
که این فاصله نزدیک با این جمعیت از 
نگاه پدافند غیرعامل اتفاق خوبی نیست. 
اینکه این تاسیسات در شهر باشد یا نباشد 
برنامه های مهم و بلندمدتی را در شهرها 
نیاز دارد که از نظرآتش نشانی باالخره باید 
روزی این اتفاق بیفتد. اما نمی توانیم از 
این نکته غافل شویم که جابه جایی این 
تاسیسات کار ساده ای نیست و باید شرایط 
و موقعیت فراهم شود. تا آن زمان ضرورت 
ایجاد افزایش ضریب ایمنی اهمیت زیادی 
کند. وزارت نفت، وزارتخانه ای است  پیدا می 
که در ایمنی ید طوالیی دارد و شاید اولین 
آتش نشانی های ایران در وزارت نفت ایجاد 
شده است. اما نباید به این امر بسنده کرد. 
ورود سازمان هایی مثل پدافند غیرعامل 
به این مجموعه و افزایش ضریب ایمنی 
بسیار مهم است. باید دستگاه هایی مثل 
آتش نشانی و سازمان پدافندغیرعامل برای 
ارتقا ضریب ایمنی وارد کار شوند و در یک 
برنامه بلند مدت مدیریت کالن کشور باید 
راجع به آن تصمیم بگیرد. البته اتفاقات 
خوبی در مجموعه  حریم تهران رقم خورده 
است اما از نظرما کافی نیست. اتفاقات باید 
گر با محدودیت منابع  تکمیل شوند و حتی ا
مالی در مجموعه هایشان روبرو هستند 
باید تخصیص منابع و تامین اعتبارات در 

اولویت قرار بگیرد. 
ن ما ز سا ت  ما ا قد ا ین  مهمتر  
 آتش نشانی برای ارتقای ایمنی در شهر 
تهران را بیان بفرمایید. چه برنامه هایی 

برای آینده در دست اقدام است؟
که در این زمینه  مهمترین برنامه ای 

داریم طرحی به نام مانیتورینگ هوشمند 
کشف حریق است. هدف  سامانه های 
ح کاهش زمان دریافت اطالعات از  این طر
مکان هایی است که دچار حادثه شده اند. 
ح در یک  از طرف دیگر برای اینکه این طر
مکانی ایجاد شود باید زیرساخت های ایمنی 
یک مکان تکمیل شود و شرایط خوبی را 
ح  ح از طر داشته باشد. در مجموع این طر
هایی است که باعث می شود از ساختمان ها 
دربرابر حوادث مهمی مثل آتش سوزی 

کنم تا پایان  بهتر محافظت کنیم. فکر می 
سال بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم. فعال 
طرحی داوطلبانه در شهر است و امیدواریم 
در آینده گسترش پیدا کند و نقاط زیادی 
کنیم.  کز متصل  از شهرمان را به این مرا
بخش ارتباطات مردمی ما نیز نیازمند 
که با محدودیت هایی در  توسعه است 
این زمینه مواجهیم. همه این سامانه ها 
به کمک ما می آیند تا در حقیقت برداشت 
دقیق تری از محیط خودمان و آنچه در آن 
اتفاق می افتد داشته باشم تا سرعت عمل 

و کیفیت را افزایش دهیم. 
در سال های اخیر رابطه خوبی بین سازمان 
پدافند غیرعامل کشور و سازمان آتش نشانی 
کراتی با سازمان پدافند در  بوده است. مذا
حیطه های علمی داشته ایم. چون می دانیم 
حیطه فعالیت سازمان حیطه ای گسترده 
است. خواهش و انتظارمان این است که این 
رابطه فقط در حوزه تامین تجهیزات نماند 
و از نظر دیدگاه های علمی سازمان پدافند 
غیرعامل کشور از ظرفیت هایش برای ارتقای 

سازمان آتش نشانی بهره بگیرد.
در تهران حدود 5 هزار و 2۰۰ آتش نشان 
در حال خدمت هستند. این سازمان 
کیفیت به  خود را متعهد به خدمت با
مردم در همه شرایط می داند. امیدواریم 
شهرمان از حوادث بزرگ دور باشد اما در 
کنیم خودمان را آماده  شرایطی سعی می 
نگه داریم. تقاضای من این است که برای 
حفاظت از شهر ما را تنها نگذارند. سازمان 
پدافندغیرعامل کشور می تواند از ظرفیت 
خود برای هماهنگی بین سازمان ها برای 
ارتقای ایمنی و تحقق جامعه ایمن استفاده 

کند و سازمان آتش نشانی را یاری کند. 
 حادثه بیروت یک اتفاق تلخ در حوزه 
شهری بود که نشان داد عدم رعایت الزامات 
پدافند غیرعامل چه هزینه ها و تبعاتی 
می تواند داشته باشد. تحلیل و ارزیابی 

شما از این اتفاق تلخ چیست!؟
کی از یک بی توجهی بسیار  اطالعات حا
شدید به یک موضوع بسیار مهم بوده 
است. این بزرگ ترین درسی است که این 
حادثه برای ما داشته است. اتفاقات حتما 
خ بدهد تا درس بگیریم.  نباید برای ما ر
غفلت ها و بی توجهی ها می تواند حوادث 
فاجعه باری را رقم بزند. آنگونه که از شواهد 
و قرائن برمی آید ریشه این حادثه بی توجهی 
و غفلت بوده است. به نظرمن بزرگ ترین 
هدف پدافند غیرعامل نیز سوق دادن 
دقت سازمان ها به سمت چنین مسائل 
است تا آسیب پذیری ها به کمترین میزان 

خود برسد.
 با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار 
مخاطبان ویژه نامه سازمان پدافند 

غیرعامل قرار دادید.
بنده هم از شما متشکرم.

    تع����داد حریق ه����ای ش����هر ته����ران 
کمت����ر از وضعی����ت  می توان����د خیل����ی 

کنونی باشد

خ       مطلوب این است که حادثه ای ر
خ داد با کمترین آسیب و  گر ر ندهد و ا

خسارت ممکن همراه باشد.

    ایمن����ی نبای����د فق����ط ی����ک انتخاب و 
توصی����ه برای اف����راد بلکه باید برای هر 

شهروند یک الزام باشد

    هرچقدر ضریب ایمنی ما در شهرها 
افزای����ش پیدا کن����د نفوذپذیری آنها و 

تاثیرپذیری ما کمتر خواهد شد.

    اتفاقی که در بیروت افتاد برای تمام 
دنیا درس����ی آموزنده داش����ت که عدم 
توجه به مس����ائل ایمنی می تواند چه 
هزینه های سنگینی را برای جامعه به 

همراه داشته باشد

    سازمان پدافندغیرعامل می تواند 
از ظرفی����ت خود ب����رای هماهنگی بین 
سازمانها برای ارتقای ایمنی و تحقق 
جامعه ایمن اس����تفاده کند و سازمان 

آتش نشانی را یاری کند



تاسیسات پرخطر در    ساماندهی 
شهرها در سیاست های کلی نظام در 
گرفته  امور پدافند غیرعامل مورد اشاره قرار 
است. در ماده 9 این سیاست ها بر "ممانعت 
کز جمعیتی  از ایجاد تاسیسات پرخطر در مرا
و بیرون بردن این گونه تاسیسات از شهرها و 
پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته 
که وجود آنها الزامی است و  از تاسیساتی 
کز جمعیتی در اطراف  ممانعت از ایجاد مرا
کید  تاسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم." تا
شده است. در سالهای گذشته هم سازمان 
کشور با همکاری نهادها و  پدافند غیرعامل 
کرده است تا مسئله دفاع  دستگاه ها تالش 
کثر و  از زیرساخت ها در برابر تهدیدات را حدا
احتمال خطر را به حداقل ممکن برساند اما 
با توجه به اینکه گستره این کار در سطح ملی 
است و هزینه های اقتصادی به دنبال دارد، 
اجرای کامل آن مسلزم همکاری همه دستگاه 

ها و صرف هزینه و زمان است.
 مسئولیت تامین ایمنی تاسیسات دارای 

ریسک با خود دستگاه هاست
سردار دکتر غالمرضا جاللی، رئیس سازمان 
کشور در این خصوص  پدافند غیرعامل 
گوید: سازمان پدافند غیرعامل کشور به  می 
عنوان رصدگر تهدیدات، وظیفه دارد با زیرنظر 
گرفتن و مشخص کردن تهدیدات به متولیان 
امر و مدیران مسئول مخاطرات را اطالع بدهد. 
همچنین وظیفه دارد تا با پیگیری از دستگاه 
ها، برای ایجاد آمادگی برنامه ریزی و تدابیری 
اتخاذ شود تا در صورت بروز حادثه، پایداری 
سیستم حفظ و حداقل خسارت و تلفات 
برجا بماند. اما مسئولیت این تاسیسات، از 
که متولی  نظر ایمنی با دستگاه هایی است 
آن هستند و سازمان پدافند غیرعامل کشور 
نیز صرفا در الیه راهبردی دفاعی این حوزه 

تولی گری دارد.
کید بر اینکه اساسا ما در مساله پدافند  وی با تا
غیرعامل با سه الیه »ایمنی، امنیت و دفاع« 
مواجه هستیم، افزود: در یک نگاه هر سه این 
الیه ها به هم پیوسته هستند اما از نظر قانونی 
هر بخش متولی خاص به خود را دارد. به طور 
کلی مسئولیت الیه ایمنی با خود دستگاه های 
که معموال با اقدامات HSE در  متولی است 
کشور شناخته می شود. الیه تامین امنیت 
زیرساخت ها نیز مرتبط با نهادهای امنیتی 
همچون وزارت اطالعات است. اما سازمان 
کشور به عنوان نماینده  پدافند غیرعامل 
کل نیروهای مسلح مسئولیت دفاع  ستاد 
از زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات 
دشمن را دارد. البته به یک معنا تمام این 
ح  الیه ها بر هم تاثیرگذار هستند اما از نظر شر

وظایف مرزبندی هایی وجود دارد.
 »حفاظت از مردم« و »صیانت از زیرساخت 

ها« رویکرد اصلی پدافند غیرعامل
وی ادامه می دهد: پدافند غیرعامل دو رویکرد 
اساسی دارد، نخست حفاظت از مردم و دیگری 

کشور برای  صیانت از زیرساختهای حیاتی 
ارائه خدمات به مردم. وقتی در این گفتمان 
راجع به پدافند غیرعامل بحث میکنیم قطعا 
موضوع ساماندهی و خروج تاسیسات پرخطر، 
به عنوان یک اصل و یک موضوع حیاتی مورد 

نظر قرار میگیرد.
سردار دکتر جاللی با بیان اینکه حادثه ای که 
در بیروت اتفاق افتاد از منظر پدافند غیرعامل 
قطعا یک درس عبرت و آموزه برای همه جهان 
بود، تصریح کرد: این نشان می دهد که همه 
کشورها نیازمند یک بازنگری در موضوع وجود 

تاسیسات پرخطر در شهرها هستند.
 بعد از انفجار بیروت برخی در کشور دچار 

افراط و تفریط شده اند
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه 

داد: البته بعد از انفجار بیروت برخی دچار 
افراط و تفریط در بیان مساله شدند. یک عده 
تالش کردند اعالم کنند مثال در پایتخت همه 
تاسیسات به ویژه تاسیسات نفتی مثل بمب 
ساعتی است و عده ای هم تالش کردند بگویند 
اساسا هیچ مشکلی وجود ندارد و »ایمنی، 

امنیت و دفاع« ایده آل است.
 نگاه پدافند غیرعامل به مساله ریسک 
تاسیسات در حریم شهرها صفر و صدی 

نیست
سردار جاللی توضیح داد: نگاه سازمان پدافند 
کشور به این مساله صفر و صدی  غیرعامل 
نیست بلکه ما اعتقاد داریم که حد به نسبت 
قابل قبولی از »ایمنی، امنیت و دفاع« در 
زیرساختهای مهمی که در سطح شهرها هستند 
وجود دارد اما این بدین معنا نیست که همه 
چیز ایده آل است. ضمن اینکه ما معتقدیم 
نباید اجازه داد این مسئله به یک مناقشه در 

کشور تبدیل شود بلکه در یک فضای تخصصی 
موضوع باید بررسی شود و نتایج اقدامات 

ایمنی بخش، به اطالع مردم برسد.
سردار جاللی افزود: در واقع درست این است که 
برای ایجاد بستر و فضایی منطقی و کارشناسی 
کز پرخطر در صورت امکان با  تالش کنیم تا مرا
ج شوند  کز جمعیتی خار حداقل هزینه از مرا
گر امکان خروج آنها از شهرها وجود ندارد  و ا
کز اقدام شود و  نسبت به ساماندهی این مرا
استانداردهای»ایمنی، امنیت و دفاع« در 

آنها تقویت شود.
 خروج تاسیسات پرخطر از شهرها و 

چالش  هزینه های اقتصادی
به گفته وی در سال های اخیر هرگاه سازمان 
پدافند غیرعامل کشور برای ساماندهی یا خروج 
این تاسیسات به سراغ دستگاه های متولی آن 
رفته است، یک چالش بزرگ برای تحقق این 
مسئله، هزینه باالی انتقال و جابجایی این 
تاسیسات بوده است که البته نیازمند هماهنگی 

ها در سطح باال در دولت است.
سردار جاللی متذکر می شود که سازمان پدافند 
غیرعامل کشور براین باور است که الزاما نیازی 
نیست همه تاسیسات دارای ریسک از سطح شهر 
ج شوند بلکه می توان با یکسری اقدامات  خار
فنی متناسب با هر زیرساخت، سطح خطر را 
به حداقل رساند. البته در خصوص برخی از 
زیرساخت ها هم بر این باوریم که الزم است 
ج شود.  این زیرساخت از حریم شهری خار

اما نمی شود حکم کلی صادر کرد.
  امکان کاهش ریسک تصفیه خانه ای در 

مرکز شهر تهران با تغییر فرایند تصفیه
وی توضیح می دهد: برای مثال ما در یکی از 
مناطق مرکزی پایتخت، شاهد وجود تاسیسات 
تصفیه آب هستیم که در مکانیزم گندزدایی 
کند. در نگاه اولیه وجود  از گاز کلر استفاده می 
ک است  مخازن گاز کلر در شهر تهران خطرنا
و شاید نیازمند انتقال این تاسیسات باشیم 
که مستلزم هزینه  است اما می توان با استفاده 

گفتگو با سردار دکتر جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

 تدوین اطلس جامع 
 CBRNE مخاطرات 
در همه شهرهای کشور
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کلر اما بدون  گندزدایی بر پایه  از روش های 
کلر و ... با  گاز  استفاده مستقیم از مخازن 
کم خطر و روزآمد تری این مشکل  مکانیسم 

را با شیوه کم هزینه تری حل کرد.
  در برخی موارد ناچار به یک همزیستی 
مسالمت آمیز بین تاسیسات پرریسک و 

زندگی شهری هستیم
سردار دکتر جاللی با بیان اینکه سازمان پدافند 
کشور در تالش است با همکاری  غیرعامل 
مردم و اغنای مدیران، سطح ایمنی و امنیت و 
همچنین الیه های دفاعی را به سطحی برساند 
تا خطر به حداقل ممکن برسد، متذکر شد: ما 
باید این واقعیت را هم درک کنیم که در مورد 
کالنشهری مثل تهران که هر روز در حال گسترش 
است این موضوع که همه تاسیسات از حریم 

ج شوند شاید شدنی نباشد. شهر خار
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور توضیح 
داد: برای مثال ما در حوزه زیرساخت های 
آبی و انرژی ناچارا نیازمند یک همزیستی 
مسالمت آمیز بین تاسیسات و زندگی شهری 
کثر  هستیم، بنابراین باید تعامل امن را به حدا

برسانیم.
  زیرساخت های حیاتی کشور 4 دهه زیر 
شدیدترین تهدیدات پایداری خود را حفظ 

کرده اند اما به خودمان مغرور نیستیم
وی افزود: البته باید به این نکته هم توجه 
گذشته  کشور ما طی چهار دهه  که  داشت 
انواع تهدیدات سنگین و واقعی اعم از جنگ 
و بمباران های هوایی، اقدامات ضدامنیتی، 
کرده است و همه اینها  تحریم و... را تجربه 
سبب شده است تا توان و آمادگی کشور برای 
گذارد اما  مقابله با بحران ها روبه افزایش 
»ایمنی، امنیت و دفاع« هیچ وقت به طور 
صددرصدی به دست نمی آید و ما نباید به 

خودمان مغرور شویم.
  در تعامل با مجلس به دنبال بازنگری در 

قوانین حوزه پدافند غیرعامل هستیم
که آیا از  سردار جاللی در پاسخ به این سوال 
نظر قانونی خالء و نقصی در این حوزه وجود 
دارد، گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
که نزدیک به دو دهه از عمر  سازمانی است 
که ما  گذرد و این در حالیست  فعالیتش می 
در زمینه قوانین با مشکالت جدی روبه رو 
هستیم. برای مثال قوانین مربوط به دفاع 
گردد و  غیرنظامی ما به دهه 3۰ شمسی برمی 
در حوزه های نوظهور مثل پدافندهای نوین 
)پرتوی،شیمیایی،زیستی و سایبری( دچار 

برخی نواقص هستیم.
سردار جاللی ادامه داد: از همین رو سازمان 
پدافند غیرعامل کشور در تعامل با مجلس 
شورای اسالمی در تالش است تا با بسترسازی 
قانونی، رعایت الزامات پدافند غیرعامل 
را مورد توجه قرار دهد. ما نیازمند قوانین 
جدی و بازدارنده در مورد ساماندهی 
کز  کز دارای ریسک در حریم شهرها و مرا مرا

جمعیتی هستیم.

  تکمیل اطلس جامع مخاطرات در 
حوزه تهدیدات نوین CBRNE در همه 

شهرهای کشور
سردار دکتر جاللی با بیان اینکه سازمان پدافند 
غیرعامل کشور برای کاهش ریسک زیرساخت 
کز جمعیتی  که در حریم شهرها و مرا هایی 
کرده  وجود دارد، افق مشخصی را تدوین 
است، توضیح داد: سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در تالش است تا اطلس جامع مخاطرات 
در حوزه تهدیدات نوین CBRNE را در همه 
شهرها تکمیل کند که این اطلس تهدیدات 
را در الیه های مختلف مورد بررسی و رصد 

قرار می دهد.
  پیشنهاد تشکیل مرکز ملی مدیریت 

ریسک تاسیسات پرخطر
وی ادامه داد: تدوین این اطلس مدتی است 
که در سازمان پدافند غیرعامل کشور آغاز شده 
ح های جامع استانی به آن  و به ویژه در طر

که در  توجه ویژه شده است. به این صورت 
هر استان این مخاطرات احصا و برنامه های 
مقابله ای برای آن دیده شده است. البته این 
کنترل و  اطلس در نهایت به تقویت سامانه 
فرماندهی مخاطرات غیرطبیعی پدافند 

غیرعامل منتج می شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه 
داد: البته ما نیازمند یک مرکز ملی ریسک با 
کنترل، تذکر و پیگیری  هدف رصد، پایش، 
که  کز پر خطر شهری هستیم  ریسک مرا
به تواند به صورت متمرکز این موضوع را 

ساماندهی کند.
کز    تکمیل طرح جامع و ملی ساماندهی مرا

پرخطر در دستور کار پدافند غیرعامل
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه 
داد: گام بعدی، تدوین طرح جامع ساماندهی 
کز پرخطر شهری است. این موضوع چون  مرا
یک مسئله ملی است، نیاز به یک همکاری 
جمعی دارد و ما باید ابتدا خطرات را احصا و 
ک  سپس این تاسیسات را براساس درجه خطرنا
بودن، تقسیم بندی کنیم و در مرحله آخر بر 
اساس این اولویت برای هر یک، برنامه ای برای 
ساماندهی یا خروج آن تهیه کنیم. البته این 
کنون در این زمینه  که تا بدان معنی نیست 
اقدامی انجام نشده ولی حادثه بیروت فرصتی 
است تا ما در این سیاست ها بازنگری داشته 
باشیم و با جدیت بیشتری موضوع را پیش 
ببریم. به نظر من شورای های اسالمی شهر 
می توانند در این زمینه نقش جدی نظارتی 

داشته باشند و به مساله ورود کنند.
هر تاسیسات پرخطری باید هزینه اقتصادی 
ایجاد تاسیسات بازدارنده و خطرات احتمالی 

را برعهده بگیرد
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: به 
نظر ما توسعه صنعت شیمیایی کشور نباید به 
کز  الگویی برای توسعه خطر تبدیل شود و مرا
شیمیایی و پتروشیمیایی بایستی در دو حوزه 

کار پدافندی کنند:
الف : حوزه زیرساختی شامل رصد و پایش، 

تشخیص، رفع آلودگی و...
یط  ا شر به  سخ  پا و  ی  د ا مد ا ه  ز حو  : ب

اضطراری
سردار جاللی ادامه داد: سازمان پدافند غیرعامل 
کشور معتقد است هر تاسیساتی که احتماال 
خطری را ایجاد میکند باید هزینه اقتصادی 
ایجاد تاسیسات بازدارنده را نیز برعهده بگیرد. 
گر یک تاسیسات شیمیایی قرار  برای مثال ا
است به هر دلیلی در حریم یک شهر بماند، 
آن تاسیسات باید هزینه نگهداری و ساخت 
کننده ایمنی، امنیت،  تاسیسات تامین 
آمادگی)تجهیزات، هشدار، آموزش به مردم( و 
مقابله با پیامدها را برعهده بگیرد. این مطالبه 
ای است که باید در فضای مدیریتی ما نهادینه 
ح های  شود. نکته دیگر این است که ما در طر
کنش اضطراری، در همه شهرها، نسبت به  وا
ح  تهدیداتی که در مورد آنها وجود دارد، از طر

مطلوب برخوردار باشیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح 
کرد: در یک جمع بندی کلی برای ساماندهی 
تاسیسات پرخطر در حریم شهرها در گام نخست 
باید مسئله را شفاف ببینیم و وارد فضاسازی 
ها نشویم. بلکه با نگاهی منطقی به موضوع 
بپردازیم و بدانیم که موضوع »ایمنی، امنیت 
و دفاع« همواره موضوعاتی نسبی هستند و ما 
هیچ وقت نمی توانیم به طور قطع بگوییم که 
در وضعیت ایده آل قرار داریم همانطور که هیچ 
که ما در وضعیت  کند  فردی نمی تواند ادعا 

بغرنجی هستیم.
کرد: با توجه  سردار دکتر جاللی خاطرنشان 
به تجارب ارزنده امنیتی و دفاعی که در حوزه 
های مختلف داشته ایم به حد قابل قبولی از 
پختگی، پایداری و تاب آوری زیرساخت ها 
رسیده ایم. در عین حال این تصور که بگوییم 
هیچ تهدیدی وجود ندارد، خام اندیشی است. 
ما همواره در حال ارزیابی تهدیدات هستیم و 
اساسا وظیفه سازمان پدافند غیرعامل کشور 

برآورد و رصد تهدیدات احتمالی است.
وی از مسئوالن و مدیران شهری خواست 
تا به این حوزه توجه جدی داشته باشند و 
کشور  با همکاری سازمان پدافند غیرعامل 
کارشناسی نسبت  در یک نگاه تخصصی و 
ح های  به شناسایی، ارزیابی و تکمیل طر
ساماندهی و کاهش ریسک تاسیسات داخل 

شهرها اقدام نمانید.
  دستگاه قضا به موضوع بررسی وضعیت 
ایمنی زیرساخت هایی که در حریم شهرها 

هستند ورود کند
به گفته سردار دکتر جاللی، قوه قضائیه نیز 
می تواند یکی از موثرترین نقش آفرینی ها را 
کند. پیشنهاد سازمان  در این زمینه ایفا 
که  ست  ا ین  ا ر  کشو مل  عا غیر فند  ا پد
و  هی  ا همر با  ئیه  قضا ه  قو ن  سا شنا ر کا
همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور و 
خود دستگاه های متولی یکسری بازدیدها 
و ارزیابی را از زیرساختهای پرخطر در حریم 
شهرها داشته باشد تا دستگاه هایی که در 
این زمینه کوتاهی احتمالی دارند پاسخگو 
باشند و مشکالت مربوط به دستگاه های 
خود را بر طرف نمایند. به هر تقدیر دستگاه 
قضا ایجاد مخاطرات ناشی از عدم رعایت 
موارد ایمنی را می تواند به عنوان تضییع 
کند. رئیس سازمان  حقوق عامه دنبال 
کشور با بیان اینکه عدم  پدافند غیرعامل 
کز خطرزا نیز  توسعه و افزایش ظرفیت در مرا
از جمله دیگر نکات مهم است که باید مورد 
توجه مسئوالن این زیرساخت ها باشد، 
افزود: در آخر هم اینکه در بحثهای توسعه و 
عمران شهری بایستی مشاورین شهرساز با 
کز خطرزا، از گسترش  توجه به شناسایی مرا
کز جدا جلوگیری کرده  شهرها به سوی این مرا
و زمین های ذخیره شهری را در اطراف این 

کز پیش بینی کنند. مرا

  حد به نسبت قابل قبولی از »ایمنی، 
امنیت و دفاع« در زیرس���اخت های 
مهمی که در س���طح شهرها هستند 
وجود دارد اما این بدین معنا نیست 

که همه چیز ایده آل است

    مسئولیت تاسیسات دارای ریسک، 
از نظر ایمنی با دستگاه هایی است که 

متولی آن هستند

   الزاما نیازی نیست همه تاسیسات 
دارای ریسک از سطح شهر خارج شوند 
بلکه می توان با یکسری اقدامات فنی 
متناسب با هر زیرساخت، سطح خطر 

را به حداقل رساند

   در خصوص برخی از زیرساخت ها
 ب���ر ای���ن باوری���م ک���ه الزم اس���ت این 
ج  زیرس���اخت از حریم ش���هری خار

شوند

  در حوزه زیرساخت های آب و انرژی 
 ناچارا نیازمند یک همزیستی مسالمت آمیز
 بین تاسیسات دارای ریسک و زندگی 
ش���هری هس���تیم، بنابراین باید تعامل 

کثر برسانیم امن را به حدا

  برخ���ی از قوانی���ن مرب���وط به دفاع 
غیرنظام���ی کش���ور م���ا ب���ه ده���ه 30 
گ���ردد و در حوزه های  شمس���ی برمی 
نوظه���ور مث���ل پدافنده���ای نوی���ن 
)پرتوی،شیمیایی،زیستی و سایبری( 

دچار برخی نواقص هستیم
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تهدید شیمیایی چیست؟
هر نشانه، رویداد و حادثه طبیعی 
و یا غیر طبیعی، عمدی یا غیرعمدی با 
که  استفاده از عوامل یا مواد شیمیایی 
موجب نابودی و تضعیف سرمایه های 
انسانی و یا آسیب های اقتصادی از طریق 
تخریب و نابودی محصوالت کشاورزی، 
گیاهان و جانوران، منابع آب، هوا و غذا، 
صنایع، زیرساخت ها و محیط زیست در 
کشور گردند و ثبات و امنیت جامعه را به 
خطر اندازند.جنگ شیمیایی، تروریست 
شیمیایی، آلودگی های زیست محیطی 
شیمیایی، حوادث و نشت صنعتی 
شیمیایی )عمدی و غیر عمدی( هر کدام 

یک تهدید شیمیایی است.
گی تهدیدات شیمیایی:  ویژ

 کم هزینه بودن فرایند تولید تسلیحات
شیمیایی نسبت به دیگر سالح های متعارف

متنوع بودن بکار گیری سناریوهای تهدید

تولید و انتقال سریع عوامل شیمیایی

 سریع االثر بودن برخی از عوامل شیمیایی در
نابودی منابع انسانی و موجودات زنده

پایداری اثر مخرب عوامل شیمیایی در محیط

 دشواری ها و محدودیتهای فن آورانه
درتشخیص، رفع آلودگی

 دشواری های علمی، آموزشی و تجهیزاتی
درمان شیمیایی

 تروریسم شیمیایی: 
عمل حساب شده یا تهدیدی که فرد یا 
گروهی به وسیله مواد شیمیایی جنگی یا 
پر خطر برای اهداف سیاسی یا اجتماعی 

انجام دهند.
 جنگ شیمیایی: 

به استفاده از جنگ افزارها و مواد شیمیایی 
پرخطر علیه منابع انسانی کشور و یا جنگ 
متعارف نظامی بر علیه زیرساخت های 
شیمیایی کشور اطالق می گردد. یا بطور 
کلی هر اقدام نظامی بر علیه زیرساخت های 
شیمیایی یا هسته ای که پیامدهای آن 
بصورت آلودگی شیمیایی وسیع تجلی 

نماید را جنگ شیمیایی گویند.

کاربرد  در تاریخ جنگ های اخیر دنیا، 
سالح های شیمیایی در جنگ جهانی 
اول )شروع جنگ شیمیایی مدرن( از 
سیاهترین برگ های تاریخ بشر متمدن 
کشتن افراد  است. از این سالحها برای 
کردن صدمات بسیار جدی و یا  و وارد 
ایجاد انواع معلولیت ها در مردم استفاده 
می شود. این سالحها بر اساس اثرات 
گذارد ، به  که بر بدن افراد می  مختلفی 
3دسته تقسیم بندی می شوند. دسته 
اول سالحهایی هستند که روی سیستم 
عصبی بدن تاثیر می گذارند. دسته دوم ، 
گذارند  اثرات خود را روی پوست به جا می 
و دسته سوم نیز باعث اختالل سیستم 
تنفسی بدن می شوند. با رشد فن آوری 
و تکنولوژی روندتولید این سالح ها هم 
گردید . بطور رسمی و آشکار  متحول 
می توان اعالم داشت که  استفاده علنی 
و وسیع از تسلیحات شیمیایی در جنگ 
جهانی اول اتفاق افتاد. در این جنگ 
هزاران نفر براثر استفاده از این سالح ها 

قربانی گردیدند.
به دلیل اثرات این سالح ها بر روند جنگ 
و تقلیل توان رزمی دشمن،  متأسفانه بعد 
از جنگ جهانی اول، دول درگیر  تولید، 
ذخیره سازی و استفاده از این تسلیحات 
را در برنامه ها و راهبردهای خود قرار داده 
کوتاه با تحقیق و پژوهش  و در زمانی 
زرداخانه های خود را مملو از این عوامل 
نمودند و تاریخ شاهد استفاده از این 
تسلیحات به خصوص توسط کشور های به 
ظاهر متمدن، حامی حقوق بشر و انسان 

کشور های امریکایی و  دوست از جمله 
که  اروپایی و حامیان آن ها بوده است 
می توان به حوادث هیروشیما ، ویتنام 

و ... اشاره نمود.
  استفاده از تسلیحات شیمیایی 
علیه مردم شهرها و روستاهای ایران 

توسط رژیم بعث 

در طول دفاع مقدس شهرها و روستاهای 
مرزی ایران همچون سردشت، نسار و دیره،  
زرده، مریوان قلعه جی ، پاوه، پیرانشهر 
،شیخ صله ، بانه ،دشت عباس، هویزه ، 
گیالن غرب، خرمشهر، آبادان ، خسرو آباد 
و صدها روستای دیگر بارها مورد حمالت 

شیمیایی عراق قرار گرفته اند.
بمب باران سردشت و روستا های اطراف 
در سال 1367 اوج حمالت شیمیایی عراق 
علیه مناطق مسکونی  ایران می باشد. 
تاسف آورترین واقعه جنگ تحمیلی 
حمالت شیمیایی در بهمن ماه 1364 
می باشد که بدون شک در تاریخ جنگ 
های شیمیایی جهان بی سابقه است. 

 پدافند شیمیایی؛ 
 آینده ای قدرتمند 
در امتداد گذشته ای پر افتخار
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با آغاز عملیات والفجر 8، نیروهای بعثی 
بطور غیر قابل تصوری بکارگیر عوامل 
کردند، بطوریکه از  شیمیایی را تشدید 
ابتدای این عملیات تا دهم اسفند ماه 
1364، بالغ بر 7۰۰۰ گلوله توپ و خمپاره 
حاوی مواد شیمیایی به سوی مواضع 
نیروهای ایرانی شلیک شد. در همین 
مدت، یعنی طی 2۰ روز هواپیماهای 
عراقی در حمالت متعدد خود بیش از 
1۰۰۰ بمب شیمیایی در منطقه عملیات 
فروریختند. شدت حمالت شیمیایی 
که در چندین مورد،  عراق به حدی بود 
به علت نزدیکی نیروهای درگیر، مواضع 
سربازان عراقی نیز به عوامل شیمیایی 
آلوده شد، پیش بینی های قبل سیستم 
درمانی جمهوری اسالمی ایران موجب 
که با وجود حجم وسیع حمالت  شد 
شیمیایی عراق، تعداد شهدای این 
جنایت نسبت به حمالت قبلی به نحو 
چشمگیری کاهش یابد، به نحوی که از 
12۰۰۰ تن رزمنده ای که بواسطه حمالت 
شیمیایی دشمن مصدوم شده بودند، 
رقم شهدا از پنجاه تن تجاوز نکرد. اما از 
سوی دیگر گستردگی غیرقابل تصور حمالت 

شیمیایی عراق و کثرت مصدومین باعث 
که جمهوری اسالمی ایران جهت  شد 
کامل مصدومینی  اطمینان از مداوای 
که دچار عوارض پیشرفته تر بودند 142 

ج  نفر از آنان را به چند بیمارستان در خار
کشور ) سوئد، اسپانیا، اتریش، آلمان  از 
غربی، سوئیس، بلژیک و  انگلستان ( 
اعزام نماید.حضور مصدومین حمالت  
کشورهای  اروپایی،  شیمیایی عراق در 
به افکار عمومی این کشورها فرصت داد 
تا از نزدیک با خطرات جدی این اقدام 
ضدبشری آشنا شوند و انتشار نقطه نظرات 
پزشکان معالج قربانیان این جنایت بیش 
ار پیش انزجار وجدان های بیدار را بر 
انگیخت. بیگانگانی که خود را در چشم 
جهانیان؛ دولت هایی متمدن، مترقی و 
مدافع حقوق انسان ها در اقصی نقاط عالم، 
َبزک کرده و پرچم سیاه صلح و دوستی و 
نشان به ظاهر آزادی شان را در باالترین 

مناظر، به تصویر کشیده اند.
 برخی از قابلیت ها و توانمندی های 

پدافند شیمیایی
الف( راه اندازی قطب آموزشی، پژوهشی و 

درمانی آسیب های شیمیایی کشور
ایجاد قطب درمان شیمیایی و مرکز اورژانس 
درمان مصدومین شیمیایی در دانشگاه 
بقیه ا... االعظم )عج( را می توان اولین گام 
در جهت ارتقای توان تحقیقاتی - درمانی 
کشور در حوزه پدافند شیمیایی دانست 
که با مشارکت سپاه، دانشگاه و بیمارستان 
بقیه ا... االعظم )عج( و سازمان پدافند 
غیرعامل کشور راه اندازی گردیده است. 
در حال حاضر با توجه به انواع بحران ها و 
بالیای طبیعی در کشور و لزوم برنامه ریزی و 
هماهنگی و همچنین واگذاری مسئولیتهای 
سازمانی برای جلوگیری از غافلگیری در 
بحران های طبیعی و انسان ساخت، 
سازمان پدافندغیرعامل کشور مخاطرات 
ک را  بالقوه ناشی از مواد شیمیایی خطرنا
رصد نموده است و دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه ا.. )عج( را که از ظرفیت و تجربیات 
مناسبی برخوردار می باشد را به عنوان 
متولی سازماندهی و پشتیبانی درمان 
مصدومیت های ناشی از مواد شیمیایی 
ک به نهاد های اجرایی پیشنهاد  خطرنا
داده است و در راستای این موضوع 
مطابق ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح و 
فرماندهی سپاه پاسداران مسئولیت قطب 
آموزشی، پژوهشی و درمانی آسیب های 
شیمیایی به دانشگاه علوم پزشکی بقیه 

گذار گردیده است. ا...)عج( وا
ب( راه اندازی اورژانس درمان مصدومین 

شیمیایی در بیمارستان بقیه ا... )عج(
ایجاد اورژانس درمان مصدومین شیمیایی 
در بیمارستان بقیه ا... )عج( اولین بار در 
ح گردید. چرایی راه اندازی  سال 91  مطر
چنین اورژانسی، به دلیل سابقه استفاده 
دشمنان از سالح های شیمیایی در هشت 
سال دفاع مقدس و همچنین تهدیدات 
منطقه ای و تروریسم شیمیایی،  تهدیدات 
صنعتی شیمیایی، نیاز به آموزش های 
مربوطه در این حوزه لزوم ایجاد چنین 
کند. این اورژانس  کزی را مشخص می  مرا
با ظرفیت مورد نیاز تمامی تجهیزات یک 

بیمارستان کامل را داراست. 
پ( تدوین پروتکل های درمان مصدومین 

شیمیایی
کنون چندین پروتکل درمان مصدومین  تا
شیمیایی در موضوعات عوامل شیمیایی 
جنگی و صنعتی توسط دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه ا..، وزارت بهداشت و درمان 
با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور 

تهیه و ابالغ گردیده است.
ت( تولید تجهیزات پدافند شیمیایی 

1( تجهیزات انفرادی: امروز جمهوری اسالمی 
با تولید کلیه تجهیزات حفاظت انفرادی به 

خودکفایی رسیده و قادر به صادرات این 
تجهیزات می باشد. الزم به ذکر است این 
تجهیزات در زمان دفاع مقدس تحریم و 

به سختی به کشور وارد می شد. 
2( تجهیزات گروهی: وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح و شرکت های دانش بنیان 
موفق به تولید تجهیزات جمعی و گروهی 
در حوزه های رفع آلودگی، آشکارسازی، 
نمونه برداری، تحدید منطقه و آزمایشگاه 
های تشخیص و .. شده اند که در برخی از 
این حوزه ها قابلیت صادرات وجود دارد. 
کثر این تجهیزات جمعی  الزم به ذکر است ا
با توجه به تحریم ها از گذشته تا کنون به 

گذار نمی گردد. ایران وا
ث( آموزش

با توجه به تجربیات دفاع مقدس و تاثیر 
آموزش بر کاهش تلفات و همچنین خود 
اتکایی در تربیت نیروهای متخصص در 
حوزه پدافند شیمیایی درحال حاضر تربیت 
نیروهای متخصص در دانشگاه های بقیه 
ا... )عج(، امام حسین )ع( و ارتش سامان 
یافته و ضمنا  مرکز آموزشی و مهارت آموزی 
CBRNE در یزد برای تربیت نیروهای 
مورد نیاز راه اندازی شده است. جمعی از 
کز دارای رتبه های جهانی  اساتید این مرا

می باشند. 
از جمله اقدامات و دستاوردهای مهم 
این قرارگاه طی سال های اخیر را می 
توان به طور خالصه در موارد ذیل جمع 

بندی کرد.

 تدوین سند راهبردی پدافند شیمیایی
کشور

 تدوین ساختار سازمان و الگوی اجرایی
 قرارگاه پدافند شیمیایی کشور، استان و

شهرستان

 ایجاد و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات
 و رفع آسیب پذیری ها از طریق اجرای

 رزمایش های پدافند شیمیایی در
دستگاه های اجرایی

 راه اندازی قطب آموزشی، پژوهشی و
درمانی آسیب های شیمیایی کشور

 راه اندازی اورژانس درمان مصدومین
 شیمیایی در بیمارستان بقیه اهلل

)االعظم)عج

 تدوین پروتکل های درمانی
مصدومیت های شیمیایی

 ایجاد مرکز آموزشی و مهارت
 در دانشگاه علوم پزشکی CBRNE آموزی

یزد

 ایجاد و راه اندازی مرکز رصد و پایش حوادث
و تهدیدات شیمیائی کشور

 ارتقای توان آتش نشانی 51 شهر کشور به
HAZMAT تجهیزات

 ارتقای توان اورژانس کشور به
CBRNE آمبوالنس های

     پدافند شیمیایی به مجموعه ای از 
اقدامات پیشگیرانه شیمیایی شامل: رصد 
و پایش، تهدیدات و حوادث شیمیایی، 
تش���خیص و اع���الم وضعی���ت، محدود 
سازی منطقه آلوده، رفع آلودگی، امداد 
کسازی  و نجات، درمان مصدومین، پا
منطقه آلوده، بازیابی، آموزش، تمرین، 
ارتقاء آمادگی، کاهش آسیب پذیری ها، 
مصون سازی زیرساخت های شیمیایی 
و مدیری���ت بحران حوادث ش���یمیایی 
کش���ور در برابر هر گونه تهدید و حادثه 

متصوره گفته می شود



جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی 
استانداردهای  گوید:  کشور می 
ایمنی بسیاری در مورد صنایع شیمیایی 
وجود دارد اما ایراد کار در اجرای آن توسط 
دستگاه های ذی ربط و بخصوص نظارت 
بر اجرای آنهاست. از این رو الزم است تا 
برخی از استانداردها با رویکرد ایمنی، 
امنیت و پدافند به روزرسانی و نظارت 
گوی  گفت و  بر آنها تشدید شود.مشروح 
کبر شاهوردیان، جانشین  مهندس علی ا
قرارگاه پدافند شیمیایی کشور با ویژه نامه 

»عماد« را در ادامه می خوانیم.
 اساسا نگاه پدافند غیرعامل به صنایع 
شیمیایی با توجه به اهمیت و راهبردی 
بودن این بخش از صنایع در کشورمان 

چگونه است؟ 
نگاه راهبردی قرارگاه شیمیایی کشور  به 
کز شیمیایی  زیرساخت ها، صنایع و مرا
این است که این صنایع باید ایمن بوده و 
کمترین خطر را برای خود، صنایع همجوار، 
کز جمعیتی و... داشته باشند. همچنین  مرا
کز و صنایع در برابر مخاطرات و  این مرا
تهدیدات ایمن و مصون باشند، از تداوم 
کارکرد و ارائه خدمات مناسب در زمان  
بحران ها برخوردار باشند و تاب آوری خود 
کنند. ضمنا از  را در برابر تهدیدات حفظ 
آمادگی الزم برای مقابله با هرنوع تهدید 

برخوردار باشند.
 امروزه پدافند غیرعامل در زمینه 

اجرای الزامات پدافند شیمیایی در 
گروه با چه چالش هایی  صنایع این 

مواجه است؟
در درجه نخست باید دانست که با توجه 
گستردگی و تنوع مواد شیمیایی و  به 
ماهیت این مواد از نظر میزان سمیت، 
آتش سوزی و انفجاری و همچنین نوع 
تهدیدات و مخاطرات اصوال نمی توان یک 
الزام واحدی را برای تمامی زیرساخت ها 
گرفت و باید  و صنایع شیمیایی در نظر 
متناسب با طیف های مختلف الزامات 

خاصی را برای آن ها تبیین کرد.
چالش دیگر در این حوزه، استقرار و توسعه 
فعالیت برخی از صنایع شیمیایی پرخطر 
) از منظر تهدیدات و حوادث ( در مجاورت 
کز صنعتی است. کز جمعیتی و سایر مرا مرا

کز جمعیتی  همچنین توسعه بی رویه مرا
کز شیمیایی نیز از  به طرف صنایع و مرا
جمله دیگر چالش های ما در حوزه پدافند 

شیمیایی است.
واقعیت این است که هزینه های سنگین 
ایمن سازی و تعمیرات اساسی، سبب شده 
برخی از فعالیت ها از جمله اورهال کردن 
تجهیزات در موعد مقرر انجام نشود و مسائل 
ایمنی هم در اولویت اول کاری قرار نگرفته و 
به آینده موکول گردد که این موارد می تواند 

زمینه ساز بروز حوادث شود.
نظام مند نبودن نظارت بر رعایت الزامات 
کمبود ارتباط  و مالحظات پدافندی و 

و هماهنگی منطقی و مستمر در حوزه 
کز با دانشگاه ها  تخصصی بین صنایع و مرا
کز علمی که خالء آن هم در صنعت و  و مرا
هم در مجامع علمی به وضوح قابل رویت 
است، از دیگر چالش های ما در زمینه 

الزامات پدافند شیمیایی است.
کشور با   سازمان پدافند غیرعامل 
توجه به رسالت خود در زمینه الزامات 
ویکردی را در  پدافند غیرعامل چه ر
قبال استقرار صنایع و زیرساخت های 

شیمیایی اتخاذ کرده است؟
کز و صنایع  درخصوص استقرار این مرا
چند رویکرد اساسی وجود دارد. جانمایی 
کز،  صحیح، پیش بینی حریم برای این مرا
کز جمعیتی، ملزم  کز پرخطر از مرا خروج مرا
بودن به اجرای الزامات و مالحظات پدافند 
غیرعامل، داشتن طرح پاسخ برای شرایط 
گاهی بخشی و مصون  اضطراری و در نهایت آ
سازی در برابر تهدیدات و حوادث در جهت 
کاهش مخاطرات سرمایه های انسانی و 
کاهش تبعات و پیامدهای اقتصادی، 
امنیتی و اجتماعی، به ترتیب مهمترین 
رویکردهای سازمان پدافند غیرعامل کشور 
در قبال استقرار صنایع و زیرساخت های 

شیمیایی به شمار می رود.
 رهبر معظم انقالب اسالمی سال 
97 در دیدار مسئوالن سازمان پدافند 
کید داشتند »در مقابل  غیرعامل کشور تا
شیوه های پیچیده  تهاجم دشمنان، 
پدافند غیرعامل نیز باید کاماًل هوشیار 
و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، 
به روز و همه جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ 
مقابله کند.« به نظر شما در حوزه پدافند 
شیمیایی چه طور می توان این رهنمود 

معظم له را عملیاتی کرد؟
به نظر من، با هوشیاری، رصد و پایش تهدیدات 
کز شیمیایی  و مخاطرات در سطح صنایع و مرا
با رویکرد دفاعی، امنیتی و صنعتی و تهیه 
ح های مقابله ای برای تهدیدات  و ابالغ طر
و مخاطرات و انجام تمرینات و رزمایش ها 
می توان آسیب های ناشی از نفوذ و تهدید 
کاهش داد. این راهبردی  در این حوزه را 
است که ما آن را در حوزه پدافند شیمیایی 
کنیم. ضمن اینکه به منظور  دنبال می 
تحقق بخشیدن به تدبیر حضرت آقا برای 
علمی شدن پدافند شیمیایی، ایجاد ارتباط 
کز علمی پدافند  بین صنعت، دانشگاه، مرا
غیرعامل و انجمن های علمی را در دستور 
کار قرارگاه قرار داده ایم. همچنین به دنبال 
گیری از توان شرکت های دانش بنیان و  بهره 
استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحب نظران 

کشور در برنامه هایمان هستیم.  
 پس از حادثه بیروت، توجهات به 
سمت مخاطرات حضور تاسیسات پر 
خطر در مجاورت شهرها معطوف شد. 
کشور  راهبرد سازمان پدافند غیرعامل 

نسبت به این موضوع چیست؟

ما نه فقط پس از این حادثه بلکه بسیار 
قبل تر از آن اقداماتی را در دستور کار داشتیم. 
همچنین برنامه هایی را در سه مقطع کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت دست 
تدوین و اقدام داریم. از جمله اقدامات 
گرفته می توانم به اعالم هشدار به  صورت 
کز و صنایع تولیدکننده و نگهدارنده مواد  مرا
کاهش حجم  پرخطر شیمیایی در مورد 
نگهداری، بررسی خطرات و آسیب شناسی و 
آسیب پذیری ها، تدوین و اعالم مواد مشابه 
که می تواند خطر مشابه  نیترات آمونیوم 
کنم.  انفجار بیروت را ایجاد نماید، اشاره 
دستورالعمل هایی نیز جهت جلوگیری از 
بروز حوادث اینچنینی تنظیم و به نهادهای 

متولی ابالغ کردیم.
در برنامه میان مدت هم راهبردهای پدافند 
غیرعامل مبتنی بر اصول فراتر از حوادث 
فرایندی و طبیعی استوار است. رعایت 
کز دارای  حریم و فواصل ایمن به ویژه در مرا
مواد شیمیایی پرخطر سمی، جانمایی 
کز شیمیایی با توجه به شرایط  صحیح مرا
کندگی و  مکانی و اقلیمی، رعایت اصول پرا
کز شیمیایی پرخطر  تمرکز زدایی، خروج مرا
کز جمعیتی، مصون سازی  از شهرها و مرا
زیرساختی در برابر تهدیدات و مخاطرات، 
ارتقای الزامات امنیتی در برابر تهدیدات و 
تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز از جمله 
که در  راهبردهای پدافند غیرعامل است 

دستور کار قرار گرفته است.
 در حوزه صنایع، زیرساخت ها و حتی 
برخی فرآورده های شیمیایی ما با تهدیدات 
نوین مواجه هستیم. این تهدیدات چه 
حوزه های را شامل می شود و برای به 

حداقل رساندن آن چه باید کرد؟
 مواد و عوامل شیمیایی می توانند به 
عنوان تهدیدات نوین محسوب شوند. زیرا 
ک در  امروزه توجه به مواد شیمیایی خطرنا
که پتانسیل خطر را دارند مانند  تمام دنیا 
ک، نیترات آمونیوم، فسژن،  کلر،  آمونیا
اسید سولفوریک غلیظ و ... مانند عوامل 
شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار شده 
و سازمان های بین المللی به این مواد توجه 
ویژه ای پیدا کرده اند. برخی مواد شیمیایی 
کنش پذیری باال دارند و  ماهیت ناپایدار و وا
این ناپایداری می تواند منشاء وقوع حوادث 
یا تأثیرات خطرزا به ویژه برای افراد باشد. 
آن بخش از حوادث شیمیایی که عامدانه 
گردد شاخه ای از  و خصمانه ایجاد می 

تهدیدات را تشکیل می دهد.
کز  در واقع تولید مواد پرخطر صنایع و مرا
کننده مواد شیمیایی،  صنعتی تولید 
همین طور اقدامات تروریستی، نگهداری 
کز خدماتی )مانند  مواد خطرزا در مرا
کز فروش این مواد(  تصفیه خانه ها و مرا
می توانند به عنوان تهدید و مخاطرات 
محسوب شوند. برای به حداقل رساندن 
این تهدیدات باید نسبت به رصد و پایش 

گفتگوی »عماد« با جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

درس هایی که می توان 
از انفجار بیروت گرفت
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تهدید، تهیه سناریوهای محتمل، تهیه 
ح پاسخ، اجرای آموزش های مورد نیاز  طر
ح  و تأمین تجهیزات مورد نیاز و تمرین طر

مقابله ای اقدام کرد.
 در زمینه استانداردها و الزامات پدافند 
شیمیایی در کشور چه وضعیتی داریم 
و برای بهبود شرایط و حرکت به سمت 
شرایط مطلوب نیازمند چه الزاماتی 

هستیم؟
در مورد استانداردهای شیمیایی مصوب 
داخلی و خارجی در حوزهای مختلف 
گرفته تا تولید، نگهداری  از حمل و نقل 
و مصرف، دستورالعمل های متنوعی 
کار در اجرای آن  موجود است. اما ایراد 
توسط دستگاه های ذی ربط و بخصوص 
نظارت بر اجرای آنها توسط دستگاه های 
نظارتی است. مهمتر از استانداردها و 
قوانین رعایت آن است. استانداردهای 
بسیاری با نگاه ایمنی وجود دارد که بعضًا 
کوتاهی و سهل انگاری در رعایت آن در 
ایران و سایر کشورها حوادث بزرگی را رقم 
زده است. حوادثی که گاه چهره امنیتی به 
خود گرفته و باعث جان باختن افراد زیادی 
شده است. گرچه بیشتر استانداردها رویکرد 
ایمنی دارد اما تالش پدافند شیمیایی آن 
که این رویکرد در الیه های امنیتی  است 
و دفاعی نیز پر رنگ گردد تا کشور در تمام 
سطوح تهدیدات شیمیایی به مصونیت 

نسبی برسد. 
از این رو الزم است تا برخی از استانداردها با 
رویکرد ایمنی، امنیتی و پدافندی به روزرسانی 
شوند. همچنین تدوین استانداردها 
و پروتکل های مورد نیاز از ضروریات 
است. نظارت و ارزیابی بر میزان  اجرای 
استانداردهای موجود باید جدی گرفته و 
برخورد قانونی با صنایعی که استانداردها 

کنند تشدید شود. را رعایت نمی 
چه  یی  شیمیا ین  نو ی  ح ها سال  
گی هایی دارند و پدافند شیمیایی  ویژ
کشور برای مقابله با آن نیازمند چه 

رویکردی است؟
سالح های شیمیایی در تقسیم بندی جهانی 
به تسلیحات کشتار جمعی مشهورند که تولید 
و استفاده از این تسلیحات برابر کنوانسیون 
منع سالح های شیمیایی ممنوع است. 
اما متأسفانه با وجود این ممنوعیت ها 
شاهد استفاده از آنها در نبردهای اخیر 
کشور عزیزمان ایران یکی از  که  بوده ایم 
قربانیان استفاده از این تسلیحات است. 
سالح های نوین ویژگی های زیادی دارند. 
مهمترین آنها؛ تنوع، سهولت دسترسی، 
تاثیرگذاری سریع، قدرت انتشار، پوشش 
منطقه ای وسیع، ایجاد رعب و وحشت در 
جامعه، ایجاد تلفات انسانی، آلودگی محیط 
زیست و در نهایت تاثیرگذاری بر روند جنگ 

و تحمیل اراده به دولت هاست.
برای مقابله با این تسلیحات نیازمند 

اتخاذ برخی رویکرد هاست. برای نمونه 
کیدات و تدابیر  راهبرد ایران براساس تا
مقام معظم رهبری، ممنوع بودن تولید 
که این  کشور است  این سالح توسط 
رویکرد بارها به طور رسمی به جهانیان 

اعالم شده است. 
رویکرد دیگر تاثیرگذاری بر کنوانسیون منع 
سالح های شیمیایی به منظور جلوگیری از 
تولید، نگهداری و استفاده از این تسلیحات 
کشورهاست. همچنین نیازمند  توسط 
اشراف اطالعاتی بر روی دشمنان در خصوص 
قابلیت و توانمندی آنها در استفاده از این 
تسلیحات هستیم تا به دنبال آن آمادگی 
مقابله با این تسلحات در نیروهای مسلح 

ایجاد و تقویت گردد.

در ابعاد غیرنظامی نیز باید مردم با اثرات این 
سالح ها آشنا و چگونگی پدافند انفرادی را 
فرا بگیرند. امروزه مواد شیمیایی پرخطر 
کاالهای مصرفی نظیر آرایشی و  بصورت 
کی و ...  وارد بازار جامعه  بهداشتی و خورا
که در آینده اثرات و پیامدهای  می شود 

گسترده ای به همراه دارد.  
باید دانست که ویژگی سالح های شیمیایی 
در سرعت تأثیرگذاری در عین ناچیزبودن مواد 
بکار رفته )به ویژه در تسلیحات شیمیایی 
سمی(، قدرت انتشار سریع، سهل الوصول 
بودن تهیه و ساخت و بکارگیری آن، حمل 
و نقل آسان در حجم های متفاوت، سختی 
اثبات و شناسایی عامل بکارگیرنده و این 
گام اول مقابله  قبیل خصوصیات است. 

با یک تهدید درک صحیح از آن است. 
گاهی بخشی و آموزش  یعنی باید ابتدا آ
گیرد و سپس به اقدام  کار قرار  در دستور 
بپردازیم. مرحله اقدام نیز مصون سازی 
کم خطر با  زیرساختی، جایگزینی مواد 
که  کز خدماتی  مواد پرخطر به ویژه در مرا
مردم در ارتباط نزدیکی قرار دارند، را شامل 
می شود. همچنین باید همواره برای مقابله 
با بحران، آمادگی مطلوب داشته باشیم. 
بهره مندی از کیت های تشخیص سریع یا 
سنسورهای ثابت و سیار، آمادگی عملیاتی 
کنش سریع و ارتقای دانش  در تیم های وا
و آمادگی درمان و رفع خالهای قانونی و 
نظارتی از جمله مسائلی است که آمادگی 
ما در برابر بحران های احتمالی تضمین 

کند. می 
 مهمترین دستاوردهای سازمان پدافند 
غیرعامل کشور را در زمینه پدافند شیمیایی 

چه مواردی می دانید؟
به اعتقاد من مهمترین دستاوردهای سازمان 
کشور و  قرارگاه پدافند  پدافند غیرعامل 
شیمیایی سامان بخشیدن به آموزش، 
پژوهش و درمان مصدومین شیمیایی با 
راه اندازی قطب درمان آسیب های شیمیایی 
کشور است. راه اندازی اورژانس تخصصی 
کشور در  درمان مصدومین شیمیایی در 
بیمارستان بقیه اهلل )عج( ، دو منظوره سازی 

مرکز اورژانس بیمارستان برخی از استان 
های پرخطر شیمیایی و ارتقای برخی از 
ایستگاه های آتش نشانی در 51 شهر، برای 
مقابله با حوادث شیمیایی دستاورهای 
که ما در حوزه پدافند  بزرگی بوده است 

شیمیایی کسب کرده ایم. 
افزایش توان آمادگی در استان ها و صنایع 
خطرزا با برگزاری رزمایش های تخصصی، 
راه اندازی مرکز آموزش مهارت افزایی 
کشور، راه اندازی قرارگاه های  CBRN در 
کز استان ها  پدافند شیمیایی در برخی از مرا
و ایجاد رشته دانشگاهی پدافند غیرعامل در 
نظام سالمت با گرایش پدافند شیمیایی، 
از جمله دیگر توفیقات سازمان پدافند 

غیرعامل است.
فند  ا پد هنگ  فر ی  تقا ر ا هد  شا ن  کنو ا
کشور  شیمیایی در سطح مجامع علمی 
با برگزاری همایش های تخصصی، تهیه و 
توزیع  کتاب، جزوه، فصل نامه، فیلم و مانند 
آن هستیم. حمایت از صنایع بومی کشور در 
خصوص تولید تجهیزات پدافندی مورد نیاز 
به منظور خودکفایی در این حوزه نیز از دیگر 
دستاورهای ما در حوزه پدافند شیمیایی 

است که می توان به آن اشاره کرد.
گر بخواهید به عملکرد سازمان   ا
 پدافند غیرعامل به ویژه در حوزه ماموریتی 
خودتان نمره د بدهید، چه نمره ای را در 

گیرید؟ نظر می 
قرارگاه پدافند شیمیایی کشور یک قرارگاه نوپا 
است و برنامه های متنوعی را در زمینه های 
مختلف پدافند شیمیایی در دست اقدام 
دارد لذا بهتر است در این مقطع دیگران به 
عملکرد ما نمره بدهند. امیدوارم با تالش و 
همکاری دستگاه ها و سازمان های ذی ربط 
بتوانیم به اهداف سند راهبردی قرارگاه 
کشوری همواره مقتدر،  دست یابیم و 
قوی، مصون از تهدیدات، با تاب آوری باال 
و آماده برای مقابله با حوادث احتمالی 

داشته باشیم. 
گر نکته ای باقی مانده است که    در پایان ا
ح بفرمایید. تمایل به بیان آن دارید مطر

ضمن تشکر از توجه خوانندگان محترم شما، 
که تهدیدات، مخاطرات و  کنم  کید می  تا
کز شیمیایی می تواند  پیامدها در صنایع و مرا
خسارت های زیادی را به جامعه تحمیل کند 
که نمونه آن را در حادثه بیروت در لبنان به 
وضوح شاهد بودیم. لذا درخواست ما از 
مسئوالن محترم دستگاه ها و سازمان ها 
این است که این خطرات را جدی گرفته و 

مورد توجه قرار دهند.
در خاتمه اعالم آمادگی قرارگاه پدافند 
شیمیایی را برای همکاری و بهره مندی 
از نظرات و پیشنهادات ارزشمند اساتید 
کشور در پیشبرد اهداف  و صاحب نظران 

قرارگاه اعالم می دارم.
 ممنون از وقتی که گذاشتید.

کنم. من هم از شما مجدد تشکر می 

    ب����رای علم����ی ش����دن پدافن����د 
شیمیایی، ایجاد ارتباط بین صنعت، 
کز و انجمن های علمی  دانشگاه و مرا
پدافن����د غیرعام����ل را در دس����تور کار 

قرار داده ایم

  در برنامه میان مدت راهبردهای 
پدافن����د غیرعامل مبتن����ی بر اصولی 
فرات����ر از ح����وادث فراین����دی و طبیعی 

استوار است

  مهمت����ر از اس����تاندارد، نظ����ارت
 بر اجرای آن اس����ت. استانداردهای 
بس����یاری ب����ا نگاه ایمن����ی در صنایع 
 کوتاهی 

ً
شیمیایی وجود دارد که بعضا

و سهل انگاری در رعایت آن حوادث 
بزرگی را رقم زده است

  بیشتر استانداردها رویکرد ایمنی 
دارد اما تالش����مان آن اس����ت که این 
رویکرد در الیه های امنیتی و دفاعی 
نیز پر رنگ ش����ود تا در تمام س����طوح 
تهدی����دات ش����یمیایی به مصونیت 

نسبی برسیم
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صنایع هسته ای و پرتوی، از جمله 
کشوری  زیرساخت های حیاتی هر 
به شمار می روند که با توجه به منافع آن در 
تولید انرژی، صنایع پزشکی، کشاورزی و ... 
روز به روز استفاده از آن گسترش می یابد. با 
این وجود، بروز یک حادثه در تأسیسات و 
کز هسته  ای ممکن است باعث انفجار و  مرا
آتش سوزی، اختالل در فرآیند تولید انرژی، 
تأثیر شدید اقتصادی، صدمات و.. شود. هر 
چند نمی  توان از بروز بحران جلوگیری کرد اما 
می توان با طراحی الگوی پاسخ مناسب، از 
شدت و پیامدهای آن کاست. قرارگاه پدافند 
پرتوی کشور در واقع ایجاد ساختاری برای 
اقدامات پیشگیرانه، پاسخگویی و تشکیل 
تیم های عملیاتی در زمان بروز بحران های 
هسته ای و حوادث پرتوی است. در این 
راستا و برای آشنایی با اقدامات قرارگاه پرتوی 
کشور با دکتر مسعود عبداهلل زاده، جانشین 
که  گفتگو نشستیم  قرارگاه پرتوی کشور به 

در ادامه می خوانید.
گسترده   در سال های اخیر و با پخش 
لبته  ا که  یونی چرنوبیل  تلویز سریال 
گیری های خاصی هم داشت و  جهت 
موضوع احتمال حوادث هسته ای را 
ح می کرد موضوع پدافند پرتوی بیشتر  مطر
مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. 
اساسا پدافند پرتوی در شرایط فعلی به 
چه معنایی است و چه کارکردهایی دارد؟ 
آیا تفاوتی بین پدافند پرتوی و پدافند 

هسته ای هست؟
کارهایی مثل  که  گفت  در درجه اول باید 
غ از اهداف خاص آن، را  سریال چرنوبیل فار
در مجموع کار خوبی می دانم. از این جهت 
کنم مردم از یک طرف در وضعیتی  که فکر می 
قرار دارند که با توسعه صنعت هسته ای روبرو 
هستند. این صنعت در دنیا در حال رشد و 
گسترش است و روزبه روز صنایعی که با مواد پرتوزا 
در ارتباط است در حال افزایش است. برخی 
از این موارد در بیرون از شهرها در تاسیسات 
بزرگ هسته ای قرار دارند. برخی در بین مردم 
هستند. در برخی بیمارستان ها بخشی از کار 
درمان از طریق پرتودرمانی انجام می شود. 
اینها نشان می دهد که مواد پروتویی عمال در 
زندگی مردم وارد شده است. بنابراین مردم 
باید با این مواد شناخت داشته باشند تا در 
صورت بروز خطر هم خودشان و هم دیگران 
را از خطراتش مصون بدارند. کاری که ما در 
قرارگاه پرتوی کشور انجام می دهیم تالش 
برای همین امر است. تالش برای اینکه 
که در دسترس هستند و  بگوییم موادی 
تاسیساتی که در حال استفاده از آن هستیم 
گرفته تا  کاربردهای فراوانی از تولید برق  و 
صنعت و پزشکی دارند، به هر حال مخاطراتی 
هم دارند. مردم باید با این مخاطرات آشنا 
گر اتفاقی افتاد بتوانند  باشند تا خدای نکرده ا
خود، بستگان و نزدیکان را نجات بدهند. 
آنچه در سریال چرنوبیل روایت می شود به 
تصویر کشیدن تجربه در این حوزه است. چون 
یکی از حوادث بزرگی که در دنیا در این حوزه 
اتفاق افتاد آسیب دیدن نیروگاه چرنوبیل 

بود که مخاطرات زیادی برای شوروی سابق 
کره  کشورهای نیم  کشورهای همسایه و  و 
شمالی داشت. این سریال نشان می دهد 
چطور می توانیم از این اتفاق درس بگیریم، 
چطور با این حوادث روبرو شویم و کاری کنیم 
که کمتر چنین حوادثی اتفاق بیفتد. البته 
باید گفت که این فیلم کامال یک جهت گیری 

سیاسی ضدروس ها هم دارد. 
ما به تولید چنین گونه کارهایی در کشورمان 
نیز نیاز داریم. موضوعات زیادی هست که 
می شود روی آنها به شکل فیلم، مستند و 
گاهی شان را  کتاب کار کرد تا مردم بتوانند آ
در این زمینه باال ببرند.  بحث رسیدن پرتو 
به انسان ها ممکن است از چشمه های 
خ بدهد  کوچک یا حوادث بزرگ هسته ای ر
و مردم درگیر شوند. وقتی در یک بیمارستان 
کتیو  وارد می شوید مقداری ماده رادیوا
وجود دارد. فرد در معرض این پرتوها قرار 
گیرد. این فرایند کنترل شده است. اما  می 
گاهی اوقات در برخی تاسیسات هسته ای 
کتوری منفجر شود یا آسیب  ممکن است را
جدی ببیند. به اینگونه حوادث، حوادث 
گوییم که البته در این حوادث،  هسته ای می 
یکی از پیامدها، اثرات پرتوی و تابشی است. 

در این فرایند برخی از مقادیر تابش به 
ارگان های بدن برخی از انسان ها می  رسد 
کند و از این حوادث  و آنها را مسموم می 
کنند.  به عنوان حوادث هسته ای یاد می 
گاه از چشمه ای از  گر مواد پرتوزا به نا حال ا
ج شده و به افراد  کتیو خار یک منبع رادیوا
گفته  آسیب برساند به این حوادث پرتوی 
می شود. حادثه هسته ای بزرگ تر از حادثه 
پرتوی است. یک مقیاس بین المللی وجود 
که حوادث هسته ای و پرتوی را دسته بندی 
کند. در برخی مداخل نامش را حادثه  می 
گذارند. سطوح  گاهی نامش را اتفاق می  و 
اینها متفاوت است. برای مثال حادثه 
ک ترین  چرنوبیل یکی از باالترین و وحشتنا

سطوح است.
 با توجه به گسترش روزافزون استفاده 
از مواد پرتوزا و تکنولوژی هسته ای در 
 ، صنعت جمله  ز ا مختلف  ی  بخش ها
کشاورزی و دارویی احتمال بروز حوادث 
هسته ای روز به روز افزایش می باید. راهبرد 
کشور در این  سازمان پدافند غیرعامل 
زمینه چیست و سازمان در این مسیر با 

چه  چالش هایی رو به رو است؟
از زمانی که موادپرتوزا وارد زندگی بشر شده اند 

انسان کم کم به خطراتش پی برد که عالوه بر 
استفاده از این مواد ممکن است آسیب هایی 
به بدن انسان برسد. این امر سابقه ای دارد 
که خیلی وارد آن نمی شوم. افرادی از ابتدا 
آسیب دیدند و متوجه شدند که این ناشی 
کم به این فکر افتادند  از مواد پرتوزا است. کم 
گر می خواهند از آن استفاده کنند باید  که ا
دستورالعمل های حفاظتی و مراقبتی هم 
داشته باشند. در دنیا اقداماتی انجام شد 
کزی به عنوان نظام ایمنی و رگوالتوری  و مرا
ایجاد شد که اینها در حقیقت متصدی این 
که دستورالعمل هایی بنویسند تا  هستند 
کنند چطور  افرادی که با مواد پرتوزا کار می 
کار کنند تا آسیب نبینند یا کمترین آسیب 
را ببینند. دوم اینکه افرادی که با این مواد 
کنند از این موارد آسیب نبینند.  کار نمی 
دستور العمل هایی در این زمینه در سطح 
بین المللی و در کشور ما تدوین شده است. 
در کشور ما مسئول بررسی و اجرای این کار 
که  کشور است  مرکز نظام ایمنی هسته  ای 
رییس آن با حکم ریاست جمهوری منصوب 
که وقتی  کنند  می شود. اینها باید مراقبت 
زی  کشاور یا  مرکزی پزشکی هسته ای 
کتیویته استفاده  می خواهد از مواد رادیوا

گفت وگوی »عماد« با جانشین قرارگاه پرتوی کشور

 ایمنی بخشی به زندگی مردم 
در مسیر استفاده از »انرژی اتمی« 
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که نحوه  کنند دستورالعملی داشته باشند 
کم خطر این مواد  حمل و نقل و نگهداری 
را نشان دهد. دستورالعمل های مختلفی 
گر به  که ا در این حوزه نوشته شده است 
سایت مراجعه کنید می بینید از نظر ایمنی 
دستورالعمل های زیادی داریم. سازمان 
پدافندغیرعامل کشور اولین چیزی که دنبال 
کند انجام صحیح این دستورالعمل ها  می 
است. شاید در تقسیم بندی در حوزه ایمنی 
مسئولیت مستقیم نداشته باشیم اما در 
امنیت، دفاع و مصون سازی مسئولیت 
داریم. اما از این جهت که ایمنی مقدمه ای 
برای مسئله امنیت و دفاع می شود وظیفه 
خودمان می دانیم روی این قضیه هم 
مقداری نظارت داشته باشیم. سازمان 
پدافندغیرعامل کشور بیشتر در این زمینه 
خود را مسئول می داند. هر چندکه با بخش 
ایمنی هم بی ربط نیست و در این حوزه هم 
باید اقدامات مراقبتی انجام شود. شاید امروز 
بیشترین آسیبی که ممکن است به ما برسد از 
عدم رعایت مباحث ایمنی باشد. نقاط ضعف 
و کمبودهایی هم در این زمینه وجود دارد 
که به نظرمی رسد باید هم مرکز نظام ایمنی 
هسته ای و هم بخش های دیگری که در این 
بخش متولی هستند سعی در برطرف کردن 

آن داشته باشند. 
کشور و به   سازمان پدافند غیرعامل 
طور خاص قرارگاه پدافند پرتوی کشور چه 
نقشی را در تهیه اسناد باالدستی در زمینه 
مصون سازی زیرساختهای هسته ای ایفا 

کرده است؟
سه بخش ایمنی، امنیت و مصون سازی وجود 
دارد. وظیفه اصلی ما از مصون سازی شروع 
می شود اما بی ارتباط به دیگر موارد هم نیستیم. 
مسئول ایمنی موارد پرتوی، مرکز نظام ایمنی 
هسته ای کشور است. کما اینکه صنایع دیگر 
که وظیفه ایمنی، بهداشت و  مسئولی دارد 
حفاظت از محیط زیست را دارد. اما باز هم 
سازمان پدافند غیرعامل کشور از این جهت که 
این قسمت می تواند تهدیدزا باشد خود را موظف 

به نظارت در این موارد هم می داند.
 یکی از مهمترین مسائل در پدافند پرتوی، 
نحوه تعامل با مردم در زمینه آموزش های 
الزم در بحران ها و حوادث پرتوی است. 
قرارگاه پدافند پرتوی در این زمینه چه 
اقداماتی انجام داده و چه برنامه هایی را 

در دستور کار دارد؟
یکی از هدف های اصلی در حوزه پدافند 
پرتوی حوزه سالمت مردم است. دو مسئولیت 
داریم؛ یکی حفظ و نگهداری از تاسیسات 
هسته ای و دیگری محافظت از سالمتی 
مردم. در تاسیسات هسته ای مثل نیروگاه 
کنیم تا این تاسیسات از  بوشهر باید تالش 
تهدیدات و حوادث مثل اقدامات تروریستی 
به دور باشند و از آنها محافظت کنیم. دیگری 
حفظ سالمت مردم است. برای این مهم 
معاونتی به نام معاونت مردم یاری در قرارگاه 
کارش به صورت  که  پدافند پرتوی داریم 
اختصاصی پرداختن به حوزه مردم است 
خ داد با چه  گر خدای نکرده حادثه ای ر که ا

روش هایی می شود آسیب رسانی به مردم را 
گر آسیب دیدند چطور  کرد و همینطور ا کم 
می توانیم  به آنها کمک کنیم. بنابراین مردم 
گر مردم آسیب  نقش اساسی دارند. اول اینکه ا
دیدند چطور می توانیم به آنها کمک کنیم 
و دوم اینکه خود مردم چطور می توانند در 
حوادث هسته ای به ما کمک کنند. هرچه 
آموزش های عمومی مردم بیشتر باشد و روحیه 
قوی تری در این زمینه داشته باشند تبعات 
پیامدهایی که حادثه هسته ای ممکن است 
برای ما ایجاد کند کمتر خواهد بود. چندین 
کنان مناطقی که  سال است که به آموزش سا
در مجاورت نیروگاه ها قرار دارند پرداخته ایم. 
در این بخش از ظرفیت های علمی مانند 
دانشگاهیان هم بهره برده ایم. در همه 
رزمایش هایمان نیز به نقش مردم توجه شده 
و آموزش های الزم به جوامع محلی در نظر 
گرفته شده است. اقدامات خوبی انجام شده 
ولی همچنان جای کار وجود دارد. آموزش 
کار ماست و بنا داریم هم  بخش مهمی از 
مباحث خودامدادی و دیگرامدادی را در 
که  بین اقشار مختلف مردم و سمن هایی 
می شود با آنها ارتباط نظام مند و موثر داشته 
گر از این موضوع  باشیم، ترویج کنیم. چون ا
غفلت کنیم در صورت بروز حادثه بار آن تنها 

بر دوش یک عده خاص خواهد بود.
 رهبر معظم انقالب اسالمی سال 97 در 
دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل 
کید داشتند »در مقابل شیوه های  کشور تا
پیچیده  تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز 
باید کاماًل هوشیار و جدی باشد و به صورت 
علمی، دقیق، به روز و همه جانبه، عمل و 
با هرگونه نفوذ مقابله کند.« به نظر شما در 
حوزه پدافند پرتوی چه طور می توان این 

رهنمود معظم له را عملیاتی کرد؟
موضوع هسته ای موضوعی علمی و پیشرفته 
و جزو تکنولوژی ها برتر امروز دنیا است. افرادی 
کنند افراد شاخص، علمی و  کار می  که با آن 
متخصصی هستند. از طرفی حوادثی که ممکن 

خ بدهد پیچیده  است برای این تاسیسات ر
است و باید با این موارد به صورت تخصصی 
کار کرد. برای اینکه بتوانیم این حوزه را مورد 
نظر داشته باشیم و موارد علمی را رعایت کنیم 
باید از افراد متخصص استفاده کنیم. به نظر 
که در  کنیم رشد علمی  می رسد باید تالش 
بخش تاسیسات و بخش پدافندی تاسیسات 
و زیرساخت های هسته وجود دارد را گسترش 
بدهیم. شروع خوبی داشتیم اما برای ادامه کار 
به دنبال توسعه مباحث پژوهشی با دانشگاه ها 
کز بهره  کز علمی هستیم تا بیشتر از این مرا و مرا
بگیریم. به طوریکه بتوانیم نیازهای علمی و 
کنیم و  کشور برطرف  فنی خود را در داخل 

ج داشته باشیم. کمترین نیاز به خار
   کارشناسان همواره از ضرورت یک 
ی  هسته ا ن  ا بحر یت  یر مد ملی  ح  طر
گویند. آیا اساسا چنین طرحی  سخن می 
گر وجود دارد نقش  در کشور وجود دارد؟ ا
کشور در این  سازمان پدافند غیرعامل 

میان چیست؟
طرح ملی مدیریت بحران های هسته ای و پرتوی 
گر  طرحی است که در آن مشخص می شود ا
حادثه ای اتفاق افتاد هر کدام از دستگاه های 
موجود در کشور در قبال حادثه چه وظایفی را 
دارند و چه کارهایی باید بکنند. تا چهار سال 
پیش چنین طرحی وجود نداشت. اما با توجه 
به نیازی که احساس می شد، اقدامات برای 
نوشتن چنین طرحی آغاز شد این چنینی 
ح با همکاری تعدادی از  اقدام کردیم. این طر
سازمان های درگیر در این موضوع تعیین شد. 
مسئول برخورد، پیگیری و مدیریت حوادث 
مشخص شد. وظائف هر دستگاه را مشخص 
ح را با وزارتخانه های  کردیم. همزمان این طر
مختلف که به نوعی مسئولیتی داشتند پیش 
کاملی تدوین شد.  ح  بردیم تا به شکل طر
ح را تهیه و برای تصویب به کمیته  کلیات طر
دائمی پدافند غیرعامل ارسال و مصوب شد. 
کارشناسی متعدد با حضور  پس از جلسات 
ح به استان ها و  نمایندگان دولت این طر
دستگاه های مختلف ابالغ شد. پس از آن 
مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم تصمیم 
گرفت طرحی با مشخصات و جزییات بیشتری 
تدوین کنند. آنجا هم قانونی مصوب کردند. 
ح تهیه شده  سازمان انرژی اتمی قرار شد طر
را تکمیل کند و با شکل به روزتری آن را ارائه 
کردیم آغازگر یک حرکت  که ما  کاری  بدهد. 
گام های بعدی برداشته و اقدامات  بود تا 
تکمیلی انجام شود. همکاران ما در سازمان 
انرژی اتمی در صدد نهایی سازی تهیه چنین 
طرحی هستند. البته هنوز نهایی نشده است و 
طبق مصوبه مجلس باید به شورای امنیت ملی 
ح اولیه ای مصوب  برود. در واقع فعال یک طر
شده است که در آن ساختار مقابله با حوادث 
کشور را  هسته ای در استان های هسته ای 
ح وظایف در سطح  مشخص کرده ایم که شر

ملی و استانی مشخص شده است.
 با توجه به وجود بیمارستان ها و 
کلینک های پرتوی در شهرها، آیا استاندارها 
و الزامات الزم پدافند پرتوی در مورد آنها به 
درستی اجرا می شود؟ مسئولیت نظارت 

بر این روند کدام دستگاه است؟
کز پزشکی  معموال باید دستورالعمل هایی به مرا
و هسته ای ابالغ شوند. مسئول نظارت، مرکز 
نظام ایمنی هسته ای کشور است. این مرکز بر 
این موضوع تسلط دارد که در کجای کشور چه 
کتیو برای چه کاری وجود  مقدار مواد رادیو ا
دارد. معموال در این تاسیسات افرادی آموزش 
می بینند تا نحوه کار با این مواد را بلد باشند. و 
در صورت بروز حادثه بتواند اقدامات کنترلی 
کتیو در  را انجام دهند. چون مقادیر رادیو ا
چنین جاهایی زیاد نیست نگرانی زیادی از 
بابت حوادث هسته ای و پرتوی وجود ندارد 
که  اما باز هم دستورالعمل هایی وجود دارد 
کشور دنبال  از طرف نظام ایمنی هسته ای 
که  می شوند. ما هم بنایمان بر این است 
نظارت جدی تری را در این زمینه اعمال کنیم 
خ  تا از اتفاقاتی که خدای نکرده ممکن است ر

بدهد جلوگیری کنیم. 
 با توجه به استفاده روزافزون از تکنولوژی 
هسته ای آیا از یک نظام جامع در زمینه بکارگیری 
از این فناوری به ویژه در محیط های شهری و 
مناطق مسکونی برخورداریم؟ در این زمینه 

چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در حوزه هسته ای تقریبا قوی ترین نظام ها 
را داریم. استانداردهای این بخش از بقیه 
استانداردها قوی تر و محکم تر است. بنابراین 
برای اینها نظام وجود دارد. مهم این است 
که چقدر بتوانیم این نظام ها را پیاده سازی 
گر نگرانی وجود دارد روی نحوه پیاده  کنیم و ا

سازی آنهاست. 
قرارگاه پرتوی ین دستاورد   مهم تر

 در سال های اخیر از نظر شما چیست؟
با وجود تجاربی که به دست آوردیم می توانیم 
که امسال وضعیت هسته ای ما از  بگوییم 
گذشته خواهد  نظر ایمنی بهتر از سال های 
گرفته است تا از تکرار  بود. اقداماتی صورت 
حوادث جلوگیری شود. تالش کردیم همکاری 
و هماهنگی بین سازمانی را توسعه کنیم. به 
دقتمان در جلوگیری از بروز حوادث افزوده شده 
است. اینها همه کارهایی هستند که دستگاه 
دارنده تاسیسات باید آن را در نظر بگیرد اما 
کمیتی و نظارتی  ما هم به عنوان دستگاه حا
تعامل خود را با این دستگاه ها بیشتر کرده ایم 
تا بتوانیم اثربخشی بیشتری داشته باشیم. 
نمره خوبی به خودمان می دهم اما هنوز کار 
داریم تا به نقطه مطلوب برسیم. برای تهیه 
و پیاده سازی دستورالعمل ها به هماهنگی 
کشوری به  بیشتری با بخش های مختلف 
که سازمان انرژی  ویژه دستگاه مورد نظر ما 
اتمی است، نیاز داریم. نمی خواهم بگویم 
کاری می شود اما از فعالیت های  کوتاهی یا کم 
دشمن نباید غافل بود. آنها هم با تمام توان 
سعی در نفوذ و ایجاد اخالل درکار ما دارند 
تا ما در رسیدن به پیشرفت و خودکفایی با 
مشکل روبه رو شویم. باید هوشیار باشیم و از 
تمام ظرفیت هایمان بهره ببریم تا به جایگاه 
گرچه هنوز راه درازی  اصلیمان دست یابیم ا

در پیش داریم.  
 ممنون از شما.

کنم بنده هم از شما تشکر می 

     شاید در تقسیم بندی در حوزه ایمنی 
تاسیسات هسته ای مسئولیت مستقیم 
نداش���ته باش���یم اما در امنیت، دفاع و 

مصون سازی مسئولیت داریم

     تالش ما در قرارگاه پرتوی سازمان 
گاهی بخشی  پدافند غیرعامل کشور آ
در مورد مخاطرات صنایع هس���ته ای و 

پرتوی در عین فواید آنهاست

ح مل���ی مدیری���ت       در تهی���ه ط���ر
بحران ه���ای هس���ته ای و پرت���وی کاری 
گر ی���ک حرکت بود تا  ک���ه م���ا کردیم آغاز
گام ه���ای بع���دی برداش���ته و اقدام���ات 

تکمیلی انجام شود
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اساسا مردم و منابع انسانی هر کشوری 
با ارزش ترین سرمایه  و اصلی ترین موّلفه  
اقتدار هرکشوری محسوب می شوند که 
صیانت و حفاظت از جان و مال آن ها از 
اصول اولیه و اهداف اصلی نظام پدافند 
غیرعامل است.یکی از راهبردهای اساسی 
دشمنان انقالب اسالمی تاثیرگذاری بر 
مردم در جهت کاهش تاب آوری است تا 
با تقابل مردم در برابر حکومت، موجب 
گرایی ملت  و دولت  کاهش قدرت ملی و وا
شوند لذا صیانت از مردم، اداره آنها و 
خدمات رسانی مناسب در شرایط اضطراری، 

امری اجتناب ناپذیر جهت حفظ و ارتقاء 
پایداری ملی خواهد بود. 

سازمان پدافند غیرعامل کشور مطابق با 
سیاست های باالدستی به ویژه سیاست 
های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل و 
اساسنامه این سازمان که به تایید مقام 
معظم رهبری رسیده است وظیفه صیانت 
و حفاظت از مردم در شرایط بحران را بر 

عهده دارد.
این ماموریت در سازمان در قالب قرارگاه 
پدافند مردم محور پیگیری می شود که برای 
هدایت، راهبری و مدیریت پیامدهای ناشی 

از جنگ در حوزه حفاظت و صیانت از مردم 
تشکیل و اجرای اقدامات عملیاتی پدافند 
مردم محور را در استان ها، شهرستان ها 
و دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح 
کند. ایجاِد ساز  راهبری، هدایت و نظارت می 
کردن سرمایه های  وکار الزم بمنظور حفظ 
انسانی و بصورت عام، جمعّیت یک 
کار این قرارگاه با سه  منطقه در دستور 
رویکرد؛ مردم داری، مردم یاری و مردم بانی 
موردنظر است. به طور کلی  قرارگاه پدافند 
مردم محور اجرای ماموریت های زیر را در 
دستگاه های اجرایی هدایت، راهبری و 

کند؛ نظارت می 
تامین نیازهای اساسی و ضروری مردم از 
قبیل آب، نان و غذا، سرپناه، بهداشت و 

سالمت، انرژی و امنّیت. 
ایجاد آرامِش روانی در جامعه با اطالع رسانی 
صحیح، دقیق و به موقع، مدیریت رسانه ها 

و شبکه های اجتماعی. 
ایجاد آمادگی شامل سازماندهی، آموزش 
و تمرین، رزمایش و تجهیز و اقدامات 

زیرساختی ) ذخائر(.
پایدارسازی خدمات ومدیریت فضای 
کشور، شبکه های اجتماعی و  سایبری 

رسانه های مجازی و شبکه های  خدماتی 
مردم. 

ن  مو ا پیر ی  محیط ها منّیت  ا مین  تا
کز جمعّیتی و جلوگیری از اقدامات  مرا

کننده امنّیت. مختل 
صیانت و حفاظت از جان و مال مردم با 
اقدامات عملیاتی پدافند مردم محور در 

برابر تهدیدات غیرمتعارف)نوین(. 
تهّیه و تدوین طرح های عملیاتی پاسخ به 
شرایط اضطراری از قبیل جستجو، امداد 
و نجات، تدفین، آواربرداری، تخلیه و 

ِاسکان، درمان و سایر.
به طور کلی اقدامات پدافند مردم محور 

شامل دو بخش می شود؛
الف( اقدامات عملیاتی: مجموعه اقدامات 
طرح ریزی، سازماندهی، آموزش، تجهیز، 
تمرین، رزمایش، بازخورد و اصالح و 

حصول آمادگی 
ب( اقدامات زیرساختی: مجموعه اقداماتی 
که تداوم کارکردها و حصول به اهداف آمادگی 
و مقابله را تسهیل و تضمین می نماید؛ 
شامل زیرساخت های حیاتی، کلیدی و 
ضروری شهری از قبیل زیرساخت تخلیه 
و ِاسکان، پناهگاه، ذخایر غذا و مایحتاج 
اساسی، زیرساخت آب، برق، گاز، حمل 
و نقل، بهداشت، امنّیت، ارتباطات و 

امثال آن.
راهبردهای عملیاتی پدافند مردم محور را نیز 

می توان در موارد ذیل خالصه نمود:
تامین نیازهای ضروری، حیاتی و اولیه 
مردم و پیش بینی تامین نیازهای اساسی 

ثانویه.
توسعه مشارکت های مردمی در مدیریت 
شرایط اضطرارِی بحران ناشی از تهدید و 
جنگ با سازماندهی مردم در قالب سازمان 
بسیج مستضعفین و سایر ساختارها و 

نهادهای مردمی هم سو. 
ارتقای آمادگی عملیاتی پدافند مردم محور 
از قبیل طرح ریزی، سازماندهی، آموزش، 
تجهیز، تمرین، رزمایش و ارزیابی در سطوح 

ملی، استانی و شهرستانی. 
حفظ آرامش روانی جامعه با اطالع رسانی و 
گاه سازی به موقع، آرامش بخشی و مقابله  آ

با عملیات روانی دشمن بر مردم. 
ایجاد زیرساخت های چندمنظوره َامن 
حوزه حفاظت و صیانت مردم )پناهگاه 

و ذخایر(.
ارتقاء ضریب اطمینان کارکرد زیرساخت های 

حوزه مردم از طریق نظارت و کنترل مداوم.
مدیریت َامن و پایدار فضای سایبری ملی 
و استانی و هدایت افکار عمومی مردم در 

بحران ناشی از جنگ.
ارتقاء ظرفّیت  آتش نشانی ها و سایر 
کشور  اجرایی  ظرفیت های دستگاه  
با  و مقابله  لودگی  آ رفع  بزارهای  ا به 

تهدیدات نوین. 
گانه  بسیج منابع مادی و انسانی در سطوح سه 

حفاظت و صیانت از مردم در شرایط بحران  چرا و چگونه؟!

 »مردم داری، مردم یاری
و مردم بانی« رئوس مثلث 
پدافند مردم محور
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     پدافند غیرعامل در حوزه مردمی 
اولوی�ت خ�ود را حفاظت و صیانت از 
مردم و ارائه خدمات حیاتی به جامعه 
در ش�رایط بحران قرار داده و در این 
مس�یر با تدوین اس�ناد باالدستی به 
وی�ژه نظ�ام عملی�ات پدافند مردم 
محور تالش داش�ته اس�ت تا در س�ه 
مقط�ع پی�ش، حین و پ�س از بحران 
تصویر روشنی از مجموعه اقداماتی 
که می بایست در سطح کشور صورت 

پذیرد، ایجاد نماید

ملی، استانی و شهرستانی در جهت تسهیل 
مدیریت بحران ناشی از جنگ.

ج از  کز پرخطر به خار ساماندهی وانتقال مرا
کز جمعّیتی وکاهش آسیب پذیری  شهرها ومرا

آنها درصورت عدم امکان جابجایی.
ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های 
اجرایی و نیروهای مسلح و استفاده از 

ظرفّیت نیروهای بسیجی.
باید در نظر داشت عملیات صیانت و 

حفاظت از مردم در سه بازه زمانی: 
الف- قبل از شرایط اضطراری 

 ب- حین شرایط اضطراری  
 پ- پس از شرایط  اضطراری      

گردد و به ترتیب معادل عملیات   اجرا می 
گرانه  کنش  پدافند پیش بینانه، پیشگیرانه و وا
خواهد بود. تمرکز نظام عملّیاتی صیانت و 
حفاظت از مردم بر عملّیات های پیشگیرانه، 
انجام هماهنگی ها و استفاده از ظرفّیت های 
موجود در مردم، دستگاه ها و نیروهای 

مسّلح است.
الف- قبل از شرایط اضطراری: 

ایجاد زیرساخت های کلیدی و ضروری َامن 
و پایدار با قابلیت جایگزینی و پشتیبانی.

کاهش آسیب پذیری و مصون سازی 
زیرساخت های حیاتی و کلیدی شهری در برابر 

حوادث و تهدیدات غیرمتعارف)نوین(.
حفظ و تداوم کارکرد خدمات اضطراری و 

کنترل و آمادگی زیرساخت ها. 
پیش بینی ذخایر راهبردی نیازهای اساسی 
و اصلی مردم و استقرار سامانه تامین و 
ذخیره سازی مایحتاج اساسی مردم در 

شرایط اضطراری.
سازماندهی مناسب منابع، نیروی انسانی، 
گیری  کز معین و مشارکت مردمی با بهره  مرا
از ظرفیت سازمان بسیج، تشّکل های مردم 
نهاد و سازماندهی دستگاه های اجرایی و 

نهادهای غیردولتی.
ارتقاء آمادگی مردم و مدیران  دستگاهی 
جهت مقابله و پاسخ به حوادث و تهدیدات 
غیرمتعارف)نوین( با اجرای رزمایش و 
ح های پدافند غیرعامل در  تمرین طر
دستگاه های اجرایی و جامعه و پایش 

میزان آمادگی ها.
توسعه، تعمیق و ساماندهی آموزش های 
عمومی و تخّصصی پدافند غیرعامل در 
اقشار مختلف مردم در برابر تهدیداِت نوین 
)حوزه های سایبری، زیستی، شیمیایی 

و پرتوی(.
ی  بخش ها هنگی  هما و  ر  کا تقسیم 

لشکری و کشوری متناسب با ظرفیت ها و 
توانمندی های بالقوه در هر بخش همراه 
گذاری متقابل سوابق، تجارب  ک  با اشترا
و یافته های علمی و تجربی در شرایط 

اضطراری.
شناسایی، برنامه ریزی و طبقه بندی و 
ایجاد شبکه ها و سامانه های موازی تامین، 
ذخیره، انتقال و توزیع انرژی، حمل و نقل، 

ارتباطات، بهداشت و درمان، آب، غذا و 
دارو و سایر زیرساخت های اساسی.

ب-حین شرایط اضطراری:
مدیریت و کنترل صحنه بحران ها با عملیاتی 
نمودن سامانه فرماندهی و کنترل حادثه 
و هوشیاری و آمادگی برای انجام عملیات 

ترکیبی دشمن.
تعیین و اعالم وضعّیت، هشدارباش و 

تعیین سطوح شرایط اضطراری.
ارزیابی بالدرنگ از شّدت وسعت بحران، 
برآورد   ( تلفات و خسارات احتمالی 

خسارت(.
برقراری نظم و امنّیت عمومی در گستره 

وقوع بحران.
اعمال قرنطینه و  محدودسازی گسترش 
بحران بمنظور جلوگیری از توسعه پیامدهای 

وقوع مخاطره.
پایش لحظه ای تغییرات، تحوالت و 
کنش های رفتاری جمعیت ) مردم( در  وا

شرایط اضطراری. 
امداد و نجات، تخلیه و ِاسکان اضطراری 

و موقت مردم.
حفظ و استمرار چرخه تولید و ارائه خدمات 
و اقالم ضروری و نیازهای حیاتی و توزیع 
مایحتاج اساسی مردم در شرایط اضطراری 

) اداره موقت مردم(.
پ – پس از شرایط اضطراری:

با  ن بخشی  طمینا ا و  مش بخشی  ا ر آ
اطالع رسانی مناسب و بهنگام در جامعه 

با بکارگیری صحیح رسانه ها. 
اداره امور مردم و ساماندهی امور زیربنایی 

درجهت بازگشت به وضع قبلی.
برقراری خدمات زیرساختی عمومی و استمرار 

تامین نیازهای حیاتی و اصلی. 
آواربرداری و بازگشایی معابر اصلی و 
استمرار فعالیت شریان های حیاتی و 

اساسی کشور.

اسکان موقت مردم و دفن بهداشتی 
فوت شدگان.

بازسازی و ترمیم، بازیابی و بازتوانی 
بمنظور حفظ پویایی، کارآمدی و مقابله 

با بحران های متوالی.
مستندسازی، ثبت سوابق و درس آموخته ها 
جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نواحی 

قابل بهبود.
در نظام عملیاتی پدافند مردم محور سه 
گرفته  وضعیت سفید، زرد و قرمز در نظر 
که به ترتیب بصورت زیر تعریف  شده 

می شوند؛
الف( شرایط عادی  

ب( احتمال ورود به شرایط اضطراری و 
آستانه بحران 

ج( شرایط اضطراری 
نکته مهم اینجاست که طبق اسناد باالدستی 
در قرارگاه پدافند مردم محور برای دستگاه 
ها وظایف مشخصی تدوین شده است که 

مرور این وظایف قابل توجه است
جمعیت هالل احمر مسئول جستجو و 
نجات، جابجایی و ِاسکان موّقت مردم، 
مراقبت جمعی و تأمین، حفظ و اداره ذخایر 
راهبردی وتوزیع مایحتاج عمومی مردم 
آسیب دیده و آوارگان، اداره اردوگاه های 
موّقت ِاسکان در شرایِط اضطراری است 
کمک  و به امداد پزشکی مصدومین 

می نماید. 
شهرداری ها و سازمان آتش نشانی مسئول 
تامین خدمات رفع آلودگی، اطفای حریق 
و مدیریت اجساد و ضایعات و پسمانداری 
می باشند و ایجاد و اداره زیرساخت های 
مناسب  شهری برای عملیات پدافند 
مردم محور از قبیل پناهگاه ها و فضاهای 
َامن، ِاسکان موّقت، ذخایر شهری، مدیریت 
امور شهری و همچنین در تخلیه و انتقال 

کند. مردم کمک می 
وزارت کشور نسبت به تشکیل قرارگاه پدافند 
مردم محور در استان ها و شهرستان ها اقدام 
و مدیریت صحنه بحران ها، اداره مردم و 
حفظ امنّیت و نظم عمومی را در شرایط 
اضطراری به عهده دارد و با هدایت و راهبری 
همه دستگاه های مسئول و ذی ربط، با 
ِاعمال قرنطینه و محدودسازی محیط 
گسترش بحران اقدام به اجرای عملیات 

پدافند مردم محور می نماید.
سازمان صداوسیما نسبت به اطالع رسانی، 
گاهی مردم در شرایط اضطراری،  ارتقاء سطح آ
اعالم هشدارهای الزم و آرامش بخشی، 
ِاقناع و هدایت افکار عمومی و آموزش های 
عمومی پدافند مردم محور برای آحاد 

جامعه اقدام کند.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
)ناجا( موّظف به ایجاد امنّیت و کنترل عبور 
و مرور در مناطق حادثه دیده، انتظام امور 
و تامین امنّیت جان و مال مردم در شرایط 

اضطراری می باشد.

وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان فوریت های پزشکی )اورژانس( 
امداد پزشکی، نجات، درمان مصدومین، 
توسعه بهداشت عمومی، و توانمندسازی 
آموزشی قرارگاه های  پدافند مردم محور را 

برعهده دارد.
کشاورزی و وزارت صنعت،  وزارت جهاد 
معدن و تجارت نیازهای حیاتی و کاالهای 
اساسی موردنیاز مردم در شرایط اضطراری 
را تامین و امنّیت و سالمت غذایی جامعه، 
محصوالت کشاورزی و دام و طیور را پایش 
و هرگونه آلودگی را به قرارگاه پدافند مردم 

 محور گزارش نمایند.
وزارت راه و شهرسازی مسئولیت حفظ 
و تداوم عملکرد زیرساخت حمل ونقل 
و جابجایی مردم از طریق بنادر، راه های 
مواصالتی و فرودگاه ها و کمک به پایش، 
گاهی و هشدار وضعّیت هواشناسی  پیش آ

را برعهده دارد.
وزارتخانه های نفت و نیرو مسئولیت 
انرژی،  تأمین سوخت و حامل های 
برق رسانی و تامین آب شرب و مصرفی 
مناطِق حادثه دیده در شرایط اضطراری 

را برعهده دارند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مسئول 
ایجاد ارتباطات َامن و پایدار، مدیریت 
فضای سایبری و افکارعمومی مبتنی بر 
شبکه های اجتماعی، پایش لحظه ای 
کنش های رفتاری مردم و انجام  تغییرات و وا
خدمات پدافند مردم محور مبتنی بر فناوری 

اطالعات و ارتباطات می باشد.
سازمان بسیج مستضعفین با مشارکت در 
امر سازماندهی و بکارگیری مردم، آموزش 
مردم، همکاری در امدادرسانی و انتقال 
مصدومین و تخلیه و ِاسکان آسیب دیدگان 
به تسهیل مدیریت بحران ) اداره اردوگاه ها 
و مردم، توزیع تجهیزات و مایحتاج مردم 

و سایر موارد ( کمک می نماید. 
جمع بندی:

پدافند غیرعامل در حوزه مردمی اولویت 
خود را حفاظت و صیانت از مردم و ارائه 
خدمات حیاتی به جامعه قرار داده است 
و در این مسیر با تدوین اسناد باالدستی 
به ویژه نظام عملیات پدافند مردم محور 
تالش داشته است تا در سه مقطع پیش، 
حین و پس از بحران تصویر روشنی از 
که می بایست در  مجموعه اقداماتی 
کشور صورت پذیرد ایجاد نماید.  سطح 
نکته مهم اینجاست که این نظام عملیاتی 
نیازمند نهادینه سازی و گفتمان سازی و 
آموزش عمومی دارد که این مهم اخیرا در 
دستور کار سازمان پدافند غیرعامل کشور 
قرار گرفته است. امید است ایران اسالمی 
هیچ گاه در معرض تهدیدات و مخاطرات 
قرار نگیرد اما این یک امر عقالیی است که 
برای شرایط بحران پیش از وقوع آن پیش 

بینی ها صورت گیرد.



   مقدمه
کنون  ایاالت متحده از 22 بهمن 1357 تا
همواره بر شدت اقدامات خصمانه بویژه عملیات 
روانی خود علیه جمهوری اسالمی ایران افزوده 
است اما در چندسال اخیر به موازات تشدید 
تحریم های اقتصادی ظالمانه، با استفاده از 
عملیات نظامی ترور، عملیات شناختی و تهاجمات 
کی، یک جنگ هیبریدی سنگین را علیه دولت  ادرا
که از نتایج آن  کرده است  و ملت ایران تحمیل 
کژرفتاری و بی عملی  می توان به سوءاستفاده از 
کرد و  برخی مدیران اجرایی و تصمیم ساز اشاره 
نمودهای عینی آن را در فتنه های 1388، 1396، 
1398، گرانی های بی سابقه، رکود تولید، کاهش 
اشتغال و افت شدید ارزش پول ملی؛ مشاهده 
نمود.از کنار هم قرار دادن این اتفاقات می توان 

چنین نتیجه گرفت که:
کشور از جنس تهدیدات  کنونی  اواًل تهدیدات 
دهه های 136۰ و 137۰ نیستند زیرا اقتدار نظامی 
کشور توانسته است یک بازدارندگی  و امنیتی 
کند و آنها را از  فعال را در برابر دشمنان ایجاد 
کرده و به این  رویارویی نظامی، تقریبًا منصرف 
که در میدان دیگری جنگ افروزی  فکر فرو برده 
کنند. آنها با استفاده از انواع عملیات شناختی و 
ادارکی، فهم درست مردم و مدیران از رویدادها و 
کنند و سپس آنها را در  حوادث را دستکاری می 
گیری به اشتباه می اندازند. تسلسل این  تصمیم 
اشتباهات به سرخوردگی طرف مقابل می انجامد 
کند که جز  کنش های منفعالنه وادار می  و او را به وا
زیان و خسارت بیشتر و سرخوردگی؛ نتیجۀ دیگری 

برایش نخواهد داشت.
ثانیًا در این جنگ  جدید که ازطریق جبهۀ رسانه های 
کار  مهاجم تحمیل می شود، نیروی مهاجم، 
چندانی با ارتش و ارکان دولت طرف مقابل ندارد 
بلکه مستقیمًا ملت را هدف قرار داده است. به 
تعبیر مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت، 
»»مردم در فضای مجازی بی پناه مانده اند« و بدون 
آنکه از این نیاز خبر داشته باشند یا مدیریت های 
مربوطه اقدامی بکنند، دائمًا در تیررس شلیک 

مستقیم سالح های رسانه ای قرار دارند.
این مقاله فرایند سالح سازی از رسانه های اجتماعی 
و تهیۀ گلوله های اطالعاتی را مورد بررسی قرار داده 
کند که  کید می  و بر مبنای این تهدیدات جدید، تأ
پیاده سازی نظام  جامع پدافند رسانه ای با دو 
رویکرد: »صیانت از سرمایه های داخلی )شامل 
سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(« 
و »مقابله با رسانه های مهاجم« برای رسیدن به 

»بازدارندگی فعال«؛ بسیار ضروری است.  

مارك پالمر، استراتژیست  معروف آمریکایی، در 
گزارش "ایران- آمریکا، رهیافت جدید"، صراحتًا 
با ایدۀ تهاجم نظامی علیه جمهوری اسالمی 
ایران مخالفت و اعالم کرد ایران به لحاظ وسعت 
ی  و نیر کیفیت   ، جمعیت کمیت   ، مینی ز سر
انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و 
موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و 
هارتلند نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل 
شده که دیگر نمی توان با یورش نظامی و جنگ 
سخت، آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه براندازی 
نظام جمهوری اسالمی، پیگیری مکانیسم های 
جنگ نرم و استفاده از تکنیك های عملیات 
کتیك: دکترین  روانی تبلیغاتی با استفاده از سه تا
مهار، نبرد رسانه ای و ساماندهی و پشتیبانی از 

نافرمانی های مدنی است. 
در این دیدگاه، رسانه ها سالح های جنگ 
گلولۀ  هیبریدی هستند و دشمن برای تأمین 
این سالح ها محتاج شناسایی مردم و اطالعات 
آنها است تا ضمن دستکاری در اطالعات مذکور؛ 
یأس و ناامیدی را به شهروندان طرف مقابل القا 
کند و بتواند آنها را به رفتارهای برنامه ریزی شده 
یا هیجانی وادار کنند. به سخن دیگر در زمانه ای 
که در اختیار داشتن اطالعات مردم از مؤلفه های 
قدرت نرم به شمار می رود، این گنجینۀ ارزشمند، 

حکم "سرمایه ملی" را برای کشورها دارد.
  جنگ های هیبریدی

در تعریف جامعی که در کنفرانس امنیتی مونیخ 
2۰15 ارائه شد، نبرد هیبریدی، مجموعه ای شامل 
عوامل سخت، نیمه سخت و نرم است که با استفاده 
 از شیوه های متعارف و غیرمتعارف )مرکب از: 
گاندا(  1. دیپلماسی 2. جنگ اطالعاتی )پروپا
  3. حمایت از نابسامانی ها و شورش ها 4. نیروهای 
کالسیک  نامنظم 5. نیروهای ویژه 6.نیروهای 
نظامی 7. جنگ اقتصادی و 8. حمله های سایبری( 
که با همه بازیگران )دولتی و غیردولتی( و  است 
گون )از تحریم اقتصادی  گونا با ابزار و روش های 
گرفته تا ترور و حمله نظامی و  و حمله سایبری 
عملیات روانی توسط رسانه ها و فریب رهبران( 
گیرد. ابهام، پیچیدگی،  مورد استفاده قرار می 
 چند بعدی بودن و حمله به استراتژی ها از

گی های اصلی جنگ هیبریدی است.  ویژ
الف- جنگ رسانه ای

قدرت تأثیرگذاری رسانه ها سبب شده تا دولتها 
گیر برای پیشبرد اهداف سیاسی  از این ابزار فرا
کنند. در  کشور استفاده  ج  خود در داخل و خار
بعد داخلی، ظرفیت رسانه ها معمواًل در اختیار 
گیرد تا فرایندهای دفاعی و منافع ملی  دولت قرار می 

تقویت شود. در بعد خارجی نیز دولتها برای تحت 
فشار قراردادن سایر کشورها از ابزار رسانه استفاده 
گویند. در این  کنند که به آن جنگ رسانه ای می  می 
گونه جنگ های هوشمند، ساختارهای جامعه و 
پیوستگی های ملی و وفاداری های سیاسی جامعۀ 
گیرد تا نظام های  هدف، مورد هجوم قرار می 
 سیاسی با بحران مشروعیت و مقبولیت در 
افکارعمومی مواجه شده و کارآمدی و اعتبارشان 

نزد مردم از بین برود. متعاقب آن
 نظام ارتباطی دولت-ملت دچار اختالل شده و 
گوید  کنند دولت به آنها دروغ می  مردمی که فکر می 
دچار یأس، ناامیدی و نارضایتی شوند و پروژۀ 

براندازی حکومت را آغاز کنند.
جنگ رسانه ای، تنها جنگی است که مرز ندارد 
و گاهی حتی در شرایط صلح بین کشورها هم در 
گرچه ظاهراً این جنگ در میدان  جریان است. ا
 سازمانهای رسان های و کارکنان آنها روی می دهد

 اما در ماورای آن، سازمان های اطالعاتی، امنیتی 
و سرویس های جاسوسی با حمایت و خط دهی 
به سیاست های اطالع رسانی رسانه های مهاجم، 
کنند. اساتید دانشگاه،  این جنگ را مدیریت می 
کارشناسان عملیات روانی و تبلیغات و کارگزاران 
رسانه های بین المللی، طراحان و فرماندهان  
 جنگ های رسانه ای هستند و کارکنان رسانه ها،

 سربازان آن را تشکیل می دهند. نکتۀ ظریف این 
که در این رویارویی، بیشترین  جنگ آن است 
گیر ناظران طرفین درگیری  خسارت ها دامن 
یا مخاطبان رسانه ها می شود. مسألۀ مهمتر 
آنکه فشنگ سالح های رسانه ای با استفاده از 
اطالعات مخاطبان بویژه از باورها، تفکرات، سبک 
زندگی، اتفاقات روزمره و اطالعات خصوصی آنها 

تهیه می شود.
به اعتقاد کارشناسان، هدف از جنگ رسانه ای، 
کمیت  آماده سازی انسان ها برای اعمال حا
کم بر آنها است.  قدرت های بین المللی حا
 آنها با استفاده از ادبیات سیاه، واقعیت سازی 
می کنند تا ازطریق فرسایشی کردن فضای سیاسی، 
نیروهای اصلی نگهدارنده را خسته کرده و زمینه را 
برای نفوذ و تأثیرگذاری بر افکارعمومی، عواطف، 

تمایالت و رفتار مخاطبان را فراهم نماید.
گرچه هدف جنگ رسانه ای، تغییر کارکرد و عملکرد  ا
دولتها است اما آنها به جای هدف قراردادن دولتها، 
ک اینکه  گیرند. دردنا ملت ها را مستقیمًا هدف می 
مردمی که تحت بمباران رسانهای قرار دارند ممکن 
است از وجود جنگ سنگینی که بر فضای فکری 

آنها جریان دارد، بیاطالع باشند.
ب- تکنیک های جنگ رسانه ای

مهم ترین تکنیک های شناسایی شدۀ رسانه های 

مهاجم در اقدام علیه ملت 
ایران عبارتند از:

تردیدافکنی و اقناع
جایگزینی منابع 

کلی گویی

الگوسازیتحریک و تشجیعالقاء 

پاره حقیقت شایعه
گویی

فریب دادن 

ایجاد تفرقه و دروغ
تضاد 

توسل به 
ترس

طراحی ادبیات مبالغه
مناسب 

برچسب 
زدن

ج- معنا و مفهوم سالح سازی رسانه ای
 رسانه ها گفتمان را حیاتی ترین سالح خود می دانند.
 آنها اقناع افراد برای پیوستن به خود را مؤثرتر از 
کشتن آنها می دانند و واژه ها را کم هزینه تر از گلوله 
می پندارند. لذا در این میدان، مفهوم سالح سازی 
رسانه ای، استفاده از رسانه ها به منظور تحت تأثیر 

قرار دادن افکار عمومی جامعه است. 
د- شیوه ها و سبک های جمع آوری اطالعات در 

سالح سازی رسانه ای
اطالعات حاصل از جمع آوری منابع آشکار: اخبار 

قابل دسترس که در رسانه ها منتشر می شود.
اطالعات حاصل از جمع آوری انسانی: اطالعات حاصل 

از جمع آوری برنامه ریزی شدۀ اخبار مانند:
الف( پوشش دیپلماتیک: سفارتخانه ها به دلیل 
پوشش دیپلماتیک، یکی از محل های مناسب 
جاسوسی دیپلمات ها است که از مصونیت های 

قانونی برخوردار هستند.
ب( پوشش مستشاری: آژانس های جاسوسی 
کشورهای هدف  از پوشش مستشاری هم در 
که  کنند. مستشاران با اختیاراتی  استفاده می 
دارند، می توانند حوزۀ ماموریتی شان را زیرنظر 
بگیرند و اطالعات الزم را در اختیار مقامات اطالعاتی 

کشورشان بگذارند.
گزارش های شهروند خبرنگاران: این روزها  پ( 
سوءاستفاده از بی اطالعی و احساسات مردم 

عادی طرفداران زیادی پیدا کرده است. 
اطالعات حاصل از جمع آوری سیگنال: اخبار 
جمع آوری شده از داده های انتقالی شامل اطالعات 
ارتباطی، اطالعات الکترونیکی و سیگنال های 

تجهیزات محیطی.
جمع آوری اطالعات در پوشش فعالیت های 
تجاری و صنعتی: حضور هیأت های تجاری و 
صنعتی در کشورهای دیگر، محملی برای این گونه 
جاسوسی ها است. )مانند همکاری با شرکت ها و 

حضور در نمایشگاه ها(.
همکاری اطالعاتی سازمان های جاسوسی: 
شبکه های جاسوسی در بلوک بندی های 

سالح سازی از 
رسانه  های اجتماعی 
در فضای جنگ ترکیبی 
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خود از همکاریهای اطالعاتی یکدیگر استفاده  
می کنند. مانند همکاری شبکه های اطالعاتی 

CIA بلوک غرب با
جمع آوری اطالعات فضایی و جّوی: هک اطالعات 

تجهیزات فضایی و جّوی کشور مقابل
کز علمی: همکاری های  جمع آوری اطالعات مرا
ارتباط  کشورها موجب  فنی و علمی بین 
مختلف ی  ها ر کشو ن  ا نشمند ا د  بیشتر 
 می شود. گاهی قداست این نوع همکاری ها 
فدای سوءاستفاده ها می شود. اطالعات 
گیری و تعیین کیفیت: خروجی اطالعاتی  اندازه 
گر و سازمان های استاندارد نیز  نهادهای تحلیل 
درمعرض سوءاستفادۀ فنی-اقتصادی است. 

)2۰۰9.12,ODNL(
گون در  کنترل و فرماندهی پنتا   عملکرد 

سالح سازی رسانه ها
که در  مدل نظری این تحقیق، مدلی است 
کتاب سالح سازی رسانه های اجتماعی نوشته 
توماس الکجر نیسن )2۰16( به عنوان عملکرد 
گون در سالح سازی  کنترل و فرماندهی پنتا

ح شده است: رسان های مطر

 اطالعات در دنیای امروز به عنوان یکی از عناصر 
کنترل آن بسیار  قدرت ملی به شمار می رود اما 
دشوار است. لذا مدل نیسن نیز بر فرماندهی و کنترل 
کید دارد. در این مدل، ضمن دفاع از اطالعات  تأ
خودی و جاسوسی اطالعات دشمن، جمعیت 
گیری شده و علیه آن اقدامات  کشور مقابل، هدف 
رسانه ای خصوصًا اطالع رسانی برنامه ریزی شده 
که مهم ترین مأموریت این  گری( و نفوذ  )روایت 
گفته نماند که  مدل است، به مرحلۀ اجرا در میآید. نا
تمامی این فرایند در سایۀ فرماندهی و کنترل ستاد 
انجام می شود. این مدل به خوبی نشان می دهد 
گیری رسانه های اجتماعی  که چگونه می توان از فرا
استفاده کرد و ضربه های کاری به دشمن وارد نمود. 
همچنین محل استفادۀ اطالعات جمع آوری شده 
در فرایندهای نفوذ و عملیات به وضوح نشان داده 

شده است. 

  تجزیه و تحلیل 
یکی از سازمان هایی که آشکارا به دنبال اطالعات 
از  ایرانیان است، مؤسسۀ »ایران پل« یکی 
زیرمجموعه های شرکت کانادایی »پیپل آنالیتیکس 
اینک« وابسته به دانشگاه مریلند است که در تورنتو 
واقع شده است. این مؤسسه که یک سازمان ظاهرًا 
خصوصی است، خدماتی را در زمینۀ مشاوره، 
نظرسنجی و دیدبانی اجتماعی ارایه می دهد. 
تمرکز خاص این مؤسسه بر روی موضوعات ایران 
به ویژه افکارعمومی آن است. به صورت علنی و 
کارکنان آذری و فارسی زبان در مرکز  با استفاده از 
تماِس »تهراِن« مؤسسه )که در وبسایت اصلی آن 
قید شده(، به نظرسنجی تلفنی می پردازد. همچنین 
به غیر از تهران، این مؤسسه در 8 شهر مهم کشور 
کرمانشاه، اهواز، اصفهان، شیراز،  )رشت، تبریز، 
زاهدان و مشهد( حضور فعال دارد و در سرتاسر کشور 
به صورت میدانی و چهره به چهره نیز با فرم های 
نظرسنجی اقدام به جمع آوری اطالعات و تجزیه 

کند. و تحلیل مردم ایران می 
 موسسه »ایران پل« از دفتر نظارت بر سرمایه های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا )مسئول رسمی 

نظارت بر تحریم های ایران( مجوز تبادالت الزم 
جهت تسهیل و پرداخت برای نظرسنجی های 
کرده است. بر اساس  عمومی در ایران را دریافت 
این مجوز، »ایران پل« مجاز به بهره برداری از 
نهادهای غیردولتی ایران جهت انجام حجم 
وسیعی از پروژه های پژوهشی مرتبط با افکار 
کارگیری ظرفیت های داخل ایران  عمومی و به 
برای تأمین نیازهای پژوهشی مشتریانش است. 
این مجوز همچنین به افراد و نهادهای آمریکایی 
نیازمند به اطالعات پژوهشی داخل ایران، اجازه 
می دهد که از خدمات پژوهشی افکارعمومی این 
مؤسسه استفاده کنند. این مؤسسۀ کانادایی که 
بنا به اذعان خود به دنبال "صدای مردم ایران" 
است، یک بانک اطالعاتی از نظرسنجی ها شامل 
نظرات ایرانیان به نام »وکس ایران« دارد. بنابر 
اظهار این مؤسسۀ نظرسنجی، ایرانی ها در این 

بانک اطالعاتی به 3۰۰۰ سؤال پژوهشی از میان 
که از سال 2۰۰6 تا  185 بررسی الگویی محتمل 
2۰16 میالدی بر روی 28۰ موضوع اصلی و فرعی 
صورت گرفته، پاسخ دادند. »ایران پل« این پروژه 
را وسیع ترین بانک اطالعاتی نظرسنجی های قابل 
اتکا از مردم ایران می داند. »وکس ایران« شامل 
هزاران سؤال از صدها برسی الگویی محتمل از 
سال 2۰۰6 میالدی به بعد، بر روی موضوعات 
که شامل انتخابات، حقوق بشر،  مختلف است 
دموکراسی، تهدیدات و برنامه هسته ای ایران 
است. همچنین شامل سنجش قابلیت پذیرش 
فناوری های نوآورانه و نوین و بررسی نقش و تأثیر 
دین در زندگی روزمره مردم ایران می شود. بعضی 
از سرفصل های نظرسنجی این مؤسسه عبارتند از: 
»حمایت از فناوری هسته ای صلح آمیز، ارزیابی توان 
نظامی و دفاعی ایران، فرهنگ دفاعی، درک سطح 
تهدیدات، بررسی منابع خبری که مردم ایران از آن 
کنند، اعتراضات و ناآرامی ها، فساد و  استفاده می 
رسوایی ها، روابط ایران و آمریکا، حمایت ایران از 
گروه های غیردولتی، اثرات تحریم های اقتصادی، 
کارگران و کارمندان، فقر، باورها و فعالیت دینی، نقش 

ج از زناشویی  دین در سیاست و جامعه، روابط خار
و فعالیت ها و سالمت روابط جنسی.«

  نتیجه گیری و تحلیل یافته ها
براساس یافته های این تحقیق، نهادهایی که از 
کنند پس از  اطالعات ایرانیان، سالح سازی می 
تهاجم به شهروندان ایرانی، بازخورد آنها را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج حاصله را مجددًا 

کنند. به این چرخه وارد می 
 بر این اساس، به نظر می رسد که تهدیدهای نرم و 
رویکرد جدید آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران 
با بکارگیری ابزارها و تکنولوژی رسانه ای مدرن برای 

رسیدن به اهداف زیر بوده است:
 * سیطره فرهنگ غرب بر ایران، جلوگیری از ترویج 

ج از کشور فرهنگ اسالم سیاسی در داخل و خار
*القای پشتیبانی ایران از تروریسم و تشدید شکاف 

بین دولت و مردم

*شکست استقالل طلبی و انقالبی بودن )باورهای 
سیاسی � اجتماعی، اعتقادی و ملی(   

*ایجاد بحران هویت و رعب و وحشت در دل مردم
گری رسانه ها ازطریق انگاره سازی،  *روایت 

برجسته سازی و برچسب زنی 
که دشمن برای  کارشناسان نیز معتقدند  برخی 
کشور و ایجاد شکاف بین  رواج بی اعتمادی در 
اعضای جامعه، در تمامی برنامه های خود اهداف 

زیر را دنبال می کند:
 1. به فراموشی سپردن خیانت های گذشتۀ آمریکا 

علیه ایران و فریب افکار عمومی
2. ترغیب نخبگان سیاسی به پذیرش مشروعیت 

آمریکا و رژیم صهیونیستی
3. کمرنگ کردن ماهیت خصمانه دشمن و دوست 

جلوه دادن آن از طریق توهم خواندن توطئه
4. مقصر جلوه دادن ایران در ادامه یافتن مخاصمات 

با آمریکا 
5. تسخیر افکارعمومی و اعمال فشار بر ایران 
کره و بهبود روابط از مواضع  برای پذیرش مذا

انفعال و ضعف.
پیشنهادها برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن 

بر اساس شبکه های اجتماعی
1-بررسی دقیق سیاست های رسانه ای غرب ازطریق 

رصد مداوم آنها
2. تالش برای درک بهتر ارتباطات بین سیاست های 

رسانه ای   
3. افشای شیوه های به کاررفته برای اقناع مخاطب 

با پنهان سازی اهداف رسانه ای 
4. طراحی راهکارهای مقابله با سیاست های سلطه 

جویانه برای اجرای نهادهای ذی ربط.
کشور  5. لزوم تدوین راهبرد دیپلماسی رسانه ای 

در ابعاد آفندی و پدافندی
6. معرفی چهرۀ واقعی ایران به افکارعمومی غرب 

از طریق فناوری ها و رسانه های جدید   
7. ارتقای »سواد رسانه ای« در میان مردم

گسترش مفاهیم ژئوپولیتیک رسانه و  8. بسط و 
کز علمی کشور ژئوپولیتیک اطالعات در مرا

9. چابک سازی رسانه های جریان اصلی برای جلوگیری 
از صدمات احتمالی جنگ های رسانه ای

گون  1۰. ایجاد شبکه های بین المللی به زبان های گونا
برای انعکاس تصویر

11. شناسایی شیوه ها، ابزارها و روش های مورد 
استفاده در تهدیدات نرم

12. تقویت و فعال کردن الگوهای رفتاری و فرهنگی 
بومی با هدف توسعۀ امنیت پایدار

گیری  13. اعتبارسازی رسانه ای از طریق: پیشگامی، فرا
و صراحت در اطالع رسانی اثربخش، بازتولید گفتمان 
ملی در الیه های نسلی و قدرتی کشور جهت تحکیم 

انسجام اجتماعی و استفاده از فضای نقد
15. مهندسی مجدد الیه های هویتی با توجه به 
تحوالت محیطی از طریق برجسته سازی تعلقات 

سرزمینی و مشترکات ملی و دینی
17. پیگیری مطالبات مردمی بویژه در حوزۀ 
معیشت و مبارزه با فساد و همچنین بی عملی و 

کفایتی مدیران بی 
18. تقویت و توسعۀ حوزه نفوذ فرهنگی ایران ازطریق 
دیپلماسی رسمی، عمومی، رسانه ای و آموزشی در 

کشورهای حوزه تمدنی ایرانی
19. توجه به دیپلماسی عمومی یعنی استفاده 
کثری از همه امکانات و ابزارهای داخلی و  حدا
خارجی رسانه ها برای تأثیرگذاری صحیح و به 
گرفتن همه این امکانات و ظرفیت ها در  خدمت 

مسیر دیپلماسی کشور. 



تاب آوری فرهنگی به عنوان یکی از مفاهیم 
نوین در زمینه تقویت قدرت نرم امروز جای 
خود را در ادبیات دفاعی کشور باز کرده است. به 
عبارتی دیگر تاب آور بودن یک جامعه به لحاظ 
ابعاد و مؤلفه های اجتماعی است که می تواند 
راه جامعه را به سوی تاب آوری ملی هموار کند. 
بدون شک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
عنوان متولی بخش فرهنگ کشور در این زمینه 
نقشی بی بدیل دارد. به همین منظور به سراغ دکتر 
علی اصغرکاراندیش، معاون وزیر و رئیس کمیته 
پدافند غیرعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
رفتیم تا پیرامون نقش پدافند غیرعامل در مقوله 

گویی داشته باشیم.  فرهنگ گفت 
 در شرایط فعلی که کشور درگیر یک جنگ 
تمام عیار به ویژه در عرصه های اقتصادی و 
روانی و فشار فزاینده دشمن است، به نظر شما 
پدافند غیرعامل به چه میزان توانسته است در 

ارتقای تاب آوری ملی نقش آفرینی کند؟
 با افزایش تهدیدات دشمن و پیامدهای گسترده  
آنها، نیاز به تاب آورتر شدن جوامع و دولت ها 

بیش از پیش احساس می شود. این امر موجب 
که تاب آوری، به عنوان بزرگ ترین  شده است 
چالش ملی در عصر حاضر قلمداد شود. چالش ها 
و مخاطرات محیطی، سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، تاب آوری را به یکی 
کمیتی تبدیل کرده  از موضوعات مهم در سطح حا
است. از این رو کشور ما، بیش از سایر کشورها با 
چالش های مذکور دست و پنجه نرم کرده و در 

آینده نیز با آنها روبه رو خواهد بود. 
مهمترین عامل در مقابله با تهدیدات خصمانه 
دشمن و مقابله با بحران های غیرطبیعی پدافند 
غیرعامل است و اجرای دقیق آن، کاستی ها را 
رفع و موجب تقویت بنیه دفاعی خواهد شد. 
برای مقابله با تهدیدات باید بروز بود و از دانش 
متخصصان داخلی که در این زمینه فعالیت و 
با آخرین تکنولوژی های جهانی آشنا هستند 

استفاده کرد.
در پدافند غیرعامل، همه نهادها، نیروها، 
سازمان ها، صنایع و همه آحاد یک جامعه 
کنند و توجه به این  می توانند نقشی مؤثر ایفا 

مهم موضوعی اساسی است که وسعت و گستره 
کز حیاتی و حساس  آن همه زیرساخت ها و مرا
را در برگرفته و باید در برنامه ریزی و سازماندهی 
همه جانبه به عنوان یک فرهنگ سازمانی و 
اجتماعی بدان توجه شود، موضوعی که قادر 
خواهد بود در برابر فشارهای همه جانبه دشمن 
نقش مهمی ایفا کند و به تاب آوری ملی کمک 

شایانی کند.
دفاع و تاب آوری در مقابل تهاجم اهمیت 
باالیی در موضوع جنگ دارد. پدافند غیرعامل 
که  در راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران 
کارگیری تمامی مولفه های قدرت  عبارت از به 
ملی شامل قدرت نظامی، قدرت سیاسی، 
قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی و اخالقی و 
همچنین قدرت برآمده از جایگاه جغرافیایی و 

ژئواستراتژیک برای تحقق اهداف دفاعی کشور 
کم نظیر دارد. رهبری  است، جایگاهی برتر و 
معظم انقالب نیز پدافند غیرعامل را به عنوان 
یک اصل برای همیشه و نه برای یک مقطع 
خاص تعبیر فرموده اند. این موضوع نشان 
می دهد که پدافندغیرعامل باید به یک فرهنگ 
عمومی تبدیل شود و به طور مداوم و مستمر 
کار قرار بگیرد. رهبر انقالب جایگاه  در دستور 
پدافند غیرعامل را در درون راهبرد دفاعی کشور 

به خوبی تبیین کرده اند.
پدافند غیرعامل بی تردید در بندبند این 
گزاره ها اثرگذار است و در بطن آنها نهفته است. 
کنیم دفاع  زمانی که از بازدارندگی صحبت می 
گیرند و  نظامی و غیرنظامی در کنار هم قرار می 
کشور و  مصون سازی زیرساخت های حیاتی 
مشارکت مردمی در دفاع همه جانبه اهمیت 

کند. خاص خود را پیدا می 
امروزه برماست که ضمن پایش و تحلیل دائمی 
تهدیدها هرکدام از عناصر قدرت ملی که دارای 
نقطه ضعف است و می تواند اخاللی در سیستم 

جامع دفاعی کشور ایجاد کند را پوشش داده و 
ضعف آن را به قوت و تهدید را به فرصت تبدیل 
کنیم در این راه بی تردید نقش پدافند غیرعامل 

پیشرو و سازنده خواهد بود.
 یکی از مفاهیمی که اخیرا در حوزه پدافند 
ح شده است موضوع تاب آوری  غیرعامل مطر
فرهنگی است.تعریف شما از این تعبیر چیست 
و چگونه می توان موجبات ارتقای تاب آوری 

فرهنگی را فراهم آورد؟
اهمیت تاب آوری فرهنگی به عنوان یک مفهوم 
تحلیلی به نقش فرهنگ و زمینه های فرهنگی 
کید دارد. تاب آوری فرهنگی در دستیابی  تأ
به پایداری یک اجتماع مهم و حیاتی است. 
تاب آوری فرهنگی نوعی تقویت بخشی فرهنگ 
و سنت هاست که پافشاری در برابر آسیب ها و 
کند. به عبارتی دیگر تاب آور  تهدیدات را میسر می 
بودن یک جامعه به لحاظ ابعاد و مؤلفه های 
اجتماعی است که می تواند آن جامعه را به سوی 
تاب آوری در سایر ابعاد رهنمون ساخته و مسیر 

تحقق آن را هموار نماید.
گاهی در مورد  امروزه برای گسترش و تعمیق آ
نقش تاب آوری در زندگی ما و ایجاد راه حل های 
انعطاف پذیر مجموعه دیگری از اصطالحات 
باید خلق شوند، کلماتی که به لطف آنها معلوم 
شود که انعطاف پذیری چگونه ابتدا به تخیل ما 
و سپس به گفتمان اجتماعی و فرهنگی ما وارد 
می شود. با نگاه فرهنگی، تاب آوری و راه حل های 
تاب آورانه، پتانسیل بیشتر و ظرفیت قوی تری 
کنند. این اصطالحات کامال ریشه در  پیدا می 
فرهنگ محلی دارند. به عبارتی روایت های 
خاص محلی و مبتنی بر فرهنگ محلی از 
تاب آوری امروز بسیار پذیرفته تر از نگاه جهانی 
به آن است و تاب آوری در هر فرهنگ، مفاهیم 
مخصوص به خود را دارد. ریسک پذیری، عدم 
قطعیت، پذیرش اشتباه، خالقیت، نوآوری، 
انعطاف پذیری، انطباق پذیری، احیا و بازسازی 
و انتظام بخشی تنها قسمتی از مفاهیم مرتبط 

با فرهنگ تاب آوری هستند.
کرونا موضوع   در موضوع شیوع ویروس 
وجه حماسی و انقالبی مقابله با این چالش 
موضوعی بود که نظر بسیاری از تحلیل گران را 
به خود جلب کرد.اینکه چگونه مسئله مقابله 
با کرونا تبدیل به یک امر فرهنگی و اجتماعی 
شد و مفهوم "مدافعین سالمت" چگونه بار 
ارزشی و فرهنگی بر اقدامات پزشکان و کادر 
کرد. تحلیل و ارزیابی شما از  درمانی ایجاد 

این موضوع چیست؟
کادر  که  در پاسخ به این سوال باید بگویم 
کرونا  پزشکی بر پایه فرهنگ ایثار و مقاومت با 
کنند. در اهمیت اقدامات این قشر  مبارزه می 
کش و ایثارگر می توان به سخنان مقام  زحمت 
معظم رهبری اشاره کرد که فرموده اند: »دفاع 
همچنان باقی است«، بنابراین از آن جایی که 
دفاع ما با فرهنگ ایثار و شهادت صورت گرفته 
است، پس این فرهنگ نیز بعد از دوران هشت 
ساله دفاع مقدس همچنان ادامه دارد. در بحث 
مبارزه با ویروس کرونا، پزشکان و پرستارانی را 

گفت وگوی »عماد« با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

تقویت »قدرت نرم« 
در مسیر ارتقای 
تاب آوری ملی
پدافندغیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود
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گذشته  و در  که مدت هاست از خانواده خود 
کز درمانی این خطر را به جان خریده و به  مرا
درمان بیماران کرونایی می پردازند و یا افرادی 
که ایثارگرانه پای به میدان مدیریت بحران نهاده 
و خودشان دچار این بیماری شده اند را باید دید. 
گونه که افرادی در دوران دفاع مقدس از  همان 
گذشتند و تا چند قدمی دشمن  جان خود می 
هم می رفتند تا به امدادگری مجروحان بپردازند؛ 
که فرهنگ ایثار و  کرد  بنابراین نباید فراموش 
شهادت در عرصه ها و زمان های مختلف وجود 
کی، یک  دارد و ایثارگران نیز یک روز در لباس خا
روز در لباس آتش نشان و یک روز هم در لباس 

پزشکی و پرستاری هستند.
بنابراین نشان دادن صحنه های ایثار و از 
خودگذشتگی پزشکان و پرستاران و یا به عبارتی 
کادر درمانی کشور با موضوعات مختلف از پنجره 
هنر می تواند تاثیر بسیاری در باال بردن روحیه 
عمومی این قشر و اهمیت اقدامات آنها در سطح 
جامعه را به همراه داشته باشد که به لطف الهی 

کارهای خوبی در دست اقدام است. 
 یکی از مهم ترین اقدامات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، تدوین سند راهبردی پدافند 
غیرعامل فرهنگی کشور است. بفرمایید هدف 
از تدوین این سند چیست و تدوین آن در چه 

مرحله ای قرار دارد؟
همه نهادها و سازمان های جامعه باید مبتنی 
بر یك رویکرد سیستمی و واحد بر پایه چشم انداز 
فرهنگی کشور و مبانی و اصول بنیادی و ارزشی 
نسبت به این تغییر و تحول اقدام نمایند. طبعًا این 
وضعیت مستلزم برنامه ریزی و طراحی یك نقشه 
جامع فرهنگی است. نقشه ای که مبتنی بر فرهنگ، 
ماهیت و کارکرد آن و هماهنگ با مبانی و اسناد 
باالدستی بوده و در برگیرنده  مجموعه ای جامع، 
پویا و آیند ه نگر باشد. افزون بر این، ضمن تبیین 
اصول و مبانی ارزشی، چشم انداز، سیاست ها، 
اهداف، راهبردها، ساختار و الزامات مورد نیاز، 
بتواند مسیر صحیح تغییر و تحول و دستیابی 
به رشد و تکامل فرهنگی را بر پایه مبانی ایرانی 
که تدوین  � اسالمی نشان دهد. بدیهی است 
چنین نقشه ای برای هر یك از وزارتخانه ها با توجه 
که در توسعه مبانی فکری و ارزشی و  به نقشی 
آموزش مهارت های رفتاری دارند، از اهمیت 
کنون  دوچندانی برخوردار است. نقشه  ای که تا
به دالیل مختلف همچون؛ نبود احساس نیاز از 
سوی مدیران و نداشتن دغدغه جدی در این 
مورد، فراهم نبودن سازوکارهای الزم، ضعف در 
تخصص مورد نیاز و... عملی نشده و پیامدهای 
متعددی را نیز به دنبال داشته است. طبعًا طراحی 
و تدوین سند راهبردی جامع پدافند غیرعامل 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نیز بر پایه همین 
احساس نیاز و براساس مبانی و اسناد باالدستی 
)قرآن، سنت، رهنمودهای امام خمینی و مقام 
معظم رهبری، قانون اساسی و ...، اسناد 
کشور درافق  باالدستی، چشم انداز فرهنگی 
14۰4، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های 
کلی برنامه های پنجم و ... .( مورد توجه قرار 
گرفته است که تدوین آن بسیار ضروری است و 

ابعاد مهم پدافند غیرعامل فرهنگی در آن باید 
مورد توجه قرار گیرد. هدف ما از تدوین این سند 

به صورت خالصه عبارت است از:  
*بسترسازی و توسعه ظرفیت های فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسالمی ایران 

و هدایت تحوالت فرهنگی 
*توجه ویژه نظام مدیریتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد جمهوری اسالمی ایران به فرهنگ 

آموزش و توسعه آن 
یگر  د د  کر ر کا ر  د هنگی  فر د  یکر و ر ل  عما ا *

حوزه ها
*بازشناسی، تبیین و تقویت ارتباطات و ایجاد 
تناسب و همسویی بین الیه های باوری، ارزشی، 

رفتاری و نمادی 
*تقویت و توسعه نظام مدیریت فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاد جمهوری اسالمی ایران 
و  ر  ا گذ ثر ا هنگی  فر ی  ها د هبر ا ر سعه  تو *

الهام بخش
*ارائه یك الگوی عملیاتی و اثربخش برای دیگر 

وزارتخانه ها
این سند با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران شمال و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
در دست اقدام است و امیدوارم تا پایان سال به 

مرحله نهایی برسد.
 مهم ترین اقداماتی که در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در حوزه پدافند غیرعامل انجام 
شده است را بیان بفرمایید. چه برنامه هایی 
برای ارتقای جایگاه پدافند غیرعامل در بخش 

فرهنگی کشور در دست اقدام دارید؟
کمیته پدافند غیرعامل در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تالش کرده است تا از تمامی ظرفیت ها 
برای اجرای ابعاد فرهنگی مأموریت های پدافند 
کند. در این بین  کسب  غیرعامل بهره الزم را 
مهمترین اقدام ما پیگیری تدوین سند راهبردی 
 پدافند غیرعامل فرهنگی و تدوین سیاست های

که به آنها   اجرایی با محوریت زیر بوده است 
کنم: اشاره می 

*هدایت، راهبری و هماهنگی فرماندهی برنامه ها 
و فعالیت های حوزه فرهنگ و هنر مبتنی بر اجرایی 
کردن گام دوم انقالب براساس سند جامع راهبردی 

پدافند غیرعامل  فرهنگی کشور
گذاری سرمایه ها و دارایی های  *شناسایی، ارزش 
کشور در چارچوب اسناد  فرهنگی، هنری 

باالدستی فرهنگی
*بررسی علل و زیرساخت های آسیب های فرهنگ  

عمومی  مبتنی بر نظام فرهنگی کشور
*رصد، پایش، تشخیص و هشدار تهدیدات 
ارتقای هوشمندانه و توانمندسازی ظرفیت های 

موجود
*نهادینه سازی اصول، الزامات و مالحظات 
پدافند غیرعامل در برنامه و پروژه های توسعه 

فرهنگ و هنر کشور
*توسعه و تعمیق آموزش های پدافند غیرعامل 

گیری از ظرفیت های  فرهنگی  با بهره 
کثری از قابلیت ها و توانمندی های  *استفاده حدا
گذاران و اصحاب  هنرمندان، انجمن ها، سرمایه 
فرهنگ و هنر در نهادینه سازی فرهنگ پدافند 

غیرعامل
ز  ا ی  گیر ه  بهر و  می  د مر کت  ر مشا جلب  *
ظرفیت های بخش های دولتی و غیردولتی 

حوزه فرهنگ و هنر
*ایمن سازی، پایداری زیرساخت ها و دارایی های 
کشور در برابر آسیب های  فرهنگی و هنری 

احتمالی 
*ساماندهی و راهبری دیپلماسی نظام مدیریت 
فرهنگی و هنری در برابر آسیب های اجتماعی  و 

چالش های نوین در فضای سایبری  
*تقویت قدرت دیپلماسی، تاب آوری و ایجاد زمینه 
صدور فرهنگ در راستای خنثی سازی تهدیدات 

و سناریوهای ناتوی فرهنگی دشمن 
*گفتمان سازی پدافند غیرعامل  در جامعه  
کشور به منظور صیانت از  فرهنگی و هنری 

سرمایه های فرهنگی ایرانی و اسالمی 
بدیهی است اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگساز 
در بین کارکنان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اعم از مجموعه ستادی و سازمان های 
وابسته نقش مهمی در نهادینه سازی فرهنگ 

پدافندی طی یکسال گذشته داشته است. 
امضای تفاهم نامه بین وزارت فرهنگ و سازمان 
گیری از  پدافند نقطه قابل اتکایی برای بهره 
ظرفیت های مشترک بود و مبنای فعالیت های 
کمیته پدافند قرارگرفت. اقدامات خوبی در حوزه 
کز ثقل در دست  زیرساخت ها و سطح بندی مرا
اقدام است و امیدوارم با همکاری معاونت 
فنی-مهندسی برخی ایرادات و اشکاالت این 
موضوع برطرف گردد تا پیش بینی های درون 
دستگاهی با سازمان برنامه و بودجه برای 

کاهش آسیب پذیری ها انجام شود. 
نکته قابل اهمیت، راه اندازی کارگروه فرهنگی، 
اجتماعی و آموزشی پدافند غیرعامل در استان ها 
بوده است که با همکاری سردار جاللی ریاست 
محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزیر 
کل فرهنگ و ارشاد  کشور، مدیران  محترم 
کارگروه  اسالمی استان ها به عنوان دبیر این 

منصوب و به فعالیت مشغول هستند. 
دیدگاه های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در رعایت موضوعات پدافندی در 
حوزه فرهنگ و هنر مقوم و مشوق همکاران 
کمیته بوده است و به لطف الهی در  ما در 
و شیوه های در دست  گیری ها  تصمیم 

اقدام هماهنگی و همسویی خوبی در درون 
معاونت ها و سازمان های تابعه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در موضوع پدافند غیرعامل 
گیری از ظرفیت  وجود دارد و امیدواریم با بهره 
بخش خصوص همانند موسسات فرهنگی و 
هنری و غیره در نهادینه سازی فرهنگ پدافند 
و مردم محور نمودن آن اقدامات مناسبی را 

اجرا نماییم.
 با تشکر از جنابعالی

بنده هم از شما سپاسگزارم.

    امض�ای تفاهم نام�ه بین وزارت 
فرهنگ و سازمان پدافند غیرعامل 
نقطه قابل اتکایی برای بهره گیری از 
ظرفیت های مش�ترک بود و مبنای 
فعالیت های کمیته پدافند غیرعامل 

قرارگرفت.  

    پدافندغیرعام�ل بای�د ب�ه یک 
فرهن�گ عمومی تبدیل ش�ود و به 
طور مداوم و مس�تمر در دستور کار 

قرار بگیرد



پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی 
گفته می شود که بدون بکارگیری سالح و 
تجهیزات نظامی باعث کاهش آسیب پذیری، 
افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، 
کارکرد فعالیت های ضروری و تولید  تداوم 
بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات 

گردد. نظامی دشمن می 
 بند ششم اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل 
نیز »فرهنگ سازی و آماده سازی دستگاه های 
کمک و  کشور برای  اجرایی و استان های 
اداره و هدایت مردم در شرایط بحرانی.« را 
از جمله وظایف عملیاتی این سازمان قرار 

داده است.
سیاست های کلی نظام در امور »پدافند غیرعامل« 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری نیز در بند 
هفتم »فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه 
به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل 
در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد 
درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه 
تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل«  را مورد 

کید قرار داده است. تایید و تا
کرد یکی از  ل  بر این مبنا می توان استدال
مهمترین اهداف و برنامه های سازمان 
پدافند غیرعامل ارتقای تاب آوری ملی است 
و این مهم جز با بهبود تاب آوری فرهنگی رقم 

نخواهد خورد.
  تاب آوری چیست؟!

مفهوم تاب آوری از جمله مفاهیم چند بعدی 
است که در بسیاری از رشته های علمی مورد 
کولوژی یا بوم شناسی  توجه و کاربرد است. در ا
کوسیستم برای  تاب آوری به معنای ظرفیت ا
مقابله با تهدیدات محسوب می شود. تاب آوری 
ک از جمله مفاهیم  اقلیمی و تاب آوری خا
پایه در این حوزه است. در علوم اجتماعی 
تاب آوری بیشتر معطوف به نظریه سیستم 
ها و توانایی نظامات برای انعطاف پذیری 
در مقطعی که دروندادها دچار تغییر و تحول 
می گردند تعریف می شود.  تاب آوری شهری، 
تاب آوری روانی از جمله مفاهیم به کار رفته در 
حوزه علوم اجتماعی است. در حوزه فناوری و 
مهندسی نیز تاب آوری به معنای بهره وری، 
ظرفیت شبکه، استمرار اطالعات و... به کار 

گرفته شده است.

 آنچه رکن همه تعاریف فوق الذکر است توانایی و 
ظرفیت پدیده ها برای بازگشت به شرایط عادی 
پس از وقوع یک تغییر قابل مالحظه است. به 
یک تعبیر سیستم ها باید دارای چنان ظرفیتی 
گر در درونداد آنها دچار تغییر و تحول  باشند که ا
شگرف شدیم بتوانند خود را با وضع موجود 
وفق داده و به مسیر پردازش همچنان ادامه 

دهند و دچار فروپاشی از درون نشوند. 
بر این مبنا یکی از مهمترین مفاهیم حوزه 
کلیدواژه آستانه تاب آوری است.  تاب آوری، 
منظور از آستانه تاب آوری آن سطح مقطعی 
است که سیستم ورای آن نمی تواند به کارکرد 
خود ادامه داد و دچار اختالل و یا فروپاشی می 
گردد. به طبع هرچه سطح آستانه تاب آوری 
یک نظام و سیستم باالتر باشد توانایی انعطاف 
بیشتر در برابر تغییرات محیطی از خود نشان 
می دهد و به هر میزان این استانه پائین بیاید 
ما شاهد اختالل کارکردی سیستم در شرایط 

سریعتری از منظر زمانی خواهیم بود.
هرچند در حوزه علوم فنی و مهندسی سنجش 
آستانه تاب آوری سیستم ها امکان پذیر است 
اما در علوم اجتماعی عمال این مفهوم صرفا 
یک ذهنیت است و امکان تعیین دقیق آن 
که اساسا در حوزه های علوم  وجود ندارد. چرا
اجتماعی ما شاهد اندرکنش صدها متغیر 
مستقل و وابسته به صورت توامان هستیم. با 
کله  گر درک و شناخت صحیحی از شا این حال ا
های اصلی تاب آوری جامعه داشه باشیم می 
توانیم با تقویت آنها سطح و آستانه تاب آوری 

را نیز ارتقا دهیم.
 تاب آوری فرهنگی

اهمیت تاب آوری فرهنگی به عنوان یک مفهوم 
کید  تحلیلی به نقش فرهنگ و زمینه فرهنگی تأ
دارد. تاب آوری فرهنگی در زمینه دستیابی به 
سیستم معیشتی پایدار در محیط اجتماعی 

است. در بحث تاب آوری فرهنگی باید این امر 
کتورهای فرهنگی  که چگونه فا کرد  کید  را تا
کند و  نقشی را در موفقیت سازگاری ایفا می 
براساس شبکه ای از اعمال اقدامات متقابل، 
تعهدات و درخواست ها و دارایی ها پویایی 

سازگاری و تطبیق را برجسته میسازد.
کید  به یک معنای موسع تاب آوری فرهنگی تا
بر عنصر و مفهوم فرهنگ در افزایش سطح 
آستانه تاب آوری جوامع، اشخاص، نهادها و 
سازمان ها دارد. عوامل و متغیرهای متعددی 
می توانند  بر پویایی و انعطاف پذیری سیستم 
ها و نظامات نقش داشته باشند. ساخت 
کنش های  اقتصادی، میزان نهادمندی، 
که تمام  فردی و ... اما محیط و اتمسفری 
فعل و انفعاالت سیستم در آن رقم می خورد 
حوزه فرهنگی است و هرگونه بهبود اوضاع 
فرهنگی ناظر به ارتقای تاب آوری می تواند در 
نهایت به پویایی نظام و سیستم مورد بحث 
کمک کند. در ادامه تالش داریم تا به بررسی 
مهمترین ارکان تاب آوری فرهنگی در جامعه 

ایرانی اسالمی بپردازیم.
 ارکان تاثیرگذار بر تاب آوری فرهنگی 

در بررسی و تحلیل مهمترین ارکان موثر بر 
تاب آوری فرهنگی در جامعه ایرانی اسالمی 
می تواند به چهار مولفه کلیدی دین و مذهب، 
میزان نهادمندی ، هویت ملی و برداشت جامعه 
از وضعیت خود در آینه افکار عمومی اشاره کرد 

که در ادامه بدانها اشاره خواهیم کرد.
    دین و مذهب:

که سکوالریسم در حوزه  حتی در جوامعی 
کرده  های سیاسی و اجتماعی رسوخ پیدا 
گرایش به معنویت درسال های اخیر  است 
گذاشته است. تجربه دنیای  روبه فزونی 
که تعلقات دینی و  مدرن نیز نشان می دهد 
مذهبی میتواند به طور چشم گیری توانایی 
تاب آوری فرهنگی و روانی افراد و جوامع را در 
برابر چالش ها و بحران ها ارتقا دهد. پژوهش 
های علمی متعددی اثبات کرده است مذهب 
چارچوب معتبر و پایداری برای افزایش میزان 
تاب آوری و در نتیجه ارتقاء سالمت روان افراد 

فراهم می کند.
جامعه ایرانی نیز با توجه به بهره مندی از 
فرهنگ غنی اسالم بارها توانسته است با 
استمداد از همین مفاهیم دینی بر غلبه ها و 
بحران ها پیروزی کسب کند که نمونه بارز آن 
به دوران 8 سال دفاع مقدس بازمی گردد که 
ایران اسالمی توانست با بهره گیری از ظرفیت 
های فرهنگی شیعی و مفاهیم واالیی همچون 
شهادت، ایثار و... کشور را برای مقابله با دشمن 
بسیج کرده و مانع از هم پاشیدگی نظام سیاسی 

اجتماعی شود.
البته باید در نظر داشت که در سال های اخیر 
ما شاهد یک موج گسترده جنگ فرهنگی و 
رسانه ای از سوی دشمن بر بستر فضای مجازی 
هستیم که یکی از مهمترین اهداف آن تضعیف 
بنیان ها و باورهای دینی عموم مردم است. 
این موج گسترده تبلیغاتی و رسانه ای تالش 

دارد تا در نهایت استحکام و تاب آوری فرهنگی 
ملت ایران را در برابر چالش ها کاسته و با فشار 
اجتماعی مسئوالن و نخبگان کشور را در مسیر 
سازش و تسلیم قرار دهد. لذا پاسداشت بنیان 
های دینی جامعه مهمترین عامل برای حفظ 
و ارتقای تاب آوری فرهنگی محسوب میگردد و 
ضرورت دارد تا با نگاه پدافندی از این سرمایه 

معنوی صیانت به عمل آورد.
 هویت ملی:

هویت از کلیدی ترین پایه های فرهنگی یک 
جامعه به حساب می آید. هویت به مجموعه 
گی ها و روحیات فرد و آنچه وی  نگرش ها، ویژ
کند، گفته می شود. به  را از دیگران متمایز می 
تعبیری دیگر هوّیت عبارت است از مجموعه 
خصوصّیات و مشّخصات اساسی اجتماعی، 
روانی، فرهنگی، فلسفی، زیستی و تاریخی 
همسان که به رسایی و روایی بر ماهّیت یا ذات 
گروه، به معنای یگانگی یا همانندی اعضای 
آن با یکدیگر دخالت کند و آنها را در یک ظرف 
مکانی و زمانی معّین به طور مشّخص و قابل 
گاهانه از سایر گروه ها و افراد متعّلق  قبول و آ

به آنها متمایز سازد.
منظور از هویت اجتماعی نیز  ویژگی ها، باورها، 
شخصیت ها، مدل های ذهنی یا باورهای 
شخصی افراد نسبت به خود است. روند 
هویت اجتماعی می تواند خالقانه یا مخرب 
گیری هویت  باشد. عوامل تأثیرگذار بر شکل 
اجتماعی انسان ها شامل عوامل جغرافیایی، 

سیاسی و تاریخی، اقتصادی، عوامل فرهنگی 
و مؤلفه های تربیتی می باشند. 

هویت اجتماعی افراد اغلب 
از طریق مدل تولید و تغییر 

دائمی الگوی ارزش ها، 
نمادها، تاریخ، اسطوره ها 

و سنت هایی که میراث 
متمایز جوامع مختلف 

را تشکیل می دهند، 
گیرد.  شکل می 
هویت اجتماعی 
ست  ا می  مفهو

که می خواهد تعارضات موجود 
در هویت های گروهی را به نوعی کاهش داده 
و آن ها را تحت یک هویت اجتماعی، همگرا 
سازد و انگیزه همکاری، همدلی و همزیستی 

را میان افراد جامعه فراهم نماید.  
به یک معنا هویت اجتماعی قوام دهنده اجتماع 
و سیمان عالم انسانی است. اما باید در نظر 
گرچه یک پدیده تاریخی و بلند  داشت که هویت ا
مدت است اما می تواند دستخوش تغییرات 
شود. هویت اجتماعی و فرهنگی ملت ایران 
برخاسته از یک تاریخ بلند و هزار ساله است. 
این هویت که می توان یکی از اقسام آن را ایرانی 
بودن خطاب کرد در طول سالها برساخته شده 
است و به ملت کمک می کند که بتوانند هم 

باشی مسالمت آمیزی داشته باشند.
به طبع تقویت این هویت و پاسداشت آن می 
تواند تاب آوری فرهنگی جامعه را دستخوش 

چیستی و چگونگی 
تاب آوری فرهنگی   

سعیدجابری انصاری- مشاور معاون وزیر در امور پدافند غیرعامل
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تغییر و تحول کند. جالب اینجاست که مقایسه 
تطبیقی بین کشورهایی که درگیر چالش های 
بنیادین مانند جنگ شده اند نشان می دهد آن 
کشورهایی که دارای هویت فرهنگی و اجتماعی 
غنی بوده اند توانسته اند از پس بحران بیرون 
کشورها و به تعبیر بهتر ملت هایی  آیند اما 
 که هویت ملی آنها چندان غنی نبوده است

 نتوانسته اند از پس ابربحران ها بر آیند. 
نگاهی به شرایط کشور ما نیز نشان می دهد 
که هویت ملی مهمترین عامل انسجام داخلی 
کشور در برابر بحران ها و چالش ها بوده است و 
اتفاقا زمانی که دشمن قصد کرده است کشور را 
برهم بزند در گام نخست هویت ملی ایرانیان 
را  نشانه رفته است. لذا در تقویت و ارتقای 
تاب آوری فرهنگی باید از مرزهای هویتی 
که عدم مرزبانی هویتی سبب  صیانت کرد چرا
اضمحالل هویت و درنهایت کاهش توان جامعه 

برای مقابله با بحران ها می گردد.
 بستر نهادی و ساختاری: 

نهادها تجلی اندیشه و آرمان های انسان های 
بشری در دنیای واقعیات هستند. نهادها 
قواعد بازی اجتماعی محسوب می شوند 
و قوام دهنده سامان اجتماعی هستند. 
در نظریات جدید علوم اجتماعی، بسیاری 

از موفقیت ها و یا عدم موفقیت ها جوامع 
را در میزان نهادمندی آن ارزیابی و بررسی 
می کنند. جوامع و نظاماتی که دارای سطح 
باالیی از نهادمندی و ساختارهای اجتماعی 
هستند عملکرد و کارکرد بسیار بهتری نسبت 
به جوامعی که فاقد این ظرفیت هستند دارا 

می باشند. 
البته در خصوص تعریف نهاد دیدگاه ها و 
نظرات مختلفی وجود دارد. نهادگرایان قدیم 
بیشتر به ابعاد سخت و سازمانی نهادها دقت 
نظر داشتند اما نهادگرایی جدید معطوف به 
ابعاد نرم افزاری جامعه هستند و نهادها را ورای 

سازمان ها قلمداد می کنند.

اما در خصوص نسبت میان سطح 
نهادمندی جوامع و تاب آوری فرهنگی 
باید گفت که نهادمندی جامع به یک 
تعبیر فرهنگ مجسم است. بسیاری 
از صاحب نظران اساسا جوامع توسعه 
یافته از منظر فرهنگی را جوامعی با 
خ باالی نهادمندی قلمداد می  نر
کنش های  کنند. در این جوامع 
فردی و اجتماعی سامان یافته تر 
و پیش بینی پذیرتر می باشند. 
گروه ها غالبا بر اساس  افراد و 
یک بستر نظری مورد توافق 
کنش  گرفته و  جمعی تصمیم 
گری می نماید. این دقیقا در 
مقابل جوامعی است که قالبا 
کنشگری آنها احساسی، 
اقتضائی و تابع زمان های 

مختلف است.
نکته اینجاست که در 
شرایط بحرانی 

جوامع دارای سطح باالی نهادمندی توانمندی 
کنش درست به چالش  و ظرفیت بهتری برای وا
گر بخواهیم به صورت مصداقی در  ها دارند. ا
کنیم می توانیم به نوع  این خصوص بحث 
کنش مردم ژاپن در تسونامی بزرگ در سال  وا
2۰11 اشاره کرد. باتوجه به اینکه نظم و انتظام 
اجتماعی یکی از مفاهیم پایه سبک زندگی ژاپنی 
هاست حتی در شرایط بحران جدی نیز این 
نظم در مدل رفتاری ژاپنی ها وجود داشت و 
مردم پس از زلزله نیز برای دریافت کمک های 
غذایی از طریق صف کشیدن اقدام می کردند 

ج از صف نمی ایستاد. و کسی خار
 برداشت جمعی )افکار عمومی(

نقش و اهمیت افکار عمومی با توجه به رشد 
و گسترش روزافزون رسانه ها و رویش نسل 
جدیدی از رسانه های تعاملی مانند شبکه 
گر تا چند  های اجتماعی در حال ارتقا است. ا
کثر نقش رسانه ها به حوزه های  دهه قبل حدا
هنری و تفننی خالصه می شد امروز رسانه به 
عنوان یکی از ارکان حکمرانی مطلوب مورد توجه 
قرار می گیرد. رسانه ها تولیدگران افکار عمومی 
هستند و افکار عمومی در نظام های مبتنی بر 
آرای مردمی جهت دهی اصلی به حوزه های 
 سیاسی را در دست دارند. بر این مبنا رسانه ها
 می توانند افسار سیاست ورزی و حکمرانی را 

در دست خویش بگیرند. 
در حوزه تاب آوری نقش و اهمیت رسانه ها 

به عنوان متولیان اصلی افکار عمومی 

حائز اهمیت راهبردی است. اساسا کنش 
گروهی  کنش های  های فردی تحت تاثیر 
و اجتماعی است. مردم خود را در آئینه 
رسانه ها و افکار عمومی می بینند و فهم 
می کنند. این رسانه ها هستند که با ترویج 
منش استاندارد و تزریق روزانه هنجارهای 
اجتماعی به جوامع نظم و انسجام می 
بخشند. در این اثنا رسانه های موفقی که 
بتوانند ارتباط قوی و دوسویه ای را با مردم 
برقرار کرده و مورد اعتماد و اطمینان عموم 
مردم واقع شوند نقش ویژه ای در ارتقای 
کنند.  تاب آوری فرهنگی می توانند بازی 
این رسانه ها هستند که در شرایط بحرانی 
گاهی بخشی و آرامش بخشی  می توانند با آ
به عموم مردم، شرایط جامعه را به حدود و 

ثغور پایداری بازگردانند. 
گر رسانه ها مدل و الگوی صحیح  در مقابل ا
گاهی بخشی را در دستور  اطالع رسانی و ا
کار خود نداشته باشند می توانند به پاشنه 
آشیل و چشم اسفندیار تاب آوری جوامع 
تبدیل شوند. گو اینکه در جوامع مدرن نیز 

نقش رسانه های در برهم زدن امنیت روانی و 
اجتماعی جامعه اثبات شده است. 

 در کشور ما نیز بررسی شرایط جنگ رسانه ای
که عموما بر بستر رسانه های مدرن مانند 
شبکه های اجتماعی تعاملی درجریان 
که دشمنان بخش  است نشان می دهد 
عمده ای از برنامه های خود برای تضعیف 
سرمایه اجتماعی نظام را بر روی رسانه ها 
کرده است.  لذا در مجموع باید  متمرکز 
گفت کارکرد و عملکرد رسانه ها چه در شرایط 
عادی و چه در شرایط بحرانی می تواند تاثیر 
شگرفی بر میزان تاب آوری فرهنگی جوامع 
داشته باشد و در کشور ما نیز که درگیر یک 
جنگ رسانه ای است دست یابی به یک 
مدل جامع دفاع رسانه ای یک ضرورت 

غیرقابل انکار است.
 جمع بندی:

مفهوم تاب آوری از جمله مفاهیم جدید و 
چندبعدی است که در عرصه های دانشی 
گیرد. در حوزه  جدید مورد استفاده قرار می 
فرهنگی این مفهوم دچار پیچیدگی های 
که خاصه مربوط به  گردد  مضاعفی می 
علوم انسانی و اجتماعی است. با این حال 
در یک نگاه کالن، تاب آوری در حوزه های 

فرهنگی را می توان ظرفیت فرهنگی جوامع 
برای اندرکنش با تغییرات در راستای استمرار 
کارکردهای نظام اجتماعی قلمداد نمود. در 
این میان مفهوم آستانه تاب آوری فرهنگی 
می تواند تا حدود زیادی بیانگیر وضعیت 
جوامع از منظر تاب آوری باشد اما باید در نظر 
که برخالف علوم طبیعی و فیزیکی  داشت 
دست یابی به سطح آستانه تاب آوری 
که  کار بسیار ساده ای نیست چرا فرهنگی 
ماهیت سیال جوامع و تعامل صدها متغیر 
مستقل و وابسته شرایط را برای تشخیص و 
تمییز سخت و دشوار می سازد. با این حال 
همانطور که پیشتر اشاره شد می توان با تمرکز 
بر چهار مولفه کلیدی دین و مذهب، رسانه 
و افکار عمومی، توسعه نهادی و ساختاری و 
هویت ملی به ارتقای تاب آوری فرهنگی کمک 
شایانی کرد. نکته بسیار مهم در این میان آن 
است که اساسا مقوله تاب آوری فرهنگی از 
جمله پدیده های با وضعیت تاریخی است 
که تغییر آنها جز در بستر زمانی بلند مدت 

میسور و ممکن نیست. 
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    تاب آوری در حوزه های فرهنگی 
را می توان ظرفیت فرهنگی جوامع 
برای اندرکنش با تغییرات در راستای 
استمرار کارکردهای نظام اجتماعی 

قلمداد نمود  

    می توان با تمرکز بر چهار مولفه 
کلیدی دین و مذهب، رسانه و افکار 
عمومی، توسعه نهادی و ساختاری 
و هوی�ت ملی ب�ه ارتقای تاب آوری 

فرهنگی کمک شایانی کرد



پایه و اساس تاب آوری و پایداری 
در یک جامعه در برابر بحران ها و 
هجمه های دشمن در میزان تاب آوری 
اجتماعی آن جامعه نهفته است. بی شک 
جامعه ای را می توان تاب آور دانست که 
کنار رهبران  مردم با اتحاد و همدلی در 
خود قرار گرفته و تالش کنند تا فشارهای 
متعدد و چندجانبه را که به صورت ترکیبی 
به آنها وارد می شود، با راه های متعدد 
خنثی نمایند. پس مردمی می توانند با 
که از لحاظ  کنند  این تهدیدات مقابله 
اعتقادی و فرهنگی دارای عزمی راسخ و 

قوی باشند. 
امروزه با وجود ابزارهای متفاوت رسانه ای 
و اطالع رسانی، دشمنان نیز رویکرد 
کشورها از حالت  خود را در حمله به 
جنگ مستقیم نظامی، به مدل های 
تهاجمی نرم مانند تهاجم فرهنگی و 
جنگ های شناختی تغییر داده اند؛ 
که می تواند خواسته های آنها  تغییری 
را با هزینه های بسیار پایین و با قدرت 

بیشتر برآورده سازد.
هجوم به افکار و فرهنگ عمومی یک 
جامعه می تواند به راحتی پایه های قدرت 
یک کشور را سست نموده و بهره برداران 
از این حوزه را به خواسته های شوم خود 
نزدیک سازد. هجمه اعتقادی و فرهنگی 
می تواند یک جامعه را از درون سست، 

تهی  و تزلزل پذیر نماید. 
لذا بحث از مهندسی فرهنگی و مدیریت 
فرهنگی نیز در راستای همین رفتار نظام 
سلطه شکل جدیدی به خود خواهد 
که جایگاه خود را از  گرفت؛ موضوعی 
ساختار نظامی و جنگی جدا، و به بستر 
فرهنگ و رفتار یک جامعه وارد خواهد 
کرد و به صورت ناخواسته، سربازان و 
مدافعان و اهداف آن نیز از قشر نظامی 
جامعه به قشر فرهنگی جامعه تغییر 

خواهد کرد.
در این جنگ، دیگر از خون و سالح و 
کریز خبری نیست، برعکس این نوع  خا
از هجوم، آرام و زیبا، با لباس هنر و تمدن، 
و با شعارهای زیبا و عوام فریب در بین 
افکار و ارزش های یک کشور رسوخ کرده 

و قله های اقتدار یک ملت را یک به یک 
فتح می نماید و تا جایی پیش می رود که 
راسخان را متحجر و جاهالن را منجی نشان 
می دهد. بی بندوباری را کمال و ایمان 
را بخشی از ذهنیت پوسیده قدیمیان 
کند. و تا آنجا پیش خواهد  بازگو می 
رفت که فرهنگ یک ملت از درون تهی 
و بی ارزش شود و آنگاه است که ارزش ها 
و باورهای غلط خود را جایگزین باورهای 

یک جامعه می نماید.
 امپریالیسم فرهنگی دقیقًا یعنی همین! 
نظریه ای که سال ها قبل هربت شیلر آن 
ح کرد و خود دشمنان نیز به این  را مطر

سیستم تهاجمی اعتراف می نمایند.
از مجموع 16۰ تعاریفی که از فرهنگ در 

عرف بین الملل شده است، تقریبًا همه 
که فرهنگ  به این تعریف اذعان دارند 
مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش ها، 
هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، 
آداب و رسوم، سنت ها و به طور خالصه، 
کلیه آموخته ها و عاداتي است که یك انسان 

کند.  به عنوان عضو جامعه اخذ می 
لذا چند وجهی بودن و به قول معروف، 
کم وبیش  ترکیبی بودن این جنگ نیز 
کند و بازیگران این  خود را نمایان می 
عرصه از تمام ظرفیت های خود در 
همه جهات برای حمله به فرهنگ یک 
جامعه بهره خواهند برد. لذا جامعه ای 
می تواند در مقابل تهدیدات تاب آوری 
که در مرحله اول  الزم را داشته باشد 
تمامی درگاه های نفوذ دشمن را در این 
خصوص شناسایی نماید و در مرحله 
دوم، بتواند راه مقابله با این تهدیدات 

را طراحی و عملیاتی نماید. 
طراحی این مسیر نیاز به دانش مهندسی 
فرهنگی و مدیریت رسانه ای باال، شناخت 
کافی نسبت به نیازهای فرهنگی جامعه 
و رصد و پایش مستمر و پرقدرت در این 
حوزه دارد. برای رسیدن به این شاخص 
کز متولی فرهنگ  الزم است سازمان ها و مرا
کشور نسبت به ایجاد ساختاری  در 
توانمند در حوزه دفاع فرهنگی، اقدام 
عملی نموده و با ایجاد تیم های رصد و 
پایش، برنامه ریز و آینده پژوه و تیم های 
عملیاتی، این اقدامات را شناسایی، 

معرفی و خنثی نمایند.
یکی از راه های اصلی برای مدیریت فرهنگی 
گران نیز  در جامعه که بسیاری از تحلیل 
به آن اشاره می نمایند، افزایش سطح 
سواد رسانه ای در جامعه است. سواد 
رسانه ای یا دانش رسانه ای به اطالعاتی 
گفته می شود که قوه تحلیل افراد را باال 

برده و امکان تشخیص را برای آنها فراهم 
می سازد.  بدون شک افرادی که دارای 
سطح سواد باالتری در این حوزه هستند، 
به راحتی مطالب خام و جهت دار دشمن 
را که به قصد تخریب افکار عمومی تولید 
می شود، نپذیرفته و در مقابل این رفتار، 
کنشی نشان نمی دهند یا نسبت به آن،  وا

کنش دفاعی دارند.  وا
کمتری از  که از میزان  برعکس، افرادی 
این دانش بهره برده اند، به راحتی تحت 
تأثیر آن قرار گرفته و عکس العمل نشان 
می دهند؛ بدون آنکه از صحت وسقم 
آن مطلع باشند. این افراد که بیشتر نیز 
جوان هستند، بر اساس همین اطالعات 
کنند  غلط، اقدام به انجام کارهایی می 
که باعث افزایش تنش در جامعه نیز 
خواهد شد. نمونه بارز این مدل رفتار را 
می توان در اغتشاشات سال های اخیر 

مشاهده نمود.
نکته دیگر اینکه جامعه تاب آور اصواًل در 
مقابل فشارها به سیستم مشارکت مدنی 
روی می آورد و کمک و همدلی مؤمنانه را 
راهی برای خروج از وضعیت سخت برای 
اقشار ضعیف جامعه ایجاد می نماید و 
کند با ایجاد توازن در سطح  تالش می 
عمومی جامعه، به ساختاری پایدار رسیده 

و برابری اجتماعی را ایجاد کند. 
ایجاد برابری اجتماعی خود یکی از 
با  برای مقابله  راهکارهای مناسب 
تهدیدات فرهنگی است. عالوه بر اینکه 
این نوع همدلی نوعی سازگاری در بین 
اقشار مختلف جامعه به وجود می آورد 
و باعث همراهی افراد در مواقع فشار 

عمومی می شود. 
کثری به  در مواقعی که دشمن، فشار حدا
کند، به طور معمول عده  کشور وارد می 
گیری های  زیادی به هر دلیلی از سخت 
کوتاه آمده و فشار  اجتماعی و هویتی 
اقتصادی را بهانه ای برای وارد نشدن 
کنند که این خود یکی از  در این حوزه می 
درگاه های نفوذ و تغییر در ساختار فرهنگی 
یک کشور است. شناخت صحیح از امثال 
این درگاه ها و کنترل نفوذ و مقابله با آن 
از جمله اهداف مهندسی و مدیریت 

فرهنگی خواهد بود.
کشور،  امید است مدیران فرهنگی 
مسئوالن، اساتید و سایر گروه هایی که 
داعیه امور فرهنگی را دارند، با شناخت 
این رویکرد، اقدامی عملیاتی و همه جانبه 
در این زمینه نمایند تا این عرصه، تبدیل 
به عرصه ای بزرگ برای ایجاد تاب آوری 
گردد. این روزها  و پشتیبانی از نظام 
پشتیبان ولی فقیه بودن، اصلی مهم 
در اصول انقالبی ماست تا هرگز به این 
مملکت آسیب نرسد و این پشتیبانی، 
نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی و شناختی 

و اعتقادی است. 

مدیریت فرهنگی و ارتقای 
تاب آوری اجتماعی

دکتر محمد حسین اسمعیلی
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 از آنجایی که در دهه اخیر ماهیت 
تهدیدات در کشور ما تغییر کرده و 
به یک ماهیت پویا و ترکیبی از تهدیدات 
نرم، نیمه سخت و سخت تبدیل شده 
است لذا دشمنان تهدیدات هیبریدی 
یا ترکیبی را در دستور کار خود قرار داده 
اند و  این طیف تهدیدات عبارت است 
از تهدیدات امنیتی، نظامی، سایبری، 
اقتصادی و فرهنگی که بصورت ترکیبی 
و هیبریدی از آن استفاده می شود.

کنش مناسب  گاهی و وا آموزش،آ
در برابر این تهدیدات در تمام ارکان 
جامعه اهمیت بسزایی دارد.در این 
راستا توانمندسازی زنان به منظور 
استفاده از ظرفیت این قشر در جهت 
مصون سازی جامعه موضوعی است 
که سازمان پدافند غیرعامل در دستور 

کار خود قرار داده است.
با توجه به کارکردهای پدافند غیرعامل 
 ، یستی ز فند  ا پد ی  ها ه  ز حو ر  د
شیمیایی،سایبری، پرتوی، مردم محور 
،کالبدی و ... می توان نقش زنان را در 
این حوزه احصا نمود.به عنوان مثال در 
پدافند زیستی با توجه به انواع تهدیدات 
زیستی کارکرد اختصاصی زنان در سبک 
زندگی،آداب تغذیه ،بهداشت و سالمت 

خانواده مشهود می باشد.
همچنین زن نیمی از پیکره اجتماع 
است که به لحاظ نقش فردی و اجتماعی 
خود می توانند در راستای ماموریت 
های سازمان پدافند غیرعامل، نقش 
موثری داشته باشند. شخصیت، 
گمان در  رفتار، فرهنگ و اندیشه او بی  
گیری جامعه امن به ویژه در برابر  شکل 
هجمه ها و تهدیدات مختلف از طرف 

دشمنان، تاثیر بسزایی دارد.
 زنان به دلیل نقش های چندگانه
 خود در خانواده )نقش مادری، همسری،

دختری،خواهری(، انسان هایی مؤثر 
بر فرآیند تحول و پویایی در مدیریت 
بحران  می باشند. آنان هم می توانند 
تأثیرگذار بر روند کلی حرکت در مدیریت 

بحران باشند و هم می توانند هدایتگر 
و تغییردهنده رفتارها و منش ها در 

مناطق آسیب دیده باشند. 
همچنان که ویژگی های فطری و ذاتی 

زنان موجب گشته که ایشان از دیرباز 
در برخی زمینه ها، همانند زمینه های 
تربیتی و پرورشی موفق تر از مردان 
گی های مدیریتی زنان نیز  باشند، ویژ
به شرط آنکه با قابلیت و دانش الزم 
همراه باشد، می تواند در بسیاری از 
فعالیت های اجتماعی، اقتصادی از 
جمله فعالیت های آموزشی، پرورشی، 

بهداشتی و هنری، موفقیت را برای 
زنان به همراه بیاورد. عالوه بر آن، 
کارشناسان  مطالعات روانشناختی 
که زنان در مقابل  بیانگر این است 
تنش، اضطراب و استرس آسیب پذیرتر 
از مردان هستند. در صورتی که برنامه ها 
در مدیریت بحران، با نیازهای روحی 
و فطری زنان هماهنگ شد، می توان 
کمک آنها بسیاری از معضالت و  با 
مشکالت در شرایط بحرانی را حل 
نمود. زنان به دلیل احساسات و 
عواطف غریزی در شرایط بحران با 
ایجاد روابط عاطفی برای آنهایی که 
نیاز به مراقبت و پرستاری دارند ،حضور 
موثری خواهد داشت. به عبارت دیگر 
در چرخه مدیریت بحران، نقش زنان 
قبل از وقوع بحران،حین بحران و پس 

از بحران به عنوان هدایتگر در خانواده 
بسیار پررنگ است.

 برای فراهم ساختن نقش هدایتگرانه 
زنان در مدیریت بحران، مشارکت 
گاهانه آنان در این فرآیند بسیار حائز  آ
اهمیت است. مهم ترین حوزه ای که 
کار زن  در مدیریت بحران تحت تأثیر 
گیرد حوزه تعلیم و تربیت است.  قرار می 
به عبارتی قبل از بحران زنان با نقش 
تربیتی می توانند خانواده را جهت 

مقابله با بحران آماده سازند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه زن هم 
کننده نسل است و هم  مادر و تربیت 
می تواند پزشک، وکیل، سیاستمدار 
و. .. باشد و همچنین در خانواده و 
محیط اطراف و جامعه تاثیر بسزایی 

گر در سطح باالیی از فرهنگ  دارد، ا
گاهی باشد و بر اساس ارزش های  و آ
اسالم به رشد و تربیت نسل بپردازد، 
خانواده ایمن باقی می ماند و در نتیجه 
جامعه سالم خواهد ماند و عکس این 

موضوع نیز صادق است. 
بیداری یک جامعه اسالمی از بیداری 
فرزندان آن جامعه و از تمام عناصر تشکیل 
گر به ساختار  دهنده آن آغاز می شود و ا
جامعه خویش نگاهی بیندازیم حتمًا 
درخواهیم یافت که همانا خانواده عنصر 
تشکیل دهنده واقعی همه جوامع است 
و نیز می دانیم که زن دریچه اطمینان 
که زن  گفته می شود  خانواده است. 
نیمی از جامعه است اما زن همة جامعه 
است؛ زیرا زن نیمی از جامعه و سازندة 

نیم دیگر آن است.  
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ضرورت تقویت نقش زنان 
در پدافند غیرعامل

دکتر مهناز میرزاابراهیم طهرانی

  زنان به دلیل نقش های چندگانه 
خ�ود در خان�واده، انس�ان هایی 
مؤث�ر ب�ر فرآیند تحول و پویایی در 
مدیری�ت بحران  می باش�ند. آنان 
ه�م می توانن�د تأثیرگ�ذار بر روند 
کل�ی حرک�ت در مدیری�ت بحران 
باش�ند و هم م�ی توانند هدایتگر و 
تغییردهن�ده رفتارها و منش ها در 

مناطق آسیب دیده باشند

  گفت�ه می ش�ود ک�ه زن نیمی از 
جامعه است اما زن همة جامعه است؛ 
زیرا زن نیمی از جامعه و سازندة نیم 

دیگر آن است   



استاد دانشگاه و صاحب نظر 
گوید  رتباطات می  ا و  رسانه 
کنش هم عرض، راهبرد فعال و  وا
راهبرد بازدارندگی، 3 شیوه مقابله 
با جنگ شناختی است که می تواند 
راهبردهای ما در برابر جنگ شناختی 
که دشمن علیه ما به راه انداخته است 

را تشکیل دهد.
کبر نصراللهی، رئیس دانشکده  ا
ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکزی 
گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه  در 
گفت: با توجه به تغییراتی  »عماد« 
که در تکنولوژی شکل گرفته، روابط 
گری  کنش  انسان ها و شیوه های 
در حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی دستخوش تغییر شده 
است و این تغییرات با شیب مالیم 

کند. حرکت می 
وی با بیان اینکه تغییرات در تکنولوژی 
ارتباطی باعث شد که در حوزه های 
مختلف زندگی بشر نیز تغییراتی شکل 
بگیرد، افزود: این قضیه مربوط به حوزه 
خاصی نمی شود و روابط خانوادگی، 
و   اقتصادی، سیاسی  گری  کنش 

اجتماعی و بسیاری از حوزه های دیگر 
را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین 
که  پدافند غیرعامل و ساختارهایی 
برای مدیریت بحران در کشور وجود 
دارد هم از این تغییر و تحوالت تأثیر 

می پذیرند.
گر بخواهیم جزئی تر به  وی توضیح داد: ا
این موضوع بپردازیم، تکنولوژی های 
ارتباطی باعث شده است تا هر فردی، 
هر پیامی را در هر زمانی و به هر زبانی و 

به هر جایی که اراده کند بفرستد.

رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه 
آزاد تهران مرکزی تشریح کرد: فضای 
رسانه ای و فضای افکار عمومی در 
اختیار و انحصار فرد و تشکیالت خاصی 
نیست و همه افراد حقیقی و حقوقی 
می توانند تولید کننده و توزیع کننده 
پیام و محتوا باشند. برخالف گذشته که 
به دلیل نبود تکنولوژی، تولید و انتشار 
کمان و کشورهای  اخبار در اختیار حا
معدودی بود اما امروزه تولید محتوا 
در اختیار همه افراد جامعه قرار دارد 

و هر کس باتوجه به نیاز و ظرفیتش از 
این موضوع برخوردار است.

وی تصریح کرد: اما نکته حائز اهمیت 
که مانعی برای ارتباطات  آن است 
وجود ندارد و هرکس با گوشی هوشمند 
می تواند یک رسانه باشد و همزمان 
با وقوع رویدادهای پیرامون خود، 

خبری منتشر کند.
این استاد ارتباطات در ادامه گفت: 
که ممکن است در  یکی از مواردی 
جامعه بحران ایجاد کند، درک نکردن 
تغییر و تحوالت است. چون یک بازیگر 
کمیتی نیست  فقط بازیگر رسمی حا
و ممکن است با هویتی ناشناخته، 
گاهانه یا  بدون مسئولیت پذیری، آ
گاهانه بحران خبری را در جامعه  ناآ
گر پدافند  ایجاد یا تشدید کند. پس ا
غیرعامل را مجموعه ای از اقدامات 
که باعث  نرم افزاری و غیرمسلحانه 
کنیم،  بازدارندگی می شود، تعریف 
درک درست از بحران  ها باعث می شود 
آسیب پذیری کم شود و تاب آوری و 
بازدارندگی افزایش یابد. پس پدافند 
سایبری از موضوعات اساسی و مهم 

در حوزه پدافند غیرعامل است.
نصراللهی در توصیف انواع جنگ ها 
توضیح داد: جنگ سخت، جنگ نرم، 
شبیخون فرهنگی و جنگ شناختی 
از انواع جنگ های حال حاضر است. 
می توان جنگ شناختی را شکِل 
پیشرفته تر، تکامل یافته تر و موثرتر 
از جنگ فرهنگی و نرم دانست چون 
حوزه شناخت انسانها را هدف قرار 
که  می دهد. برخالف جنگ سخت 
دارای نشانه و عالمت بوده و طرف 
مقابل مشخص است؛ در جنگ 
شناختی طرف مقابل به صورت 
کند تا در  پیچیده و مرموز عمل می 

ذهن مخاطب تأثیر بگذارد.
 این صاحب نظر رسانه و ارتباطات 
کرد: مقام معظم رهبری  تصریح 
در مورد تبیین جنگ های مختلف 
کار برده اند که  ادبیات مختلفی را به 
این ادبیات شدت نگرانی و عمق 
شناخت ایشان از جنگ ها را نشان 
می دهد. برای مثال ابتدا هشدارهایی 
را نسبت به تهاجم فرهنگی، جنگ نرم 
اعالم کردند و به دنبال آن از شبیخون 
فرهنگی و ناتوی فرهنگی نام بردند. 
این ادبیات نشان از تسلط رهبر معظم 
انقالب بر انواع جنگ های شناختی 

دشمن است.
کرد: جنگ نرم از  او در ادامه بیان 
که پنهان  دسته جنگ هایی است 

گفت وگوی »عماد« با دکتر اکبر نصراللهی استاد علوم ارتباطات

 پدافند غیرعامل و بازدارندگی 
در برابر جنگ شناختی
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بوده و افراد غیرمتخصص قادر به 
درک آن نیستند از طرفی این جنگ 
تأثیرگذاری بیشتری دارد و تفکر افراد 
گاهی  را مورد هدف قرار می دهد 
این جنِگ پیچیده باعث می شود 
افراد داخلی و وطنی همانند افراد 
مهاجم عمل کرده و برنامه های آن ها 

را محقق کنند.
نصراللهی در خصوص راه های مقابله 
و افزایش تاب آوری ملی در برابر 
گفت: تنها راه حل  جنگ شناختی 
ایستادگی در برابر جنگ شناختی 
دشمن، راهبرِد هم عرض است. یعنی 
گر عمده ترین ابزار جنگ شناختی را  ا
رسانه ها بدانیم، باید در حوزه های 
رسانه و مولتی مدیا خود را تقویت 
کنیم. پس همه نهادهای ارتباطی 
از جمله رسانه ها، وزارت ارشاد، 
سازمان تبلیغات و... باید بتوانند 
شناخت و بصیرت درست به مردم 
بدهند و نیازهای خبری، اطالعاتی 
کز  و رسانه ای افکار عمومی در مرا
تولید اندیشه و خبر ایجاد شود. به 
عبارتی جامعه باید اطالعات و اخبار 
موثق خودش را از رسانه های داخلی 
کند تا نیازی به رسانه های  تأمین 

بیگانه ایجاد نشود.
کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه در 
گر رسانه های داخلی  ادامه افزود: ا
بتوانند نیاز خبری و اطالعاتی جامعه 
کز  گر رسانه ها و مرا کنند ا را تأمین 
محتوای خارجی هم در دسترس 
باشند نمی توانند تأثیرگذار باشند چون 
رسانه های داخلی با تقویت ذهنی و 
سواد رسانه ای، جامعه را از جنگ 

شناختی نجات می دهند.
او در ادامه با بیان اینکه 3 راهکار برای 
مقابله با جنگ شناختی دشمن 
کنش هم عرض،  وجود دارد، گفت: وا
راهبرد فعال و راهبرد بازدارندگی، 3 
شیوه مقابله با جنگ شناختی است 
کنش هم  که بهترین راه همان وا
عرض است. در راهبرد بازدارندگی 
سواد رسانه ای، مردم تا اندازه ای 
که دشمن هرگز نتواند  باال می رود 
در افکار عمومی جامعه تأثیر بگذارد 
کافی  گاهی و آموزش  که مردم آ چرا 
را دیده اند و خالء برای نفوذ دشمن 

وجود ندارد. 
این استاد دانشگاه توضیح داد: به 
گرفتن این  عبارتی دشمن با درنظر 
نکته که جنگ شناختی هزینه زیادی 
برایش دارد و نمی تواند در جامعه 
تأثیرگذار باشد از انجام این جنگ 

منصرف می شود پس در شرایط کرونا 
و تحریم باید بیشتر به فکر آموزش، 
گاهی مردم باشیم و با  سرگرمی و آ
کافی در افکار عمومی نقش  گاهی  آ

راهبرد بازدارنده را ایفا کنیم.
کرد: موضوع  نصراللهی خاطرنشان 
بعدی راهبرد فعال و فوق فعال برای 
مقابله با جنگ شناختی دشمن است 

در این راهبرد رسانه ها و مسئوالن در 
حوزه جنگ نرم و بحث های فرهنگی 
منتظِر ایجاد اتفاق نمی مانند تا بعد 
کنشی  با آن مقابله کنند و برخورد وا
ذ  نفو ز ا قبل  بلکه  شند  با شته  ا د
دشمن، افکار عمومی مردم را تحت 
تأثیر قرار می دهند که بنا به فرموده 
گر جریان تحریف  مقام معظم رهبری ا
اتفاق بیفتد رسانه ها و بخش های 
مسئول باید با اتخاذ راهبرد فعال و 
کار شوند و اقدامات  فوق فعال وارد 

الزم را انجام دهند.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه 
آزاد تهران مرکزی افزود: رویکردها را 
می توان به سنتی و تعاملی تقسیم 
که در رویکرد سنتی  کنیم  بندی 
بسیاری از واقعیات انکار می شود و 
گر رویکرد تعاملی  ما نمی پذیریم اما ا
باشد قبل از اینکه واقعیتی به ما 
تحمیل شود و تاب آوری جامعه را 
کاهش دهد؛ رویکرد تعاملی را اتخاذ 

کنیم. می 
نصراللهی ادامه داد: در بحث پدافند 
غیرعامل سایبری و جنگ شناختی، 
هدف کشور ما در توقف و جلوگیری 

از جنگ شناختی نیست بلکه هدف 
بازدارندگی و اثرگذاری بر شرایط است 
که با راهبرد فوِق فعال می تواند 

تأثیرگذار باشد. 
گفته این صاحب نظر رسانه و  به 
ارتباطات، ما در حوزه نظامی تجربه 
خوبی در این زمینه داریم، آمریکا سال ها 
کند  موضوع حمله به ایران را مطرح می 
اما علت بازدارندگی از حمله، توان باالی 
دفاعی و موشکی نیروهای مسلح کشور 
است. آمریکا می داند در صورت حمله 
هرگز نمی تواند به اهداف خود دست 
پیدا کند و ضرر حمله نظامی به ایران 
به مراتب از سود آن بیشتر است اما در 
سایر حوزه های حساس مانند فضای 
سایبر و رسانه ای، ما از توان بازدارنده 
برخوردار نیستیم و شاهد جنگ تمام 
کشور هستیم.  عیار شناختی علیه 
چون دشمن با تمام توان رسانه ای 
خود هر روز افکار عمومی جامعه را 
مورد حمله قرار می دهد. به تعبیر 
مقام معظم رهبری ما در محاصره 
گرفتیم و جوانان باید  تبلیغاتی قرار 
در شکستن این محاصره تبلیغاتی 

پیشگام باشند.

  درک درس�ت از بحران  ه�ا 
آسیب پذیری را کم و بازدارندگی و 

تاب آوری را افزایش می دهد

  جنگ شناختی شکِل پیشرفته تر، 
تکام�ل یافته ت�ر و موثرتر از جنگ 

فرهنگی و نرم است

  تنها راه حل ایس�تادگی در برابر 
جنگ ش�ناختی دش�من، راهبرِد 

 

هم عرض است
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 تفاهم نامه راهبردی همکاری مشترک 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان 
بسیج مستضعفین از سوی سردار دکتر غالمرضا 
جاللی و سردار غالمرضا سلیمانی با حضور 
جمعی از معاونین و مدیران هر دو سازمان به 

امضا رسید.
فند  ا پد ن  کال یت  ر مو ما سه  تبیین   

غیرعامل
سردار دکتر غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در مراسم امضای این تفاهنامه 
همکاری، با بیان اینکه ماموریت های سازمان 
کشور با توجه به مطالبات و  پدافند غیرعامل 
توصیه های مقام معظم رهبری در راستای 
کشور و پایداری ملی ترسیم  ارتقای تاب آوری 
کالن از  کرد: سه ماموریت  شده است، تصریح 
سوی مقام معظم رهبری به سازمان پدافند 

غیرعامل کشور محول شده است.
وی ادامه داد: نخستین ماموریت ابالغی از سوی 
معظم له، حفاظت و صیانت از زیرساخت های 
کشور و حفظ تداوم کارکردهای آن است. ماموریت 
دوم نیز حفاظت و صیانت از مردم در حوزه دفاع 
غیرنظامی و مردم محور است و حوزه پاسخ غیرعامل 
نیز که در واقع پاسخ پدافندی به تهدیدات است 
حوزه سوم ماموریت سازمان پدافند غیرعامل را 

شامل می شود.
سردار دکتر جاللی با بیان اینکه در اساسنامه 
سازمان پدافند غیرعامل کشور که به تصویب مقام 
معظم رهبری رسیده است وظایف سازمان های 
مختلف و بخش های دولتی و نظامی در ارتباط با 
پدافند غیرعامل تعیین تکلیف شده است، تصریح 
کرد: از همین رو سازمان پدافند غیرعامل کشور 

مطالبات مقام معظم رهبری را در قالب اجرای 
برنامه های مشترک با سازمان ها و نهادها مورد 

پیگیری قرار داده است.
کرد: بسیاری از فعالیت های  وی خاطرنشان 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان بسیج 
مستضعفین مشترک بوده و با یکدیگر همپوشانی 
دارد. از همین رو بسیاری از این ماموریت ها 
در قالب برنامه های مشترک همکاری قابل 

تعریف است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: 
باید همسو و هم افزا در راستای ماموریت های 
کنیم تا از  محوله مقام معظم رهبری تالش 
کثر ظرفیت ها بهره ببریم و ناهماهنگی ها  حدا

را به حداقل برسانیم.
 پیشنهاد عضویت رئیس سازمان بسیج 

در کمیته دائمی پدافند غیرعامل
به گفته سردار دکتر جاللی، بسیج ظرفیتی بی بدیل 
و سازمان یافته در کشور است که در تمام شرایط 
کنند و  حساس و بحرانی کشور نقش آفرینی می 
می توان این ظرفیت را در راستای نهادینه کردن 
کشور در ارکان و  رویکردهای پدافند غیرعامل 

کار گرفت. بخش های مختلف کشور به 
کمیته دائمی  سردار جاللی با اشاره به ساختار 
کل  کشور به ریاست ستاد  پدافند غیرعامل 
نیروهای مسلح تصریح کرد: در این کمیته  غیر از 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، سه تن از وزرای دولت و 
کمیسیون امنیت ملی مجلس و یکی از  رئیس 
معاونان ستاد کل نیروی مسلح عضویت دارند. 
البته در اساسنامه جدید شورای عالی پدافند 
غیرعامل پیشنهاد عضویت رئیس سازمان بسیج 

ح کردیم. مستضعفین را مطر
زمایش  400 ر از  نه بیش   برگزاری ساال

تخصصی در کشور
وی با اشاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل 
کشور ساالنه بیش از 4۰۰ مانور تخصصی در 
کند، افزود:  حوزه های زیرساختی کشور برگزار می 
عمده افراد مشارکت کننده در این مانور از اعضای 
بسیج هستند و این نشانه بصیرت، شجاعت و 
روحیه انقالبی نیروهای بسیجی برای توسعه 
کشور است. سردار دکتر جاللی با  و پیشرفت 
اشاره به تفاهم نامه راهبردی همکاری بین 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان بسیج 
مستضعفین گفت: خروجی هر تفاهم نامه باید 
که تبدیل به برنامه  راهبردهای اجرایی باشد 
شده و در سطوح و الیه های مختلف شکل اجرا 
به خود بگیرد. وی با اشاره به زمینه های مشترک 
همکاری بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و 
سازمان بسیج همچون حوزه های پدافند شهری 
کمیته  کرد یک  و پدافند مردم محور پیشنهاد 
راهبردی مشترک و دائمی بین سازمان پدافند 
کشور و سازمان بسیج مستضعفین  غیرعامل 
تشکیل شود تا براساس تعریف ماموریت های 
ح های اقدام  مشترک به فعالیت پرداخت و طر

مشترک را تدوین کند.
 فرمانده بسیج، مقام معظم رهبری است 

سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین نیز در این مراسم با بیان اینکه بسیج 
متعلق به انقالب اسالمی است، گفت: فرمانده 
بسیج، مقام معظم رهبری است و مأموریت ویژه 

بسیج، تحکیم پیوند میان امام و امت است.
وی با بیان اینکه سازمان بسیج مستضعفین 
گذشته  کشور، از  و سازمان پدافند غیرعامل 
همکاری خوبی در حوزه های مختلف داشته اند، 
کرد: بسیاری از ماموریت های سازمان  تصریح 
کار سازمان  کشور در دستور  پدافند غیرعامل 

بسیج نیز قرار دارد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: با 
توجه به گستردگی فعالیت های بسیج در حوزه های 
مختلف، همکاری و هم افزایی با سازمان پدافند 
غیرعامل کشور می تواند به هدایت بهتر و موثرتر 
کمک شایان  تالش ها و ظرفیت های موجود 

توجهی داشته باشد.
 آمادگی بسیج برای همکاری با پدافند 

غیرعامل کشور در صیانت از مردم

سردار سلیمانی با بیان اینکه ما در سازمان بسیج 
مستضعفین آمادگی خود را برای همکاری با سازمان 
پدافند غیرعامل کشور در صیانت از مردم اعالم 
کرد: افزایش همکاری ها  می کنیم، خاطرنشان 
با توجه به حساسیت ها و ضرورت های موجود 
روز به روز بیشتر احساس می شود. به ویژه در 
زمینه فعالیت های مردم محور، ظرفیت های 
مشترک همکاری بسیاری وجود دارد که می تواند 
به عنوان فصل مشترک همکاری، آغازی برای 
توسعه هم افزایی ها باشد.  رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین پدافند غیرعامل را از مهم ترین رویکردها 
و راهبردها در حوزه ارتقای تاب آوری توصیف و 
کرد: با توجه به ظرفیت های بسیج در  تصریح 
حوزه های مختلف به ویژه در حوزه سازماندهی 
نیروها در شهرها، می توان از این توان برای انجام 
اقدامات مشترک با سازمان پدافند غیرعامل کشور 

در حوزه پدافند شهری، بهره برد.
 محله محوری راهبرد مشترک سازمان بسیج 

و سازمان پدافند غیرعامل کشور
وی با بیان اینکه محله محوری راهبرد مشترک 
سازمان بسیج و سازمان پدافند غیرعامل کشور 
در صیانت از مردم است، توضیح داد: بسیج در 
حال حاضر رویکرد خود را در زمینه محله محوری 
متمرکز ساخته است و احیای پایگاه مقاومت بسیج 
با محوریت مساجد و در قالب قرارگاه های محله 
کار قرار دارد. با توجه به اینکه یکی از  در دستور 
ماموریت های اساسی سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در حوزه پدافند مردم محور تعریف می شود، 
این رویکرد مشترک نیز ظرفیت بسیار خوب 
برای هم همکاری و هم افزایی بین دو سازمان 

فراهم کرده است.
 آمادگی بسیج برای همکاری در رزمایش های 

پدافندی
سردار سلیمانی با بیان اینکه رسالت بسیج به 
کننده نیاز دستگاه های نظام  عنوان تکمیل 
مقدس جمهوری اسالمی ایران این است که تا 
حد توان به یاری سایر دستگاه آمده و توان بسیج 
کنندگی و سازماندهی خود را در اختیار آنها قرار دهد، 
تصریح کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت آمادگی  
کشور در برابر تهدیدات و ارتقای تاب آوری کشور، 
بسیج آماده است، سازمان پدافند غیرعامل کشور 

را در رزمایش های پدافندی یاری کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل 
کشور و سازمان بسیج به عنوان دو سازمان 
همسو می توانند همکاری های بسیار خوب و 
گفت: ما  هماهنگی با یکدیگر داشته باشند، 
کمیته راهبردی مشترک استقبال  از تشکیل 

کنیم و آماده همکاری هستیم. می 
 جزئیات تفاهم نامه همکاری مشترک

الزم به ذکر است هدف اصلی تفاهمنامه منعقده 
بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان بسیج 
کثری از ظرفیت های  مستضعفین، استفاده حدا
بی بدیل بسیج در ارتقای آمادگی های عمومی و 
ارتقای تاب آوری ملی است.حوزه های آموزش و 
گاهی بخشی، تسهیل  پژوهش، اطالع رسانی و آ
مدیریت بحران، فعال سازی ظرفیت های عملیاتی 
و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات نوین از جمله 
کلیدی این تفاهم نامه است.  سرفصل های 
این تفاهم نامه در راستای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( تدوین شده است 
که بهره مندی از »کار بسیجی« در ارتقای آمادگی 
کشور در برابر تهدیدات را یک اصل  و مصونیت 

راهبردی تعیین فرموده اند.

همکاری راهبردی پدافند 
 غیرعامل و بسیج
در »صیانت از زیرساخت ها« 
و »حفاظت از مردم«
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 ادای احترام به مقام عالی 
شهدای مدافع سالمت...

برای دانلود فایل الکترونیکی ویژه نامه کافی است با تلفن همراهتان این کد را اسکن کنید.


