
با گفته ها و نوشته هایی از:
•  سردار دکتر غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

•   امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح
• سردار دکتر محسن ساسانی جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور

کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور •  سردار مهندس عبداهلل جاللی معاون هماهنگ 
•  سردار دکتر محمدرضا کائینی معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور
• حجت االسالم و المسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

•   دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی
•  دکتر رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی

• دکتر حسن بنیانیان عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
• دکتر شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد

• دکتر وحید جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  
• دکتر محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
• دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  

•  دکتر محمد اسکندری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور
•  و...
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   کندوکاوی در نسبت
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 و الگوی مقاومت فعال 

سردار دکتر جاللی

  بازآرایی دفاع غیرعامل
  در دولت سیزدهم

دکتر رسول جلیلی

  تولید قدرت
 در فضای سایبری

حجت االسالم مصباحی مقدم

 وابسته سازی غذا به خارج 
عدول از پدافند غیرعامل



سردار شهید پدافندغیرعامل
 شهید فخری زاده، فخر شهدای هسته ای و جزو سرداران شهید پدافند غیر عامل است. این شهید با اقدامات مجاهدانه و نشر دانش خود، سنگ  بنای پروژه های عظیم 
 علمی دفاعی را ایجاد و شاگردانی مکتبی و انقالبی تربیت کرده است که راه او را ادامه خواهند داد و این علم هیچ گاه بر زمین نخواهد ماند. خاصیت مردان بزرگی همچون شهید 
 حاج قاسم سلیمانی، طهرانی مقدم و فخری زاده این است که در زمان حیات تکیه گاه مردم و الهام بخش نسل جوان و پس از شهادت سبب ساز اتحاد و انسجام ملت 

در ایستادگی در برابر دشمنان خواهند بود.
سردار غالمرضا جاللی
11آذر 1۳۹۹



َّهِ وَعَُدوَّكُم  َّةٍ وَمِن رِباِط الخَیلِ تُرِهبوَن بِهِ عَُدوَّ الل وَأَعِّدوا لَهُم َما استَطَعتُم مِن قُو
َّهِ  َُّه یَعلَمُهُم وَما تُنفِقوا مِن َشیءٍ فی َسبیلِ الل وَآخَریَن مِن دونِهِم ال تَعلَمونَهُُم الل

یُوَفَّ إِلَیكُم وَأَنتُم ال تُظلَموَن

هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها ]= دشمنان [، آماده سازید! و )همچنین( اسبهای ورزیده )برای میدان نبرد(، تا به وسیله 
آن،  دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و )همچنین( گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد! و 

هر چه در راه خدا )و تقویت بنیه دفاعی اسالم( انفاق کنید، بطور کامل به شما بازگردانده می شود، و به شما ستم نخواهد شد!

سوره مبارکه األنفال آیه ۶0



حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهمیت 
کید کردند: در مقابل شیوه های پیچیده  تهاجم دشمنان،  روزافزون پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدهای نوشونده  دشمنان، تأ
 هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ مقابله 

ً
پدافند غیرعامل نیز باید کامال

گر مدیران  کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای توجه مسئوالن در همه ی بخش ها به اهمیت پدافند غیرعامل را الزم دانستند و افزودند: ا
 
ً
کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیرعامل به طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدیدهای بعضا

 

 غیر قابل جبران قرار خواهد گرفت؛ 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.

مسئوالن نظامی و 
 غیرنظامی باید 

با پدافند غیرعامل 
 همکاری کامل
 داشته باشند

1397/08/06



فهرست

یژه نامه نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400    و
8 لغایت 14 آبان ماه - »پدافند غیرعامل؛ ایران پایدار«
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موقعیت سلمان فارسی  

   تهیه و تدوین در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
پدافند غیرعامل کشور

با تقدیر از معاونین ارجمند، جانشینان محترم قرارگاه ها، روسای 
کز سازمان پدافند غیرعامل کشور گرانقدر دفاتر و مرا
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سخن سردبیر
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کری  احیای ساختار ارزی و الگوی پدافند اقتصادی/ دکتر مجید شا
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با گفته ها و نوشته هایی از:
•  سردار دکتر غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

•   امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح
• سردار دکتر محسن ساسانی جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور

کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور •  سردار مهندس عبداهلل جاللی معاون هماهنگ 
•  سردار دکتر محمدرضا کائینی معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور
• حجت االسالم و المسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

•   دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی
•  دکتر رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی

• دکتر حسن بنیانیان عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
• دکتر شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد

• دکتر وحید جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  
• دکتر محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
• دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  

•  دکتر محمد اسکندری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور
•  و...

 نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400 
 8لغایت 14 آبان ماه  
ویژه نامه تبیینی - تحلیلی

   کندوکاوی در نسبت
  پدافند غیرعامل
 و الگوی مقاومت فعال 

سردار دکتر جاللی

  بازآرایی دفاع غیرعامل
  در دولت سیزدهم

دکتر رسول جلیلی

  تولید قدرت
 در فضای سایبری

حجت االسالم مصباحی مقدم

 وابسته سازی غذا به خارج 
عدول از پدافند غیرعامل



۶
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400
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مفهوم پدافند غیرعامل شاید در را

ی���ک دهه گذش���ته موضوع کمتر 
شناخته شده ای برای عموم مردم بود 
اما در سال های اخیر روزبه روز بر اهمیت 
این مساله و نسبت آن با کیفیت زیست 
زندگی مردم افزوده می شود. هرچند 
در اس���اس پدافن���د غیرعام���ل یک امر 
کمیتی است اما دستاوردها و نتایج  حا
آن نسبت مستقیمی با ارائه خدمات 

حیاتی به شهروندان دارد.
پدافند غیرعامل مانند بسیاری از حوزه 
ه���ای دفاع���ی طی یک دهه گذش���ته 
تحوالت قابل توجه و تاملی را پشت سر 
گرچه هنوز هم برخی  گذاشته است. ا
پدافند غیرعامل را با برخی اصول مثل 
استتار و اختفا می شناسند)رویکردهای 
پدافند غیرعامل در حوزه نظامی( اما 
واقع امر آن است که امروز سازمان پدافند 
غیرعامل یکی از مهمترین قرارگاه های 
دفاع نوین در برابر تهدیدات با ش���کل 

جدید دشمن است.
واقعیت آن است که اساسا جنگ ها به 
عنوان پدیده هایی پرهزینه، خشونت 
ب���ار و دارای تبع���ات گس���ترده در حوزه 
های سیاس���ی، اجتماعی، روابط بین 
المل���ل و ... ب���ه تدری���ج جای خود را به 
نوع���ی »خصم مدرن« م���ی دهند. در 
این مخاصمه هدف همچنان تضعیف 
و تخریب دولت های مقابل و آس���یب 
رس���اندن به زیرس���اخت های حیاتی 
اس���ت ام���ا این مخاصم���ه در »منطقه 
کس���تری« و کام���ال »بی ن���ام« روی   خا
م���ی ده���د. دول���ت ها ب���ه نوعی تالش 
دارند تا اهداف جنگ را این بار بدون 
پذیری���ش مس���ئولیت و تبعات جنگ 

محق���ق کنن���د. از س���وی دیگ���ر مولفه 
هایی همچون ترکیبی و چند وجهی، 
هوشمندی، شناخت محوری، ارزش 
محوری ، دانش پایگی و فناوری محوری  
و تس���ری جنگ به سطح زندگی مردم 
ع���ادی از جمل���ه مولفه های منازعات 

کستری است. در الیه خا
 در این بازی جنگی عرصه های سایبری- 
الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و پرتوی 
اساس���ا حوزه های جدیدی اس���ت که 
تهدیدات نوین بر بستر آنها و به صورت 
ترکیبی در حال رقم خوردن است. برای 
مثال حمالت س���ایبری به زیرساخت 
های انرژی هسته ای کشورمان یکی از 
نمودهای وقوع تهدیدات مدرن است 
که با هدف آسیب جدی به زیرساخت 
فناوری و صنعت هسته ای کشورمان 
از س���وی رژیم منحوس صهیونیستی 

پیگیری شده است.
ترور ش���هید عزیز دکتر فخری زاده که بر 
بستر فناوری سایبری و به صورت کامال 
هوشمند نیز از سوی رژیم صهیونیستی 
اتفاق افتاد نمونه دیگری از جنگ نوین 
اس���ت. ضمن آنکه پیام���د این حمله 
تروریستی، خود نوعی حمله هدفند به 

زیرساخت های نرم کشور نیز بود.
در این زمانه آرایش دفاعی کشور در برابر 
این تهدیدات یک ضرورت جدی است 
که غفلت از آن می تواند تبعات بس���یار 

سنگینی برای کشور داشته باشد. 
پدافند غیرعامل چه در سطح مفهومی 
آن و چه در سطح نگاشت نهادی تالشی 
اس���ت برای ایج���اد الیه ه���ای دفاعی 
در برابر س���یل تهدیدات مدرن. مقام 
معظ���م رهب���ری با نگاه���ی حکیمانه و 
ت���وام ب���ا تدبی���ر و دوراندیش���ی دو دهه 
پیش ضمن درک این ضرورت فرمان 
تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

را صادر کرده اند.
در اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل 

کشور که به تایید معظم له رسیده آمده 
است: »سازمان پدافند غیرعامل کشور 
کمیتی )لشکری  یک سازمان )نهاد( حا
و کش���وری( بوده که به منظور افزایش 
بازدارندگ���ی، کاهش آس���یب پذیری، 
تداوم فعالیت های ضروری، تسهیل 
مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی 
در برابر انواع تهدید و اقدامات خصمانه 

دشمن تشکیل می گردد.

همچنین این اساسنامه 
مفهوم پدافند غیرعامل 
را این گونه بیان کرده 
اس���ت:»به مجموعه 
 اقداماتی گفته می شود

 ک���ه ب���دون بکارگی���ری 
سالح و تجهیزات نظامی 

بکار گرفته شود و در نتیجه 
باعث کاهش آسیب پذیری، 

افزایش پایداری ملی، تسهیل 
 مدیریت بح���ران، تداوم کارکرد 

فعالی���ت ه���ای ض���روری و تولید 
بازدارندگ���ی دفاع���ی در براب���ر 
 تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن

 می گردد.« 
رهبر معظم انقالب اس����المی در این 

اساسنامه مهمترین ماموریت های 
گذاری،  ای����ن س����ازمان را »سیاس����ت 
برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، 
نظ����ارت و راهب����ری موض����وع پدافن����د 
غیرعام����ل و دفاع غیرنظامی از طریق 
فرهنگ س����ازی و آم����وزش عموم����ی و 
تخصصی، آمادگی و ارتقای مقاومت 
ملی، پایش تهدیدات، طبقه بندی و 
کز و حوزه ها، کاهش  سطح بندی مرا
آسیب پذیری ها، نهادینه سازی اصول، 
الزامات و مالحظات فنی مهندس����ی 
ح ها و  پدافن����د غیرعام����ل در ذات ط����ر
پ����روژه های ملی، اس����تانی موضوعی 
کشور، تسهیل مدیریت بحران و تداوم 
کارکردهای ضروری کش����ور، صیانت و 
کمک به اداره مردم در راستای مصون 
س����ازی کش����ور در برابر انواع تهدیدات 

دشمن.« اعالم داشته اند.
این اساسنامه مهم دو ماموریت ستادی 
و عملیاتی برای سازمان پدافند غیرعامل 

را تنظیم کرده است. 
وظایف ستادی:

1. تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در 
حوزه های مختلف

2.  راهبری و هدایت و اجرای طرح های 
پدافند غیرعامل

ح های  3.  ارزیاب���ی فن���ی پدافندی طر
پدافن���د غیرعامل تهیه ش���ده توس���ط 

کمیته دستگاه های اجرایی 
4.  نظ���ارت بر اجرای پدافند 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، 
ساختمان های حساس و شریان های 

اصلی و حیاتی کشور
ح ه���ای پدافن���د  7.  تصوی���ب طر
غیرعام���ل دس���تگاه ها و تأیی���د اعتبار 

مورد نیاز آنها

یادداشت سردبیر 

 پدافند غیرعامل؛
 قرارگاه مرکزی  دفاع نوین ایران

دکتر محمد اسکندری
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور

    اساس���ا جن���گ ه���ا ب���ه عن���وان
 پدیده هایی پرهزینه، خشونت بار و 
دارای تبعات گس���ترده در حوزه های 
سیاسی، اجتماعی، روابط بین الملل 
و ... به تدریج جای خود را به نوعی 
»خص���م م���درن« می دهن���د. در این 
مخاصم���ه هدف همچن���ان تضعیف 
و تخریب دولت های مقابل و آسیب 
رساندن به زیرساخت های  حیاتی 
اس���ت اما این مخاصمه در »منطقه 
کس���تری« و کام���ال »بی نام« روی   خا
می دهد. مولفه هایی همچون ترکیبی 
و چندوجه���ی بودن، هوش���مندی، 
ش���ناخت مح���وری، ارزش مح���وری ، 
دانش پایگی و فناوری محوری  و تسری 
جنگ به سطح زندگی غیرنظامی ها 
از جمله مولفه های منازعات در الیه 

کستری است خا
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8.  بررسی و تأیید نتایج ارزیابی ها 
از اجرای طرح های پدافند 

غیرعامل
9.  ایج���اد هماهنگ���ی 
الزم بین دس���تگاه های 
اجرای���ی در ح���وزه پدافند 

غیرعامل
10.  نهادینه س���ازی اصول و 
الزام���ات و مالحظ���ات فنی و 
مهندسی پدافند غیرعامل در 
ذات طرح های توسعه ای کالبدی 
کشور اعم از ملی، موضوعی، استانی، 

شهری و آمایشی کشور
گذار  11.  تعامل سازنده با نهادهای قانون 
کننده برنامه های موضوعی و  و تنظیم 
پنج ساله کشور در جهت نهادینه سازی 

پدافند غیرعامل در آنها
12.  تهی���ه و تدوی���ن و اب���الغ نظام���ات 
ح ه���ای پدافن���د  فن���ی و اجرای���ی طر

غیرعامل کشور
ی  همچنین این اساسنامه وظایف عملیات
نیز برای این سازمان ترسیم کرده است. 

این وظایف عبارتند از:
ح ریزی، هدایت  1. س���ازماندهی، طر
و راهبری عملیات پدافندی مقابله با 

تهدیدات نوین دشمن
2.  هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات 
نوی���ن )س���ایبری، زیس���تی، پرت���وی، 
ش���یمیایی، اقتص���ادی( با تش����کیل و 
سازماندهی قرارگاه های پدافند غیرعامل 

در موضوعات مرتبط با تهدید
3.  هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل 
سامانه های مرتبط با پدافند غیرعامل 

کشور در برابر تهدیدات نوین. 
4. ارتقای آمادگی دستگاه های اجرایی 
برای تداوم چرخه تولید و خدمات در 

مقابله با انواع تهدیدات
5. بکارگیری ظرفیت ها و منابع کشور 
در حوزه ه���ای مختل���ف ب���رای انج���ام 

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

در شرایط بحرانی
مرور این وظایف سنگین که مقام معظم 
رهبری برای سازمان پدافند غیرعامل 
کش���ور مقرر فرموده اند نشان می دهد 
ک���ه  اهمیت پدافن���د غیرعامل در نگاه 

ایشان کامال راهبردی است.
ایشان در دیداری که سال 96 با جمعی 
از مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل 
کش���ور داش���تند ب���ا اش���اره ب���ه اهمیت 
روزاف���زون پدافند غیر عامل در مقابله 
با تهدیدهای نوش���ونده ی دشمنان، 
کی���د کردن���د: در مقابل ش���یوه های  تأ
پیچیده ی تهاجم دش���منان، پدافند 



غیرعامل نیز باید کاماًل هوشیار و جدی 
باش���د و به صورت علمی، دقیق، به روز 
و همه جانب���ه، عم���ل و ب���ا 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 افزودن���د: 
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.«
نگاهی به متن اساسنامه سازمان پدافند 
غیرعامل کش���ور و بیانات مقام معظم 
رهبری نشان می دهد که سطح انتظارات 
و توقع ایش���ان از پدافند غیرعامل یک 

سطح کامال راهبری است.
در واق���ع پدافن���د غیرعامل باید با رصد 
تهدیدات و کش���ف آس���یب پذیری ها، 
س���ناریوهای وقوع را بررس���ی و آمادگی 
ملی را با اس���تفاده از ظرفیت دس���تگاه 

های اجرایی ارتقا دهد.

طی دو دهه گذشته نیز سازمان پدافند 
غیرعامل کش���ور عل���ی رغم برخی فراز و 
نشیب ها توانسته است دستاوردهای 
قابل توجهی را در عرصه های مختلف 
ب���ه دس���ت آورد. هرچن���د که با توجه به 
چندوجه���ی و بی���ن دس���تگاهی بودن 
وظای���ف این س���ازمان ارزیابی دقیق از 
می���زان موفقی���ت باید با انصاف و دقت 

نظر صورت پذیرد.
ب���رای مث���ال در بخ���ش ماموریت های 
گذاری،  ستادی به ویژه حوزه سیاست 
برنامه ریزی، هدایت و ساختارس���ازی 
ای���ن س���ازمان ب���ا محوری���ت معاون���ت 

ح و برنامه توانس���ته اس���ت قریب به  طر
10 س���ند راهبردی در حوزه های نوین 
دف���اع غیرنظام���ی طراحی و به تصویب 
شورای عالی پدافند غیرعامل برساند. 

همچون:
• س���ند راهب���ردی پدافن���د س���ایبری 

کشور
• س���ند راهب���ردی پدافن���د غیرعام���ل 

الکترونیک کشور
• آئی���ن نامه اجرای���ی پدافند غیرعامل 

مرزبانی زیستی
• طرح ملی مقابله با حوادث و تهدیدات 

هسته ای و پرتوی
• نظ���ام عملیات���ی  پدافن���د س���ایبری 

کشور
• س���ند راهب���ردی پدافن���د غیرعام���ل 

شهری
• نظام عملیاتی پدافند مردم محور 

• نظ���ام ارتق���ای آمادگ���ی و رزمایش در 
دستگاه های اجرایی

• تهیه طرح های جامع پدافند غیرعامل  
 )CBRNE( مقابله با تهدیدات نوین

در حوزه های عملیاتی نیز این سازمان 
ب���ا راه ان���دازی ق���رارگاه ه���ای موضوعی 
پدافندهای سایبری، زیستی، شیمیایی، 
 پرتوی، الکترونی���ک، مردم محور و... 

کند. ماموریت های خود را پیگیری می 
برای مثال اجرای  قریب به 150 رزمایش 
سایبری ساالنه، ساخت و پیاده سازی 
اولین س���امانه دیس���پچینگ بومی گاز 
در ایران، امن س���ازی و مصون س���ازی 
کش���ور،  گاه های هس���ته ای  س���اخت 
طراح���ی بوم���ی و راه ان���دازی مرکز ملی 
پشتیبان دیسپچینگ گاز کشور،ارائه 
ح مصون سازی سایبری  و تهیه 20 طر
زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم 
کارگیری قریب به 200 محصول  و ارائه و به 
پایه و اساس���ی س���ایبری با اس���تفاده از 
ظرفی���ت ش���رکت های دانش بنی���ان از 
جمله دس���تاوردهای ق���رارگاه پدافند 

سایبری کشور است.
در بخ���ش پدافند زیس���تی نیز می توان 
برخی از دستاوردهای سازمان پدافند 
غیرعام���ل را در موارد ذیل مورد اش���اره 

قرار داد:
• س���ازماندهی و تش���کیل قرارگاه های 
پدافن���د زیستی)س���اختار فرماندهی  و 
کنترل( در تمامی استان های کشور با 

همکاری وزارت کشور
• هدایت، راهبری و حمایت از ساخت 
و عملیات اجرایی ساخت دو آزمایشگاه 
سطح3 ایمنی زیستی در نظام سالمت  
)BSL3( ب���ا مس���اعدت های ش���ورای 
 عالی امنیت ملی کشور ، وزارت دفاع ،
وزارت بهداش���ت راهب���ری و حمای���ت 
از تولی���د آمبوالن���س CBRNE ب���رای 
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اولین بار در س���طح کش���ور و تحویل به 
12 استان پر خطر با همکاری سازمان 
س���پند وزارت دف���اع  و کمیت���ه پدافند 
غیرعام���ل وزارت بهداش���ت ، درمان و 

آموزش پزشکی
• تجهی����ز و ارتق����ای س����طح تش����خیصی و 
آزمایش����گاهی 5 اس����تان م����رزی کش����ور ب����ا 
ی  آزمایش����گاه های پرتابل PCR  با همکار
سازمان سپند وزارت دفاع  ، وزارت کشور و 

اداره کل پدافند غیرعامل 5 استان 
 • طراحی ، تولید و پیاده سازی سامانه ی
 جام���ع پای���ش و مراقب���ت تهدی���دات 
زیستی در حوزه ی دام، طیور ، شیالت 
در سازمان دامپزشکی کشور ) سامانه 

GIS سازمان دامپزشکی کشور(
 • طراحی ، تولید و پیاده سازی سامانه ی

جامع پایش و مراقبت تهدیدات زیستی 
در حوزه ی نباتات در س���ازمان حفظ 
نباتات کشور ) سامانه GIS حفظ نباتات 

سازمان کشور(
• طراحی و تولید سامانه رصد و پایش  
تهدیدات زیستی به منظور تشخیص 
گی���ری ه���ا و هش���داردهی ب���ه   هم���ه 
دس���تگاه  ه���ای اجرای���ی در ح���وزه ی 
تهدیدات زیس���تی در بخش انس���ان با 
همکاری سازمان سپند ودجا و دانشگاه 
 تربی���ت م���درس و نخب���گان کش���وری
 BTMS/ Bio Threat Monitoring(

)System
• طراح���ی و تولید س���امانه تصمیم یار  
تهدیدات زیستی با همکاری سازمان 
س���پند وزارت دفاع و دانش���گاه تربیت 
 BDSS/ Bio(مدرس و نخبگان کشور

)Decision Support System
• طراحی و تولید سامانه شبیه سازی 

تهدیدات زیستی با همکاری سازمان 
س���پند وزارت دفاع و دانش���گاه تربیت 

مدرس و نخبگان کشور
 BTSS/ Bio Threat Simulation( 

)  System
از جمله دستاوردهای سازمان پدافند 
غیرعامل در حوزه پدافند شیمیایی نیز 

عبارت است:
• تدوین س���اختار و س���ازمان و الگوی 
 اجرایی قرارگاه پدافند شیمیایی کشور ،

 استان و شهرستان
• راه اندازی قطب آموزشی ، پژوهشی و 

درمانی آسیب های شیمیایی کشور
• راه اندازی اورژانس درمان مصدومین 
ش���یمیایی بیمارس���تان بقی���ه اهلل 

االعظم
• ایج���اد مرکز آم���وزش و مهارت آموزی 
CBRNE در دانش���گاه علوم پزش���کی 

یزد
ح مدیریت بحران پدافند  • تدوین طر

شیمیایی مناطق سه گانه نفتی
همچنی���ن در ح���وزه پدافن���د پرت���وی 
دس���تاوردهای ذی���ل قاب���ل توج���ه و 

اشاره است:
ح  ملی  • تهّی����ه، تصوی����ب و اب����الغ ط����ر
مدیری����ت بح����ران ناش����ی از ح����وادث 
و تهدی����دات پرت����وی و هس����ته ای در 

کمیته دائمی  
• راهبری ایجاد قطب درمانی پدافند 

پرتوی در سطح ملی  
 • پیگیری طراحی و ساخت اورژانس های
ی  ن ها س���تا ر بیما ر  د ی  هس���ته ا  

منتخب استان های اصفهان، بوشهر 
و کاشان

ح عملیاتی پدافند پرتوِی  • تهی���ه ط���ر

استان های هسته ای)تهران، اصفهان 
و بوش���هر( و آماده س���ازی ت���ا مرحل���ه 

رزمایش های میدانی
• اج���رای رزمای���ش پدافن���د پرتوی در 
حوزه مردم با س���ناریو احتمال نش���ت 

هسته ای
ن���دازی آزمایش���گاه مرج���ع   • راه ا

هسته ای 
• طراحی و تولید س���امانه پیش بینی 

انتشار آلودگی هسته ای استانی
در ح���وزه پدافن���د ش���هری ک���ه یک���ی از 
جدیدترین عرصه های فعالیت پدافند 
غیرعامل است نیز خوشبختانه اقدامات 
قاب���ل توجهی صورت گرفته اس���ت که 

برخی از آنها عبارت است از:
• تدوی���ن س���ند راهب���ردی پدافن���د 

شهری
• مطالعات پدافند غیرعامل ش���هری 
که در 52 شهرهای بزرگ کشور درحال 

انجام می باشد. 
• تهی���ه 45 بس���ته عملیات���ی پدافن���د 
نوین ش���امل: خودرو آتش نش���انی به 
تجهی���زات اولی���ه مقابله ب���ا تهدیدات 
ش���یمیایی ، میکروب���ی ، پرت���وی در 50 

شهر بزرگ کشور
• برگ���زاری بیش از 35 رزمایش پدافند 
ش���هری در ش���هر ه���ای  ب���زرگ کش���ور 
ب���ا محوری���ت پدافن���د غیر عام���ل برای 

ازمون آمادگی
• راهبری، هدایت و طراحی و ساخت 
  NBC ایستگاه مترو قیطریه با مالحظات

و پدافند غیر عامل
در کن���ار ای���ن دس���تاوردها و اقدام���ات 
مثب���ت، بای���د گفت پدافن���د غیرعامل 
در مس���یر دستیابی به سطح مطلوب 

و مدنظر خود فاصله همچنان زیادی 
دارد. اما این س���ازمان در تالش اس���ت 
تا با رویکردهای دانش پایگی، پیش���رو 
در لبه فناوری، پویایی و هوشمندی، 
مردم محور و امن سازی و ارتقای کیفیت 

زیست زندگی شهری بتواند:
1. توان دفاعی کشور در برابر تهدیدات 
نوی���ن ب���ا اس���تفاده از ظرفیت ه���ای 
کشوری)تقویت ساختار دفاع غیرعامل 
کشور با اولویت پدافند زیستی و سایبری( 

ارتقا دهد
2. از زیرس���اخت های حیاتی کش���ور و 
استمرار کارکرد آنها در برابر جنگ ترکیبی 

دشمن صیانت کند
کی���د بر آموزش  3. آمادگ���ی مل���ی را با تا
عموم���ی جه���ت حفاظت از م���ردم در 

شرایط بحران ارتقا دهد 
قطعا در این مسیر الزامات و بایسته هایی 
وج���ود دارد که مهمتری���ن آنها عبارت 

است از:
* افزایش همکاری بخش های اجرایی 

به ویژه سطوح مدیریت کالن کشور
* دست یابی به فهم واحد بین مسئوالن 
کشور در خصوص ابعاد تهدیدات مدرن 

و الزامات دفاعی
* نظ���ارت ب���ر اج���رای دقی���ق قوانی���ن 
و الزام���ات موج���ود در ح���وزه پدافن���د 
غیرعامل از سوی دستگاه های اجرایی 
ب���ه ویژه ماده 58 قانون احکام دائمی 

برنامه های توسعه کشور
* تدوی���ن قوانین جه���ت ارتقای دفاع 
غیرنظامی کش���ور در راستای صیانت 
از زیرس���اخت ها و دارایی های حیاتی 

کشور و حفاظت از مردم
* تدوی���ن قوانی���ن جام���ع در ح���وزه 
 CBRN مقابله و مهار تهدیدات نوین
ب���ه وی���ژه بازنگ���ری در س���اختار دف���اع 

زیستی کشور
* حمای���ت قانونی از توس���عه فناوری و 
کید  صنایع بومی پدافند غیرعامل با تأ
ب���ر طراحی و تولی���د داخلی و نظارت بر 
ب���ه کارگیری فناوری ه���ای وارداتی در 

زیرساخت های حیاتی
* حمایت قانونی جهت تکمیل شبکه 
ملی اطالعات به عنوان یکی از مهمترین 
بسترهای ارتقای بازدارندگی و کاهش 
تهدیدات و آس���یب پذیری ها در حوزه 

سایبری
* بازنگری در قوانین مربوط به رگالتوری 
فض���ای س���ایبری ب���ه وی���ژه در ح���وزه 
شبکه های اجتماعی با رویکرد صیانت از 
کالن داده ها و امنیت اطالعات عمومی 

و خصوصی
ج کردن  * حمای���ت قانونی جهت خار
کز  تاسیس���ات پرخط���ر از ش���هرها و مرا

جمعیتی
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سردار دکتر غالمرضا جاللی از جمله 
که طی  فرماندهان نظامی است 
گذشته بخش عمده ای از حوزه  دو دهه 
کاری و پروژه فکری خود را به مساله پدافند 
غیرعامل اختصاص داده است و به نوعی 
کنار مسئولیت ریاست  می توان وی را در 
سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ اصلی ترین 
نظریه پردار حوزه دفاع غیرنظامی در ایران 
نیز قلمداد کرد. به مناسبت هفته نکوداشت 
گفتگویی  پدافند غیرعامل در سال 1400 
را با ایشان ترتیب دادیم که ما حصل آن را 

در ادامه می خوانید :
به عنوان سوال نخست! سردار اساسا 
هدف هفته پدافند غیرعامل چیست و 
کنید برگزاری این هفته فرهنگی  فکر می 
گذشته چه دستاوردی  در سال های 

داشته است؟!
 خوب همانطور که می دانید هشتم آبان ماه 
سالروز صدور فرمان مقام  معظم رهبری برای 

کمیته دائمی پدافند غیرعامل  تشکیل 
است. این روز با تصویب شورای عالی 
انقالب فرهنگی نیز در تقویم رسمی کشور 
گذاری  به عنوان روز پدافند غیرعامل نام 

شده است. 
ما در گردش کاری که محضر مقام معظم 
رهبری داشتیم پیشنهاد کردیم که در ایام 
گرامی داشت و نکوداشت  نزدیک 8 آبان 
پدافند غیرعامل به صورت تبیینی ترویجی 
برگزار شود و ایشان نیز موافقت خودشان را 
با این موضوع اعالم داشتند. هدف اصلی 
این هفته توسعه مفاهیم و بنیادها و تزریق 
ژن پدافند غیرعامل به زیرساخت مدیریت 
کشور آن هم از طریق ابزار فرهنگی است. 
به هرحال ما در حوزه دفاع غیرنظامی یک 
عقب افتادگی تاریخی داریم و بعد از انقالب 
اسالمی با یک تاخیر دو دهه ای این مساله 
کردیم. از طرف دیگر مساله  را پیگیری 
پدافند غیرعامل به خاطر تعامل با موضوعی 

مانند تهدید کامال علمی، فناورانه و توام با 
پیچیدگی است. چه در سطح مخاطب عام 
و چه در سطح مخاطب خاص نیاز است تا 
ما این تفکر راهبردی را ترویج کنیم. رهبری 
معظم انقالب یک تعبیر دارند مبنی بر اینکه 
پدافند غیرعامل باید در ذات پروژه های 
کشور باشد. خوب این ماموریت  کالن 
صرفا وقتی عملی می شود که مدیران کشور 
راهبرد پدافند غیرعامل را درک کرده و آن 
را در مسیر پیشرفت به کار ببرند. از سوی 
دیگر در حوزه مردمی نیز ما نیاز داریم تا 
رعایت الزامات و استانداردهای پدافند 
غیرعامل به عنوان یک مطالبه عمومی 
تبدیل شود تا مدیران این موضوع را در 

اولویت ذهنی خود قرار دهند.
کنم می بینم  وقتی من به پشت سر نگاه می 
دستاوردها و نتایج قابل توجهی از همین 
برگزاری هفته پدافند غیرعامل به دست 
آمده است. ما امروز با یک توسعه گفتمان 

پدافند غیرعامل مواجه هستیم و این 
کار های فرهنگی است. اما  ثمره همین 
کنیم تا رسیدن به نقطه  گر به جلو نگاه  ا
مطلوب فاصله زیاد است و هنوز جای کار 

بسیاری داریم.
شعار امسال ستاد نکوداشت پدافند 
غیرعامل موضوع ایران پایدار است. لطفا 

در این خصوص توضیح بفرمایید.
وقتی ما ماموریت های مندرج در اساسنامه 
که به  کشور را  سازمان پدافند غیرعامل 
تصویب مقام معظم رهبری رسیده است 
کنیم در می یابیم که این سازمان  مرور می 
در حوزه های مختلفی وظیفه ستادی و 

عملیاتی دارد.
در ماده 6 این اساسنامه ماموریت های 
سازمان احصا شده است که عبارت است 
گذاری، برنامه ریزی، هدایت،  از: سیاست 
سازماندهی، نظارت و راهبری موضوع پدافند 
غیرعامل و دفاع غیرنظامی در چارچوب 

گفتگوی عماد با سردار دکتر غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

 بازآرایی الیه دفاعی در بدنه اجرایی
 دستور کار مشترک پدافند غیرعامل و دولت سیزدهم
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و در جهت تحقق سیاست های ابالغی و 
فرامین حضرت امام خامنه ای و قوانین 
کشور از طریق فرهنگ سازی و  موضوعه 
آموزش عمومی و تخصصی، آمادگی و ارتقاء 
مقاومت ملی، پایش تهدیدات، طبقه بندی 
کاهش  کز و حوزه ها،  و سطح بندی مرا
آسیب پذیری ها، نهادینه سازی اصول، 
الزامات و مالحظات فنی مهندسی پدافند 
غیرعامل در ذات طرح ها و پروژه های ملی، 
استانی موضوعی کشور، تسهیل مدیریت 
بحران و تداوم کارکردهای ضروری کشور، 
صیانت و کمک به اداره مردم در راستای 
مصون سازی کشور در برابر انواع تهدیدات 

دشمن.
 به یک نوع می توان گفت یکی از اصلی ترین 
ثمرات و دستاوردهای سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در حوزه اجرای ماموریت ها 
ارتقای تاب آوری و تقویت پایداری ملی 
است. شعار امسال نیز ناظر به همین 
مفهوم پایداری ایران در برابر تکانه ها، 
تهدیدات و چالش هاست. واقعیت این 
گذشته ما شاهد  که طی سه سال  است 
یک جنگ ترکیبی و کارزار فشار هوشمند 
و همه جانبه از سوی دشمن بوده ایم که 
هدف اصلی آن فروپاشی جمهوری اسالمی 
که با  ایران بوده است اما امروز می بینیم 
تدابیر رهبری معظم انقالب اسالمی و 
ایستادگی مردم این فشارها به نتیجه خود 

نرسیده است.
اشاره ای داشتید به موضوع تهدیداتی که 
از سوی دشمنان ظرف سه سال گذشته 
علیه کشور اعمال شده است. شما به 
عنوان سازمان متولی رصد تهدید؛ ارزیابی 
و تحلیل تان از راهبردهای دشمن در این 

سه سال گذشته چیست؟!
همانطور که اشاره کردم ما در این سه سال 
به ویژه پس از خروج یک جانبه آمریکایی ها از 
برجام شاهد یک موج از فشارهای سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی، نظامی و ... بودیم. این 
کارزار فشار دو مولفه جدی داشت. اول 
کثری بود و همه جانبه و دوم  اینکه حدا
اینکه ماهیت ترکیبی و هوشمند داشت. به 
تعبیری دشمن تالش داشت با استفاده از 
مولفه های قدرت خود تهدیدات را در حوزه 
آسیب پذیری های اعمال کند. در این مسیر 
نیز با ترکیب و تلفیق عرصه ها و یک رویکرد 
هوشمند سعی داشت تا عرصه های حیاتی 
کشور را دچار اختالل کارکرد کند. خوب ما 
سطح این فشار و گستردگی آن را در حوزه 
اقتصادی دیدیم که شدیدترین تحریم ها 
گیرانه ای از سوی  تصویب و به صورت سخت 
دشمن علیه ایران و کشورهای هم پیمان 
ما اعمال شد. در حوزه نظامی و امنیتی نیز 
سطح درگیری ما و آمریکایی ها به باالترین 
سطح در تاریخ خود رسید و پس از شهادت 
شهید سرافراز ما سردار حاج قاسم سلیمانی 
ایران به پایگاه آمریکایی ها در عراق حمله 

موشکی داشت. در حوزه امنیتی نیز همین 
جنگ و درگیری ادامه داشت که یک بخش 
آن عمال مربوط به جنگ علیه زیرساخت ها 
بود یک بخش آن هم موضوع ترورها بود 
کار قرار  که رژیم صهیونیستی در دستور 
داده بود. در واقع یک تقسیم وظایفی 
بین آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی و 
کارزار فشار هوشمند  اروپایی ها در این 

تعبیه شده بود.
کارزار  که هدف اصلی این  گفتید  شما 
فشار هوشمند موضوع براندازی نظام 
جمهوری اسالمی بوده است که قطعا 
دشمنان در این زمینه شکست خورده اند 
اما واقع امر این است که این جنگ ترکیبی 
دشمن فشار سنگینی را به معیشت مردم 
وارد کرده است. به نظر شما دلیل این 

موضوع چیست؟
ببینید در این زمینه ما باید چند نکته را 
در نظر بگیریم. اول اینکه یکی از مهمترین 
اهداف دشمن در این جنگ ترکیبی توسعه 
نارضایتی های مردمی و تعمیق شکاف 
دولت – ملت است. یعنی در نهایت همه 
فشارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، 
رسانه ای و .... وارد می شود تا ارتباط بین 
کمیت قطع شود. آمریکایی ها  مردم و حا
که مهمترین  کرده اند  به خوبی درک 
مولفه قدرت ملی ایران، مردم پایگی 

حکمرانی است. 
از سوی دیگر باید گفت متاسفانه ما در دولت 
دوازهم نوعی غفلت از مباحث تهدیدزا 
داشتیم و یک نوع ساده اندیشی در این 
زمینه حکم فرما بود. مهمترین خطر در 
یک جنگ این است که شما به دشمنتان 
اعتماد کنید و راه حل مشکالت خود را در 
اختیار و دست دشمن بدانید. خوب این 
باعث می شود تا یک خطای راهبردی شکل 
بگیرد و دشمن بتواند در گلوگاه ها به کشور 
لطمه بزند. واقعا ما در دولت قبل یک آرایش 
کامال دفاعی در حوزه هایی که درگیر جنگ 
بودیم نداشتیم و همین نیز آسیب پذیری 
ما را افزایش می داد و متاسفانه فشار آن به 

زندگی و معیشت مردم وارد شد. 
می توانید در این  خصوص به صورت 

مصداقی صحبت کنید؟!
برای مثال در حوزه اقتصادی مهمترین 

حربه دشمن استفاده از ابزار های پولی و 
مالی به ویژه دالر است. ما بارها به مدیران 
کالن اقتصادی کشور تذکر داده بودیم که 
وابسته سازی اقتصاد کشور به دالر سطح 
آسیب پذیری ما را افزایش می دهد. دنیا 
امروز برای رهایی از سلطه دالر درحال 
برنامه ریزی است و برخی از کشورها در این 
زمینه موضوع پیمان های مالی دوجانبه 
و چندجانبه را دردستور کار قرار داده اند. 
اما ما می بینیم نه تنها این اتفاق نمی افتد 
بلکه ما در مدیریت بازار ارز نیز نوعی ولنگاری 
شاهد بودیم و حتی برخی مسئوالن بازار ارز 
خودشان مرتکب جرم در این حوزه شدند 
و محکوم شدند. خوب چه طور می شود با 
چنین نوع مدیریتی از ارزش پول ملی در 

برابر سالح برنده دالر دفاع کرد؟!
در دولت دوازدهم ما در برخی موارد 
شاهد درگیری های بین دولت و سازمان 
پدافند غیرعامل بودیم. علت این 
درگیری ها همین غفلت ها و نادید ه انگاری 

تهدیدات بود؟!
گر اجازه بدید من سوال شما را اصالح  ا
کنم. واقعا ما با دولت درگیری نداشتیم. 
اوال اینکه سازمان پدافند غیرعامل یک 
کننده  نهاد واسط، میانجی و هماهنگ 
بین نیروهای مسلح و بدنه اجرایی کشور 
است. نکته بعدی اینکه دولت یک گستره 
عظیم از مدیریت ها در سطوح مختلف و 

گون است. در بخش های گونا
عمده چالش ما با برخی از الیه های 
مدیریتی در سطح عالی بود که متاسفانه 
راهبرد پدافند غیرعامل را نمی پذیرفتند 
اما ما در همین 8 سال دولت آقای روحانی 
با بدنه اجرایی کشور توانستیم کار کنیم و 
موضوعات خودمان را پیش ببریم. ببیند 
گر بخواهم واضح تر بگویم آنجایی که راس  ا
کرد ما در  دولت ماهیت سیاسی پیدا می 
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      در دول����ت قب����ل نوع����ی غفل����ت از 
مباح����ث تهدی����دزا داش����تیم و یک نوع 
ساده اندیشی در این زمینه حکم فرما 
بود. مهمترین خطر در یک جنگ این 
است که شما به دشمنتان اعتماد کنید 
و راه حل مشکالت خود را در اختیار و 

دست دشمن بدانید

     در دولت دوازدهم آنجایی که راس 
کرد ما  دولت ماهیت سیاسی پیدا می 
در برخ����ی مباحث دچ����ار اختالف نظر 
بودیم اما جایی که کار تخصصی و فنی 
بود به ویژه در الیه مدیریت های میانی 
کشور ما هیچ مشکلی برای همکاری و 

هم افزایی نداشتیم

     تقوی����ت الگ����وی حکمران����ی بومی در 
فضای مجازی و بازسازی و ارتقای ساختار 
دفاع زیس����تی دو اولویت مهم پدافند 

غیرعامل در دولت سیزدهم است



برخی مباحث دچار نوعی اختالف نظر 
بودیم اما جایی که کار تخصصی و فنی بود 
به ویژه در الیه مدیریت های میانی کشور 
ما هیچ مشکلی برای همکاری و هم افزایی 

با دولت نداشتیم.
یکی از موضوعات چالشی سازمان پدافند 
غیرعامل با دولت دوازدهم به موضوع 
حذف این سازمان از ستاد ملی مقابله 
کنید چرا  گردد.فکر می  کرونا باز می  با 
این اتفاق افتاد و چه پیامد هایی برای 

کشور داشت؟!
واقعا دلیل اصلی را باید از آن افرادی پرسید 
که این اقدام را انجام دادند. اما ما در 
سازمان پدافند غیرعامل کشور از ابتدای 
دهه 90 به موضوع تهدیدات زیستی ورود 
کردیم و در حوزه مطالعاتی، تولید اسناد 
راهبردی، ساختارسازی، ارتقای آمادگی 
عمومی و ...کارهای قابل توجهی انجام 
شده بود. سند پدافند زیستی کشور سال 
92 تدوین شده است و این نشان می دهد 
ما برای مقابله با تهدیدات زیستی فقر 
دانشی نداشتیم. حتی در حوزه اقدام و 
عملیات نیز ما وارد شدیم. خوب سال 96 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با همکاری 
دستگاه های مرتبط رزمایش پدافند 
کروناویروس ها را  زیستی مقابله با شیوع 
در فرودگاه امام خمینی)ره( برگزار کرد. این 
نشان می دهد ما تهدید را شناختیم و تا 
حد برگزاری رزمایش پیش رفتیم. در واقع 
بخش عمده ای از ماموریت ها در بخش 
کنشگری انجام شده  پیشگیری و پیش 

کشور  بود. ما در بسیاری از استان های 
قرارگاه پدافند زیستی را فعال کرده بودیم و 
ح وظایف و ... نوشته  برای این ساختار شر
بودیم رویه های مدیریت مقابله با تهدید 
زیستی از قبل آماده بود اما با شیوع کرونا 
یک ساختار موازی با ساختار پدافند زیستی 
شکل گرفت که ابتدا معضالت جدی هم 
داشت. مثال وزیر بهداشت رئیس این ستاد 
بود یا در استان ها روسای دانشگاه های 

کرده  بودند  علوم پزشکی را متولی بحث 
در حالی که در استان استاندار اختیارات 

و مسئولیت ها را بر عهده دارد.
کید  کرونا تا ما از ابتدای شیوع ویروس 
که رویکرد درمان محور برای  داشتیم 
کسن  بیماری که نه درمان قطعی دارد و نه وا
کافی اشتباه است و باید رویکرد جامع نگر 
بهداشتی داشته باشیم. خوب از سال 98 
کشور در این مسیر با آزمون و خطا پیش 
رفت تا اینکه به یک وفاق جامع رسیدیم 
که الزامات بهداشتی باید در اولویت باشد. 
هرچند که در شرایط فعلی هم همین رویکرد 

به خوبی اعمال نمی شود.
سردار جاللی به نظر می رسد که با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم فضا برای 
فعالیت پدافند غیرعامل تسهیل شده 
است. آقای رئیسی هم شما را هم در 
شورای عالی فضای مجازی و هم در 
کردند.  شورای عالی هالل احمر عضو 
کنید در دولت سیزدهم بتوانید  فکر می 
ماموریت های جدی پدافند غیرعامل 

را به منصه ظهور برسانید؟
بله همانطور که شما اشاره کردید به نظر 
که ما در دولت سیزدهم چالش  می رسد 
سیاسی راهبردی با دولت نداریم و فضا 
برای هم افزایی بهتر شده است چون 
تفکر و ادبیات ها به هم نزدیک تر است. 
البته در خصوص بحث عضویت رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در شورای 
عالی فضای مجازی جالب است که بدانید 
این موضوع قانون مصوب مجلس شورای 

اسالمی است و اذن مقام معظم رهبری 
نیز اخذ شده است اما دولت قبل از اجرای 
کرد و ما حتی  این قانون استنکاف می 
کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت  به 
کردیم.در خصوص دولت سیزدهم نیز ما 
موضوعات جدی داریم که باید در دستور 
کار مشترک اجرا کنیم. هرچند امروز شرایط 
اقتصادی کشور به نحوی است که اولویت 
یک مسئوالن حل معضالت معیشتی است 
اما به هرتقدیر این انتظار از دولت سیزدهم 
وجود دارد که در سطوح راهبردی بتواند 

گام های اساسی بردارد.
تقویت الگوی حکمرانی بومی در فضای 
مجازی، بازسازی و ارتقای ساختار دفاع 
زیستی، تقویت ساختار پدافند غیرعامل 
کشور، مصون سازی  در بدنه اجرایی 
زیرساخت های حیاتی،ارتقاء آمادگی های 
کز  عملیاتی در زیرساخت ها، ساماندهی مرا
پر خطر شهری،  توسعه الیه به الیه سامانه 
فرماندهی و کنترل پدافند غیرعامل، روزآمد 
کردن پدافند شیمیایی با تاسیس نظام 
ح  ایمنی شیمیایی کشور، دستیابی به طر
ها عملیاتی و برنامه های پاسخ اضطراری 
به حوادث مختلف ملی، استانی و شهری  
و... از موضوعات دارای اولویت پدافند 
غیرعامل است که امید بتوانیم با موفقیت 

آنها را پیش ببریم.
از اینکه وقتتان را در اختیار نشریه عماد 
قرار دادید و در این مصاحبه شرکت 

کردید متشکرم
موفق باشید.
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      م����ا ام����روز ب����ا ی����ک توس����عه گفتم����ان
 پدافند غیرعامل مواجه هستیم

      پدافند غیرعامل به خاطر تعامل با 
موضوع����ی مانند تهدید کامال علمی، 

فناورانه و توام با پیچیدگی است

       کارزار فشار همه جانبه و هوشمند 
دشمن علیه ایران طی سه سال گذشته 

شکست خورده است

       مهمترین مولفه قدرت ملی ایران، 
مردم پایگی حکمرانی است
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 محمدرضا سمیعی
اساسا الگوی حکمرانی تمرکز بر 
دخیل کردن همه بازیگران قدرت در 
عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
کید حکمرانی بر سه مولفه  و ... دارد.تا
دولت، جامعه مدنی و اقتصاد به عنوان 
بازیگران اصلی عرصه سیاست و ذی 
نفعان عرصه قدرت است. در الگوی 
حکمرانی جامع ابعاد متع�ددی همچون 
فراین�دها، س�اختارها، ش�ناخت و ارزش ها، 
ق�انونگذاری، س�ازمان و بستر نهادی، 
م�دیریت و عملک�رد، سیاستگذاری، 
نیروهای بین المللی، اخالق پاسخگ�ویی 

و شفافیت مورد توجه است. 
که موضوع الگوی  چند دهه است 
 )Good governance( حکمرانی خوب
در فضای علمی و مدیریتی کشورها به 
ح  ویژه کشورهای درحال توسعه مطر
است. اساسا این ایده برآمده از اندیشه 
های لیبرال دموکراسی است. ما معتقد 
نیستیم که تمامی شاخص های این 
کارآمد است اما این  الگو نامناسب و نا
سوال همچنان پیش روی جامعه علمی 
و دانشگاهی کشور وجود دارد که اساسا 
الگوی حکمرانی متعالی متناسب با نظام 
مردم ساالری دینی چیست؟ و چگونه 
می توان این الگوی نظری را به منصه 

ظهور و میدان عمل رساند؟
ک قابل  تجربه شیوع ویروس کرونا مال
کمیت ها  توجهی از میزان توانمندی حا
برای حکمرانی موفق است. ما در این 
خصوص شاهد دو الگوی حکمرانی 
متفاوت هستیم. الگوی چینی و الگوی 
آمریکایی که هرکدام منافع و مضار خاص 

به خود را دارا هستند.
تجربه حکمرانی ما در مقابل ویروس 
کرونا بر برخی نکات ویژه و خاص الگوی 
گذارد. برای مثال  ایرانی صحه می 
استفاده از ظرفیت هوش هیجانی ملی با 
رویکرد دینی، بسیج عمومی با محوریت 
والیت فقیه، مساوات و همدلی و .... 
که اساسا  همه اینها نشان می دهد 
الگوهای حکمرانی متناسب با ظرفیت 
های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی جوامع می توانند متفاوت و 

متکثر باشد و الزاما یک الگوی حکمرانی 
خوب وجود ندارد.

پدافند غیرعامل به معنای »مجموعه 
که بدون بکارگیری سالح و  اقداماتی 
تجهیزات نظامی بکار گرفته شود و در 
نتیجه باعث کاهش آسیب پذیری، افزایش 
پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، 
تداوم کارکرد فعالیت های ضروری و تولید 
بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و 
گردد.« در  اقدامات نظامی دشمن می 
موضوعات متعددی با مساله حکمرانی 

هم پوشانی پیدا می کند.
اساسا پدافند غیرعامل یک رویکرد 
در الگوهای حکمرانی است و اجرایی 
شدن الزامات آن نیز منوط به تزریق ژن 
پدافند غیرعامل در تمامی ساختارهای 

حکمرانی است.

اما مهمترین دغدغه امروز پدافند 
غیرعامل در حوزه حکمرانی به مساله 
تغییر و تحول مفاهیم حکمرانی بازمی 
گردد. پدافند غیرعامل بیش از آنکه برای 
امروز باشد باید برای فردا اندیشه کند. 
سوال اینجاست که الگوی حکمرانی 
متعالی در افق 20 ساله آتی چیست و 
چگونه می توان الزامات پدافند غیرعامل 

را در این الگو نهادینه کرد؟!
ما بر این باوریم که جهان در دهه های 

اخیر درگیر یک شوک فناورانه گشته است 
که این شوک تقریبا تمامی مفاهیم، 
بنیادها، دارایی ها و عرصه های فعالیت 
های انسانی را دچار تغییر و تحول نموده 
است.حکمرانی نیز به عنوان یک پدیده 
اجتماعی از این قاعده مستثنی نبوده 

و نیست.
در همین شرایط فعلی نیز با ظهور فناوری 
کمیت ملی  های نوین شرایط اعمال حا
دچار تغییر و تحوالت جدی شده است 
و ما شاهد قدرت نمایی بازیگران جدید 
در عرصه حکمرانی در سطوح جهانی، 

منطقه ای و ملی هستیم.
فناوری های نو و غالبا سایبرپایه به ویژه 
توسعه شبکه های اجتماعی، اینترنت 
گیر  اشیاء، رمزارزها، آموزش های فرا
الکترونیک، اینترنت ماهواره ای، هوش 
مصنوعی و... اساسا مفاهیم پایه جهت 

حکمرانی را تغییر داده است.
گر تعریف وبری از دولت را مبنا قرار دهیم  ا
که توضیح می دهد: »دولت یک سازمان 
سیاسی اجباری و دارای ساختار مرکزی 
است و سعی در برقراری انحصار قدرت 
گذاری برای خود در داخل یک  قانون 
قلمرو مشخص دارد« به وضوح مشخص 
است که توسعه فناوری تقریبا تمام ابعاد 
و مولفه های این تعریف را دچار دگرگونی 
کرده است. اساسا قلمروهای سرزمینی 
کمیت  درحال رنگ باختن است، حا

های حقوقی، سیاسی و اقتصادی 
دولت ها عمال در حال تضعیف است و 
انحصار قانون گذاری به وضوح شکسته 

شده است. 
کید دارد در چنین  پدافند غیرعامل تا
شرایطی باید »الگوی حکمرانی متعالی 
نوین« مبتنی بر تحول فناوری و با رویکرد 
آینده پژوهانه را مدنظر قرار داشت.
پیشنهادات مشخص  برای همگامی 

با این تحول سریع عبارت اند از:
* اصل قراردادن آینده پژوهی به عنوان 
پارادایم اصلی در حوزه مطالعات 

حکمرانی
* عبور از شاخص های یکسان سازی 
شدن حکمرانی خوب مطابق با الگوی 
لیبرال دموکراسی و تالش برای تدوین 

شاخص های بومی
کردن نظام مسائل  * سایبر محور 
حکمرانی متعالی و تدوین الزامات و 

بایسته ها 
* ایجاد نظام تنظیم مقررات پویا در 
کشور )اصول حداقلی دولت / مقررات 

کثری و نوشونده دستگاهی( حدا
* ورود به حوزه های تصمیم سازی 
گیری جهانی در خصوص  و تصمیم 
الگوهای حکمرانی جهانی)دیپلماسی 

حکمرانی متعالی نوین(
* تقویت بعد مهارتی حکمرانی متعالی 

در کنار ابعاد علمی و تحقیقاتی 

پدافند غیرعامل  و 
»معماری حکمرانی 

متعالی نوین«

یادداشت

   اساسا پدافند غیرعامل یک رویکرد 
در الگوهای حکمرانی اس���ت و اجرایی 
شدن الزامات آن نیز منوط به تزریق ژن 
پدافند غیرعامل در تمامی ساختارهای 

حکمرانی است

کید دارد در شرایط  پدافند غیرعامل تا
کنونی باید »الگوی حکمرانی متعالی نوین« 
مبتنی بر تحول فناوری و با رویکرد آینده 

پژوهانه را مدنظر قرار داشت



امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده جانشین 
رئیس س���تادکل نیروهای مسلح، 
ضمن تقدیر از عملکرد س���ازمان پدافند 
غیرعامل کش���ور این سازمان را یک نهاد 
علمی و دانش بنیان تبیین کرد و گفت: 
ش���اید در گذش���ته پدافن���د غیرعام���ل به 
م���واردی مانن���د اس���تتار و اختفا محدود 
می ش���ود اما امروزه با توجه به گس���ترش 
س���طح فن���اوری ه���ا الزامات دف���اع نوین 
هم���ه بخ���ش ها و ابعاد زندگی انس���انی را 

در برگرفته است.
چندی پیش جلس���ه ش���ورای معاونین 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با حضور 
جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح 

برگزار شد.
در این جلس���ه ابتدا سردار دکتر غالمرضا 

جالل���ی ضم���ن تبیی���ن ماموری���ت ه���ا و 
س���اختار پدافن���د غیرعام���ل ب���ه ویژه در 
بخ���ش کش���وری، ب���ه بیش از ی���ک هزار و 
صد برنامه این س���ازمان در س���ال جاری 
در راس���تای ارتق���ای ت���اب آوری و آمادگی 
کش���ور و مصون س���ازی زیرس���اخت ها در 
براب���ر طی���ف تهدیدات به ویژه تهدیدات 

CBRNE پرداخت.
امی���ر س���رتیپ عزیز نصیرزاده جانش���ین 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح نیز در این 
نشست، ضمن تقدیر از عملکرد سازمان 
پدافند غیرعامل کشور این سازمان را یک 
نه���اد علم���ی و دان���ش بنیان تبیین کرد و 
گفت: شاید در گذشته پدافند غیرعامل 
به مواردی مانند استتار و اختفا محدود 
می ش���ود اما امروزه با توجه به گس���ترش 

س���طح فن���اوری ه���ا الزامات دف���اع نوین 
هم���ه بخ���ش ها و ابعاد زندگی انس���انی را 

در برگرفته است.
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح ضمن 
اش���اره به گس���تره فعالیت های سازمان 
پدافند غیرعامل به ویژه در بخش کشوری 
کید کرد: موضوعات پدافند غیرعامل  تا
باید صورت عام در سطح جامعه تبیین 
شود و هفته نکوداشت پدافند غیرعامل 
که در پیش اس���ت فرصت مناسبی برای 
این موضوع محس���وب می شود که باید 

از آن استفاده کرد.
امی���ر نصی���رزاده در بخ���ش دیگری از این 
نشس���ت به ضرورت ارتق���ای همکاری و 
هم افزایی بین نیروهای مسلح و سازمان 
کید  پدافن���د غیرعامل کش���ور اش���اره و تا

کرد: ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این 
زمینه همیار و پشتیبان سازمان پدافند 

غیرعامل کشور خواهد بود.

بازدید امیر نصیرزاده از مرکز فرماندهی 
و کنترل پدافند غیرعامل کشور

بازدید از مرکز فرماندهی و کنترل سازمان 
پدافند غیرعامل کش���ور بخش دیگری از 
برنامه امیر نصیرزاده بود. در این بازدید 
گزارشی از عملکرد و دستاوردهای سازمان 
در زمین���ه رصد تهدیدات نوین از س���وی 

سردار ریاست سازمان ارائه شد.
 

رف���ع از س���امانه س���یار  ونمای���ی   ر
 آلودگی های پرتوی و شیمیایی

 همچنین در این بازدید از س���امانه سیار 
رف���ع آلودگ���ی ه���ای پرتوی و ش���یمیایی 

رونمایی شد.
امیر س���رتیپ نصیرزاده در این مراس���م با 
تقدیر از اقدامات سازمان پدافند غیرعامل 
کش���ور در زمینه ارتقای توانمندی های 
داخل���ی در حوزه صنایع بومی راهبردی 
پدافن���د غیرعام���ل گفت: ام���روز پدافند 
غیرعامل خوشبختانه توانسته است در 
تامین سبد محصوالت راهبردی دفاعی 
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در حوزه پدافند زیستی، شیمیایی، پرتوی 
و سایبری به موفقیت هایی قابل توجهی 

دست یابد.

خودکفای���ی در تامی���ن محص���والت 
راهبردی دفاع غیرعامل منجر به ارتقای 

بازدارندگی می شود
کی���د بر اینکه خودکفایی در این  وی ب���ا تا
صنایع راهبردی یکی از الزامات اساسی 
ایج���اد الی���ه های دفاعی نوی���ن و ارتقای 
بازدارندگی کش���ور است، گفت: دشمن 
در چهل ساله گذشته جمهوری اسالمی 
را در حوزه تجهیزات دفاعی تحریم کرده 
اس���ت ام���ا ام���روز ب���ا تدابیر مق���ام معظم 
رهب���ری و ت���الش دانش���مندان ج���وان و 
متعهد داخلی بس���یاری از حصار تحریم 
ها شکس���ته و تجهیزات راهبردی بومی 

شده است.
سردار غالمرضا جاللی در مراسم رونمایی 
از س���امانه س���یار رفع آلودگی های پرتوی 
و ش���یمیایی ب���ا بی���ان اینک���ه ب���ه موازات 
پیش���رفت علمی و تکنولوژی، تهدیدات 
نیز شاهد تغییر و تحوالت بسیاری شده 
اس���ت، اظهار داش���ت: یکی از مهمترین 
ماموریت ه���ای پدافن���د غیرعامل، ارائه 
راهبرده���ای مصون س���ازی و عملیات���ی 

کردن آن است. 
وی توضی���ح داد: در ای���ن راس���تا، حفظ و 
ارتقاء آمادگی های عملیاتی دستگاه های 
اجرایی، نهادهای عمومی و ساختارهای 
مردم نهاد از طریق آموزش های عمومی و 
تخصصی، تجهیز، تقویت و توسعه سامانه ها 
و شبکه های موردنیاز همچون فرماندهی 
وکنترل، تشخیص و کشف و شناسایی، 
رف���ع آلودگی ه���ای ش���یمیایی و پرتوی و 
ح ها با  بروزرسانی دس���تورالعمل ها و طر
کی���د بر س���اماندهی تیم های عملیاتی  تا
و اج���رای تمرین ها و رزمایش ها از جمله 

راهبردهای مصون سازی است.

تجهیز ۵1 شهر به تجهیزات رفع آلودگی 
شیمیایی و هسته ای

رئیس س���ازمان پدافند غیرعامل کش���ور 
ب���ا بی���ان اینکه س���ال گذش���ته 51 ش���هر را 
به دس���تگاه های رفع آلودگی ش���یمیایی 
و هس���ته ای تجهی���ز کردی���م و این برنامه 
همچنان مس���تمر برای س���ایر شهرها نیز 
کید کرد: با توسعه  ادامه خواهد داشت، تا
صنایع و تاسیسات هسته ای و شیمیایی، 
آمادگی برای مقابله و رفع آلودگی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
سردار جاللی با بیان اینکه یکی از مهمترین 
راهبرده���ای س���ازمان پدافند غیرعامل 
طراح���ی و بومی س���ازی تجهی���زات رف���ع 
آلودگی شیمیایی و پرتوی است، تصریح 
ک���رد:  تهدی���دات نوی���ن در قال���ب س���الح 

های ش���یمیایی، بیولوژیکی و هسته ای 
)CBRNE( ام���روز ب���ه یک نگرانی جهانی 
تبدیل شده است و از همین رو لزوم یک 
کنش فوری در برابر این حوادث  نظام وا

ضروری به نظر می رسد. 
وی با بیان اینکه در زمینه آمادگی در برابر 
تهدی���دات مبتنی بر CBRNE در اختیار 
داشتن تجهیزات مدرن تشخیص و رفع 
آلودگی از اهمیت بسیاری برخوردار است، 
گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
ح ریزی اقدامات پدافندی در استان  طر
های دارای زیرس���اخت های هس���ته ای 
اقدام���ات متع���ددی انجام داد که ایجاد 
ظرفیت های عملیات پدافندی، درمانی 

و... از جمله آنهاست. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
اینکه در اقدامات پس از حوادث پرتوی و 
شیمیایی، رفع آلودگی پیش بیمارستانی 
و درمان تکمیلی و تخّصصی مصدومین 
از اهمیت بسیار برخوردار است، تصریح 
کرد: سامانه سیار رفع آلودگی های پرتوی 
که به دست توانمند متخصصان داخلی 
به صورت صد در صد بومی ساخته شده 
اس���ت یکی از این تجهیزات مدرن اس���ت 
که می تواند در زمینه اقدامات اولیه رفع 
آلودگی بعد از حوادث پرتوی و شیمیایی 

بسیار کمک کننده باشد.

 جزئیات���ی از س���امانه بوم���ی رف���ع
 آلودگی های پرتوی و شیمیایی

  پس از وقوع حوادث پرتوی، افرادی که 
در محل حادثه یا در مجاورت آن حضور 
داشته اند ممکن است صدمه دیده و به 
کتیو آلوده ش���وند و غبارهای  مواد رادیو ا
کتیو ب���ر روی بدن آنها بنش���یند.  رادی���و ا
در اقدام���ات پ���س از چنی���ن حوادث���ی، 
نخس���تین و اصلی ترین اقدامی که برای 
حفظ سالمتی افراد نیاز است، رفع آلودگی 

فوری و ایمن است.
به طور معمول برای رفع آلودگی اولیه، از 
سیستم های ثابت رفع آلودگی استفاده 
می شود که در برخی مواقع به جهت بعد 
مسافت باعث از دست رفتن زمان طالیی 

رفع آلودگی خواهد شد.
کنون و با طراحی »سامانه سیار رفع آلودگی  ا
های پرتوی و شیمیایی«، امکان استقرار 
تجهیزات رفع آلودگی در محل بروز حادثه 
و در نتیجه امکان انجام سریعتر اقدامات 
رفع آلودگی اولیه و کاهش آسیب های ناشی 

از حوادث پرتوی فراهم می شود. 
س���امانه س���یار رفع آلودگی های پرتوی و 
ش���یمیایی، با حمایت و نظارت سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با دستان توانمند 
مهندس���ان جوان ایرانی، به صورت صد 
در ص���د بوم���ی طراحی و س���اخته ش���ده 

است.
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جانشین سازمان پدافند غیرعامل 
گوید این سازمان برای  کش����ور می 
حرکت در مسیر دستیابی به راهبرد ایران 
پایدار،  به یک دکترین دو ستونه رسیده 
اس����ت. س����تون اول مصونیت و ستون 
دوم قابلیت است. مشروح گفت وگوی 
سردار دکتر محسن ساسانی، جانشین 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با نشریه 

عماد را در ادامه می خوانید. 

عملک����رد س����ازمان پدافند غیرعامل 
کشور را در راهبری نهادهای اجرایی در 
خنثی سازی آثار تهدیدات متصور برای 

کنید؟ کشور چگونه ارزیابی می 
س����ازمان پدافندغیرعام����ل ب����ه عنوان 
کمیتی نقش هدایت،  یک سازمان حا
راهب����ری، ارزیاب����ی، نظ����ارت و کنترل را 
برعهده دارد. برابر آیین نامه های اجرایی 
و قوانین مصوب در کشور دستگاه های 
اجرایی مسئول انجام این کار هستند 
و س����ازمان پدافندغیرعامل کشور باید 
دس����تگاه ها را راهنمایی و هدایت کند 
برای اینکه به این مهم نائل شوند. درباره 
عملکرد سازمان پدافند غیرعامل در این 
ح����وزه باید بگویم ارزیابی را قاعدتا باید 
دیگران����ی ک����ه از بیرون به س����ازمان نگاه 

کنن����د داش����ته باش����ند ضمن اینکه  می 
باید ش����اخص های الزم برای سنجش 
این موضوع، تعیین تکلیف شده باشد. 
گر قرار باشد اثر تهدید را برکشور خنثی  ا
کنیم اولین گام حتما ش����ناخت تهدید 
است. اینکه با چه تهدیداتی اساسا روبرو 
هستیم. وقتی این سوال را می پرسیم 
باید ببینیم دش����منانمان چه کس����انی 
هستند. پس دشمن شناسی یک گام 
ابتدایی مربوط به این موضوعات است. 
حاال دشمن را بخواهیم بشناسیم چه 
عناصری باید بشناسیم و با چه سواالتی 
روبرو هس����تیم. سواالت عمده ما اینجا 
ش����ناخت راهبردها و اهداف دش����من و 
سیاس����ت های  او نسبت به خودمان و 
اقدامات و ظرفیت های دش����من برای 

انجام این اقدامات است. 
گ����ر ق����رار باش����د بخواهیم اثر  بنابرای����ن ا
تهدید را خنثی کنیم باید این سواالت 
را م����ورد بررس����ی قرار بدهی����م و برای آن 
پاس����خ داشته باشیم. بعد باید بتوانیم 
دستگاه ها را نسبت به این مسیر هدایت 
کنیم تا تهدید را خنثی کنند. س����ازمان 
پدافندغیرعام����ل کش����ور ب����رای این کار 
اقدامات����ی را در دس����تگاه های اجرای����ی 
ش����روع کرده اس����ت و براب����ر تدابیر مقام 

معظم رهبری گام اول را توجیه مدیران و 
مسئولین دستگاه های اجرایی به صورت 
چهره به چهره قرار داده است. ما در هر 
کنیم اولین  دستگاهی که ورود پیدا می 
مواجه ما با رییس دستگاه است. ابتدا 
کنیم. ابعاد،  ح می  موض����وع را ب����ا او ط����ر
گی ه����ا، راهبردها و سیاس����ت های  ویژ
کنیم و بعد  دشمن را برای او تشریح می 
وضعیت و نسبت آن دستگاه با نوع تهدید 
کنیم و س����پس انتظارات و  را تبیین می 
خواسته های سازمان پدافندغیرعامل 
کنیم  کشور را در یک قالب کلی بیان می 
و از مسئول دستگاه می خواهیم تا مسیر 
مورد نظر را دنبال کند. مسیر باید مسیری 
منسجم و مبتنی بر چارچوب هایی باشد. 
این را مقام معظم رهبری در جلس����ات 
مختلفی که داش����ته ایم برایمان تبیین 
فرموده اند که به موضوع علمی، دقیق 
و همه جانب����ه نگاه کنیم. بنابراین ما با 
گی باید به موضوع نگاه کنیم و  این ویژ
به آن بپردازیم. ویژگی های علمی بودن، 
به روز بودن و همه جانبه بودن نیازمند 
مطالعه است. بنابراین مطالعات ما از 
گیرد. ما فرایند اقدامات  اینجا شکل می 
پدافند غیرعامل را در این چهارچوب و با 
این چرخه برای دستگاه ها در قالب این 

مطالبات شرح می دهیم. هردستگاه باید 
دارایی هایشان را شناسایی و احصا کند. 
همچنین سطح بندی، اولویت بندی 
و طبقه بن����دی ش����ود ت����ا براس����اس این 
اولویت ها مشخص شود چه تهدیدی 
ب����ر ک����دام ی����ک از ای����ن دارایی ها متصور 
است و همان تهدید را براساس اعمال 
تهدید، آسیب پذیری ها و پیامدهایی 
که براساس اعمال تهدید اتفاق خواهد 
افتاد استخراج کرده و برای برطرف کردن 
آنها راهکارها را ارائه بدهند. این چرخه 
خنثی س����ازی، کم اثرسازی یا مقابله با 
تهدید دس����تگاه های اجرایی است که 
با آن سروکار داریم و این مسیر را دنبال 

کنیم.  می 
این مسیری است که از ابتدای تشکیل 
سازمان پدافندغیرعامل کشور دنبال 
کردیم. کشور اعتباراتی به همین منظور 
اختصاص داد و مطالعاتی انجام ش����د. 
تهدیدات و آسیب پذیری ها احصاء شد. 
به تناس����ب میزان اعتب����ارات عملیاتی 

ب����رای برط����رف کردن آس����یب ها در نظر 
گرفته شد. در کل کارها رو به جلو بوده 
و اقدام����ات برای کاهش اثرتهدیدات و 
کردن اثرآنها انجام ش����ده است.  خنثی 
نکت����ه کلیدی که اینجا وجود دارد این 
است که ما با یک وضعیت چالش برانگیز 
روب����رو هس����تیم. در واق����ع با بیش����ترین 
آس����یب پذیری روب����رو هس����تیم. چون 
وضعی����ت موجود ما حتما بدون توجه 
به الزامات و مالحظات پدافندی است. 
در برخی از زیرس����اخت ها اصال موضوع 
تهدی����د مورد توجه قرار نگرفته اس����ت. 
ک����زی را ایج����اد کردی����م که در مس����یر  مرا
گر تهدیدی  اعم����ال تهدید ق����رار دارد و ا
حادث ش����ود بیش����ترین آسیب پذیری 
کم می ش����ود. این نکاتی است  برآن حا
که با آن س����روکار داریم. بنابراین در این 
وضعیت، بدون ش����ک خنثی سازی اثر 
تهدی����د به طور کام����ل و ایده آل محقق 
نمی ش����ود. بلک����ه کاه����ش اث����ر تهدید را 
کنیم. چون خنثی س����ازی  دنب����ال می 
الزامات����ی دارد ک����ه بخش����ی از آن در این 
شرایط موجود، وجود ندارد. بنابراین 
اینجا کاهش اثر تهدید یا مدیریت اعمال 
تهدید را در دستور کار قرار داده ایم. برای 
مجموعه هایی که قرار اس����ت از این به 
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بعد ایجاد شود در مرحله پیدایش برابر 
قوانین، ضوابط و مقرراتی که در کشور 
وجود دارد و خوشبختانه مسیر خوبی 
ح هایی که  طراحی شده است همه طر
ح های توسعه ای  در کشور به عنوان طر
ش����ناخته می ش����وند مل����زم به داش����تن 
مطالع����ات پدافند غیرعامل هس����تند. 
بنابراین یک گام به جلو آمده ایم و طرح ها 
را از مرحل����ه پیدای����ش هم در مکانیابی، 
ه����م در مطالع����ات اولیه و هم در مرحله 
نهای����ی از نظر معیارها و ضوابط پدافند 

کنیم. غیرعامل رصد و ارزیابی می 

 به نظر شما سازمان پدافند غیرعامل 
کش����ور ت����ا چه ح����د در تبدیل مباحث 
پدافندی به یک گفتمان عمومی موفق 
عمل کرده است. برای اقدامات موثر 
چه راهبردی در دس����تور این سازمان 

است؟
به نظر می رسد مطالبه عمومی رعایت 
ضواب����ط و الزام����ات پدافند غیرعامل به 
مفهوم پیگیری از سوی افکار عمومی یا 
از منظر جامعه شناسی در بخش هایی از 
پدافند غیرعامل امکان پذیر نیست. چون 
بخش عمده ای از فعالیت هایمان برای 
حفاظت و صیانت از زیرساخت هاست. 
مردم با بخش زیادی از این زیرساخت ها 
س����روکار ندارند. اما بخش����ی که با  حوزه 
م����ردم و اداره عموم����ی جامعه س����روکار 
دارد بله می شود این مطالبه را داشت 
و در رس����انه ها دنب����ال ک����رد و از ظرفی����ت 
مطالبات عمومی استفاده کرد. اما این 
هم ظرافت هایی دارد. قطعا باید ابتدا 
از حوزه زیرساخت ها شروع شود. اینکه 
کنم ما از مس����ئولین ش����روع  ع����رض می 
کنیم چون آنها متولی انجام این امور  می 
هس����تند. مردم نقششان بهره برداری 
از این خدماتی اس����ت که دستگاه های 
کنن����د. بنابراین این  اجرای����ی ارائ����ه می 
دستگاه ها باید این خدمات را در شرایط 
ام����ن و پای����دار به مردم ارائه بدهند. من 
ب����ه عنوان یک ش����هروند وقتی به بانک 
کنش مالی  کنم انتظار دارم ترا مراجعه می 
من امن انجام ش����ود یا ارتباطاتم ایمن 
باشد. ولی اینکه این خدمات نیازمند 
چه زیرس����اخت و امکانات فنی است را 
نمی دانم و نمی توانم از مس����ئول آن نیز 
پیگی����ری کنم چون نیازمند ش����ناخت 

دقیق فنی است. 
ش����روع این مطالب����ه باید در حوزه های 
تخصصی نخبگانی باشد. جاهایی که 
امکانات را طراحی کرده، کار کنند و نقش 
ایفا کنند. مثال در حوزه دانشگاه ها وقتی 
گوییم کارها باید علمی و همه جانبه  می 
کز علمی  باش����د چون دانش����گاه ها و مرا
پژوهش����ی خیل����ی خ����وب می توانند در 
این زمینه ایفای نقش داش����ته باشند. 

گ����ر محدوده تعریف مطالبه عمومی را  ا
اینطوری مشخص کنیم، یعنی بگوییم 
محدوده نخبگانی جامعه بله گام اول 
این است و می تواند اتفاق بیفتد و حتما 
بای����د این کار ص����ورت بگیرد. نکته دوم 
این است که این مطالبه باید به صورت 
ساختارمند هم دنبال شود. سازمان های  
نظارتی مثل سازمان بازرسی، مجلس 
ش����ورای اس����المی و دیوان محاس����بات 
داری����م. ب����رای مثال مجلس غیر از وضع 
قانون، وظیفه نظارت، استیضاح و سوال 
و جواب از دستگاه ها را نیز برعهده دارد. 
از این ظرفیت ها برای ایجاد این مطالبه 
عمومی باید اس����تفاده کنیم. از س����وی 
دیگر، نماین����دگان مجلس نمایندگان 
گذاری  ملت هستند، بنابراین غیر از ریل 
برای کشور و وضع قوانین می توانند در 
م����ورد رعای����ت ضوابط و الزامات پدافند 

غیرعامل را از وزیر و رییس دستگاه مطالبه 
کنند. اما خود مردم هم می توانند نقش 
کلیدی داشته باشند. آنجا که خودشان 
باید اقدام کنند؛ آس����یب پذیری هایی 
ک����ه در ح����وزه عمومی م����ردم و در زندگی 
گر  روزمره شان وجود دارد. خود مردم ا
نسبت به این موضوعات آموزش دیده و 
توجیه شوند می تواند به عمومی شدن 

کننده  موضوع پدافند غیرعامل کمک 
باشد. سازمان پدافند غیرعامل کشور 
از دو مسیر نخبگان و کانال های رسمی 
کند.  کشور مطالبه عمومی را دنبال می 
ب����ه ع����الوه ضمن تبیین، ایجاد و تعریف 
نقش و اجرایی کردن این موضوعات در 
بین مردم، سطح عمومی شدن پدافند 
کنیم. این  غیرعام����ل را هم دنب����ال می 
دو مس����یر می توان����د فضای اجتماعی و 
عمومی پدافندغیرعامل کشور را شکل 
بدهد و ما در این زمینه اقداماتی را انجام 
دادیم. یعنی گروه هایی نخبگانی را در 
حوزه های مختلف ش����کل دادیم که به 
عنوان مرجع و مش����اوره برای س����ازمان 
کنند. وقتی مرجع مشاوره  نقش ایفا می 
س����ازمان هس����تند و برای ما موضوعات 
کنند در جایگاه های  تخصصی را دنبال می 
خودشان این موضوعات را مورد مطالبه 

هم قرار می دهند. 
ایجاد گروه های نخبگانی برای سازمان 
مثل همیاران مش����ورتی هستند که در 
موضوعات مختلف اهداف ما را دنبال 
کنن����د. این راهبرد اصلی ماس����ت.  می 
راهبرد دوم ما گفتمان سازی در رده های 
مدیریتی از سطح عالی تا سطوح پایین به 
اضافه خود مردم است. با آموزش هایی 

به مردم، آموزش های اختصاصی برای 
کارشناسان و مسئولین، تعریف اقدامات 
پدافندغیرعام����ل و توصی����ف اقدامات 
کنیم و  پدافن����د غیرعام����ل را دنب����ال می 
نقش ها و کارکردهایی که دستگاه ها دارند 
کنیم. در گام اول وظایف و  را تبیین می 
ماموریت هایی که مدیران و مسئوالن 
کنیم و در گام دوم از  دارند را تبیین می 
آنها به طور رسمی مطالبه خواهیم کرد. 
گام بعدی نیز انجام اقدامات فرهنگی، 
مثل تولید همین نشریه و برقرار ارتباط 
کز و سازمان های مرتبط با مباحث  با مرا

پدافندغیرعامل است. 
این مسیری که دنبال کردیم به عنوان 
راهب����رد از توضی����ح، توجی����ه و تحلی����ل و 
تعیی����ن نقش گرفته ت����ا طراحی فرایند، 
چرخ����ه و س����ازوکار، ب����رای م����ا فضای����ی 
ایج����اد کرد ت����ا موضوع را دنب����ال کنیم. 
نکته بعدی این است که موضوع دفاع 
ام����ری فط����ری اس����ت. هر ف����ردی برای 
حفاظت از خودش می تواند اقداماتی 
در حوزه توانمندی هایش انجام دهد. 
این مس����ئله به گفتمان سازی عمومی 
مس����ئله پدافندغیرعامل کمک بزرگی 

کند. می 

 چ����را علیرغ����م وج����ود س����ازمان های 
نظارتی همچنان موانعی برای رعایت 
الزام����ات و ضواب����ط پدافند غیرعامل 

وجود دارد؟ 
ای����ن موضوع به چن����د عامل مختلف و 
متفاوت بس����تگی دارد. یکی این است 
که در درجه نخست این موضوع اساسا 
گذاری  مورد توجه جدی در حوزه قانون 
و ضوابط و مقررات قرار نگرفته اس����ت. 
مجموعه ای قبل از انقالب داشتیم به 
نام سازمان دفاع غیرنظامی که بخشی از 
موضوعات پدافند غیرعامل آنجا دنبال 
می ش����د. در آن زمان ضوابطی نوشته و 
دنبال ش����ده اس����ت. از ابتدای پیروزی 
انقالب این سیستم منحل شد. وقتی 
گذار  منحل شده به سازمان دیگری وا
ش����ده و آن سازمان چون درگیر مسائل 
مربوط به جنگ تحمیلی ش����ده است، 
گذاری، مقررات نویسی  عمال سیاست 
گری اقدامات مربوط به حوزه  و تنظیم 
پدافند غیرعامل انجام نشده است. این 
امر سبب بروز یک فاصله زیاد در انجام 
اقدامات حوزه پدافند غیرعامل ش����ده 
اس����ت ک����ه این رون����د تا س����ال 82 ادامه 
داش����ت. از س����ال 82 به بعد با تاس����یس 
س����ازمان پدافن����د غیرعامل کش����ور یک 
س����اختار جدیدی ش����کل گرف����ت و این 
موضوع را دنبال کرد. اولین گام موضوع 
مقررات نویس����ی و تدوی����ن قان����ون بود. 
در س����ال 82 وقتی ش����روع کردیم اولین 
خروج����ی اقدامات ما، یک بند در ماده 

گر قرار باشد اثر تهدید را برکشور خنثی کنیم اولین گام حتما شناخت تهدید است   ا

ح های توسعه ای شناخته می شوند  ح هایی که در کشور به عنوان طر   همه طر
ملزم به داشتن مطالعات پدافند غیرعامل هستند

  در برخی از زیرساخت ها اصال موضوع تهدید مورد توجه قرار نگرفته است
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121 قان����ون برنام����ه چهارم توس����عه بود 
ک����ه به موضوع پدافند غیرعامل اش����اره 
کرد. این اقدام به تنظیم و تصویب  می 
یک آیین نامه اجرایی در هیئت دولت 
منتج و در س����ال 84 ابالغ ش����د. اهمیت 
ای����ن موض����وع ای����ن بود که م����ا در حوزه 
گری خالء داش����تیم و  مقررات و تنظیم 

این اولین اقداممان این بود. 
واقعیت این است که در خالء قوانین، 
کش����ور در  برخ����ی از زیرس����اخت های 
حوزه ه����ای مختل����ف ب����دون توج����ه به 
ضواب����ط مربوط ب����ه پدافن����د غیرعامل 
ایجاد شد. در واقع توسعه کشور بدون 
توجه به اهمیت این موضوعات دنبال 
ش����د. ما وقتی با چنین شرایطی روبه رو 
ک����ه  می ش����ویم، آس����یب پذیری هایی 
می توانی����م در براب����ر تهدی����دات کاهش 
بدهیم به شدت حداقلی است. یعنی 
مثل این است که زمینی برای ساخت 
یک مجموعه ورزش����ی فرهنگی دارید و 
کشی آن را انجام  می خواهید کار نقشه 
دهید اما وسط زمین شما ساختمانی 
است که نمی توانید به آن دست بزنید. 
این محدودیت اجازه اقدام درست را به 
شما نمی دهد. در شرایط موجود با چنین 
وضعیتی روبرو هستیم. این وضعیت به 
ما اجازه نمی دهد همه آسیب پذیری ها 
را برطرف کرده و کاهش دهیم. مضاف 
براینکه برخی ساختارها بدون توجه به 
موضوع پدافند غیرعامل بوده اند و االن 
هزینه کردن برای این اقدامات بارمالی 
زیادی دارد. این یکی از اشکاالتی است 
که محقق شدن سیاست های پدافند 
غیرعامل را با کندی و یا عدم اجرا روبرو 

کند.  می 
موضوع دیگر وجود مدیرانی اس����ت که 
علیرغ����م قانون، ضواب����ط و منابع مالی 
توجه����ی ب����ه اهمیت پدافن����د غیرعامل 
کنند. بنابراین باید از ابزارهای دیگر  نمی 
نظارتی و س����وال و جواب استفاده کرد. 
عامل بعدی که در این زمینه موضوعیت 
دارد ضواب����ط و الزامات فنی-تخصصی 
است. الزامات عمومی را تعریف کرده ایم. 
ام����ا ه����ر چقدر به حوزه ه����ای تخصصی 
ورود کنی����م این ضوابط کامال تکنیکال 
و فن����ی می ش����ود ک����ه باید کارشناس����ان 
و متخصص����ان فن����ی آن را تهی����ه کنن����د. 
در ای����ن ح����وزه ما از ظرفیت مش����اوران و 
کنیم.  متخصص����ان فنی اس����تفاده می 
این تکلیف خود دستگاه هاس����ت. این 
مس����یر ش����روع شده اس����ت و نمونه اش 
مبحث 21 مقررات ملی ساختمان است 
گرچه زمان بر بود اما در  که نوش����ته شد ا
ش����ورای تدوین وزارت مسکن تصویب 
و ابالغ ش����ده اس����ت و همه مهندس����ان 
حوزه ساختمان سازی ملزم به رعایت 

این مقررات هستند.

مس����اله پدافن����د غیرعامل به س����بب 
ماهی����ت بین رش����ته ای بودن نیازمند 
دانشگاهی با رویکرد متمرکز بر مسئله 
و رش����ته های تحصیلی بین رشته ای 
اس����ت ک����ه آم����وزش عال����ی م����ا از خالء 
چنین فضایی رنج می برد، س����ازمان 
پدافند غیرعامل کش����ور برای جبران 
ای����ن خالء چ����ه راهب����ردی را در پیش 

گرفته است؟
در حوزه دانش چهاردانش����گاه معین و 
مس����تقیم داریم که کار پژوهش����ی را آن 
دانشگاه انجام می دهد. در ابتدا فقط 
دانشگاه مالک اشتر بود و ملزم بود برابر 
آئین نامه اجرایی قانون برنامه چهارم، 
همه کارهای پژوهشی مربوط به پدافند 
غیرعامل را انجام بدهد. کار پژوهش����ی 
معموال یک رس����وب دانشی دارد که در 
دانش����گاه می ماند. این رسوب دانشی 
ب����ه دانش����جوها منتق����ل می ش����ود و در 
برنامه های آموزشی می آید و توسعه پیدا 
می کند. به تدریج این دانش����گاه های 
معین پدافندغیرعامل اضافه شده اند 
و ای����ن یعن����ی در واقع بخش����ی از خال را با 
اختصاص ظرفیت علمی- پژوهشی سعی 
کردیم جبران کنیم. ایجاد شرکت های 
مشاوری که مطالعات پژوهشی انجام 
می دهند مس����یری ب����ود که برای انجام 
مطالعات و کار پژوهش����ی و اس����تخراج و 
کتشاف حوزه های دانشی انجام دادیم  ا
ت����ا کارهایمان را پی����ش ببریم. در حوزه 
کش����وری ه����م وزارت عل����وم، تحقیقات 
و فن����اوری اطالعات ب����ا همراهی برخی 
دانش����گاه ها وارد کار ش����دند. ب����ه وی����ژه 
دانش����گاه آزاد اسالمی ظرفیتی را ایجاد 
کرده است که کامال گسترش یافته است. 
حجم عظیمی از ظرفیت، مثال نگارش 
قریب به3 هزار پایان نامه و رساله که در 
این دانشگاه انجام شده به موضوعات 
پدافند غیرعامل اختصاص یافته است. 

اینها ظرفیت های بومی است که ما در 
کشور احصاء کردیم. 

نکته دیگر دانش ضمنی و تجربی است 
که نزد مدیران ما بوده که در هر حوادث 
مختلف به دست آمده است. اینها را هم 
س����عی کرده ایم به دانش صریح تبدیل 
کنیم و در حوزه آموزش مستندس����ازی 
کنی����م و ب����ه اندوخته ای ک����ه بتوان از آن 
استفاده کرد تبدیل شود. این کار انجام 
ش����ده است. نسبتا هم کار خوبی بوده 

اس����ت. نکته دیگری ک����ه وجود دارد در 
حوزه پژوهش، علم، استاد، دانشجو و 
رشته هایی که باید دراین زمینه ایجاد 
شود. این را هم ما در سطح تحصیالت 
تکمیلی رشته هایی ایجاد کرده و در وزارت 
علوم مصوب کردیم که دانشجو و مدیر 
تربیت کنیم. این مس����یر ادامه دارد. از 
سال 88 این کار شروع شده است و در 
حال حاضر نزدیک به 5 هزار دانش����جو 
و دانش آموخته در رشته های مختلف 
مربوط به پدافند غیرعامل تربیت شده 
است. در مقطع دکتری هم بیش از 100 

دانش آموخته داریم. این افراد به تدریج به 
محققین و پژوهشگرانی تبدیل می شوند 
که این حوزه را گس����ترش خواهند داد و 
همینطور خالهای علمی پژوهش����ی ما 

را برطرف خواهند کرد. 
م����ا ی����ک اش����کال اساس����ی در الگ����وی 
پیش����رفتمان برای کشور داریم که این 
الگ����و یک وابس����تگی ترجم����ه ای ایجاد 
کرده اس����ت. یعنی منتظر اس����ت ببیند 
مثال در فالن کشور در حوزه شهرسازی 
چه کاری انجام شده است. بعد متون 
علم����ی آن که منتش����ر می ش����ود ما آن را 
کنیم و از آن به عنوان الگو در  ترجمه می 
کنیم. حتی در  کش����ورمان استفاده می 
حوزه تربیت نیروی انسانی در دانشگاه 
ها با چنین پدیده ای روبرو هستیم. این 
فاصله دانشی از این جاها شروع می شود. 
کنند به  کش����ورهایی که پیش����رفت می 
تدریج خودشان را از دانش به فناوری 
می رس����انند و آن را گس����ترش می دهند 
و برای خودش����ان ظرفیت هایی ایجاد 
کنن����د. ما چون این مس����یر را دنبال  می 
کنی����م و ی����ا کمت����ر دنب����ال کرده ایم  نمی 

فاصله مان بیشتر می شود.
راهب����رد اصلی ما انتخاب مس����یر میانبر 
ب����رای ح����ذف فاصله دانش تا فناوری و 
دوم افزایش س����رعتمان در مسیر است 
تا خودمان به عناصری تبدیل ش����ویم 
کنند.  ک����ه دان����ش و فن����اوری تولی����د می 
خوش����بختانه در کش����ور می بینی����م در 
س����ال های اخیر ای����ن موضوع در حوزه 
نانو و س����ایبر و پزش����کی گسترش خوبی 
داشته ایم. در حوزه نظامی، وضعمان 
کامال متفاوت است. اینها نوید کاهش 
فاصله را می دهد. مسیرهای میانبری 
که دانشمندان جوان ما در شرکت های 
کنند و می روند،  دانش بنیان انتخاب می 
حتما ما را با س����رعت بیش����تری به قله ها 
می رساند. این مسیری است که باید به 

     س���ازمان پدافند غیرعامل کش���ور از 
دو مس���یر نخبگان و کانال های رسمی 
کند کشور مطالبه عمومی را دنبال می 

     ی���ک اش���کال اساس���ی در الگ���وی 
پیش���رفتمان برای کشور داریم که این 
الگ���و یک وابس���تگی ترجم���ه ای ایجاد 

کرده است



صورت اصولی در کشور انجام بدهیم. 
نه فقط در حوزه پدافندغیرعامل بلکه 
فناوری همه حوزه ها و اساسا حکمرانی 
را تحت تاثیرخودش قرار می دهد. مدل 
کند. ما تا  حکومت کردن دارد تغییر می 
به درک این شرایط نرسیم با اشکاالت 

زیادی روبرو خواهیم شد. 

شعار ایام نکوداشت پدافند غیرعامل 
1400، پدافن����د غیرعامل، ایران پایدار 
اس����ت، از نظر ش����ما، ایران پایدار چه 

گی هایی دارد؟ ویژ
پای����داری ابعاد مختلف����ی دارد. مفهوم 
پای����داری به عنوان یک مفهوم عمومی 
مقاومت، استقامت، ثبات و استحکام 
گر مجموعه ای قرار است  داشتن است. ا
پایدار باشد باید استحکام داشته باشد. 
استحکام باید از طریق ساختار داخلی 
هر مجموعه تامین شود. هر سیستمی 
تامین پایداری خود را به سیستم دیگری 
ج خود وابس����ته کند به س����رعت  از خ����ار
مضمحل شده و از بین رفته است. چون 
وقتی آن مجموعه حمایت خود را بردارد 
به س����رعت از هم می پاش����د. بنابراین ما 
در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، نظامی و 
علم����ی بای����د پایداری را دنبال کنیم. هر 
کدام از اینها ش����اخص ها و مولفه هایی 
دارد. بنابراین امنیت یکی از موضوعاتی 
اس����ت که در حوزه های پایداری دنبال 
گوییم امنیت نقطه  کنیم. وقتی می  می 
مقابلش که تهدید است در حوزه های 
گیرد. کش����ور ما یک  مختلف ش����کل می 
کش����ور نمون����ه در دنیا اس����ت ک����ه با همه 
مدل های تهدید در همه حوزه ها حتی 
از نظر علمی و عدم دسترسی به دانش 
روز در بسیاری از حوزه ها سروکار دارد. 
برای دسترسی به دانش  در برخی حوزه 
ها ممانعت تحصیلی داریم. این شرایط 
هزینه ارتقای بازدارندگی مان در مقایسه 
ب����ا دیگر کش����ورها را متف����اوت و مقداری 
بیشتر کرده است. به همین دلیل مردم 
اینج����ا نقش کلیدی پیدا کرده اند. چرا 
که به دلیل حضورشان در این صحنه ها 
برخی از این هزینه ها را کاهش داده اند. 
ظرفیت های عظیم مردمی ایجاد شده 
است که در کشورهای دیگر ممکن است 

وجود نداشته باشد.
بنابرای���ن در ابع���اد مختل���ف م���ی ت���وان 
پایداری را در حوزه های مختلف تعریف 
کرد. استقامت و پایداری کلیدواژه هایی 
هس���تند که در حوزه های پایداری برای 
کنن���د. این ها مبانی  م���ا مفهوم پیدا می 
نظری و چارچوب هایی می شود که برایش  
کنیم. اینها عناصر زیرساختی  دنبال می 
کند. وقتی از حوزه مفهوم و  هم پیدا می 
ادبی���ات نظری بی���رون می رویم پایداری 
در اقتصاد به زیرس���اخت های متعددی 

مربوط می شود که بخش های  صنعت، 
کش���اورزی و خدمات را ش���امل می شود. 
در حوزه خدمات، س���رویس هایی که به 
جامعه ارائه می دهیم بسیار تخصصی و 
فنی اس���ت و اینها با تهدید روبرو اس���ت. 
ای���ران پای���دار باید در این حوزه کامال امن 
باش���د. ب���رای مثال یک نیروگاه ش���ما در 
برابر تهدیدات سایبری، تاب آور باشد تا 
خ ندهد.وقتی  اتفاقات بد متعاقب آن ر
می توان این مسیر را دنبال کرد که متکی به 
خودمان باشیم. در این صورت ساخت و 
تحکام درونی کشور باال خواهد بود. اینها  اس
عناصر کلیدی است برای پایداری است. 
تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق 
در همه سطوح عملیاتی و کارکردی است. 
برنامه ای با چارچوب و هدف مشخص که 
حت���ی به جزئیات در برنامه های اجرایی 

نیز توجه کرده باشد. 

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

ح کنید. ما نبود لطفا مطر
سازمان  پدافند غیرعامل کشور اقدامات 
خوبی رابرای  افزایش پایداری و ارتقای 
تاب آوری زیرساخت های کشور انجام 
داده است. در حوزه راهبردی، اسناد 
و مقررات را خوب ش���کل داده اس���ت. 

س���اختارهای الزم در دس���تگاه ها شکل 
گرفت���ه و ب���رای آن نق���ش و کارکرد تعریف 
ش���ده اس���ت. خ���الء ب���ه تدری���ج در حال 
احصا و برطرف ش���دن است تا حرکت در 

مس���یر باثباتی برسد. نظام سازی، 
ساختارسازی، هماهنگی اجزا و 

عناصر این بخش ها با یکدیگر 
بسیار بسیار برای تحقق ایران 
پایدار یا تعبیری که مقام معظم 

رهبری به کار بردند تحت 
عن���وان "ای���ران قوی"، 
کلیدی است. باید برای 

این موضوعات در 

سطوح مختلف الگو داشته باشیم. این 
کتیکی  الگو باید راهبردی، عملیاتی و تا
باشد. این الگوها باید تبدیل به ضوابط، 
مق���ررات و چهارچوب ش���وند. س���ازمان 
پدافند غیرعامل کشور از این چهارچوب 
استفاده کرده و به یک دکترین دو ستونه 
رسیده است. ستون اول مصونیت و ستون 
دوم قابلیت است. اصولی را برمبنای این 
دکترین برای خودش تنظیم کرده است 
که عبارت است از ایستادگی و مقاومت در 
برابر دشمن که از آن استحکام و پایداری 
گرفتیم. مردم محوری و نفی سلطه بیگانه 
و استحکام داخلی نظام و خودکفایی و 
عدم وابستگی اصولی است که سازمان 
پدافند غیرعامل در راستای دکترین دو 
س���تونه مصونیت محور و قابلیت محور 
برای خودش تنظیم کرده است. اهدافی را 
دنبال کرده است مثل آسیب ناپذیرسازی 

کش���ور، افزایش بازدارندگی همه جانبه، 
حف���ظ و افزای���ش عناص���ر ق���درت درونی 
نظام. اینها اهدافی اس���ت که س���ازمان 
پدافندغیرعامل کشور در راستای تحقق 
ای���ران ق���وی یا ایران پایدار برای خودش 
کند. سیاس���ت  ای���ی را پیش  دنب���ال می 
بین���ی کرده اس���ت؛ مدیری���ت راهبردی 
چالش ه���ا، بازدارندگی از موضع اقتدار، 
تقوی���ت س���اخت درونی نظ���ام، آمادگی 
همه جانب���ه ، پایداری و امنیت دائمی و 
ارتقا آنها. در سطح عملیاتی نیز به دنبال 
آمادگ���ی همه جانب���ه هس���تیم که 5 گام 
گوییم ارتقای  اساس���ی دارد. وقت���ی می 
آمادگی یعنی ساماندهی، تجهیز، آموزش، 
تمرین، رزمایش.  این فرایند حتما برای 
آمادگی و ارتقای آن در الیه های مختلف 
از دس���تگاه های مختلف گرفته تا مردم 
و همه س���امانه ها باید تحقق پیدا کند. 
مجموعه ای از این عناصر، برنامه ها و 
اجرای آن، راهبرد ایران پایدار و ایران 

قوی را محقق خواهد کرد.
ب���ا تش���کر از ش���ما که وقتت���ان را در 

اختیار ما قرار دادید.
بنده هم از شما متشکرم. 

1۹
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 
نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400

مل
رعا

 غی
ند

داف
ی پ

ها
رد

هب
را



حنیف غفاری
 دکتری روابط بین الملل

رئالیست های قرن بیستم در حوزه روابط 
بین المل����ل، ن����گاه خاصی به س����ه کلید 
واژه "دولت"،" میلیتاریس����م" و"قدرت" 
داش����تند. آنه����ا معتقد بودند که قدرت 

دولت ها )که رئالیست ها آنها را بازیگران 
کنند( ، منبعث  مسلط  و قاطع تلقی می 
از توانایی بالقوه و بالفعل نظامی و قدرت 
بازدارندگ����ی و اقدام نظامی آنها در برابر 
دیگر بازیگران است. در این رقابت پنهان 
و پیدا، دولتی که بتواند ابزارهای نظامی 
را در مسیر تغییر محاسبات استراتژیک 
کتیکی رقا به کار گیرد، برنده قطعی  و تا
منازعه خواهد بود. در آن زمان، مفاهیمی 
مانن����د "جن����گ اقتص����ادی" و "جن����گ 
غیرنظامی" و متعاقبا، "دفاع غیرنظامی" 
یا " پدافند غیرعامل" تحت الشعاع قرائت 
خاص رئالیس����ت ها از مقوالت جنگ و 

دفاع قرار گرفت. 
پس از پایان جنگ جهانی دوم  در نیمه قرن 
بیستم، نهادها و سازمان های بین المللی 
نیز تحت تاثیر اراده طرف های پیروز در 
این نبرد خانمان س����وز ش����کل گرفتند. 
ب����ه عبارت بهتر، "قدرت نظامی محض 
کشی جهت سنجش  " به مقیاس و خط 
قدرت واقعی یک کشور در جهان تبدیل 
گرچه در همان دوران، بسیاری  ش����د. ا
از نظری����ه پ����ردازان و استراتژیس����ت ها، 
گان "قدرت"  همسان سازی  مطلق  واژ
گری" با یکدیگر را نقد یا حتی  و " نظامی 
کردند، اما این انتقادات منجر  نفی می 
ب����ه عقب نش����ینی دولت ه����ای غربی از 
تکمیل این منظومه خودساخته نشد! 
منظومه ای که با گذار بشریت به هزاره 
س����وم در معرض فروپاش����ی قرار گرفته و 

گری مطلق ( دیگر  ش����الوده آن ) نظامی 
نم����ی توان����د تکیه گاه����ی مطمئن برای 

اضالع و اجزای آن باشد.  
در ه����زاره س����وم، به کلی����د واژه ای به نام 
"جنگ ترکیبی" مواجه هستیم. همین 
مسئله، قواعد و بایسته های پدافندی و 
دفاعی را دستخوش تغییرات عمده ای 
کنون، بازیگران متعدد در  ساخته است. ا
حوزه روابط بین الملل، درک عمیق تری 
نس����بت به مفه����وم »جنگ هیبریدی« 
 Hybrid(  پیدا کرده اند. جنگ ترکیبی
Warfare( به معنای  به کارگیری ترکیبی 
قابلیت ه����ای نیروه����ای نظام����ی و غیر 
نظامی  متعارف به شیوه ای پیچیده و 
هماهنگ شده است. نباید فراموش کرد 

که جنگ هیبریدی محدود به »جنگ 
نظام����ی« نیس����ت، بلک����ه ظرفیت های 
بالقوه و توانایی های بالفعل یک بازیگر 
در حوزه های مختلف، در شکل دهی و 
تعریف آن دخالت دارد. مطالبق تعریف 
جامعی که  در کنفرانس امنیتی مونیخ 
) س����ال 2015( ارائه ش����ده است، جنگ 
هیبریدی شامل توان دیپلماسی،جنگ 
تبلیغاتی، حمایت از شورش های داخلی 
و محل����ی، جن����گ اقتص����ادی، حمالت 

سایبری و ....می شود. 
گونه که مش����خص است، ابهام،  همان 
پیچیدگی و چندبعدی بودن  مهم ترین 
شاخصه های نبرد هیبریدی محسوب 
می شود. بدیهی است که با دگردیسی 
در مفاهیم و مصادق جنگ و مورد توجه 
قرار گرفت����ن کلیدواژه "جنگ ترکیبی"، 
قواع����د دفاع����ی و پدافندی نی����ز به طور 
طبیعی دس����تخوش تغییر می ش����وند. 
در ای����ن معادل����ه، "دف����اع غیرعام����ل" 
کند، به  جایگاه بسیار پررنگی پیدا می 
گونه ای که خود به نماد قدرت کشورها 
گون تبدیل  در مواجهه با تهدیدات گونا
می شود. هر ساختار و مجموعه ای که 
تغییر قواعد نبرد و گذار از نگاه کالسیک 
محض نسبت به این مقوله را نپذیرد، 
قطعا در جنگ ترکیبی دشمنان با خود 
آسیب پذیر خواهد بود. فرانک هافمن 
محقق و تحلیلگر حوزه دفاعی آمریکا درا 

ین خصوص می گوید:

»واقعیت امر این است که در شیوه های 
مرسوم جنگ، انقالبی گسترده صورت 
گرفته است. جهان وارد دورانی خاص 
شده است. امروز بازیگران انواع مختلفی 
از جن����گ را ب����ه ص����ورت همزم����ان به کار 
م����ی گیرن����د. این هم����ان جنگ ترکیبی 

نام دارد. «
بنابرای����ن جن����گ ترکیب����ی،  ب����ه راهب����رد 
پیچیده ای اطالق می شود که ترکیبی از 
نبردهای متعارف، نامتعارف، سایبری، 
روانی و اطالعاتی را در خود جای می دهد. 
در واقع طیف گس����ترده ای از ابزارهای 
متع����دد به ش����یوه متقارن ی����ا نامتقارن 
در ای����ن نب����رد همه جانبه ب����ه کار گرفته 
می ش����ود. متعاقبا، قدرت کش����ورها در 

ح����وزه "دف����اع ترکیب����ی" از جمل����ه " دفاع 
کتیک ها و  غیرعام����ل" ، محاس����بات، تا
حتی استراتژی های نبرد دشمن را تغییر 
می دهد. »سان تزو« نگارنده کتاب »هنر 
جنگ« یا »هنر رزم« در  این خصوص می 
کننده ترین حمله، حمله  نویسد:»ویران 

به استراتژی دشمن است.«
پدافند غیرعامل" مولفه بس����یار مهمی 
است که می تواند استراتژی دشمنان را در 
جنگ ترکیبی تغییر دهد. نباید فراموش 
کرد که  جنگ ها همیشه و در همه حال 
در شرف تغییر شکل و استراتژی و هدف 
و رویکرد هستند. بنابراین، رصد نقاط 
آسیب یک کشور یا مجموعه و سنجش 
توانایی ه����ای دش����من در ضرب����ه زدن 
ب����ه آن نقطه آس����یب، یک����ی از مهم ترین 
اصول����ی اس����ت که باید م����ورد توجه قرار 
گیرد.یک����ی از اصلی تری����ن کارویژه های 
"پدافند غیرعامل"، تغییر محاس����بات 
اس����تراتژیک دشمنان به سود امنیت و 
منافع ملی کشور است. تغییر محاسبات 
کتیکی دشمنان، صرفا  استراتژیک و تا
از مج����اری نظام����ی و عملیات����ی صورت 
گیرد. افزایش قدرت یک کشور در  نمی 
حوزه پدافند غیرعامل، می تواند حتی 
بسیاری از پیش فرض ها و اصول ذهنی 
و اس����تراتژیک دش����منان  را تغییر دهد و 
دشمن را وادار به پذیرش قدرت رقیب 
کن����د. ام����روز دیگر کمتر استراتژیس����ت و 
گان "جنگ" ،"دفاع" و  تئوریس����ینی واژ

مش����تقات این دو را از منظر کالس����یک 
و س����نتی م����ورد تجزی����ه و تحلیل قرار می 
دهد. دانش����نامه فلس����فه "استنفورد" 

در تعریف جنگ می نویسد:
 »جن����گ ب����ه درگی����ری س����ازمان یافته 
مس����لحانه و اغلب طوالنی مدتی گفته 
م����ی ش����ود که بین دول����ت ها، ملت ها یا 
گروه های دیگر انجام شده و با خشونت 
ش����دید، گسیختگی اجتماعی و تلفات 
جان����ی و مالی زیاد همراه اس����ت. از آنجا 
که جنگ یک درگیری مسلحانه واقعی، 
ارادی و گس����ترده بین جوامع سیاس����ی 
اس����ت م����ی ت����وان آن را نوعی خش����ونت 

سیاسی تلقی کرد.«
با این حال مسجل است که این قرائت 

کهنه از جنگ )و متعاقبا تلفی نادرست 
از مقوله دفاع(، دیگر جایی در قاموس 
سیاس����ت خارجی و مع����ادالت امنیتی 
بازیگران فعال در حوزه روابط بین الملل 
کنون، استراتژیست های حوزه  ندارد. ا
نظامی و دفاعی در جهان، بر روی مفهوم 
جنگ ترکیبی و مشتقات آن تمرکز کرده اند. 
این مفهوم و مصادیق ، دارای حدود و 
ثغور  معینی نیست زیرا هر اندازه زمان 
سپری می شود، ابعاد و ابزارهای تعریف 
ش����ده در ذی����ل جن����گ ترکیبی متنوع تر 
گردی����ده و در نتیج����ه، دف����اع ترکیبی نیز 
مصادی����ق گس����ترده تری پی����دا خواهد 
ک����رد. تلق����ی کالس����یک از مفهوم جنگ 
و دفاع و محدودس����ازی آن به عناصر و 
ابع����اد نظامی و میدانی دیگر نمی تواند 
بیانگ����ر یک تلقی و قضاوت همه جانبه 

در این حوزه محسوب شود.  

نسبت پدافند غیرعامل و بازدارندگی 
در عصر جدید 

 ض����رورت ارتقای س����طح بازدارندگی در 
زیرس����اخت های حیات����ی، حس����اس و 
مهم کش����ور، امروز و با وجود گس����ترش 
تهدی����دات و مصادی����ق جن����گ ترکیبی 
بی����ش از هر زمان دیگری احس����اس می 
شود. یکی از نظریاتی که می توان مولفه 
های پدافند غیرعامل را در بستر آن مورد 
تعریف و تش����ریح قرار داد، "بازدارندگی" 
می باش����د. نظریه بازدارندگی در حوزه 
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دگردیسی در مفاهیم جنگ و دفاع

 »دفاع همه جانبه« با محوریت 
پدافند غیرعامل در برابر جنگ چندالیه
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رواب����ط بی����ن الملل و خصوصا در بخش 
امنی����ت بین المل����ل از اهمی����ت خاصی 
برخ����وردار اس����ت.این نظریه به صورت 
خاص، پس از ساخت بمب اتم از سوی 
آمریکا و آغاز جنگ سرد میان کاخ سفید 
و کاخ کرملین مورد توجه و استناد قرار 
گرفت. در قرائت اولیه و کالسیک  از نظریه  
بازدارندگی،  جنگ افزارهای هسته ای، 
گری باال، می توانند  به علت قدرت تخریب 
از حمله نظامی یک کش����ور قدرتمندتر 
جلوگی����ری کنند. اما این تعریف اولیه، 
در ط����ول دهه ه����ای اخیر دس����تخوش 
تح����والت زی����ادی ش����ده اس����ت. در یک 
تعریف جامع و دربرگیرنده، بازدارندگی 
به اس����تفاده یک ط����رف از مجموعه ای 
از تهدیده����ا ب����رای اقناع ی����ا اجبار  طرف 
دیگر به عدم انجام یک عمل نامطلوب 

اطالق می شود. 
ب����ر هم����گان مس����جل اس����ت ک����ه یکی از 
مهمتری����ن مولفه ه����ای اصول راهبری 
پدافند غیرعامل باال بردن توان دفاعی 
کشور است، چرا که با توجه به تهدیداتی 
ک����ه امروزه در سراس����ر دنیا بخصوص در 
منطق����ه خاورمیان����ه وج����ود دارد، الزم 
اس����ت که ب����ا وجود ت����وان دفاعی بحث 
بازدارندگی را داشته باشیم. امروز با وجود 
پیش����رفت عل����م و تکنولوژی روش های 
تهدید کشورهای دنیا هم متفاوت شده 
گر روزی کشورهای مختلف فقط  است، ا
با عملیات نظامی و اس����تفاده از جنگ 
افزارها و قتل و کشتار تهدید می شدند، 
ام����روزه روش ه����ای تهدی����د تغییر کرده 
اس����ت.در دنیای امروز فضای سایبری 
و تهدی����دات بیولوژی����ک روش های����ی 
هستند که جایگزین استفاده روش های 
سخت افزاری شده و چه بسا این روش 

ها نیز به مراتب مخرب تر است.
در یک تعریف دیگر،بازدارندگی عبارت 
اس����ت از تأمی����ن توانمندی ه����ای الزم 
در کش����ور بازدارن����ده ب����ا ه����دف متقاعد 
کردن دش����من  یا مجبور س����اختن او به 
چشم پوش����ی از رفت����اری معی����ن یا وادار 
ساختن دشمن به صرف نظر از اهدافی 
کند. بازدارندگی به معنای  که تعقیب می 
استفاده از نیروهای مسلح نیست، از این 
رو نباید آن را به عنوان یک راهبرد برای 
جنگیدن به حساب آورد بلکه به عقیده 
بسیاری از صاحب نظران، بازدارندگی 
نوعی راهبرد برای حفظ وضع موجود و 
جلوگیری از تحمیل هزینه های جدید به 
کشور یا یک ساختار است. بازدارندگی 
از طری����ق تغیی����ر محاس����بات دش����من، 
گیری آن را محدود و در  قدرت تصمیم 
نتیجه، آن را وادار به عقب نشینی از یک 
کند. دش����منان نیز  اقدام خصمانه می 
با محاسبه هزینه – فایده های نبرد ) بر 
اساس عقالنیت حداقلی که برای یک 

س����اختار یا نظام سیاس����ی در نظر گرفته 
می شود( ، در نهایت از ورود به عرصه ای 
که شکست، ناتوانی یا آسیب پذیری آن 
را نمایان سازد خودداری می کنند. در 
عصر کنونی و در حالی که در سال 2021 
گونی  به س����ر می بری����م، مفروضات گونا
در حوزه بازدارندگی وجود دارد که الزم 

است مدنظر قرار گیرند:
مهم ترین مفروض بازدارندگی در برهه 
زمانی فعلی، خردگرایی بازیگران نظام 
بین الملل می باشد. فرض وجود حداقل 
عقالنیت در اندیشه و رفتار رقیب، مفروض 
کارگیری راهبرد بازدارندگی  اساسی در به 
است. با وجود چنین عقالنیتی، دشمنان 
یا رقبا  با سبک- سنگین کردن و برقراری 
توازن میان هزینه ها و فرصت ها، دست 
به محاسبه می زنند و در صورتی که خود 
را در انجام هدف خصمانه ترسیم شده 
نات����وان ببینند،  برای حفظ بقای خود 
مجبور به تغییر رفتار خواهد شد. در این 
معادله، دشمن باید به این نتیجه عقالنی 
دس����ت پیدا کند که بازیگر بازدارنده در 

ص����ورت نیاز، حتم����ًا عوامل بازدارنده را 
به کار گرفته و وی را به ش����کلی س����نگین 
متضرر خواهد س����اخت. از س����وی دیگر 
تعهد بازیگر بازدارنده نسبت به  به حفظ 
یا صیانت از خود،  عامل مهمی در حوزه 

بازدارندگی محسوب می شود. 
با توجه به تعاریفی که از  مفهوم بازدارندگی 
ارائه شد، در جنگهای معاصر ، پدافند 
غیرعامل یک موضوع اساسی است. نقش 
پدافند غیرعامل در بازدارندگی ، آن هم 
با استناد به  ویژگی های عملیاتی جنگ 
مدرن غیرقابل انکار است. بدیهی است 
که تقویت زیرس����اخت های دفاعی یک 
کشور در حوزه های مختلف، قدرت ریسک 
پذی����ری دش����من را کاهش و در نتیجه، 
قدرت بازدارندگی کشور را افزایش خواهد 
داد. در ه����ر ح����ال، مفهوم بازدارندگی با 
تمام فراز و نش����یب های خود همچنان 
مسیر خود را به عنوان یك استراتژی پویا 
کند با این وجود در قرن بیست  طی می 
و یکم، ادبیات استراتژیك به گونه قابل 
توجهی تغییر یافته است. در این میان، 

کان  نئورئالیست ها و رئالیست ها، کما
مفهوم بازدارندگی را در ساخت یا نگهداری 
بمب اتم و سالح هسته ای جست و جو 
کنند. این رویکرد تئوریک و عملیاتی،  می 
کان  در آمریکا و کشورهای اروپایی کما
مشهود است. این رویکرد منجر به ظهور 
پارادوکس های مشهوری در ادبیات و 
رفتار اس����تراتژیك دولت ها می شود زیرا 
قواع����د نبرد در دنیای امروز کامال تغییر 
یافته اس����ت. مح����دود و محصور کردن 
بازدارندگ����ی ب����ه تس����لیحات ممنوعه یا 
غیرممنوعه، نوعی خطای شناختی از 
نبرد ترکیبی در جهان امروز محسوب می 
گرچه در قرن بیستم  و خصوصا  شود. ا
در دوران جنگ سرد، کشورها  از طریق 
کره، تنش زدایی و توافقات استراتژیك  مذا
توانستند بازدارندگی را تا حدودی حفظ 
کنند، اما این  امر در قرن بیس����ت و یکم 
با نش����انه هایی از تغییر روبه روس����ت. با 
تغیی����ر مصادیق جنگ و تنوع مفهومی 
و مصداق����ی آن، قواع����د و الگوواره های 
بازدارندگی نیز تغییر پیدا کرده اس����ت. 
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یکی از اصلی ترین کارویژه های پدافند 
غیرعام����ل در حوزه بازدارندگی، همین 
ن����گاه منطق����ی و همه جانبه نس����بت به 
مفه����وم بازدارندگ����ی و مصادیق آن می 
باش����د. در ح����وزه پدافن����د غیرعام����ل، 
بازدارندگ����ی دارای اط����الق نب����وده و به 
س����بب تن����وع و تکثر روش ه����ای جنگ 
غیرنظامی، انعطاف پذیر می باش����د. بر 
این اساس در یک ساختار پویا در حوزه 
پدافند غیرعامل، تصمیم سازان خود 
را در نظریات و برداشت های کالسیک 
کنند.  از مقوله بازدارندگی محصور نمی 
فرات����ر از آن، ن����ه تنه����ا مجموع����ه پدافند 
غیرعامل خود  نگاه محدودی در قبال 
بازدارندگی و مشتقات آن ندارد، بلکه این 
نگاه جامع را به سایر نهادها و ارگان های 
تصمیم س����از و حتی مخاطبان خاص و 

عام خود منتقل می سازد. 

چرخش استراتژیک ناتو از دفاع عامل 
به پدافند غیرعامل

در س����ال 1999 می����الدی، ناتو عملیات 
گس����ترده ای را علیه یوگس����الوی سابق 
آغاز کرد. این عملیات دومین عملیات 
رزمی عمده ناتو در تاریخ آن، پس از کارزار 
بمباران 1995 در بوسنی و هرزگوین بود. 
بمب����اران 1999 منج����ر به عقب نش����ینی 
نیروه����ای یوگس����الو از ک����وزوو و ایج����اد 
فرستاده اداری موقت سازمان ملل در 
کوزوو شد. این بمباران بین 489 و 528 
تلفات غیرنظامی دربرداش����ت، پل ها، 
کارخانه های صنعتی، ساختمان های 
غیرنظامی، س����اختمان های عمومی و 
تجاری، س����ربازخانه های و تأسیسات 
نظام����ی بس����یاری را تخری����ب کرد.البته 
ب����ا توج����ه به اینکه بمباران یوگس����الوی 
توسط ناتو 16 روز به طول انجامید، تصور 
می شد تعداد تلفات و حجم خرابی ها به 
مراتب باالتر از میزان اعالم شده باشد. 
پ����س از مدتی کوتاه مش����خص ش����د که 
نیروهای یوگس����الو، جنگنده های ناتو 
را ب����ا اس����تناد ب����ه روش "دفاع غیرعامل" 

فریب داده اند. 
ک����ت( هواپیما،  ح شبیه س����ازی )ما طر
تان����ک، رادار و غی����ره به گون����ه ای انجام 
شد که جگنده های ناتو بعدها متوجه 
شدند بسیاری از اهداف تخریب شده، 
واقعی نبوده اند! بعدها مقامات ارشد 
گون نیز نسبت به این موضوع اذعان  پنتا
کردند. همچنین در این نبرد، به جای 
ک����ن خصوصی و دولتی  پادگان ه����ا از اما
ک����ن، ادارات،  از قبی����ل تاسیس����ات و اما
ش����رکت های خصوصی، من����ازل خالی 
م����ردم، م����دارس و دانش����گاه ها به طور 
وسیع استفاده گردید و تمام نیروها در 
تمام نقاط کشور چه در شهرها و چه در 
کنده شده بودند. فراتر از آنچه  روستاها پرا

ذکر شد، شبیه سازی با استفاده از امواج 
الکترونیکی مغناطیس که موجب فریب 
گردید. ارتش بلگراد  راداره����ای ناتو می  
کندگی در محل  توانس����ت ب����ا ایج����اد پرا
اس����تقرار تجهیزات و استفاده گسترده 
گی����ری از روش ه����ای  کت ه����ا و بهره  از ما
استتار مدرن و عدم استفاده از رادارهای 
ثابت، بس����یاری از محاس����بات ناتو را در 
میدان نبرد با شکس����ت مواجه س����ازد. 

پس از آن نبرد، سران ناتو تمرکز ویژه ای 
بر روی "دفاع غیرعامل" کردند. جنگ  در 
یوگسالوی نقطه آشکارساز آسیب پذیری 
نات����و در جنگ های نامتقارن و نامنظم 
کنون در س����ال 2021 میالدی قرار  بود. ا
داری����م. در حالی که هنوز بایس����ته های 
دفاع غیرعامل و نامتقارن به صورت کامل 
در قاموس نظامی و دفاعی ناتو تثبیت 
نشده است، تبلور مفاهیم و مصادیق 
جدید در حوزه نبرد و دفاع ذهن سران 
پیمان آتالنتیک ش����مالی را نس����بت به 
خود مشغول ساخته است. مهم ترین 
این دغدغه ها، مربوط به "ماهیت نبرد" 
م����ی باش����د. ناتو تا پایان قرن گذش����ته، 
"ق����درت بازدارندگ����ی و اقدام نظامی" را 
ش����الوده و مبنای اصالت خود در نظام 
بین الملل می دانست. با این حال پس 

از گذار به قرن جدید، تلقی کالسیک از 
میادین نبرد نیز تا حدود زیادی در بین 
استراتژیس����ت ها، دولت ها و ملت های 
دنیا تغییر نموده  و نبردهای غیرآشکار 
و غیرنظامی، جایگاه ویژه ای در قاموس 
روابط بین الملل پیدا کرده اند. در چنین 
شرایطی ناتو ناچار است از تمرکز محض 
ب����ر روی "دفاع نظامی غیرعامل" پرهیز 
کرده و بر روی کلید واژه دیگری به نام " 

پدافند غیرعامل" متمرکز شود. 

کوس؛نقطه آش���کار ساز بازتعریف  پیمان آ
نگاه آفندی و پدافندی ناتو 

اخی����را انگلی����س ، آمری����کا و اس����ترالیا در 
ت����الش ب����رای مقابله با ق����درت فزاینده 
چین از امضای یک توافق ویژه برای به 
ک گذاشتن فناوری های پیشرفته  اشترا
کت به  دفاع����ی خب����ر داده اند. این ش����را
اس����ترالیا ام����کان می دهد ب����رای اولین 
ب����ار زیردریایی های����ی با نی����روی محرکه 
هس����ته ای بس����ازد. این توافق ش����امل 
ک  اطالعات و فناوری در تعدادی  اشترا
از زمینه ه����ا از جمله اطالعات و فناوری 
کوانتوم����ی و همچنی����ن دس����تیابی ب����ه 
موشک های کروز است. اما جنبه کلیدی 
این توافق، استفاده از زیردریایی های 
هس����ته ای اس����ت که قرار شده است در 
شهر آدلید در ایالت استرالیای جنوبی 
ساخته شود و مستشاران ایاالت متحده 
و بریتانی����ا در زمین����ه فن����اوری تولید آنها 
مش����اوره خواهن����د داد. یک زیردریایی 
هس����ته ای دارای قابلیت ه����ای دفاعی 
عظیم است و بنابراین به کار گرفتن آن 
دارای پیامده����ای مهمی برای منطقه 
است. با همه این اوصاف، ماهیت این 
کوس( بر اساس  "بازدارندگی و  توافق )آ
اقدام همه جانبه" تعریف و تنظیم شده 
است. هر چند اعالمیه مشترک توسط 
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، 
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از هیچ 
گاه  کشور دیگری نامی نبرد، اما منابع آ
در  کاخ س����فید اعالم کرده اند که توافق  
ک����وس  ب����رای مقابله با نفوذ جمهوری  آ
خلق چین )PRC( در منطقه هند-آرام 
طراحی شده اس����ت، مش����خصه ای که 

تحلیلگران با آن موافق هستند. 

کوس  از پیمان آنزوس تا پیمان آ
کوس در حقیقت  جایگزین   توافقنامه آ
پیم����ان آنزوس بین اس����ترالیا، نیوزلند 
و آمریکا ش����ده  اس����ت. پیم����ان آنزوس، 
در س����پتامبر 1951 در سان فرانسیسکو 

بسته شد. 
ب����ه موج����ب ای����ن پیم����ان، »هری����ک از 
دولت های عضو، حمله مس����لحانه در 
اقیانوس آرام علیه دیگر دولت های عضو 

پیم����ان را تهدیدی برای صلح و امنیت 
خود قلمداد کرده و برای رویارویی با خطر 
مشترک اقدام می کنند. حمله مسلحانه 
شامل »حمله به سرزمین اصلی هریک از 
کمیت  دولت های عضو یا جزایر تحت حا
آنها یا به نیروهای مس����لح، کش����تی ها و 
نی����روی هوایی آن« اس����ت. این پیمان 
نشانه گرایش استرالیا و زالندنو به سمت 
ای����االت متحد آمری����کا و دوری گزیدن از 
انگلستان بود.همان گونه که مشاهده 
می شود، ابعاد آفندی و پدافندی توافق 
کوس" به مراتب گسترده تر و عمیق تر  "آ

از "پیمان آنزوس" است.
 به عبارت بهتر، تمرکز  سه کشور آمریکا، 
انگلیس و اس����ترالیا بر ابعاد س����ایبری و 
کوس کامال  غیرنظامی در امضای توافق آ
مش����هود است. این موضوع به خودی 
خود نشان دهنده تغییرات زیرساختی 
و مهم����ی ب����وده  که در دو حوزه آفندی و 
پدافندی در طول 70 سال اخیر) از سال 
خ داده است.  1951 تا 2021 میالدی ( ر
در قرن گذشته، "میلیتاریسم"  مترادف 
ب����ا " قدرت مطلق" بود. بر این اس����اس، 
قدرت نظامی یک کشور در حوزه های 
آفن����دی و پدافندی، معیار و مقیاس����ی 
برای سنجش جایگاه آن در حوزه روابط 

بین الملل محسوب می شد.
کنون شاخصه ها و مولفه های دیگری   ا
ب����ه نماده����ا و مصادیق قدرت بازیگران 
بی����ن الملل����ی تبدی����ل ش����ده اند. حتی 
بس����یاری از کشورها در مرحله اقدام ، از 
ابزاره����ای غیرنظامی) از جمله حمالت 
سایبری و ایجاد اختالل در محاسبات 
الکترونیکی رقبا( استفاده کرده و صرفا 
از قدرت نظامی خود جهت "پیشگیری 
یا بازدارندگی" در مواجهه با تنش های 

کنند. احتمالی استفاده می 
 بدیهی اس����ت که در چنین ش����رایطی، 
اعض����ای نات����و نیز به وض����وح دریافته اند 
ک����ه نمی توان با ذهنی����ت دوران جنگ 
س����رد و ب����دون توج����ه به تغیی����ر ماهیت 
قواعد نبرد در نظام بین الملل، رویکرد 
آفن����دی ی����ا پدافن����دی خ����ود را تعریف و 

عملیاتی سازند. 
کید کنیم  گیری کلی باید تا در یک نتیجه 
که ناتو قبال در حوزه بازدارندگی، بر روی 

"دفاع نظامی غیرعامل" متمرکز بود.
اعض����ای پیمان آتالنتیک ش����مالی قویا 
معتق����د بودن����د ک����ه قواع����د دفاعی باید 
ب����ر اس����اس "پدافن����د عام����ل" و آن هم با 
گری" صورت گیرد.  محوری����ت " نظامی 
کن����ون ، در هزاره س����وم و با توجه به  ام����ا ا
تنوع و تکثیر مجاری آسیب پذیری ناتو و 
 عدم محدود شدن آن به حوزه نظامی ، 

 اعضای پیمان آتالنتیک شمالی تمرکز 
وی����ژه ای ب����ر روی"پدافن����د غیرعامل" و 

متعلقات آن نموده اند. 

   ق���درت کش���ورها در ح���وزه "دف���اع 
 ترکیب���ی" از جمل���ه " دف���اع غیرعامل" ،
و حت���ی  کتیک ه���ا  تا  محاس���بات، 
 اس���تراتژی های نب���رد دش���من را تغیی���ر 
می دهد. »سان تزو« نگارنده کتاب »هنر 
 جن���گ« یا »هن���ر رزم« در  این خصوص
کننده ترین حمله،   می نویسد:»ویران 

حمله به استراتژی دشمن است.«

    نات���و ت���ا پایان قرن گذش���ته، "قدرت 
بازدارندگی و اقدام نظامی" را شالوده و 
مبنای اصالت خود در نظام بین الملل 
کنون ناتو ناچار است  می دانس���ت اما ا
از تمرک���ز مح���ض بر روی "دف���اع نظامی 
غیرعام���ل" پرهی���ز کرده و ب���ر روی کلید 
واژه دیگ���ری به نام " پدافند غیرعامل" 

متمرکز شود
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سردار عبداهلل جاللی
معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند 

غیرعامل کشور

انق���الب اس���المی از ابتدای پی���روزی به دلیل 
ابتنای بر مبانی اسالمی و رویکردهای حمایت 
از مستضعفین، عدالت خواهی و نفی سلطه 
بیگانگان مغضوب ابرقدرت ها بوده است. چله 
اول انقالب گواه دشمنی ها و خصومت های 
ریش���ه ای جریان اس���تکبار جهان���ی با انقالب 
ملت ایران به رهبری امام خمینی)ره(و امام 

خامنه ای عزیز است.
ای���ران اس���المی در چن���د س���ال اخی���ر نیز علی 
رغم اثبات حس���ن نیت خود به افکار عمومی 
جهان و اجرای تمامی تعهدات، مورد غضب 
جریان استکبار و تحت شدیدترین فشارهای 
اقتصادی،سیاس���ی، امنیتی، رسانه ای و ... 
قرار گرفته اس���ت. هدف اصلی از این فش���ارها 
اجبار ایران به پذیریش راهبردهای تحمیلی 
کره تحت فشار« است.  از سوی آمریکا و »مذا
آمریکایی ه���ا با اس���تفاده از تمام ظرفیت ها و 

ابزار قدرت شان در تالش هستند تا با 
شکستن الگوی مقاومت انقالب 

اسالمی در عرصه بین المللی، ایران 
کره  را مجبور به تسلیم و یا »مذا

کثری« کنند. حدا
راهبرد کالن مقام معظم رهبری 

در براب���ر ای���ن جنگ پیچیده، 
چندوجهی و ترکیبی دشمن، 

کید بر »مقاومت فعال«  تا
اس���ت. ما معتقدیم 

که صرفا با اتکای به این اس���تراتژی اس���ت که 
می ت���وان »فش���ارهای همه جانبه دش���من« 
را کن���ار زد. هرچن���د ایران اس���المی در جریان 
کثری آمریکا  مقاومت در برابر فشارهای حدا
صه های اقتصادی  دچار برخی هزینه ها در عر
شده باشد اما بدون شک هزینه تسلیم بسیار 
بیشتر از هزینه مقاومت است. ضمن آنکه این 
راهبرد مقاومت فعال می تواند دستاوردهای 
استراتژیکی برای ایران در عرصه های اقتصادی 
همچون کاهش وابستگی منابع مالی بودجه 
به درآمدهای خام فروشی داشته باشد. البته 
باید دانست بزرگترین دستاورد مقاومت فعال، 

ارتقای قدرت ملی کشور است.
البت���ه دش���من ب���ه دنب���ال آن بود که به اس���م 
عقالنیت در دس���تگاه محاسباتی مسئوالن، 
ت���رس را تزری���ق کن���د. ب���ه تعبیر مق���ام معظم 
رهب���ری:  »بعضی ه���ا اس���م عقالنیت و عقل را 
می آورند اما منظورش���ان ترس، انفعال و فرار 
که فرار کردن  از مقابل دشمن است در حالی 

و ترس���یدن، عقالنیت نیس���ت. ترس���وها حق 
ندارند اسم عقالنیت را بیاورند زیرا عقالنیت 
به معنای محاسبه درست است. البته دشمن 
ت���الش دارد ت���ا معنای غلط عقالنیت را تلقین 
کن���د و برخ���ی هم نادانس���ته، در داخل همان 

حرف دشمن را تکرار می کنند.«
نیروهای مسلح، در راهبرد »مقاومت فعال در 
کثری« نقش محوری و  برابر کارزار فش���ار حدا
کلیدی را برعهده دارند. اینکه امروز آمریکایی ها 
تمام استراتژی های خصمانه خود را مادون 
کنند به دلیل سطح  جنگ نظامی تعریف می 
باالی آمادگی و انسجام نیروهای دفاعی کشور 
و تقویت قدرت نظامی با استفاده از تسلیحات 
پیشرفته بومی است. آمادگی نیروهای دفاعی 
ایران اس���المی امروز همت���راز قدرت های اول 
جهان و کامال در ش���رایط عملیاتی اس���ت. در 
ماجرای سرنگونی پهباد فوق پیشرفته آمریکا 
که به مرزهای هوایی کشورمان تعرض کرده 
بود، مش���خص ش���د ایران سرسوزنی شوخی 
ک چش���م بد  با دش���منانی که به این آب و خا

داشته باشند ندارد.  
دفاع غیرنظامی مکمل دفاع نظامی

الگ���وی پدافن���د غیرعامل و دف���اع غیرنظامی 
نیز یکی از ارکان تولید قدرت بازدارندگی برای 
کشور است. ما معتقدیم که پدافند غیرعامل 
گر یک الگوی  مکم���ل دفاع نظام���ی و تکوین 
دف���اع جامع در برابر تهدیدات نوین اس���ت. 
ام���روز م���دل و نوع جنگ دش���من علیه ملت 
ایران متفاوت از س���ال های گذش���ته اس���ت و 
دش���من در الیه های جدیدی سعی در ضربه 
زدن به استحکام نظام اسالمی دارد. وظیفه 
و ماموری���ت مه���م پدافند غیرعامل ارتقای 
آمادگی عمومی و افزایش سطح تاب آوری 
ملی است. در این رساتا باید ساختارها و 
فرایندهای دفاع غیرنظامی با استفاده 
از ظرفیت های بخش های کش���وری و 

مردمی ارتقا پیدا کند. 
پدافن���د غیرعام���ل و مه���ار تهدیدات 

فناوری محور
گس���ترش روزافزون فناوری س���بب ش���ده 
اس���ت ت���ا حوزه ه���ای امنیت���ی و دفاعی دچار 

چالش ه���ای جدی���دی گردن���د. رهبر معظم 
انق���الب اس���المی ام���ام خامن���ه ای عزی���ز نی���ز 
در بیان���ات مه���م و راهبردی ش���ان در ارتباط 
تصویری با مراس���م مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای 
مسلح یک توصیه بسیار مهم داشتند و اینکه 
نیروه���ای مس���لح می بایس���ت  پیش بین���ی و 
برنامه ریزی برای مقابله با تهدیدهای جدید 
داش���ته باشند. ایشان می فرمایند:  »یک کار 
مهم این است که بدانیم تهدیدهای متوّجه 
به کش���ورها -کش���ور ما و دیگر کش���ورها- دائم 
در حال تحّول است. آن چیزی که امروز یک 
تهدید نظامی ش���مرده میش���ود، لزومًا همان 
چیزی نیس���ت که بیس���ت سال پیش تهدید 
نظامی شمرده می شد؛ تهدیدهای جدیدی 
ب���ه ص���ورت تهدید نظامی وج���ود دارد. چون 
تهدیدها در حال تحّول است، دانشگاه های 
نظامِی ما هم باید برای مقابله ی با تهدیدهای 
نوبه ن���و و جدید، برنامه داش���ته باش���ند؛ این 
باید در پژوهش���های دانش���گاه ها مورد توّجه 
قرار بگیرد: برای مقابله برنامه داشته باشند. 
ع���الوه ی ب���ر ای���ن، اصاًل تهدیده���ای جدید را 

پیش بینی کنند«
به نظر بخش مهمی از اجرای این توصیه مهم 
و کلیدی رهبر معظم انقالب اسالمی به حوزه 
گردد. در ماموریت های  پدافند غیرعامل باز می 
عملیاتی س���ازمان پدافند غیرعامل کشور که 
به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است 
ح ریزی، هدایت و راهبری  س���ازماندهی، طر
عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین 
دشمن )سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی( 
به این سازمان محول شده است. خوشبختانه 
دس���تاوردهای متعددی نیز در این عرصه به 
وی���ژه در مباحث تدوین اس���ناد باالدس���تی، 
ساختارسازی، تشکیل قرارگاه های عملیاتی 
و ... شکل گرفته است اما تا دستیابی به افق 
مطلوب فاصله بس���یاری وجود دارد. پدافند 
غیرعامل باید به صورت جدی و با اس���تفاده 
از توان علمی و تحقیقاتی کشور موضوع رصد 
تهدیدات مدرن و راهکارهای مقابله آن را عملیاتی 

کرده و با هرگونه نفوذ مقابله کند. 

یادداشت راهبردی

 نقش آفرینی 
 پدافند غیرعامل 
 در استراتژی 
مقاومت فعال
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گزارش راهبردی
مقدمه:

ماهیت و مفهوم "دفاع"، گستره بسیار 
گیرد. این  وسیع و چندوجهی را در بر می 
گس���تره به تنهایی دارای ابعاد استراتژیك 
و راهبردی نیز می باشد. در عرصه کالن و 
راهبردی دفاع، که خود به انواع غیرعامل 
و عامل تقس���یم بندی می ش���ود، پدافند 
غیر عامل برای حفظ و ارتقای ساختارهای 
اساس���ی کش���ور ما نقش بس���یار حیاتی و 
مهم���ی دارد و نیازمن���د تعریفی دوباره در 
راهبردها، سیاس���ت    ها و برنامه های خرد 

و کالن کشور است.
برای به کارگیری هر چه بهتر و موثرتر مفاهیم 
پدافندغیرعامل، باید کارکردها و عملکردها 
و مفاهیم آن به خوبی تبیین و تشریح شود. 
از دیدگاه کارشناسی در پدافند غیر عامل، 
گون وجود دارد.  س���طوح و الیه های گونا
در ای���ن مقال به تش���ریح و توضیح کاربرد 
مفاهیم پایه پدافند غیر عامل و همینطور 
تقس���یم بندی س���طوح و الیه ه���ای آن از 
س���طوح کالن و استراتژیك تا سطوح خرد 

و عملیاتی می پردازیم. 

از آنجا که در تعریف "پدافند غیر عامل"گفته 
می شود: "کلیه اقدامات و تدابیری که به 
کارگیری آنها باعث کاهش آسیب پذیری ها، 
افزایش پایداری، تسهیل مدیریت بحران 
ناشی از تهدیدات و تداوم چرخه خدمات 
ض���روری ب���ه مردم وتولی���د بازدارندگی در 
برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن 

گردد"، لذا: می 
کلی���ه اقدام���ات و تدابیر می تواند حداقل 

ح گردد: در سه سطح مطر
ی و  د هب���ر ا ر بی���ر  ا تد و  ت  م���ا ا قد ا  -

استراتژیك
- اقدامات و تدابیر عملیاتی

کتیکی - اقدامات و تدابیر اجرایی و تا
بنابراین اقدامات و تدابیر راهبردی به آن 
دس���ته از تدابیر و اقدامات گفته می ش���ود 
که در س���طح عالی ترین راهبران و رهبران 
کش���ور انجام ش���ود. طبیعت���ا" اقدامات و 
تدابیر کالن، عمده و راهبری می باش���ند 
و عناصر و مدیران و رهبران عمده کش���ور 
مس���ئول اتخ���اذ این تدابی���ر و اجرای این 

قبیل اقدامات می باشند.

 پدافند غیرعامل  به مثابه
 یک تفکر راهبردی
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س���طح بن���دی اقدام���ات پدافن���د غی���ر 
عامل

ح  وقت���ی موض���وع پدافن���د غیر عامل مطر
می ش���ود در اذه���ان عموم���ی  مفاهیم���ی 
مثل سنگر و استحکامات و پناهگاه و نظیر 
گیرد. متأسفانه بخشی از  اینها شکل می 
مفاهیم مربوط به پدافند غیر عامل مطرح 
نمی شود که دلیل آن بیشتر عدم توسعه 
مفاهی���م دانش���ی و ادبیات علمی پدافند 

غیرعامل است.
به این منظور می خواهیم نوعی دسته بندی 
از مفاهیم پدافند غیر عامل را ارائه دهیم، 
که در برگیرنده مفاهیم کاملتری باشد. به 
صورت کلی پدافند غیر عامل به 4 س���طح 
دسته بندی شده است. البته سطح چهارم 
که سطح ویژه است شرایط خاص به خودش 
را دارد و با 3 سطح دیگر متفاوت است که 
ه  در این بحث به آن اش���اره نمی کنیم و ب

کنیم. کتفا می  بررسی سطح اول ا
سطح راهبردی پدافند غیرعامل:

این سطح راهبردی کالن ترین و باالترین 
س���طح در مباحث اساسی و سیاستهای 
کلی کشور می باشد. راهبرد یا استراتژی به 
ح عملیاتی در درازمدت گفته میشود  طر
که به منظور دستیابی به یك هدف معین 
طراح���ی ش���ده باش���د. راهبرد ب���ه ما این 
امکان را میدهد که به ش���یوهای خالق و 
نوآور عمل کنیم. ابتکار عمل به گونهای 
در می آی���د که امکان اعمال نفوذ و کنترل 
را میده���د )نه اینکه تنها در برابر کنش���ها، 

کنش نشان دهیم(. وا
در واقع آن چیزی است که کشور را در مسیر 

کند. مفاهیم راهبردی  مشخصی راهبری می 
پدافند غیرعامل صرفا" راهبردها نیستند 
بلکه بخشی از آن هستند و اهداف کالن، 
سیاست های کلی و برنامه آمایش سرزمین 

نیز بخشی از این مفاهیم هستند.
مسئولیت سطح راهبردی:

مسئولیت یا مخاطب در سطح راهبردی 
پدافند غیر عامل عالی ترین مسئولین کشور 
گیری و  می باشند یعنی: در حوزه تصمیم 
تصویب و تعیین سیاست های کلی شامل 
مق���ام معظ���م رهب���ری، ریاس���ت محترم 
جمهوری، مجلس شورای اسالمی و هیئت 
دول���ت و وزراء محت���رم مجمع تش���خیص 
مصلح���ت، برنامه ری���زی راهب���ردی و ... 

می باشند.
سطح تأثیر اقدامات راهبردی:

با توجه به اینکه سطح اقدامات در باالترین 
س���طح می باشد لذا بیشترین سطح تأثیر 
گر مثال" در سطح  را دارا می باشد در واقع ا
سیاس���ت های کل���ی یا قوانین���ی برنامه 5 
ساله و یك ساله مباحث پدفند غیر عامل 
گنجانده ش���ود می تواند بیشترین تأثیر را 
داشته باشد. به مفهوم این می باشد که 
گر آس���یب پذیری های کش���ور در س���طح  ا
کالن و عمده شناس���ایی ش���وند و قابلیت 
های دفاعی سرزمینی مد نظر قرار گیرد و 
تهدیدات متصوره در هر حوزه هم بررسی 
ش���ود و طوری برنامه س���االنه و پنج س���اله 

تهیه تصویب شود که:
کش���ور توس���عه  1- آس���یب پذیری های 

نیابد.
2- آس���یب پذیری های کش���ور به سمت 

حداقل شدن جلو برود.
3- برنامه و اقدام پیش بینی شده در برابر 
تهدیدات متصوره و معقول پایدار بمانده 

و موجب توسعه پایداری گردد.
ح های عمده باعث شوند  4- برنامه و طر
که کش���ور را در ش���رایط تهدید بتوان بهتر و 

سهل تر اداره نمود.
5- در نهایت این برنامه ها در هر محاسبه 
هزینه فایده توس���ط دش���من برای اعمال 
تهدی���د، هزین���ه های آنها بیش���تر باش���د و 

تولید بازدارندگی نماید.
از این رو در می یابیم که می  توان در سطح 
راهبردی هم به محور های اصلی پدافند 
غیر عامل در توس���عه کش���ور توجه نمود و 
تأثی���ر بس���یار زی���اد و کم هزین���ه ایی را برای 

کشور تحصیل کرد.
هدف سطح راهبری پدافند غیر عامل:

هدف پدافند غیر عامل در سطح راهبردی 
نهادینه سازی اصول، مالحظات و اهداف 
پدافن���د غیر عام���ل در ذات برنامه ه���ای 
بلندمدت و راهبردی کشور، در جهت کاهش 
آس���یب پذیری های عمده کشور در وضع 
موجود و عدم توسعه آسیب پذیری های 
کشور در طول برنامه ها در برابر تهدیدات و 
همچنین تالش نمودن در این زمینه که 
ضم���ن بهره ب���رداری و مطالعه جغرافیای 
کش���ور ب���ا  نظام���ی  و طبیع���ی و انس���انی 
مالحظات تهدیدات راهبردی و متصوره 
علی���ه امنیت کش���ور به وس���یله اقدامات 
بلند مدت و برنامه ای و راهبردی کش���ور، 
قابلیت بقای کش���ور و حیات سعادتمند 
کشور را در شرایط نامطلوب نظامی حفظ 

و ارتقاء دهد.
ماهی���ت اقدام���ات راهب���ردی پدافن���د 

غیرعامل:
ماهیت اقدامات راهبردی پدافند غیر عامل 
مغزافزاری است یعنی این اقدام از جنس 
فکر، تدبیر، سیاست اندیشه، تفکر و اساسا 
مغزافزاری می باشد. بر خالف باور همگان 
اقدامات پدافند غیر عامل در سطح راهبردی 

شامل موارد زیر می باشد:
- سند چشم انداز پیشرفت ایرانی اسالمی - 

تدابیر مقام معظم رهبری
- برنام���ه آمای���ش س���رزمین )موضوع���ی 
و جغرافیای���ی( - راهب���رد ه���ای مص���وب 

دستگاهی و ملی
- برنامه های 5 ساله مصوب

- برنامه پیشرفت موضوعی و دستگاهی 
بلند مدت

کم برنامه پنج ساله - سیاست های حا
در یك نگاه اجمالی در می یابیم که ماهیت 
مفاهیم فوق، خالف باور اولیه، بیشتر مغز 
افزاری، برنامه ای و راهبردی می باش���د. 
در واق���ع می ت���وان گفت که در این س���طح 
بیشتر اقدامات در ذات و در درون اقدامات 
گیرد و به  برنامه های راهبردی کشور قرار می 
نوعی نگرش و تدبیر و فکر بیشتر می میاند. 
وقت���ی ک���ه اقدامات پدافن���د غیر عامل در 
س���طح راهب���ردی و در ذات برنامه ه���ای 
راهب���ردی پیش بین���ی می ش���ود در واقع 
می توان گفت که نوعی انتخاب و گزینش 
در برنامه انجام می شود و بیشترین تأثیر 
را در اجراء دارد و ش���اید کمترین هزینه ها 

را هم در بر بگیرد.

جدول سطوح پدافند غیر عامل
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مخاطبین راهبردی پدافند غیرعامل:
گر بخواهیم برای مفاهیم راهبردی پدافند  ا
غیر عامل  در سطح کشور مخاطب مناسب 
را جویا باشیم یعنی چه دستگاه هایی در 
کش���ور مسئولیت مالحظه و اقدام در این 
ح  س���طح را دارا می باش���د می توان به ش���ر

زیر اشاره کرد:
- رهبری معظم انقالب، در ابالغ و تصویب 

سیاست های کلی نظام به سه قوه
- مجل���س ش���ورای اس���المی، در تعمی���م 
سیاست های دفاع غیر عامل در تصویب 
قوانین 5 ساله و برنامه توسعه موضوعی 

در کشور.
- ریاس���ت محت���رم جمه���وری، اعم���ال 
اص���ول پدافن���د غیر عام���ل در تهیه برنامه 

های 5 ساله.
- هیئت محترم دولت، در اعمال مالحظات 
پدافن���د غیر عامل در تصویب برنامه های 

اجرایی و آئین نامه های اجرایی.
- مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تهیه 
 تدابیر پدافند غیر عامل در سیاست های

 کلی نظام.
در ی���ك جمل���ه می توان گف���ت که رهبران 
سیاس���ی و راهبران دستگاه های اجرایی 
کش���ور مخاطب در این سطح می باشند. 
مخاطبین این سطح از پدافند غیر عامل 
می تواند: رهبری معظم انقالب، ریاست 
جمه���وری، دول���ت و مجلس و همچنین 
مجمع تش���خیص مصحلت نظام و سایر 
 عناصر سطوح عالی کشور مثل وزارت خانه ها

  باشند، که تصمیمات در این دستگاه ها، 
راهبردی است. گستره و حوزه تصمیمات 

در این سطح،   کل کشور است.
6- اقدامات عمده سطح راهبردی پدافند 

غیر عامل:
گام یکم:

کش���ور  - احص���اء تهدی���دات راهب���ردی 
دستگاه منطقه.

- برآورد آس���یب پذیری های عمده کشور 
در برابر تهدیدات.

- بررس���ی چالش های اساس���ی در سطح 
راهبردی.

گام دوم:
- کاه���ش آس���یب پذیری و ع���دم توس���عه 

آن.
- برطرف کردن آس���یب پذیری و رسیدن 

به پایداری.
- پاس���خگویی ب���ه تهدی���دات با اقدامات 

توسعه.
- تالش در ایجاد زیر ساختی تسهیل کننده 

بحران در سطح راهبردی
- ت���الش ب���رای تأمین ت���داوم کارکردهای 

ضروری در سطح راهبردی.
- تولی���د بازدارندگ���ی ب���ا اقدام���ات عمده 
و راهب���ردی پدافن���د غیر عامل به وس���یله 
مفاهی���م و ادبیات برنامه ریزی راهبردی 

کشور برای رسیدن به اهداف فوق.
تنظیم اسناد:

- چشم انداز توسعه و پیشرفت هر حوزه 
با مالحظه پدافند غیر عامل.

- اه���داف کالن پیش���رفت. ه���ر ح���وزه ب���ا 
مالحظه پدافند غیر عامل.

- راهبرد های کالن پیش���رفت هر حوزه با 
مالحظه پدافند غیر عامل.

- الزامات تحقق راهبرد های پیشرفت در 
هر حوزه با مالحظه پدافند غیر عامل.

- نظ���ارت راهب���ردی ب���ر اج���رای س���طوح 
راهبردی و عملیاتی برنامه ها.

- تهی���ه برنام���ه آمای���ش س���رزمینی مل���ی 
منطق���ه ای موض���وع کش���ور ب���ا الزام���ات 

پدافند غیر عامل.
الزام���ات اجرایی ش���دن اقدامات پدافند 

غیر عامل در سطح راهبردی:

- تولید ادبیات راهبردی برنامه ریزی کالن 
کشور با مالحظات پدافند غیر عامل.

- تولی���د و توس���عه ادبی���ات برنامه ری���زی 
آمای���ش س���رزمین ب���ا مالحظ���ات پدافند 

غیر عامل.
- آم���وزش مس���ئولین زیرب���ط، طول���ی و 

عرضی.
- توس���عه آم���وزش مفاهی���م راهبردی در 

سطوح عالی دانشگاهی.
- فرهنگ سازی مفاهیم راهبردی در بین 

مسئولین ذیربط.
- الزام و شرط انتصاب و در اختیار گرفتن 
پس���ت ه���ای راهب���ردی پس از ط���ی دوره 

آموزشی.
- نتایج و اهداف سطح راهبردی پدافند 

غیر عامل:
- پای���دار س���ازی کش���ور در ح���وزه ه���ای 

آسیب پذیری در برابر تهدیدات.
- عدم توسعه و کاهش آسیب پذیری های 
کش���ور در براب���ر  عم���ده و راهب���ردی 

تهدیدات.
- تولی���د بازدارندگ���ی دفاعی و راهبردی با 
تولید پایداری و کاهش آس���یب پذیری ها 

در برابر تهدیدات.
- تولی���د امنی���ت پای���دار در برنام���ه بلن���د 

مدت کشور.
- ارزان سازی توسعه پایدار کشور.

- تولید برنامه های منسجم و یکپارچه 
و پای����دار پیش����رفت و مق����ام در براب����ر 

تهدیدات.
- کاه���ش هزینه ه���ای دوباره کاری ها در 
حوزه های راهبردی برای کاهش آسیب 

پذیریها و تولید پایداری.

سطح راهبردی پدافند غیر عامل

مفاهیم  
دکترین 
پایه ملی 

راهبردهای 
اجرایی 
سطوح 
مختلف 

برنامه

سیاست های 

اجرایی 

سطوح 

مختلف 

برنامه
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ترجمه و تحلیل: محمد علی زاده 
گوست س���ال 2018 میالدی،  اش���اره: در آ
انس���تیتوی تحقیقاتی واش���نگتن برای سیاست 
خاورنزدی���ک، مقال���ه ای را در خص���وص ت���وان 
پدافندی جمهوری اس���المی ایران و چرایی لزوم 
مهار آن از س���وی آمریکا و متحدانش ارائه کرد که 
مورد توجه دولت وقت آمریکا )دولت ترامپ( قرار 
گرفت. هر چند دولت های سابق و فعلی آمریکا در 
مه���ار توانایی های مبنایی و  گس���ترده پدافندی 
کام مانده اند،  جمهوری اسالمی ایران تا کنون نا
اما این مقاله نشان دهنده تمرکز حکومت آمریکا 
بر این توان بنیادین و اساس���ی کش���ورمان است. 
انس���تیتو واش���نگتن برای سیاست  خاورنزدیک، 
اندیش���کده مس���تقر در واشینگتن. دی.س���ی 
پایتخ���ت ای���االت متحده آمریکا اس���ت، که تمرکز 
آن بر سیاس���ت خارجی ای���االت متحده آمریکا در 
این منطقه  است. انستیتو واشنگتن که در سال 
1985 تأسیس شده،در بیانیه مأموریت خود مدعی 
گرایانه  است که در پی پیشبرد درکی متوازن و واقع 
از منافع آمریکا در کش���ورهای خاورمیانه و ترویج 
سیاس���ت هایی اس���ت که از منافع آمریکا در این 
کشورها حفاظت کند. در حال حاضر متخصصان 
بخش ایران این انستیتو مهدی خلجی، پاتریک 
کالسون، باربارا ای. لیف، مایکل آیزنستات، مایکل 
س���ینگ و کاترین باوئر هس���تند .انستیتو در سال 
1985 توسط مارتین ایندک، معاون سابق پژوهشی 
مدیران آیپک )کمیته روابط عمومی آمریکا و رژیم 

صهیونیستی( بنیان گذارده شد. 
س���ازمان پدافندغیرعام���ل؛ هدف���ی ب���رای 

تحریم
انس���تیتوی واشنگتن، در مقاله ای تحت عنوان 
"سازمان پدافند غیرعامل؛ هدفی برای تحریم های 
جدید ضدایرانی"، استدالل کرده است که تقویت 
جمهوری اسالمی ایران در  حوزه پدافند غیرعامل 
مستقیما منجر به افزایش قدرت مانور کشورمان 
در مواجهه با تحریم های یکجانبه آمریکا خواهد 
ش���د. در اینجا به مرور بخش هایی از این گزارش 

می پردازیم:
- رهبر جمهوری اسالمی ایران، بارها تحریم های 
آمریکا را پیش درآمد و نشانه ای در خصوص جنگ 
اقتص���ادی همه جانب���ه علیه ای���ران خوانده و در 
مقابل، خواس���تار جهاد اقتصادی در مواجهه با 
آمریکا در این نبرد همه جانبه ش���ده اس���ت. یکی 
از ابزارهای���ی ک���ه جمهوری اس���المی ایران در این 
کند، تقویت  مواجهه همه جانبه به آن استناد می 
توان پدافندی این کش���ور اس���ت. این پروس���ه، 
توس���ط س���ازمان پدافند غیرعام���ل در جمهوری 
اسالمی مدریت می شود. این سازمان، موجبات 
و ملزومات تقویت تاب آوری زیرساخت های ملی 

ایران در مواجهه با تحریم ها )و تهدیدات(  را فراهم 
می آورد، حتی مواجهه زیر ساختی با تحریم هایی 
که بخش های فناوری، افتصادی ،حوزه صادرات/ 

واردات را هدف قرار می دهد. 
کتبر سال 2003 میالدی، زمانی که جنگ عراق  - در ا
پای���ان یاف���ت و بغداد به تصرف آمریکا در آمد، این 
سازمان )پدافند غیرعامل( مسئولیت سیاستگذاری، 
هدایت، سازماندهی، برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت و بهره برداری از فعالیتهای تعریف شده در 
حوزه پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی را بر عهده 
گرفت. ابعاد فعالیت این سازمان گسترده بوده و 
شامل تالش هایی همه جانبه برای مهار تهدیدات 
کتیو  و  بیولوژیکی، ش���یمیایی، س���ایبری، رادیوا
حتی تهدیدات اقتصادی می ش���ود. در یک نگاه 
کالن، نقش آفرینی  این سازمان در همه بخش های 
مالی، ساختمانی، صنعتی، غذایی، مخابراتی و 

حوزه انرژی و حمل و نقل نمود دارد.  
- طی سال های اخیر، سازمان پدافند غیرعامل در 
ایران عمال به وزارت جنگ اقتصادی ارتقا یافته و 
در خط مقدم این نبرد ایفای نقش می کند. این 
در حالیس���ت که فعالیت کمپین )جنگ( ترکیبی 
علیه ایران از س���وی آمریکا و متحدانش گسترش 
یافت���ه اس���ت. مأموریت این س���ازمان همچنین 
شامل "ارائه خدمات به سایر کشورها در محدوده 
دیپلماس���ی دفاع���ی مل���ی ]ایران[ می ش���ود ، زیرا 
پدافند غیرعامل به عنوان بخشی جدایی ناپذیر 
از" دکترین مقاومت منطقه ای " جمهوری اسالمی 
ایران تلقی می ش���ود. همانطور که س���ردار جاللی 
کتبر 2017  رئی���س س���ازمان پدافند غیرعام���ل در ا
اشاره کرد، ایران در این حوزه با گروه های مقاومت 

در ارتباط بوده است. 
- جمهوری اسالمی ایران دکترین مقاومت منطقه را 
گیری از  سیستم تجارت بین المللی  همزمان با بهره 
ب���رای توس���عه اقتص���اد خود پیش می ب���رد. نکته 
مهمتر اینکه سازمان پدافند غیرعامل در ایران، 
در طول س���ال های تش���کیل خود، بر اس���تفاده از 
تجربیات به دس���ت آمده از جنگ ایران و عراق بر 
بهبود قابلیت بقای زیرساخت های حیاتی ایران 
به روش های سنتی تمرکز کرده بود.  این به معنای 

پیروی از یک مدل نبرد اقتصادی بود که در آن 
دش���من از نی���روی نظامی ب���رای هدف گیری 
زیرس���اخت های اقتصادی و تجاری  کش���ور 
استفاده می کرد.اما این روش و نگاه سنتی، 
در ادامه حیات سازمان پدافند غیرعامل، 
با روش های نوین ، نرم و غیرنظامی ترکیب 
شد. این درک )جامع( سبب شد تا سازمان 

پدافند غیرعامل به دنبال راهکارهای جدید و 
بدیع برای شناسایی و مهار تهدیدات نوظهور در 

نظام بین الملل شود. 

- امروزه یکی از مهم ترین نقشهایی که سازمان 
کند، اس���تفاده از  پدافن���د غیرعام���ل ایفا می 
همه منابع ملی س���ایبری و غیرس���ایبری در 
صیانت از زیرس���اخت های ملی ایران است. 
ای���ن ماموری���ت، اهمی���ت وی���ژه ای دارد. ب���ر 
اساس اظهارات سردار جاللی رئیس سازمان 
پدافن���د غیرعامل در ایران، انقالب اس���المی 
امروز با تهدیدات متنوعی رو به روس���ت. در 
این مس���یر ، دش���منان انقالب اسالمی قصد 
دارند در راستای ناامن سازی ایران، ترکیبی 
از ابزاره���ای نظام���ی، اقتصادی و سیاس���ی را 
ب���ه کار گیرند. آنچ���ه در جریان حمله بدافزار 
کس نت به تاسیاست هسته ای ایران  اس���تا
خ داد، نشان دهنده  )در سال 2010 میالدی( ر
پیچیدگی روش های نوین دشمنان ایران در 
مواجهه با این کشور است. در چنین شرایطی 
ش���اهد راه اندازی پدافند س���ایبری در ایران 
در پیش���گیری و مواجه���ه ب���ا ای���ن تهدیدات 
نوظهور بوده ایم. کار به این نقطه ختم نشد 
و سازمان پدافند غیرعامل خواستار تشکیل 

ارتش سایبری ایران شد. 
- با توجه به این نقش کلیدی پدافند غیرعامل) 
در مواجهه با تهدیدات نوین آمریکا و متحدان آن 
علیه ایران(، الزم است این سازمان مورد تحریم 
گس����ترده و همه جانبه ای از س����وی واش����نگتن و 
متحدانش قرار گیرد. مقامات آمریکایی باید به 
ایران هشدار دهد که الزمه فعالیت سازمان پدافند 
غیرعامل در این کشور، "بی ضرر" بودن فعالیت 
این سازمان است! در غیر این صورت، تحریم های 
مستمر سازمان پدافند غیرعامل اجتناب ناپذیر 

است.

نقطه آشکارساز هراس غرب از سازمان پدافند 
غیرعامل ایران 

گزارش انیستیتوی واشنگتن برای خاورنزدیک ، 
یکی از نقاط آشکارساز هراس دشمنان از تقویت 
توان کشور در حوزه پدافند غیرعامل است. یکی 
از اصلی تری���ن دالی���ل این هراس، مربوط به رصد 
هوشمندانه سازمان پدافند غیرعامل نسبت به 
تحرکات دش���منان در حوزه جنگ ترکیبی است. 
بدیهی است که اقتضای مواجهه با "جنگ ترکیبی"، 
تقویت مولفه های "دفاع ترکیبی" می باشد، یعنی 
دقیقا همان مقوله ای که سازمان پدافند غیرعامل 
نس���بت ب���ه آن توجه دارد. ن���گاه جامع، همزمان 
و همه جانب���ه در قب���ال تهدیدات���ی ک���ه از س���وی 
دش���منان وج���ود دارد، هم���ان خط قرمز غرب در 
تقابل با کشورمان است. خط قرمزی که سازمان 
پدافن���د غیرعام���ل و تمام���ی اضالع فعال در حوزه 
دفاع غیرنظامی، آن را زیر پا گذاشته اند. از این رو 
خشم نهادهای فکری، اطالعاتی و عملیاتی غرب 
از سازمان پدافند غیرعامل کامال قابل درک است!  
نکته دیگر اینکه منظور آمریکا و متحدانش از لزوم 
"بی ضرر بودن" فعالیت سازمان پدافند غیرعامل 
جمهوری اسالمی ایران ، بی تحرکی آن در رصد و 
اقدام در جنگ ترکیبی علیه دشمنان است! بدیهی 
است که نظام جمهوری اسالمی ایران و به صورت 
خاص سازمان پدافند غیرعامل، نه تنها به چنین 
درخواس���ت وقیحانه ای تن نمی دهند، بلکه به 
مانند سالهای گذشته و اخیر روز به روز ابعاد و عمق 
تاثیرگ���ذاری و ق���درت خ���ود در این حوزه را تقویت 
خواهند کرد. نکته مهم تر اینکه تحریم س���ازمان 
پدافند غیرعامل نیز در این مسیر وقفه یا خللی ایجاد 
کند. سازمان پدافند غیرعامل آینده پژوهی  نمی 
و احتمال س���نجی الزم را در این خصوص صورت 
داده و تس���لیم تهدیدات و تحریمهای دش���منان 

در این مسیر نخواهد شد.
در نهای���ت اینکه گزارش انیس���تیتوی واش���نگتن 
برای خاورنزدیک و گزارش���های س���لبی مشابهی 
که در خصوص ماهیت و کارکرد س���ازمان پدافند 
غیرعامل از س���وی رس���انه ها و ژورنالهای خارجی 
منتشر شده، حکایت از مسیر صحیح و تاثیرگذاری 
است که این مجموعه در پیش گرفته و در آینده 

نیز در آن گام برخواهد داشت.

رمزگشایی از گزارش انستیتوی واشنگتن در خصوص توان پدافندی کشور

 چرا غرب از قدرت 
پدافند غیرعامل ایران نگران است؟



پدافند غیرعامل؛ در آینه قوانین؛ این 
موضوع شاید یکی از مهمترین  مسائل 
پیش روی پدافند غیرعامل و مساله توسعه 
امنیت افزای کشور باشد. واقعیت آن است 
که قوانین موجود در حوزه پدافند غیرعامل 
در کشور ما مربوط به دوران قبل از انقالب 
اس����المی اس����ت و هن����وز در ای����ن خص����وص 
مجلس شورای اسالمی نتوانسته  است یک 
قانون مادر و جامع را به تصویب برس����اند. 
در خص����وص همین مباحث؛ گفتگویی را 
ب����ا س����ردار دکتر محمدرض����ا کائینی معاون 
ح و برنام����ه و بودجه س����ازمان پدافند  ط����ر
غیرعامل کش����ور انجام دادیم که ماحصل 

آن را در ادامه می خوانید:
یکی از چالش های سال های اخیر، نبود 
قان����ون برای س����ازمان پدافند غیرعامل 
کشور بود که در مجلس تالش هایی برای 
آن صورت گرفت. نگاه مجلس ش����ورای 
اسالمی به بحث قانون تشکیل سازمان 

پدافند غیرعامل چگونه است؟
در ابتدا ایام نکوداشت پدافندغیرعامل را 
به همه کسانی که در عرصه دفاع از کشور 
قدم برمی دارند و مسئوالن دستگاه های 
اجرایی و مدیران پدافندغیرعامل تبریک 
کن����م. در پاس����خ ب����ه این س����وال  ع����رض می 
بای����د گفت که خوش����بختانه امروز اهمیت 
پدافندغیرعامل بر کمتر کس����ی پوش����یده 
گذاران کشورمان هم به آن  اس����ت و قانون 
پی برده اند، به طوری که طی برنامه های 
چهارم، پنجم و ششم توسعه قوانین و مفاد 
قانونی مختلفی در زمینه پدافندغیرعامل 
کنده  دیده شد. اما این قوانین به صورت پرا
است و از انسجام کافی برخوردار نیست. از 
طرفی، موضوع پدافندغیرعامل به عنوان 
موضوعی اساس����ی در کش����ور پای����ه قانونی 
جامع����ی را در اختی����ار ن����دارد. بنابراین ما با 
مش����ورت مدیران حقوقی سازمان و کشور 
ب����رآن ش����دیم ت����ا در ابتدا، قانون تاس����یس 
سازمان پدافندغیرعامل را پیگیری کنیم، 
ولو اینکه این سازمان از قبل تاسیس شده 
است اما باید مسیر قانونمندی را در مجلس 
ش����ورای اس����المی ط����ی کنیم. تا ب����ه دنبال 
ای����ن اق����دام، همه موارد مرب����وط به قانون 
جام����ع پدافندغیرعامل، دفاع غیرنظامی 
و س����ایرقوانین را تکمی����ل کرده و در اختیار 
دست اندرکاران و مدیران کشور قرار دهیم. 
سازمان پدافندغیرعامل کشور با توجه به 
اساس����نامه ای که در اختیار دارد و مصوب 
مق����ام معظ����م رهبری اس����ت از نظر قوانین 
مختلفی که به آن اتکا کرده و به آن متصل 
اس����ت پایه و اس����اس خوبی دارد و تکالیف 
زیادی برای آن مش����خص ش����ده است. اما 
برای یک قانون جامع  و همه جانبه نیازمند 
یک قانون مصوب نهاد قانونگذار کشوریم 
ک����ه در ش����رف تهی����ه و ارس����ال آن به مجلس 

شورای اسالمی هستیم. 
پس از تصویب این قانون، اجرای ضوابط 

و الزام����ات پدافن����د غیرعام����ل چ����ه تغییر 
خواهد کرد؟

قطع����ا اج����رای ضوابط پدافند غیرعامل در 
کش����ور پ����س از تصوی����ب این قان����ون تقویت 
خواهد ش����د. در ای����ن قانون ابعاد مختلف 
ماموری����ت، ارکان، حمایت ه����ای مختلف 
بودج����ه ای و ابعاد مختلف دس����تگاه های 
اجرای����ی دیده ش����ده و ب����رای عدم رعایت و 
اج����رای این قانون نیز مجازات پیش بینی 
ش����ده اس����ت. امیدواری����م قانون تش����کیل 
س����ازمان پدافند غیرعامل کشور به زودی 
ح و تصویب  در صح����ن علن����ی مجلس مطر
ش����ده و به مبنایی برای اس����تناد و تدوین 
قوانین مورد نیاز در حوزه دفاع غیرنظامی 

تبدیل شود.
پیش����نهاداتی درب����اره ادغ����ام س����ازمان 
های پدافند غیرعامل کش����ور، اورژانس 
و مدیری����ت بح����ران از س����وی برخی افراد 
ح می شود. نظر شما در مورد چنین  مطر

اقدامی چیست؟
اساسا موضوع ادغام سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با بعضی از دستگاه هایی که مقداری 
هم جهت و هم س����و هس����تند در یک مدل 
کالن در کشور باید دیده شود. در کشور ما 
گانه زیرنظر  چ����ون نیروهای نظام����ی جدا
مقام معظم رهبری هستند باید سیستمی 
مبتنی بر این مدل پایه ریزی کرد. مسئله 
دفاع نیازمند نگاهی همه جانبه است. از 
طرفی پدافند غیرعامل مکمل دفاع عامل 

کردن دفاع غیرعامل  است. باید دید جدا
در قالب مجموعه دیگری به صالح کش����ور 
کن����د ی����ا  اس����ت و یکپارچگ����ی را تقوی����ت می 
کاه����ش می دهد. بای����د در قالب یک مدل 
کالن موضوع ادغام بعضی از دستگاه هایی 
مثل هالل احمر، امداد و نجات، اورژانس، 
س����ازمان مدیری����ت بح����ران و مانند آن را در 
ی����ک م����دل کالن تعریف کنیم. بنابراین در 
درج����ه اول بای����د مدل کالن را در کش����ور به 

نتیجه برسانیم.
بودجه اختصاص یافته به پدافند غیرعامل 
همواره یکی از موارد مورد مناقش����ه بین 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، دولت 
و مجلس بود. به نظر شما بهترین شیوه 
بودجه ریزی برای ارتقای جایگاه پدافند 
غیرعامل و هزینه کرد درست این بودجه 
در راستای ماموریت های پدافند غیرعامل 
در راه ارتقای تاب آوری ملی و صیانت از 

زیرساخت های حیاتی چیست؟
در درجه اول اراده و تصمیم مدیران کشور 
باید به سمت فهم، درک و شناخت از موضوع 
پدافند غیرعامل حرکت کند. هرچقدر تبصره 
و قان����ون و بندهای مختلف تعریف کنیم، 
وقت����ی مدیرانی در برخی س����ازمان ها فهم  
جامعی از ماموریت های مهم سازمان پدافند 
غیرعامل نداش����ته باشد باز هم متاسفانه 
حداقل ه����ا ب����ه موضوع پدافن����د غیرعامل 
اختصاص خواهد یافت. به عبارتی نخست 
باید مدیران دستگاه های اجرایی به ویژه 

مدیران برنامه و بودجه ریزی دس����تگاه ها 
ای����ن درک و فه����م را از پدافندغیرعام����ل 

پیدا کنند. 
مهم تری���ن بخش پدافند غیرعامل بودجه 
بخشی است که مربوط به خود دستگاه های 
کثر دستگاه های اجرایی  اجرایی اس���ت. ا
خ���ود زیرس���اخت هایی ب���ا درج���ه اهمیت 
مختل���ف دارن���د. ب���ه عن���وان مث���ال وزارت 
راه و شهرس���ازی زیرس���اخت ها را در درون 
خودش دارد. آن وزارت خانه باید از محل 
اعتبارات خودش، در توافقنامه ها و ردیف 
اعتب���ارش، ب���رای تامی���ن منابع م���ورد نیاز 
پدافند غیرعامل اهتمام بورزد. در بودجه 
1401 برای هرزیرس���اختی که نیاز به رعایت 
الزامات و ضوابط پدافندغیرعامل دارد باید 
ردیف هایی را به همین منظور پیش بینی 
کرده، به مجلس برده تا تصویب و سپس اجرا 
ش���ود. قانون هم این را تکلیف کرده اس���ت 
که دس���تگاه های اجرایی خودشان مکلف 
به انجام این کار هستند. بهترین شکل هم 
این اس���ت که خود دستگاه بر این موضوع 
اشراف داشته باشند. به عنوان مثال بنادر، 
فرودگاه ها و دیگر زیرساخت ها باید بدانند 
چه اشکاالتی از منظر پدافند غیرعامل دارند. 
این اشکاالت چطور باید برطرف شوند و چه 

مقدار هزینه نیازدارند. 
نخستین کار این است که دستگاه مربوطه 
خود تامین اعتبارات مورد نیاز هر زیرساخت 
و منابع الزم برای اقدامات مبتنی بر پدافند 
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گفتگوی عماد با دکتر محمدرضا کائینی  معاون طرح، برنامه و بودجه سازمان پدافند غیرعامل کشور

     تقویت بعد نظارتی پدافند غیرعامل 
در آینه قوانین و مقررات  



غیرعامل را پیش بینی کند و در برنامه ها در 
الیحه 1401 وارد کرده و به سازمان برنامه و 
بودجه بدهد. سازمان برنامه و بودجه هم 
این موارد را تصویب کرده به مجلس بفرستد. 
گر این  اتفاق نیفتاد، معموال به این شکل  ا
بوده است که مجلس دستگاه ها را مکلف 
کرده که بخشی از اعتبارات خود را برای  می 
زیرساخت هایشان بگذارند و تایید سازمان 
پدافندغیرعامل کشور هزینه کنند. برخی 
موارد باید کارهای مطالعاتی اتفاق بیفتد. 
برخی نیاز به اصالح امور دارد. اینها نیاز به 
اقدام���ات اجرای���ی دارد. منابع را می ش���ود 
از هم���ان می���زان 2 درصدی که پیش بینی 

شده است تامین کرد. 
م���دل دیگ���ر اس���تفاده از ظرفی���ت بخ���ش 
خصوصی است. به این صورت که بگوییم 
گر در راستای برنامه های پدافندغیرعامل  ا
اقداماتی را انجام دادند ما بخشی از هزینه 
ای���ن اقدام���ات را به عن���وان معافیت های 
گیریم که این اقدامات  مالیات���ی در نظر می 
باید با تایید پدافندغیرعامل باشد. این یک 
مدل تنظیم بودجه برای بخش خصوصی 
است. قانون هم منابع را برای آنها تکلیف 
کند و هم انگیزه بدهد. اعتقاد داریم که در 
کشور منابع کم نداریم. قابلیت این را داریم 
ک���ه اقدامات پدافندغیرعامل پیش بینی و 
اقدامات پیشگیرانه عملیاتی شود. آمادگی 
برای زیرساخت ها و آموزش و فرهنگ سازی 
نیاز به عزم جزم مدیران در دس���تگاه های 

اجرایی دارد. 
هم���کاری دولت ه���ا با س���ازمان پدافند 
غیرعامل کشور همواره با کش و قوس های 
فراوان���ی روبه رو بوده اس���ت. پیش بینی 
ش���ما در رابط���ه با س���طح ای���ن روابط در 
دولت سیزدهم چیست؟ چه گام هایی 
برای تقویت جایگاه پدافند غیرعامل در 

دولت جدید برداشته شده است؟
همیشه استراتژی سازمان پدافندغیرعامل 
کمیتی  کش���ور به دلیل اینکه سازمانی حا
بوده در دولت های مختلف ثابت و برگرفته 
از تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و 
همواره همکاری، تعامل با ارتباط خوب 
و نزدی���ک در دس���تور کار ب���وده اس���ت. اما 
رویکرد دولت ها در ادوار مختلف، متفاوت 
بوده است. گاهی اساسا ضرورت پدافند 
غیرعامل احس���اس نمی شد و متاسفانه 
برخی اقدامات روی زمین می ماند. برخی 
نیز به دنبال در اختیار گرفتن یا اصطالحا 
دولت���ی کردن س���ازمان پدافند غیرعامل 
کش���ور بودن���د ت���ا این س���ازمان آن طور که 
مد نظرخودش���ان اس���ت به مس���ائل نگاه 
کن���د. ام���ا رویکردمان با دولت س���یزدهم 
رویک���ردی بس���یار مثب���ت و موث���ر در حوزه 
پدافن���د غیرعامل اس���ت. بارقه های این 
رویکرد با موافقت رئیس جمهور مبنی بر 
عضویت رئیس س���ازمان در شورای عالی 
فض���ای مجازی کامال مش���خص و نش���ان 

دهنده عزم و اراده دولت س���یزدهم برای 
هم���کاری و اس���تفاده بهین���ه از س���ازمان 
پدافن���د غیرعام���ل و حمایت از آن اس���ت. 
امی���دوارم در این دولت بتوانیم مس���ائل 
حوزه پدافندغیرعامل را به صورت مبنایی 
جلو ببریم تا مسائل و مناسبات را به صورت 

مناسب تعریف و اجرایی کنیم. 
گذاری  کراتی درخصوص وا همچنین مذا
ج در اصل 127 و 138 قانون  اختیارات مندر
اساس���ی به کمیته دائمی پدافندغیرعامل 
گذاری  ص���ورت گرفت���ه ک���ه گام نخس���ت وا
اختیارات دولت به این کمیته است بدان 
معن���ا که تصمیمات کمیته در دولت رنگ 

عملیاتی شدن به خود خواهد دید. 

 برای توجه به در پیش بودن تدوین برنامه 
هفت���م توس���عه، راهبرد س���ازمان پدافند 
غیرعامل برای در نظر گرفتن مالحظات 
پدافند غیرعامل در این برنامه را تشریح 

فرمایید.
نخستین گامی که در سازمان از سال گذشته 
برداشتیم این بود که سیاست های مربوط 
به مباحث پدافند غیرعامل را برای برنامه 
هفتم توس���عه براساس سیاست های کلی 
ابالغ���ی مقام معظم رهبری تدوین کرده و 
به تصویب کمیته دائمی پدافندغیرعامل 
رسانده ایم که با امضای ریاست ستاد کل 
نیروه���ای مس���لح و رئیس محت���رم کمیته 
دائم���ی ب���ه مجم���ع تش���خیص مصلح���ت 
ارس���ال ش���د. گام بعدی احکام م���ورد نیاز 
برنامه هفتم توسعه است که رایزنی هایی 
با سازمان و دستگاه های اجرایی داشته ایم 
که پیش نویس احکام برنامه هفتم توسعه 
را هم آماده کرده ایم. در جلسات تخصصی 
باید این موارد بحث و بررسی شود تا بالفاصله 
که ما در حوزه احکام برنامه وارد ش���دیم از 
ای���ن پیش نویس ه���ا اس���تفاده کنیم. گام 
بعدی احکام و سیاس���ت های برنامه ای و 
توسعه ای است که برای نیروهای مسلح در 
بخش پدافندغیرعامل الزم داریم. این را هم 
با همکاری نیروهای مسلح تدوین و آماده 
کرده و در اختیار نیروهای مسلح قرار داده ایم 
تا آنها هم در بخش پدافندغیرعامل برنامه 
هفتم توسعه مربوط به خود آن را در بخش 

پدافندغیرعامل در نظربگیرند. 
گام هایی که باید برداریم این است که اول 
برنامه پنج ساله خود را در سازمان تدوین 
کنی���م. بع���د ه���م برنامه پنج س���اله ای که با 
دس���تگاه های اجرایی باید تدوین ش���ود را 
آماده کنیم و بعد احکام برنامه پنج س���اله 

را در مجل���س و س���ازمان برنام���ه به تصویب 
برس���انیم. ب���ا پیش بینی های���ی که ش���ده 
است و با توجه به رویکرد دولت امید  است 
در برنامه هفتم توس���عه، قدم های خوبی 
ب���رای مباح���ث مربوط به پدافند غیرعامل 

برداشته خواهد شد. 
 مهمترین چالش های س���ازمان پدافند 
غیرعامل کشور در نحوه رعایت الزامات 
پدافند غیرعامل از س���وی دستگاه های 
اجرایی چیست و برای فائق آمدن بر آن 

چه باید کرد؟
معتقدم موضوع سامانه های جامع مربوط 
به برنامه ریزی، نظارت و یکپارچگی در بخش 
پدافند غیرعامل با دستگاه های اجرایی باید 
توسعه پیدا کند که الزمه عملیاتی شدن، 
ارتب���اط تنگاتن���گ دس���تگاه های اجرایی 
از طری���ق درگاه ه���ای اطالعاتی و مدیریتی 
بخ���ش رص���د و پایش اس���ت. ای���ن موضوع 
اهمی���ت خ���ود را به ویژه در هنگام مواردی 
همچون؛ حمالت سایبری نشان می دهد. 
کنش سریع و  چرا که در چنین مواقعی، وا
موثر تنها با داشتن اطالعات موثق و معتبر و 
کارشناسی شده میسر است و خسارت را به 
حداقل ممکن می رساند. واقعیت این است 
که مدیران پدافند غیرعامل در دستگاه های 
اجرایی چه استانی و چه شهری باید اهتمام 
بیشتری به این حوزه و اجرای برنامه های 
پدافندغیرعامل داشته باشند. متاسفانه 
شاهدیم که برخی مدیران پدافندغیرعامل 
در برخی دستگاه های اجرایی، به صورت 
ص���وری و تنه���ا در ظاه���ر مطالبی را در مورد 
کنند و عمال در  ح می  پدافند غیرعامل مطر

گیرد.   بحث اجرا اقدامی صورت نمی 
  با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

من هم از شما متشکرم.
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     اج���رای ضواب���ط پدافن���د غیرعام���ل 
در کشور پس از تصویب قانون پدافند 
غیرعامل تقویت خواهد ش���د. در این 
قان���ون ابعاد مختلف ماموریت، ارکان، 
حمایت های مختلف بودجه ای و ابعاد 
مختلف دستگاه های اجرایی دیده شده 
و برای عدم رعایت و اجرای این قانون 

نیز مجازات پیش بینی شده است

گ���ذاری  کرات���ی درخص���وص وا      مذا
ج در اص���ل 127 و  اختی���ارات من���در
138 قان���ون اساس���ی ب���ه کمیته دائمی 
پدافندغیرعام���ل صورت گرفته که گام 
گ���ذاری اختیارات دولت به  نخس���ت وا

این کمیته است



احمدرضا آل طاهر 
 طی چند سال گذشته خصوصا در 
ذیل استراتژی"مقاومت فعال" ، شاهد 
دفاع همه جانبه جمهوری اسالمی ایران 
در مواجهه با "جنگ هیبریدی" دشمنان 
انق���الب و در راس آنه���ا ای���االت متح���ده 
آمری���کا و رژی���م صهیونیس���تی بوده ایم.
این مواجهه، ش���امل س���ه مرحله  اصلی  

گردد: ذیل می 
*" تبیی���ن  ماهی���ت جن���گ چندالی���ه و 

ترکیبی دشمنان"
کتیکی  *" رصد هوشمندانه راهبردی و تا

جنگ هیبریدی دشمنان " 
*"ارائ���ه راهکاره���ای موث���ر در مواجهه با 

جنگ ترکیبی دشمنان"  

ال���ف( تبیین ماهیت جن���گ چندالیه 
دشمنان 

به نظر می رسد مفهوم  "جنگ هیبریدی" 
ی���ا " جن���گ ترکیبی"، هن���وز به مثابه یک 
"واقعی���ت عینی" در طول یکس���ال اخیر 
برای شهروندان کشورمان ) که مخاطب 
این نبرد چندالیه هستند( تبیین نشده 
اس���ت. ای���ن در حالیس���ت که ب���ه عنوان 
مث���ال، در س���ال 2019 می���الدی، یکی از 
موضوع���ات اصلی نشس���ت امنیتی  اوفا 
)روسیه(، بررسی ماهیت جنگ هیبریدی 
آمری���کا علیه بازیگران دیگر در نظام بین 
ح ای���ن موضوع  المل���ل بوده اس���ت. طر
نشان می دهد که بازیگران حوزه آسیای 
میان���ه، غربی و ش���رقی درک عمیق تری 
نس���بت ب���ه مفهوم »جن���گ هیبریدی« 

پیدا کرده اند.
ب���ا توج���ه ب���ه نب���رد گس���ترده سیاس���ی، 
اقتصادی،فرهنگ���ی و نظامی-امنیتی 
آمریکا علیه کشورمان، الزم است مفهوم 
و ماهی���ت  جن���گ هیبری���دی برای افکار 
عمومی تش���ریح و مخاطبان ش���ناخت 
این جنگ چندالیه، محدود به س���طح 
نخبگان کش���ور نش���ود. بر این اس���اس، 
جنگ هیبریدی  )Hybrid Warfare( به 
کارگیری ترکیبی قابلیت های  معنای  به 

نیروه���ای نظام���ی و غیرنظامی متعارف 
به ش���یوه ای پیچیده و هماهنگ ش���ده 
است. الزم است این حقیقت برای افکار 
عمومی تبیین شود که  جنگ هیبریدی 
مح���دود ب���ه »جن���گ نظامی« نیس���ت، 
بلکه ظرفیت های بالقوه و توانایی های 
بالفع���ل یک بازیگر در الیه های مختلف 
، در ش���کل دهی  آن دخیل خواهد بود. 
مطالبق تعریف جامعی که در کنفرانس 
امنیتی مونیخ )س���ال 2015( ارائه ش���ده 
اس���ت، جن���گ هیبری���دی ش���امل توان 
دیپلماسی،جنگ تبلیغاتی، حمایت از 
ش���ورش های داخلی و محلی، حمایت 
از نیروه���ای چریکی،جنگ اقتصادی و 
حمالت علیه زیرس���اخت ها می ش���ود. 
بنابراین، در تفس���یر مختصات و حدود 
ثغ���ور جن���گ هیبریدی ای���االت متحده 
آمری���کا علیه دیگر بازیگ���ران بین المللی 
بای���د تعاریف کالس���یک از نبرد نظامی و 

.... را کنار گذاشت.
البته در الیه جنگ ترکیبی علیه زیرساخت ها 

باید به سه نکته راهبردی اشاره کرد:
*الیه تحول راهبردی در فناوری های نو 

و بروز آنها در زیرساخت ها
*وابس���تگی شدید کیفیت زیست و رفاه 
م���ردم به تداوم کارکرد زیرس���اخت های 

حیاتی 
*هر نوع اثر و فشار و تخریب بر زیرساخت ها 
مستقیما به زندگی مردم اثرمی گذارد. 
ام���ا مصادیق اصلی این جنگ چندالیه 
م���ادون جن���گ نظامی از منظ���ر پدافند 

ح ذیل است: غیرعامل به شر
*جنگ زیرساخت ها )حمالت گسترده 
علیه زیرساخت های حیاتی کشور برای 
کید  اخالل در کارکرد خدمات عمومی با تا
بر جنگ س���ایبری زیرساختی، عملیات 

ضدامنیتی علیه زیرساخت ها(
*تروریسم رسانه ای )گروگان  گرفتن افکار 

عمومی توسط رسانه های وابسته(
*نظام تحریم ظالمانه )با هدف فروپاشی 
ثبات و پایداری نظام اقتصادی ایران با 

تکیه بر اسلحه دالر(

*تعمیق شکاف دولت – ملت )تحریک 
م���ردم به س���مت نارضایت���ی اجتماعی، 

اعتراض، شورش و اغتشاش(
*شکستن اقتدار امنیتی و دفاعی نیروهای 
مس���لح )ب���ا اس���تفاده از ظرفیت ه���ای 

ضدامنیتی، رسانه ای و ...(
*حمله به زیرساخت  فرهنگی تاب آوری 
)حمالت گسترده و هدفمند به زیرساخت 

مذهبی و اعتقادی(
*جنگ شناختی برای اختالل در دستگاه 
محاس���باتی مس���ئوالن)عدول از مبانی 

عقالنی در مواجه با دشمن(
*جنگ اطالعاتی و جاسوسی)در راستای 
اش���راف ب���ر آخرین وضعی���ت کلی جنگ 

ح ریزی ادامه نبرد( چندالیه و طر
*تشدید اثر کرونا بر زندگی مردم با استفاده 
از ابزار تحریم)در حوزه غذا، دارو، اعتبارات 

ارزی مقابله با کرونا و ...(

م���دل کلی جنگ ترکیب���ی آمریکا علیه 
ملت ایران

ترکیب���ی از مولفه ه���ای ق���درت آمریکا در 
حوزه های:

*جنگ اقتصادی
*جنگ سایبری

*جنگ زیستی
*جن���گ ش���بکه های اجتماع���ی مردم 

محور
*جنگ امنیتی و تروریستی

*جنگ تهدیدات نظامی
*جنگ اجتماعی و آشوب امنیتی

علی���ه نقاط آس���یب پذیر ایران از منظر 
آمریکا

*اقتصادی
*اجتماعی

*سایبری
*امنیتی 

*رسانه ای)افکار عمومی(

سناریوهای تهدیدات ترکیبی:
*تداوم، حفظ و افزایش فشار همه جانبه

*فش���ار بر مردم ب���رای نارضایتی و ایجاد 
آشوب و غائله های امنیتی 

*توس���عه عملیات روانی – ش���ناختی بر 
اساس ظرفیت رسانه های مدرن

*فشار سیاسی برای وادارسازی ایران به 
کثری کره حدا تسلیم یا مذا
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گزارش راهبردی

 الزامات دفاع در برابر
 الگوی پیچیده جنگ ترکیبی 



کتیکی  ب( رصد هوشمندانه راهبردی - تا
جنگ چندالیه  دشمنان

مهم ترین مرحله مواجهه با نبرد هیبریدی 
دش���منان، رص���د هوش���مندانه جن���گ 
هیبریدی دشمنان در ابعاد راهبردی و 
کتیکی می باشد. در این میان، باید میان  تا

"اصول" و "متغیرات" یا همان استراتژی ها 
کتیک های دشمن در میدان جنگ  و تا
هیبریدی با ایران تفکیکی هوشمندانه 
قائ���ل ش���د. به عبارت بهت���ر، باید ابعاد و 
روش های نبرد فعلی و حتی هرگونه نبرد 
بالقوه دش���منان )با استناد به روشهای 

آینده پژوهی و احتمال سنجی( با استناد 
به داده ها و مس���تندات آماری-تحلیلی 

مورد رصد و تحلیل  قرار گیرد.
گر چنی���ن رصد  الزم ب���ه ذک���ر اس���ت ک���ه ا
هوشمندانه ای صورت نگیرد یا مرز میان 
کتیک های دشمن"  "استراتژی ها" و " تا
در نبرد هیبریدی با کشورمان خلط شود 
کتیکی  ، قطعا در محاسبات راهبردی و تا
خود در قبال کنش چند الیه دش���منان 
دچار خطای محاس���باتی خواهیم شد. 
اتفاق���ا یک���ی از اصلی تری���ن دغدغه های 
دشمنان، ایجاد و القای همین خطای 
شناختی و محاسباتی در کشورمان است. 
موضوع���ی ک���ه با تذکر اخی���ر مقام معظم 

رهبری مواجه شده است.

ج( ارائه راهکارهای موثر در مواجهه با 
جنگ ترکیبی دشمنان

پ���س از تببی���ن ماهیت جنگ هیبریدی 
دش���منان علیه نظام و کشورمان و رصد 
هوش���مندانه رفت���ار آن در ای���ن می���دان 
نب���رد، نوبت به مرحله س���وم یعنی "ارائه 
راهکاره���ای موث���ر در مواجه���ه با جنگ 

ترکیبی دشمنان" می رسد. 
1- حفظ استراتژی مقاومت فعال 

بدون شک نخستین گام در مواجهه با نبرد 
هیبریدی دشمن، "صیانت از راهبردها و 
ثوابت اس���تراتژیک" کشور در حوزه های 
مختلف اقتصادی، سیاس���ت خارجی، 
امنیت���ی و فرهنگ���ی می باش���د. چنانچه 
مش���خص است، دشمن در صدد است 
ضمن دفرمه کردن این  اس���تراتژی ها و 
ثوابت ، اس���تراتژی های جدید و مدنظر 
خ���ود را جایگزین آنها نماید. نخس���تین 
گام دش���منان نظام در این مسیر، "قابل 
معامله جلوه دادن اصول کالن اقتصادی 
و سیاسی" کشور است. به عبارت بهتر، 
ای���االت متحده آمریکا و دیگردش���منان 
نظ���ام در وهله نخس���ت، ثوابت و اصول 
اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشورمان 
)که آنها نیز منبعث از آرمان های انقالب 
کتیک هایی قابل  اسالمی هستند( را به تا
انعطاف تقلیل می دهند و پس از شکستن 
پوس���ته و هس���ته سخت این اصول، آنها 
را ب���ر اس���اس اهداف خ���ود انعطاف پذیر 
می س���ازند که پذیرای تزیینی و ویترینی 
کردن استراتژی ها و از درون تهی کردن 

آنها باشد.
کنش ه���ای هوش���مندانه  2- تعری���ف وا

و خالق
پس از اصرار بر حفظ و صیانت از استراتژی ها 
در می���دان مواجهه ب���ا جنگ هیبریدی 
کنش  دش���منان ، نوب���ت ب���ه "تنظی���م وا
موثر، خالق و هوشندانه " می رسد. این 
کنش ها، باید معطوف به " ابعاد کنش  وا
دشمنان" و " نحوه عملیات آنها" تعریف و 
اجرایی شود. انتخاب "ابزارهای مناسب" 

در مواجه���ه ب���ا نبرد چندالیه دش���منان 
از اهمی���ت وی���ژه ای برخوردار اس���ت. در 
تعیی���ن و انتخ���اب این ابزارها، باید س���ه 
مولف���ه "دربرگیرندگی"، "تاثیرگذاری" و " 
غافلگی���ری" را در قبال کنش دش���منان 

مدنظر قرار داد.
کنش جمهوری اسالمی  به عبارت بهتر، وا
ایران در قبال  نبرد هیبریدی دش���منان  
و در راس آنه���ا ای���االت متح���ده آمری���کا، 
بای���د به گونه ای باش���د که "محاس���بات 
و پازل های دش���من" را در هر یک از الیه 
ه���ای نبرد بر ه���م بریزد. نکته مهم دیگر 
استفاده از رویکردهای ایجابی و کنشی به 
گرایانه است.  کنش  جای رویکردهای وا
متاسفانه در سال های اخیر به دلیل تحکم 
یک جریان سیاسی در قدرت، عمال رفتار 
سیاس���ی، امنیتی و گاهی نظامی کشور 
در چارچ���وب مدل برآوردهای دش���من 

تعریف شده است.
3- استفاده از ظرفیت های بین المللی 
ب���دون ش���ک در می���دان نب���رد ترکیبی 
ب���ا دش���منان و مواجهه با توطئه های 
آن، می توان از ظرفیت های موجود در 
منطقه و نظام بین الملل نیز به بهترین 
نح���و ممکن بهره مند ش���د . به عنوان 
مثال، جمهوری اسالمی ایران می تواند 
در تثبیت این مولفه در جهان بکوشد 
گرایی  که استناد واشنگتن به یکجانبه 
گرایی در امور سایر کشورها،  و مداخله 
جملگی عالیمی هشداردهنده به جهان 
امروز محسوب می شود. بر همین اساس، 
می ت���وان ن���گاه مش���ترکی در خصوص 
»تهدید واش���نگتن برای بش���ریت« و» 
مولف���ه ه���ای نبرد هیبری���دی آمریکا« 
می���ان بازیگران مس���تقل بین المللی 
ایجاد و سپس از ظرفیت های جمعی 
منطقه ای و بین المللی در مواجهه با 
جنگ چندالیه آمریکا اس���تفاده کرد.

کن���ون، در س���ال 2020  میالدی،  ه���م ا
واش���نگتن در ح���ال بازتعری���ف زمی���ن 
بازی نبرد با جمهوری اس���المی ایران  
بر اس���اس مولفه های ترکیبی اس���ت. 
ک  آنچ���ه م���ی تواند این ب���ازی خطرنا
کنان کاخ س���فید را خنث���ی کن���د،  س���ا
کتیک های  چینش قواعد، الگوها و تا
کنش به هر نوع بازی فعلی  جدید در وا

و حتی  بعدی آمریکاست. 
واشنگتن در این ساختار چند وجهی، 
بر روی "قابل پیش بینی بودن " رفتار 
کنش ه���ای جمه���وری اس���المی  و وا
ایران حس���اب ویژه ای باز کرده است. 
بنابراین، می توان با الگوس���ازی های 
جدید در حوزه های اقتصادی، سیاسی، 
منطقه ای، بین المللی و حتی اجتماعی، 
ای���ن محاس���بات و پیش بینی ه���ا را به 
س���ود ملت و نظام جمهوری اس���المی 

ایران دگرگون ساخت. 
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وحی����د ج����الل زاده نماینده مردم 
ارومیه در مجلس شورای اسالمی  و 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش����ورای اسالمی لزوم 
توجه به استراتژی  های پدافندی را در 
میان مردم و مسئوالن ضروری می داند 
و معتقد اس����ت هزین����ه در حوزه پدافند 
گذاری است. مشروح  غیرعامل سرمایه 
گفتگ����وی عم����اد ب����ا رئیس کمیس����یون 
امنیت ملی مجلس ش����ورای اسالمی را 

در زیر می خوانید:
مهم تری����ن عوامل و ظرفیت هایی که 
باعث شده ملت ایران در دوران پس 
از انقالب با وجود فشارهای خارجی 
تاب اوری داش����ته باشد و در برابر این 

تهاجمات ایستادگی کند چیست؟
 انقالب اس����المی یک انقالب ارزش����ی و 
فرهنگی بود که با بسیاری از انقالب های 
عص����ر معاص����ر تفاوت بنیادی داش����ت. 
انقالبی که براس����اس ارزش های دینی 
بود و برخاسته از متن مردم و با مشارکت 
کثری اقشار جامعه شکل گرفت. این  حدا
انقالب متعلق به همه آحاد مردم است 
و این موضوع باعث شد؛ انقالب در برابر 
تهاجمات گسترده سیاسی، فرهنگی و 

نظامی تاب آوری داشته باشد.
خداخواهی، مردم ساالری، انسجام ملی 
و مجاهدت جامعه باعث شده که امروز 
به رغم فراز و نش����یب های فراوان، دهه 
چهارم پیروزی انقالب را با موفقیت پشت 
س����ر بگذاری����م. انقالبی که مردم را اصل 
دانس����ته و رأی و مش����ارکت مردم را یک 
پشتوانه برای خود درنظر گرفته است؛ 
ل  در تاب آوری مردم ایران در این 42 سا
نق����ش مهم����ی دارد. مردم باور دارند که 
رأی و نظرش����ان جدی گرفته می شود. 
گر به انتخابات مختلف پس از انقالب  ا
دقت کنیم، می بینیم که گرایش های 
مختلف سیاسی بر سر کار آمدند و سال ها 
گذاری کش����ور را  نب����ض اجرایی و قانون 
برعه����ده داش����تند. ای����ن موضوع ثابت 
کند که در جمهوری اسالمی ایران  می 
فقط یک گرایش حکمرانی نکرده است 

لذا مردم ساالری جدی است.
انس����جام مل����ی ش����اید در می����ان مردم با 
گرایش های مختلف، اختالف نظرهایی 
داشته باشد؛ اما در جاهایی که احساس 
کردند کلیت نظام باید حمایت ش����ود؛ 
هم����ه مردم ب����ه صحنه آمدن����د و حاضر 
شدند. تشییع سردار دل ها حاج قاسم 
س����لیمانی ب����ه جهانیان نش����ان داد که 
انس����جام مل����ی در ی����ک کش����ور چگون����ه 

معنا می شود.
یک����ی دیگ����ر از متغیره����ای تأثیرگ����ذار در 
تاب آوری مردم جامعه، مجاهدت ملی 
است. به این معنا که ما در دفاع مقدس 
شاهد بودیم همه ملت در دفاع حاضر 

ش����دند. ام����روز هم که م����ا در یک جنگ 
تمام عی����ار اقتصادی هس����تیم؛ با اینکه 
فشارها از زوایای مختلف به معیشت، 
اقتص����اد و اش����تغال جامع����ه لطمه وارد 
کرده است؛ اما مردم در یک مجاهدت 
گاهانه دارند  به سر می برند یعنی مردم آ
کنن����د. ما از پیچ س����خت  مقاوم����ت می 
فش����ار اقتصادی دشمن عبور کرده ایم 
و االن بار مسئوالن نظام و دولتمردان 
سیزدهم بسیار افزایش پیدا کرده است 
تا بتوانند این مجاهدت ملی را به یک 
شکوفایی در حوزه اقتصاد تبدیل کنند 
گاهان����ه،  و م����ردم در ای����ن مجاه����دت آ
فرصت های����ی را برای نظ����ام جمهوری 
کنند تا بتواند از این  اس����المی خلق می 
فرصت ها برای ارتقای توانمندی های 

خود استفاده کند.
ب����ه نظ����ر ش����ما پدافن����د غیرعام����ل در 
تحقق گام دوم انقالب چه جایگاه و 

ظرفیتی دارد؟
گر بخواهیم به صورت ساده پدافند  ما ا
غیرعامل را معنا کرده و نسبت آن را با گام 
دوم انقالب روش����ن کنیم؛ باید پدافند 
غیرعامل را دفاع بدون سالح معنا کرد. 
آماده سازی جامعه برای روزهای حساس 
و بحرانی نیازمند استراتژی های پدافندی 
است. پدافندغیرعامل یعنی بازدارندگی. 
وقتی دش����من بخواه����د به یک جامعه 

کند نقاط ضعف آن  ضربه بزند؛ نگاه می 
جامعه کجاست و همان نقطه را نشانه 
گر مفهوم پدافند غیرعامل  گی����رد. ا می 
در س����طح جامعه و میان مس����ئوالن به 
درس����تی تبیین شود، کشور را از هرگونه 
مخاطره ای محفوظ نگه می دارد. باید 
قدرت بازدارندگی جامعه آنقدر افزایش 
یابد که دش����من فکر و خیال حمله را از 
فکرش بیرون کند که این افزایش توان 
بازدارندگی در عرصه نظامی نمود پیدا 

کرده است.
بس����یاری از ضرباتی که پس از انقالب از 
سوی دشمنان به ملت تحمیل شد؛ از 
عدم آمادگی زیرساخت های حساس و 
عدم توجه به سیاست های پدافندی، 
گرفت. پدافند به عنوان مکمل  نشأت می 
دفاع نظامی، می تواند عامل بازدارنده 
باشد. در گام دوم انقالب، کشور به سوی 
کند و مقام معظم  ایران قوی حرکت می 
رهبری در بیانیه تاریخی گام دوم انقالب، 
با تحلیل گذش����ته، نگاه واقع بینانه ای 
نس����بت به آینده کشور داشتند. کشور 
م����ا در گذش����ته نق����اط قوت����ی داش����ته و 
شایس����تگی هایی را کس����ب کرده است 
از طرف����ی نق����اط ضعفی هم در گذش����ته 
مش����اهده می ش����ود که در گام دوم باید 
مورد توجه جدی مسئوالن قرار بگیرد. 
از جمله مواردی که از طرف مجلس به 

گذار و دولت به عنوان  عنوان نهاد قانون 
مجری سیاس����ت ها باید در اولویت قرار 
بگیرد؛ نهادینه کردن اس����تراتژی های 
پدافن����دی در می����ان مردم و مس����ئوالن 
است و هر دو قوه باید با جدیت موضوع 
پدافن����د غیرعامل را در گام دوم انقالب 
عملیاتی کنند تا بازدارندگی مطلوب در 

سطح جامعه متبلور شود.
 در س����ال های اخی����ر، تمام تهاجمات و 
ترفندهای دش����منان ب����ه دلیل غفلت 
جامعه و مسئوالن از مفاهیم پدافندی 
گر به تکنیک ه����ای پدافندی  اس����ت. ا
کردیم؛ حمالت دشمنان در  توجه می 
این س����ال ها کم اثر و بی اثر می ش����د لذا 
به اعتقاد بنده یکی از اهداف مهم گام 
دوم انق����الب توجه به پدافند غیرعامل 

است.
س����ازمان پدافن����د غیرعام����ل کش����ور 
ب����رای مقابله با تهدیدات خارجی در 
گون چه ظرفیت هایی  زمینه های گونا
دارد و چق����در کارآم����د ب����وده اس����ت؟ 
مهم ترین دستاورهای این سازمان 
در صیانت از مردم در ش����رایط بحران 

کنید؟ را چگونه ارزیابی می 
پدافند غیرعامل باید در بس����تر جامعه 
گنجانده شود یعنی همه باید با مفهوم 
پدافند غیرعامل به عنوان صلح آمیزترین 
و اثربخش ترین روش دفاعی آشنا شوند. 

۳2
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400

مل
رعا

 غی
ند

داف
ی پ

ها
رد

هب
را

گفتگوی عماد با جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

پدافند غیرعامل و تحقق راهبرد کالن 
»ایران قوی«



کن����د ی����ا  کارمن����دی ک����ه در اداره کار می 
مهندس����ی که در نیروگاه و س����د فعالیت 
دارد؛ بای����د پدافن����د را جزو ضروریات کار 
خود بداند. یکی از اش����کاالت اساس����ی 
کش����ور این اس����ت که در رده های باالی 
مس����ئوالن افرادی مش����اهده می شود 
که نس����بت به مفهوم پدافند غیرعامل 
بیگانه هس����تند یا نس����بت به آن غفلت 
دارند که این عدم توجه مسئوالن رده 
باالی مملکت، یکی از مشکالت سازمان 
پدافند است که مسئوالن نسبت به این 

گاهی دارند. موضوع حساس ناآ
مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای 
کید کردند  خود با مسئوالن غیرعامل تأ
که، مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل 
باید با وزرا و مس����ئوالنی که در مناصب 
حکومتی فعالیت دارند به صورت چهره 
به چهره صحبت کنند تا تمام مسئوالن 
گاه  حکومتی با استراتژی های پدافندی آ
شوند چون همانطور که گفته شد، یکی 
از چالش های سازمان پدافند غیرعامل 
کش����ور، بیگان����ه بودن برخ����ی مدیران با 
موض����وع پدافن����د غیرعامل اس����ت. در 
قانون بودجه گفته شده دستگاه های 
دولتی می توانند بخشی از بودجه خود 
را صرف مباحث پدافند غیرعامل کنند. 
همین کلمه »می توانند« باعث ش����ده 
بس����یاری از دس����تگاه ها زیر بار هزینه در 
ح����وزه پدافند غیرعامل نروند در حالی 

که پدافند غیرعامل، هزینه نیست، بلکه 
گذاری و پش����توانه ملی است.  س����رمایه 
این موضوع را مس����ئوالن مربوطه باید 

درک کنند.
الیحه ای از سوی سازمان پدافند غیرعامل 
کش����ور در اختیار مجلس قرار گرفته که 
در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده 
کند. ما  و مراحل پایانی خود را طی می 
به سردار جاللی، قول دادیم موضوع و 
الیحه س����ازمان پدافند غیرعامل کشور 
را ب����ا جدیت بیش����تری پیگیری کنیم تا 

به نتیجه برسد.
راهبردهای علمی و فناورانه سازمان 
پدافند غیرعامل کش����ور برای مقابله 
ب����ا تهدی����دات ن����رم را چگون����ه ارزیابی 

کنید؟ می 
در موض����وع تهدی����دات ن����رم، کار کم����ی 
پیچیده و ظریف تر می ش����ود. تغییراتی 
خ داده  ک����ه در حوزه ه����ای حکمران����ی ر
اس����ت؛ مأموریت های سازمان پدافند 
غیرعامل کش����ور را وسیع تر کرده است. 
گذاری دشمن در فضای مجازی  سرمایه 
و موضوع اینترنت ماهواره ای مس����ائل 
مهمی اس����ت. مقام معظ����م رهبری در 
جلس����ه ای که با فعاالن فضای مجازی 
داش����تند؛ فرمودن����د که فضای مجازی 
از دولت ها عبور کرده و بس����یار موضوع 
مهمی است. در حوزه پدافند غیرعامل 
باید با فناوری های نوظهور آشناتر شویم، 

حوزه نفوذ و قدرت آن ها را بشناسیم تا 
مانع آسیب ها و نفوذ دشمنان از طریق 

فناوری های نو شویم.
مردم به صورت عادی از فضای مجازی 
کنند اما همین  و اینترنت استفاده می 
فضای مجازی تهدیداتی به همراه دارد 
که بسیاری از کشورهای دنیا برای مقابله 
با این تهدیدات، راهکارهای مبتنی بر 
کنند.  پدافندغیرعامل را بکارگیری می 
جمهوری اسالمی ایران هم باید در حوزه 
مقابله با تهدیدات نرم، تمام ظرفیت ها 

و ابزارهای خود را مهیا کند.
پدافن����د از طریق توس����عه ظرفیت های 
دفاع����ی و از طری����ق آم����وزش می توان����د 
تاب آوری جامعه را افزایش دهد و توان 
بازدارندگی و مقاومت ملی را ارتقا دهد. 
م����ا می توانی����م با هزین����ه ای که در حوزه 
پدافند غیرعامل انجام می دهیم، عالوه 
بر کاهش خس����ارت ها، هزینه مقابله با 
تهاجم����ات را کاه����ش دهی����م و در اراده 
تهاجم����ی دش����من تردید ایج����اد کنیم 
چ����ون پدافند غیرعامل در ایجاد تردید 
در دشمنان نسبت به تهاجمات آینده 

خود نقش تأثیرگذاری دارد.
ب����ا تش����کر از وقتی ک����ه در اختیار ما قرار 

دادید.
م����ن ه����م از ش����ما در مجموع����ه رواب����ط 
عموم����ی س����ازمان پدافن����د غیرعام����ل 

کنم. تشکر می 
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گر مفهوم پدافند غیرعامل در سطح       ا
جامعه و میان مسئوالن به درستی تبیین 
ش���ود، کش���ور را از هرگون���ه مخاطره ای 

محفوظ نگه می دارد

     بسیاری از ضرباتی که پس از انقالب 
از سوی دشمنان به ملت تحمیل شد؛ از 
عدم آمادگی زیرساخت های حساس و 
عدم توجه به سیاست های پدافندی، 

گرفت نشأت می 

کی از چالش های سازمان پدافند       ی
غیرعامل کشور، بیگانه بودن مدیران با 

موضوع پدافند غیرعامل است



سرتیپ دوم پاسدار رسول رحیمی 
معاون امور اس����تان های سازمان 
پدافند غیر عامل کشور یکی از مهمترین 
اقدامات سازمان پدافند غیرعامل کشور 
ح جامع  را تهی����ه و تدوین مطالعات طر
پدافند غیرعامل اس����تان های سراس����ر 
کنون مطالعات 26  کشور می داند که تا
استان به اتمام رسیده و به یاری خدا، 4 
اس����تان تا پایان سال1400 و یک استان 
باقی مانده تا پایان سال 1401 به اتمام 
می رسد. مشروح مصاحبه وی با نشریه 

عماد را در ادامه می خوانید؛
ماموریت معاونت امور اس����تان های 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، ناظر 
ب����ه کدام بخش از ماموریت های  این 

سازمان است؟ 
ماموریت های معاونت امور اس����تان ها 
ش����امل هدای����ت و راهب����ری ادارات کل 
پدافند غیرعامل استانداری های سراسر 
کشور، ایجاد آمادگی و افزایش مقاومت 
ملی از طریق خوداتکایی و خودکفایی 
اس����تان ها، راهبری، شناسایی و پایش 
تهدیدات استان، طبقه بندی و سطح 
کز و زیرساخت های استان ها  بندی مرا
، نهادین����ه س����ازی اص����ول و مالحظات 
پدافند غیرعامل در طرح ها و پروژه های 
استانی و صیانت و اداره مردم از طریق 
استحکام بخشی داخلی و پایدارسازی و 
مصونیت بخشی زیرساخت های استان 
از طریق پیگیری و رعایت الزامات پدافند 

غیرعامل است.
یک����ی از مهمترین اقدامات س����ازمان 
پدافند غیرعامل کشور، تدوین برنامه 
جامع پدافند غیرعامل در هر استان 
کشور است. در مورد آخرین وضعیت 
ای����ن برنام����ه در اس����تان های مختلف 

کشور گزارشی ارایه فرمایید.
همانطور که اشاره شد، یکی از مهمترین 
اقدامات سازمان پدافند غیرعامل کشور 
ح جامع  تهی����ه و تدوین مطالع����ات طر
پدافند غیرعامل اس����تان های سراس����ر 
کشور است که پیرو توافقنامه سال 1396 
کنون  بین این سازمان و وزارت کشور تا
مطالعات 26 استان به اتمام رسیده و 
به یاری خدا، 4 استان تا پایان سال1400 
و یک اس����تان باقی مانده تاپایان س����ال 

1401 به اتمام می رسد.
ح جامع  آیا استان هایی که درآنها طر
پدافند غیرعامل رونمایی شده است، 
نتیجه این برنامه در برنامه ریزی ساالنه 
دیده می شود؟ برنامه استان مطابق 

ح جامع استان است؟ طر
بله، در برنامه های ابالغی سال 1400 عالوه 
ب����ر برنامه های عمومی ش����امل برگزاری 
رزمایش����ات، همایش ها، آموزش های 
عموم����ی و تخصصی، برنامه های ویژه 
هفت����ه پدافن����د غیرعام����ل، بیش از 260 

برنامه مصون س����ازی زیرساخت های 
حائز اهمیت حاصله از خروجی مطالعات 
ح ه����ای جام����ع پدافن����د غیرعامل  ط����ر
استانی ابالغ گردیده و برابر ابالغیه های 
این س����ازمان و وزارت کش����ور خطاب به 
استانداران محترم، این مهم در دستور 

کار ایشان قرار گرفته است. 
وظای����ف ادارات کل پدافند غیرعامل 
در استان ها چیست؟ آیا این ساختار 
کارای����ی الزم در جه����ت اجرای����ی  از 
ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل 
برخوردار است؟ موانع خدمات رسانی 
مطلوب ادارات کل پدافند غیرعامل 

در سطح استان ها چیست؟
گر بخواهیم به صورت دسته بندی شده  ا
بگوئیم وظایف ادارات کل اس����تانی به 

ح است: این شر
• مصون سازی و صیانت از مردم استان 
در براب����ر انواع تهدیدات و ایجاد و حفظ 

آمادگی آرمانی،
• رصد، پایش، تشخیص،هشدار، انواع 
تهدید دشمن و احصای آسیب پذیری های 

عمده استان،
• مصون سازی زیرساخت های حیاتی 
و پایدارسازی زیرساخت های حساس و 
ایمن سازی زیرساخت های مهم استان 

در برابر انواع تهدید،
ک����ردن اص����ول، الزام����ات و  • نهادین����ه 
مالحظ����ات فن����ی مهندس����ی پدافن����د 

ح ه����ا و پروژه ه����ای  غیرعام����ل در طر
توسعه ای و عمرانی استانی و ملی اعم 

از بخش دولتی و خصوصی،
• ایج����اد پای����داری و مصونیت س����ازی 
س����ایبری در دس����تگاه های استانی در 
مقاب����ل تهدی����دات س����ایبری ایج����اد و 
عملیات����ی کردن مرکز پدافند س����ایبری 

استانی،
• آماده سازی استان در مقابل تهدیدات 
پرتوی����ی ب����ا ایج����اد و عملیات����ی نمودن 
قرارگاه رافع استانی )استان های دارای 

تاسیسات هسته ای(،
• آماده سازی استان در مقابل تهدیدات 
زیستی با ایجاد و عملیاتی نمودن قرارگاه 

زیستی استانی شفاء،
• کاهش آسیب پذیری ناشی از جنگ 
اقتصادی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی،

ح جام����ع  • تهی����ه و اجرایی س����ازی ط����ر
مدیریت بحران دفاعی استان،

• فرهنگ سازی و نهادینه سازی مفاهیم 
پدافند غیرعامل در نظام آموزش عالی، 
آم����وزش و پرورش اس����تان، رس����انه ها و 
نهادهای فرهنگی، بسیج منابع استانی 

و استان های معین،
• تمرین و اجرای رزمایش های ستادی 
و عملیاتی در حوزه های مختلف برای 
رسیدن به جامعه آماده و ایمن در برابر 

انواع تهدید،
کثری از ظرفیت های  • به کارگیری حدا

سازماندهی شده بسیج و ظرفیت های 
م����ردم نه����اد در مدیریت بحران ناش����ی 
از جن����گ در حوزه های توافق ش����ده در 

دستگاه های اجرایی استان،
• حصول اطمینان از تأمین نیازمندی های 
ضروری مردم و تداوم چرخه خدمات اساسی 

در شرایط وقوع تهدید دشمن،
• آرامش بخش����ی روح����ی و روان����ی برای 
مردم و مقابله با عملیات روانی دشمن 

در حوزه های پدافند غیرعامل، 
• ایجاد و ارتقاء قابلیت و ظرفیت اداره 
خ����ود ات����کاء اس����تان و مردم در ش����رایط 

بحران ناشی از جنگ، 
• صیان����ت و حفاظ����ت از مردم بوس����یله 
تولید سامانه فضاهای امن چند منظوره 
شهری و روستایی و پیش بینی امکان 
جابجای����ی اضطراری و اس����کان موقت 
جمعی����ت ش����هرها در ش����رایط بح����ران 

ناشی از جنگ،
• نهادینه س����ازی اص����ول الزام����ات و 
مالحظات پدافند غیرعامل در طرح های 
توسعه شهری و روستایی و شهرک ها و 
نواحی صنعتی اعم از بخش خصوصی 

و دولتی،
• ارتقا آمادگی های بهداشتی و درمانی و 
تیم های امداد و نجات، خوداتکایی در 
نیازهای اساسی بخش درمان و تولید 
ذخائر اطمینان بخش دارویی و فضای 

امن درمانی،
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 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 
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گفتگوی عماد با سردار رحیمی معاون امور استان های سازمان پدافند غیرعامل 

 نهادینه سازی پدافند غیرعامل 
در جغرافیای استانی با محوریت طرح های جامع



۳5
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• مدیری����ت دان����ش و آم����وزش عمومی و 
تخصصی پدافند غیرعامل در حوزه های 

استانی.
در مورد بخش دوم س����وال ش����ما در این 
مورد که آیا این س����اختار از کارایی الزم 
در جهت اجرای ماموریت های سازمان 
پدافند غیرعامل برخوردار است باید گفت؛ 
به نظر می رس����د در س����طح ایده ال خیر. 
اوال؛ ساختار ادارات کل پدافند غیرعامل 
اس����تانداری ها، موجب عدم استقالل 
اداره کل و افزای����ش س����طح عملک����ردی 
و اختی����ارات مدیرکل پدافند غیرعامل 
استان است. از طرفی در سطح ملی نیز 
اداره کل پدافند غیرعامل وزارت کشور 
ساختار مستقل ندارد و زیر نظر معاون 
امنیت����ی انتظامی وزیرکش����ور قرار دارد. 
همچنین ادارات کل پدافند غیرعامل 
اس����تانداری ها از لح����اظ تع����داد نیروی 
انس����انی و تجهیزات پدافند غیرعاملی 
دارای حداق����ل امکان����ات هس����تند ک����ه 
جوابگوی ماموریت های اداره کل پدافند 
غیرعامل استان نیست. نکته دیگر اینکه 
برخی از وزارتخانه ها، اهتمام جدی به 
موضوع����ات پدافند غیرعامل و ارس����ال 
دستورالعمل های پدافند غیرعامل را به 
دستگاه های اجرایی متناظر در استان 
کند که این امر، مانع اجرای  ابالغ نمی 
کامل ماموریت هاست. البته امیدواریم 
این مباحث در دوران وزارت آقای دکتر 

وحیدی حل و فصل شود.
گاه����ی اقش����ار عم����وم  بنظ����ر ش����ما آ

م����ردم از اهمی����ت پدافن����د غیرعام����ل 
چ����ه تاثیری در ارتقای تاب آوری ملی 

کشور دارد؟
مردم هر کشوری باارزش ترین سرمایه 
و اصلی ترین مولفه اقتدار هر کش����وری 
محسوب می شوند که صیانت و حفاظت 
از جان و مال آن ها از اصول اولیه و اهداف 
اصلی نظام پدافند غیرعامل است. پس 
گاهی مردم از اهمیت پدافند غیرعامل  آ
و استفاده از الزامات پدافندی در شرایط 
بحران کمک خواهد کرد که کش����ور در 
مقابل دشمنان مقاوم شود و از طرفی 
یکی از راهبردهای اساس����ی دش����منان 
انقالب اس����المی تاثیرگذاری برمردم در 
جهت کاهش تاب آوری است. لذا صیانت 
از م����ردم، مدیری����ت و خدمات رس����انی 
مطلوب و مناس����ب به آنان در ش����رایط 
اضطراری، موج����ب افزایش تاب آوری 

ملی و قدرت ملی خواهد شد.
الزامات اس����تفاد از ظرفیت نهادهای 
مردمی برای کاهش آسیب پذیری ها و 
ارتقای تاب آوری ملی  در کشور از نظر 

شما کدام است؟ 
نخستین مورد تعیین نقش ها و وظایف 
نهادهای مردمی و تبیین نحوه تعامل 

آنه����ا ب����رای صیان����ت و حفاظ����ت از 
زیرس����اخت های حیات����ی و 

حساس و مهم کشور 
در شرایط 

بح����ران و اضط����راری اس����ت. آم����وزش و 
فرهنگ سازی مفاهیم پدافند غیرعامل 
به کارگیری آن در شرایط بحران نیز مورد 
دیگر است که باید به آن توجه شود. در 
آخر نیز سازماندهی  ظرفیت نهادهای 
گیری،  مردم����ی و تدوین نظام تصمیم 
فرماندهی و مدیریت عملیاتی و استفاده 
از ظرفیت نهادهای مردمی برای کنترل 

بحران از اهمیت برخوردار است.
رهبر انقالب اول فرودین امسال، در 
س����خنرانی زن����ده تلویزیونی خطاب 
ب����ه مل����ت ایران راهبرد نظام و کش����ور 
را ای����ران ق����وی اع����الم کردن����د. به نظر 
شما با استفاده از راهبردهای پدافند 
غیرعامل چطور می توان این رهنمود 

معظم له را عملیاتی کرد؟
در پرتو هدایت و رهنمودهای مس����تمر 
حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی 
کل قوا، سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
استفاده از الزامات و مالحظات و تدوین 
نظامات و دس����تورالعمل های اجرایی 
نس����بت به تهدیدات زیرس����اخت های 
حیات����ی، حس����اس و مه����م  در جه����ت 
کاهش آسیب پذیری و نظارت بر اجرای 
دستوالعمل های تدوین شده به منظور 
صیانت و حفاظت از زیرساخت ها و 
مصون سازی آن اقدام نماید 
تا در صورت حمله 
دشمن به 

زیرس����اخت ها، کمترین آسیبی به آنها 
وارد نشود و تداوم ارائه خدمات به مردم 
در زمان بحران ادامه یابد در آن صورت 
، جمهوری اسالمی ایران به ایران قوی 

و پایدار  تبدیل خواهد شد.
با تشکر از شما

من هم از شما ممنونم

       یکی از مهمترین اقدامات سازمان 
پدافند غیرعامل کش���ور تهیه و تدوین 
ح جامع پدافند غیرعامل  مطالعات طر
استان های سراسر کشور است که پیرو 
توافقنامه سال 1396 بین این سازمان 
کن���ون مطالع���ات 26  و وزارت کش���ور تا
استان به اتمام رسیده و به یاری خدا، 
4 استان تا پایان سال1400 و یک استان 
باقی مانده تاپایان سال 1401 به اتمام 

می رسد

      م���ردم ه���ر کش���وری باارزش تری���ن 
س���رمایه و اصلی ترین مولفه اقتدار هر 
کشوری محسوب می شوند که صیانت 
و حفاظت از جان و مال آن ها از اصول 
اولی���ه و اه���داف اصل���ی نظ���ام پدافن���د 

غیرعامل است



حجت االس���الم والمس���لمین مجتبی 
ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس 
ش���ورای اس���المی و عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی است که ریاست این 
کمیسیون را نیز در کارنامه دارد.  ذوالنوری در 
مصاحبه با عماد، روحیه معنوی و باورهای 
دین���ی را اصلی ترین عامل تاب آوری جامعه 
در براب���ر تحریم ه���ای خارج���ی می داند. به 
گفت���ه او مس���ئوالن کش���ور بای���د تجهیزات و 
زیرس���اخت های حساس و آسیب پذیر را در 
مکان هایی که امکان حمله دشمن وجود 
ن���دارد؛ تأس���یس کنن���د. ذوالن���وری معتقد 
اس���ت ب���ا اتحاد و بصیرت م���ردم می توان در 
برابر توطئه ها و تفرقه افکنی دشمنان برای 
تشدید اختالفات مذهبی و قبیله ای مقابله 
کرد. مشروح گفت وگوی ذوالنوری با عماد را 

در ادامه می خوانید:

به عنوان سوال نخست! مهم ترین عوامل 
و ظرفیت هایی که باعث شده ملت ایران 
در دوران پس از انقالب با وجود فشارهای 
خارجی تاب آوری داشته باشد و در برابر این 

تهاجمات ایستادگی کند چیست؟
تاب آوری ملت ایران در طول س���الیان بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی، در دوران سخت 
8 سال دفاع مقدس و همچنین ایام بعد از 
جنگ تا به امروز که ملت ایران زیر شدیدترین 
فش���ارها و تحریم های اقتصادی بودند، به 
خاط���ر عوامل معنوی بوده اس���ت. باورها و 
اعتقادات مردم، بصیرت و ایمان به مبارزه 
با استکبار، دشمن شناسی و فهم درست از 
ایستادگی در برابر مشکالت برای آینده بهتر، 
باعث تقویت روحیه تاب آوری در میان مردم 

ایران شده است.
برپای���ه ای���ن باورهاس���ت که با ت���الش علما، 

دانش���مندان و متخصص���ان در عرصه های 
علمی و دانش بنیان توانستیم در برابر فشار 
دش���من، در راه خودکفای���ی گام برداری���م تا 
بتوانی���م بر توانمندی ه���ای خودمان تکیه 
کنی���م و الحم���داهلل امروز آث���ار آن را در جامعه 
ش���اهد هس���تیم. ما ت���اوان زی���ادی دادیم و 
مردم فش���ارهای سنگینی تحمل کردند اما 
ام���روز در تم���ام عرصه های عل���م و فناوری، 
توانس���تیم ب���ه جایگاهی برس���یم که تحریم 
دش���من را بی اث���ر کنیم و دش���من مجبور به 
پذیرفتن جمهوری اسالمی ایران به عنوان 

قدرت منطقه ای شود.
کتشافات  گر این توانمندی ها، اتکا به خود، ا ا
و اختراعات و بی نیازی کشور در ابعاد مختلف 
ح نبود؛ یقینا کشورهای استکباری، به  مطر
کمتر از نابودی کشورمان راضی نمی شدند. 
گر امروز رئیس جمهور کشورمان در مجامع  ا

گوید و  بین المللی از موضع اقتدار سخن می 
کثریت آرای، جمهوری اسالمی به عنوان  با ا
عضو اصلی شانگهای پذیرفته می شود یا پس 
کسن های  از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وا
معتبر خارجی به سمت کشور روانه می شود؛ 
به دلیل صالبت و اقتدار مردم ایران است و 
کسن  گر به ایران وا کشورهای دنیا می دانند ا
ندهن���د؛ در یک ب���ازه زمانی کوتاه ما قادریم 
کس���ن خودکفا ش���ویم لذا هر چه  در تولید وا
م���ا توانمندتر باش���یم، دنیا هم با جمهوری 
اس���المی به عن���وان یک ق���درت منطقه ای 
گر با ایران  کن���ار می آی���د چون دنی���ا فهمیده ا
همراهی نکند، جوانان و دانشمندان ایرانی 
خلی به هر آنچه نیاز  به اتکا به ظرفیت های دا
کشور باشد، دست پیدا خواهند کرد اما در 
صورت���ی که احس���اس کنند م���ا از روی نیاز و 
کنیم؛  ضعف به سمت آن ها دست دراز می 
کنند امتیازات بیشتری از ملت و  تالش می 

مسئوالن سیاست خارجی بگیرند.
ام���روزه ما در مس���ائل مختل���ف بین المللی 
حرفی برای گفتن داریم مثال در بعد نظامی 
ب���ه خودکفای���ی رس���یده ایم و ص���ادر کننده 
تجهیزات نظامی هستیم و در این راه به توان 
گر دش���منان  بازدارندگی دس���ت یافته ایم. ا
ما را ضعیف می دیدند؛ برای جنگ نظامی 
کردن���د پ���س باید ت���الش کنیم  تردی���د نمی 
در عرصه ه���ای فرهنگ���ی و اقتص���ادی ه���م 
مانن���د عرص���ه نظامی به س���طح مطلوبی از 

بازدارندگی برسیم.
توجه به استراتژی های پدافند غیرعامل 
چه نقشی در استحکام داخلی و ساخت 

ایران قوی خواهد داشت؟
ایران قوی، کشوری است که در خلق ثروت 
و تولید با اتکا به ظرفیت های داخلی سرآمد 
باشد. به کمک ظرفیت های بومی هر آنچه را 
بدست آورده حفظ کند و در مقابل تجاوزات 
دشمنان از آن ها صیانت کند. به نظر من به 
دو روش می توانیم خود را در برابر تهدیدات 

دشمن محفوظ بداریم:
نخس���ت دسترس���ی ب���ه ت���وان بازدارندگی و 
پدافن���دی نظامی در برابر تهدیدات نظامی 
دش���من اس���ت و دوم کاهش آسیب پذیری 

زیرساخت های کشور در برابر تهدیدات.
برای نمونه در بحث هس���ته ای، بازرس���ان 
کید زیادی  آژان���س ان���رژی اتمی روی فردو تأ
داشتند چون این تاسیسات در مکانی ایجاد 
ش���ده که در براب���ر قدرتمندترین تهدیدات 
تاب آور است و کارکرد آن متخل نخواهد شد 
کره با ایران وارد  از همین رو از در تعامل و مذا
ش���دند نه با فش���ار و تهدید به حمله. با تکیه 
بر همین اصل، باید س���ایر زیرس���اخت های 
حساس کشور را نیز در برابر تهدید دشمنان 

حفظ کنیم.
س���ازمان پدافن���د غیرعام���ل کش���ور برای 
مقابله با تهدیدات خارجی در زمینه های 
مختلف چه ظرفیتی دارد و تا چه حد کارآمد 

بوده است؟ 

گفتگوی عماد با حجت االسالم والمسلمین ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی

مطالبه گری مجلس از دستگاه های اجرایی 
برای اجرای سیاست های پدافند غیرعامل
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افزای���ش توان بازدارندگی و توجه به پدافند 
ح  غیرعام���ل فق���ط در مباح���ث نظامی مطر
گر دش���من  نیس���ت. در ح���وزه ارتباط���ات، ا
تصمیم بگیرد سیستم عاملی که روی گوشی 
کثر افراد اس���تفاده می ش���ود  تلف���ن هم���راه ا
را غیرفع���ال کن���د؛ کاره���ای اداری و بانک���ی 
مردم دچار اختالل می شود و در این حالت 
گوشی موبایل به ابزاری بی خاصیت تبدیل 
می شود. بنابراین در حوزه ارتباطات و فضای 
مج���ازی ه���م باید معی���ار و ضواب���ط پدافند 
غیرعامل را ایجاد و اجرایی کنیم و با توسعه 
پلتفرم ه���ای بومی و ش���بکه ملی اطالعات، 
مس���تقل از شبکه های خارجی ارتباطات را 
توسعه دهیم تا در برابر آسیب های دشمنان 
مصونیت داش���ته باش���یم. درغیر اینصورت 
دش���من می تواند با حمله سایبری، کسب 
و کارهای اینترنتی و فروش���گاهی، سیستم 
حمل و نقل، چرخه س���وخت رس���انی و ... را 
مختل کند پس خودکفایی در حوزه فضای 
مجازی با استقالل و راه اندازی پلتفرم های 
گیرد.به نظر من در موضوع  بومی شکل می 
پدافند غیرعامل هر چه کشور هزینه کند، در 
گذاری کرده است و توجه  حقیقت سرمایه 
به موضوع پدافند غیرعامل می تواند جلوی 
مخاط���رات و تهدی���دات متنوع���ی را بگیرد. 
البت���ه پدافن���د غیرعام���ل فقط ب���رای حمله 
دش���من نیس���ت و بلک���ه تداوم کارک���رد را در 
حوادث مختلف نیز ش���امل می ش���ود. مثال 
در زلزله ه���ای س���همگین و س���ونامی، ژاپن 
تلفات حداقلی دارد زیرا س���اختمان ها را در 

برابر زلزله مقاوم سازی کرده است.
دشمن تالش زیادی برای ایجاد شکاف و 
پررنگ کردن اختالفات قومی و مذهبی دارد. 
ب���رای مقابله با این تهاجمات و تالش ها 

چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
درمان این موضع بصیرت است. تالش دشمن 
کمیت بر مردم جهان، ایجاد  از دیرباز برای حا
تفرقه و اختالف افکنی میان مردم یک کشور 
با مذاهب و فرقه های مختلف بوده اس���ت. 
کند  دشمن با فضاسازی، آب را گل آلود می 
که به اهداف ش���وم خود برس���د. وقتی افراد 
یک جامعه متحد و منسجم باشند؛ قطعا در 
برابر هر نوع جوسازی و تفرقه افکنی شکست 
ناپذیر خواهند بود. در مقابل هر موضوع و هر 
زمانی که مردم در کنار هم بودند و انسجام، 
وح���دت و یکپارچگی خ���ود را حفظ کردند؛ 
دشمن ناامید شده و نتوانسته کاری انجام 
ده���د اما هرجا اختالفات قومی، قبیله ای و 
مذهبی باعث تفرقه افکنی و شکستن اتحاد 
مردم ش���ده باش���د، دشمن با سوءاستفاده 
اختالف انگیزی کرده و به اهداف شوم خود 
رسیده است.  قرآن کریم هم در این باره به 
ع، کشمکش  کید کرده دچار تناز مؤمنان تأ
گر چنین کاری کردید از  و درگیری نشوید که ا
گر مردم مانند تار و پور  هم تنیده می شوید. ا
فرش درهم تنیده باشند؛ در برابر هر نوع حمله 
فیزیکی و فرهنگی دش���من مقاوم خواهند 

کم و انسجام خود را  گر ترا بود اما فرش هم ا
از دست بدهد؛ زود از بین می رود.

در دوران دفاع مقدس هم ما شاهد همدلی و 
یکپارچگی مردم در برابر دشمن بعثی بودیم 
به نحوی که بخشی از شهدای ما در جنگ 
تحمیلی را اقلیت های دینی کشور تشکیل 
می دهند. پس اتحاد، رمز پیروزی ملت ایران 
در برابر تهاجمات دشمن خارجی است. یکی 

از اصول پدافند غیرعامل همین موضوع خنثی 
س���ازی توطئه های دش���منان برای ش���بهه 

افکنی و اختالف میان مردم است.
انگلیسی ها در موضوع فرقه سازی و تنازعات 
قومی و مذهبی، خباثت های تاریخی دارند و 
چند سالی است آمریکا نیز در این زمینه از استاد 
خود سبقت گرفته است و ایجاد گروهک های 
مزدور نتیجه خباثت ها و سیاست های تفرقه 

طلبانه این دو کش���ور اس���ت. گروهک های 
داع���ش، القاعده، بوکوحرام، جبهه النصره 
و... را آمریکایی ه���ا ب���رای جن���گ نیابتی در 

منطقه ایجاد کردند.
م���ا در دو عرص���ه نرم و س���خت با قدرت های 
کنیم. در جنگ نرم با  استکباری مبارزه می 
فرقه سازی و اختالف افکنِی اعتقادی، فرهنگی 
و سیاسی و در جنگ سخت و نیابتی، حمایت 
از گروهک های تروریستی سایه جنگ را بر سر 
ایران و برخی کشورهای این منطقه نشانده 
است. بنابراین مفهوم پدافند غیرعامل در 
این عرصه، بصیرت کامل، دشمن شناسی 

و توجه به منافع ملی است.
به نظر شما مهم ترین دستاورهای سازمان 
پدافن���د غیرعام���ل در صیان���ت از مردم در 

شرایط بحران چه مواردی هستند؟
عمر س���ازمان پدافند غیرعامل کش���ور به دو 
دهه نمی رس���د و متاس���فانه برخی دولت ها 
توجه زیادی به اهمیت این سازمان راهبردی 
نداشتند. دولت و مجلس باید به این سازمان 
توجه و نگاه ویژه تری داشته باشند تا بتواند 
بر استانداردهای پدافندی در دستگاه های 
اجرایی نظارت کند و نهادهای مختلف دولتی 
و خصوص���ی را ب���رای اجرای سیاس���ت های 

پدافند غیرعامل پاسخگو کند.
مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
در تعریف استراتژی های پدافند غیرعامل و 
جریان سازی این مفاهیم در سطح جامعه 

کمیتی، توانس���ته  موفق بودند و در بعد حا
اس���ت س���ناریوهای حمل���ه دش���منان در 
عرصه های حقیقی و مجازی را شناس���ایی 
و خنثی کند. در این زمینه استانداردهایی 
هم برای سازمان های مختلف تدوین شده 
اس���ت ک���ه باید با حمای���ت و نظارت مجلس 

پیاده سازی شود.
در پایان هم این بشارت را به مردم و دلسوزان 

نظام بدهم، اساسنامه این سازمان به تأیید 
و تصویب مجلس رسیده و نمایندگان مجلس 
ش���ورای اسالمی، سازمان پدافند غیرعامل 
کشور را به عنوان یک نهاد قانونی به رسمیت 
شناختند و مصوبات را به دستگاه های زیربط 
ارس���ال کردن���د ت���ا الزامات و سیاس���ت های 
گر  سازمان پدافند غیرعامل  اجرایی شود و ا
دس���تگاه ها وظایف خودشان را در موضوع 
پدافند غیرعامل انجام ندادند؛ نمایندگان 
مجلس با ورود به ماجرا، از دستگاه مربوطه 
گری خواهند کرد. این طرح با حضور  مطالبه 
نماین���دگان تمام دس���تگاه های کش���وری و 
لشکری بررسی شده و آماده تصویب و ابالغ 
ح قطعا زمینه های  است. با تصویب این طر
فعالیت سازمان پدافند غیرعامل گسترده تر 
می ش���ود. بودجه ه���ای مناس���بی هم برای 
ح در نظ���ر گرفت���ه ش���ده تا  اج���رای ای���ن ط���ر
دس���تگاه ها را موظ���ف کن���د اس���تراتژی ها و 
سیاست های سازمان پدافند غیرعامل کشور 
را پیاده س���ازی کنند و اعتبارات الزم را برای 
ح های پدافندی فراهم کنند.  پیگی���ری طر
ح در آینده شاهد  با عملیاتی ش���دن این طر
فعالیت گسترده تر سازمان پدافند غیرعامل 

در سطح جامعه خواهیم بود.
ب���ا تش���کر از ش���ما ک���ه در ای���ن مصاحب���ه 

شرکت کردید
بن���ده ه���م ب���رای ش���ما و مجموع���ه پدافند 

غیرعامل آرزوی موفقیت دارم.
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 هر چه ما توانمندتر باش���یم، جایگاه 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک 
قدرت منطقه ای از سوی جهان پذیرفته 

خواهد شد

 در موض���وع پدافن���د غیرعام���ل ه���ر 
چ���ه کش���ور هزین���ه کن���د، در حقیق���ت 

گذاری کرده است سرمایه 

 یک���ی از اص���ول پدافن���د غیرعام���ل 
موض���وع خنثی س���ازی توطئه ه���ای 
دش���منان برای شبهه افکنی و اختالف 

میان مردم است

 مفهوم پدافند غیرعامل در این عرصه، 
بصیرت کامل، دشمن شناسی و توجه 

به منافع ملی است

 مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، در تعریف استراتژی های پدافند 
غیرعامل و جریان سازی این مفاهیم در 

سطح جامعه موفق بودند



جانشین قرارگاه پدافند مردم محور 
س���ازمان پدافند غیرعامل کشور 
گوی���د: رس���الت اصل���ی پدافن���د  می 
مردم مح���ور جلوگیری از وقوع حادثه، 
جلوگیری از تبدیل حادثه به فاجعه و 
بحران، کاهش عواقب بحران و کنترل 
س���ریع اوض���اع و برگش���تن ب���ه ش���رایط 
عادی اس���ت. با این تعریف می بینیم 
ک���ه پدافن���د مردم محور ه���م به کلیت 
پدافند غیرعامل ش���بیه است و هم به 
مدیریت بحران و در حقیقت ستون و 

پایه این دو به ش���مار می رود. مش���روح 
گفت وگ���وی س���ردار غالمعلی حیدری 
جانشین قرارگاه مردم محور را با نشریه 

عماد در ادامه می خوانید؛
به عنوان سوال نخست تعریف و تبیین 
ش���ما از ماموری���ت پدافند غیرعامل 

چیست؟!
ببینید افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب 
پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، 
ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت 
بحران و در نهایت ایجاد امنیت ملی از 

جمله راهبردهای مهم سازمان پدافند 
غیرعامل در جهت حفظ دارایی های 
با ارزش اس���ت. بکارگیری تمهیدات و 
مالحظ���ات پدافن���د غیرعامل که قبل 
از وق���وع بح���ران و در زمان عادی تهیه 
و اج���را می ش���وند، تمام���ی گام ه���ای 
گیرن���د و  مدیری���ت بح���ران را در ب���ر می 
ح ها و پروژه ها را در  کارای���ی دفاع���ی طر
زم���ان بحران افزایش خواهند داد. در 
واقع اقدامات زیرس���اختی، مدیریتی 
و س���اختاری پدافند غیرعامل تسهیل 

کننده مدیریت بحران هاست.
هماهنگ���ی برنامه ه���ا و تمهی���دات 
ستادهای مدیریت بحران، مهمترین 
عامل در کنترل و مهار بحران هاست. 
ر  تش���ریح وظایف و مس���ئولیت ها در ه
یک از سازمان ها و نهادهای عهده دار 
مسئولیت در مدیریت بحران، ارتباطات 
میان بخشی سازمان ها و ارگان های موثر 
در س���ازوکار مدیریت بحران، سلس���له 
مرات���ب مدیری���ت بح���ران و همچنین 
ارزیاب���ی س���ازوکار هماهنگی مدیریت 
بحران در وضع موجود از مواردی است 
که می تواند موجب تس���هیل در فرایند 
مدیریت بحران شود و البته برنامه های 
گاهی مدیران در  آموزشی و ارتقاء سطح آ
زمینه مفاهیم اصلی پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران می تواند موجب تسهیل 

در روند اجرای برنامه ها شود.
پدافند مردم محور چه نقش و جایگاه 
در جه���ت حف���ظ و ارتق���ای پایداری 

ملی دارد؟
مردم هر کشوری با ارزش ترین سرمایه 
و اصلی ترین مولفه اقتدار هر کش���وری 
محسوب می شوند که صیانت و حفاظت 
از جان و مال آنها از اصول اولیه و اهداف 
اصل���ی نظام پدافند غیرعامل اس���ت. 
یکی از راهبردهای اساس���ی دشمنان 
انق���الب اس���المی تاثیرگ���ذاری بر مردم 
در جهت کاهش تاب آوری اس���ت تا با 
تقابل مردم در برابر حکومت، موجب 
گرایی ملت و  کاه���ش ق���درت مل���ی و وا
دولت شوند. لذا صیانت از مردم، اداره 
آنها و خدمات رسانی مناسب درشرایط 
اضطراری، امری اجتناب ناپذیر جهت 
حفظ و ارتقاء پایداری ملی خواهد بود. 
لذا قرارگاه پدافند مردم محور در راستای 
حفظ و ارتقاء پایداری ملی اهداف ذیل 

کند: را دنبال می 
1-ایج���اد زیرس���اخت های الزم ب���رای 
حفاظ���ت از م���ردم و ذخای���ر راهبردی 

احتیاط در شرایط اضطراری.
2-افزایش تاب آوری و ارتقای آس���تانه 
تحم���ل مردم���ی، قبل، حی���ن و بعد از 

شرایط اضطراری.
3 -حفظ انسجام و ارتقاء همبستگی و 

کمیت. همگرایی بین مردم و حا
4-توانای���ی اداره ام���ور مردم با تأمین، 
ذخیره سازی و توزیع مایحتاج اساسی 

مردم در شرایط اضطراری.
5-مصونیت بخش���ی نیروی انس���انی 
کز حیاتی  ویژه، متخصص و فعال در مرا

و حساس.
6-فرمانده���ی، مدیری���ت عملیاتی و 
اجرایی پدافند مردم محور در س���طوح 

ملی،استانی و شهرستانی
7-تعیین نقش ها و وظایف دستگاه های 
اجرای���ی ذیرب���ط و تبیین نحوه تعامل 
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آنه���ا برای صیان���ت و حفاظت از مردم 
در شرایط اضطراری

8-تعیین روابط بین بخش های کشوری 
و لشکری در ارتباط با صیانت از مردم 

در شرایط اضطراری
9-فرهنگ س���ازی، حف���ظ روحی���ه 
جهادی، آموزش و ارتقاء آمادگی مردم 
و نهادهای اجرایی کشور جهت مقابله 

با تهدیدات مردم محور
10 -بکارگی���ری مناب���ع ملی ، اس���تانی و 
شهرس���تانی ب���رای صیانت و حفاظت 
از کرامت ، جان و مال مردم در شرایط 

اضطراری
مهمترین ماموریت های قرارگاه پدافند 
مردم محور چیس���ت؟ این قرارگاه در 
کنون چه دستاوردهایی  این زمینه تا

داشته است؟
از مهمتری���ن ماموریت ه���ای ق���رارگاه 
پدافن���د مردم مح���ور می توان به موارد 

زیر اشاره کرد؛
1 -تأمی���ن نیازهای اساس���ی و ضروری 
مردم از قبیل آب، نان و غذا، س���رپناه، 
بهداشت و سالمت، انرژی و امنیت در 

شرایط اضطرار
2 -ایج���اد آرام���ش روان���ی در جامع���ه 
ب���ا اطالع رس���انی صحی���ح، دقی���ق و به 
موقع، مدیریت رسانه ها و شبکه های 

اجتماعی.
3 -ایجاد آمادگی شامل سازماندهی، 
آم���وزش و تمری���ن، رزمایش و تجهیز و 

اقدامات زیرساختی
4 -پایدارس���ازی خدم���ات و مدیریت 
فضای س���ایبری کش���ور، ش���بکه های 
اجتماع���ی و رس���انه های مج���ازی و 

شبکه های خدماتی مردم
5 -تأمین امنیت محیط های پیرامون 
کز جمعیتی و جلوگیری از اقدامات  مرا

کننده امنیت. مختل 
6 -صیانت و حفاظت از جان و مال مردم 
با اقدامات عملیاتی پدافند مردم محور 

در برابر تهدیدات نوین
7 -تهیه و تدوین طرح های عملیاتی پاسخ 
به شرایط اضطراری از قبیل جستجو، 
ام���داد و نجات، تدفی���ن،آوار برداری، 

تخلیه و اسکان، درمان و ...
از جمل���ه دس���تاوردهای ای���ن ق���رارگاه 
می توان به اجرایی نمودن نظام عملیاتی 
صیانت از مردم در سطوح ملی، استانی و 
شهرستانی و همچنین موسسات عمومی 
و غیردولتی )س���من ها، ش���هرداری ها 
و...( و نهادها و سازمان های تحت امر 
مقام معظم رهبری و تشکیالت قوای 

سه گانه اشاره کرد.
الزامات تحقق اهداف و ماموریت های 
ق���رارگاه پدافن���د مردم مح���ور ک���دام 

است؟
در درجه نخست این الزامات می توان 

ب����ه سیاس����تگذاری در جه����ت ایج����اد 
زمینه جلب مشارکت مردمی در حوزه 
مردم بانی، مردم یاری، مردم داری اشاره 
گذاری در  کرد. از سوی دیگر سیاست 
جه����ت اس����تفاده از ظرفی����ت بالفعل و 
بالقوه نیروهای داوطلب مردمی بسیج 
در جهت پیش����برد اه����داف قرارگاه نیز 
از جمل����ه این الزامات اس����ت. راهبری 
و س����اماندهی منابع انسانی در جهت 
دفاع از سرمایه های انسانی در شرایط 
متعارف و نامتعارف، راهبری و هدایت 
نخبگان بس����یجی و مردمی در جهت 
اهداف پدافند غیرعامل و استفاده از 

ظرفیت سازمان بسیج مستضعفین 
نیز از جمله مواردی است که می توان 
از آن به عنوان الزامات تحقق اهداف و 
ماموریت های قرارگاه پدافند مردم محور 

نام برد.
"نظام عملیاتی پدافند مردم محور" چیست 

کند؟ و چه اهدافی را دنبال می 
به منظور حفظ آرامش جامعه در شرایط 
اضطراری، صیانت و حفاظت از جان 
و مال مردم و اداره و سازماندهی آنان 
جه����ت تس����هیل در مدیریت بحران و 
کاهش آس����یب های احتمالی ناشی از 
وقوع تهدیدات غیرمتعارف )نوین( و 
اقدامات خصمانه دشمن در شرایط 
اضطراری، تدوین نظام عملیاتی پدافند 
مردم محور)صیانت و حفاظت از مردم 
در ش����رایط اضطراری بحران ناش����ی از 
تهدی����د و جنگ(در دس����تور س����ازمان 

پدافند غیرعامل کشور قرار گرفت. 
مهمتری����ن چالش ه����ا و موانع برای 
اج����رای نظ����ام عملیات����ی پدافن����د 
مردم محور از نگاه ش����ما چیس����ت و 
برای برطرف کردن آن چه راهکاری 

موثر است؟

تفکی����ک حکوم����ت از مردم بوس����یله؛ 
تحری����م اقتص����ادی، عملی����ات روانی، 
تهاج����م فرهنگ����ی از طریق رس����انه ها 
و ش����بکه های مج����ازی و امث����ال آن و 
همچنین کارکرد دستگاه های اجرایی 
در شرایط اضطراری، آماده نگهداشتن 
زیرس����اخت ها و ع����دم تامین و دائمی 
نگهداش����تن نیازهای حیاتی شامل: 
آب، ن����ان و غ����ذا، بهداش����ت و درمان، 
امنی����ت عموم����ی از جمله چالش ها و 
موان����ع اجرای نظ����ام عملیاتی پدافند 

مردم محور است.
ب����رای برط����رف ک����ردن ای����ن موانع نیز 
می ت����وان ب����ه برنامه ری����زی مناس����ب 
ب����رای مقابل����ه ب����ا جنگ ه����ای نوی����ن 
دشمن از جمله جنگ روانی، استمرار 
پیگیری کارکرد دستگاه های اجرایی 
و توانمندسازی آحاد جامعه در حوزه 
تهدیدات و برنامه ریزی مناسب برای 
تامین دائم����ی نیازهای حیاتی مردم 

اشاره کرد.
ب���ا تش���کر از ش���ما ک���ه در ای���ن گفتگو 

شرکت داشتید.
من هم سپاسگزارم
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حادثه نباید برای »مردم« 
تبدیل به فاجعه شود

مردم بانی، مردم یاری، مردم داری سه رکن پدافند مردم محور

گذاری در جهت استفاده   سیاس���ت 
از ظرفی���ت بالفع���ل و بالق���وه نیروه���ای 
داوطل���ب مردم���ی بس���یج از جمل���ه 
الزامات تحق���ق ماموریت های پدافند 

مردم محور است



معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند 
غیرعامل کشور معتقد است برای استفاده 
هوشمندانه از فناوری، نیازمند سواد پدافند 
که هر فرد در  غیرعامل هستیم. به این مفهوم 
کاری و زندگی خود بتواند تهدیدات و  هر حوزه 
کرده و پاسخ  آسیب های مربوطه را شناسایی 
و اقدامات متناسب با آن را فرا بگیرد تا امنیت و 
آسایش را برای خود و دیگران به ارمغان آورد که 
این مهم میسر نمی شود مگر با کسب دانش و سواد 

پدافند غیرعامل در زمینه مورد نظر.
گفت وگوی ویژه نامه عماد با دکتر رضا  مشروح 
کلهر؛ معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند 

غیرعامل کشور را در ادامه می خوانید.
با توجه به فناوری محور شدن تهدیدات نوین، 
رویکرد علمی به پدافند غیرعامل با تهدیدات در 
دستور کار قرار گرفته است. راهبرد سازمان پدافند 

غیرعامل کشور در این زمینه چیست؟
سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای مقابله 
با تهدیدات فناورمحور، چند راهبرد را در دستور 
کار قرار داده است که مهمترین آنها نخست؛ ایجاد 
ظرفیت های علمی الزم در سطوح مختلف منابع 
انسانی شامل دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها 
و... برای ارتقای دانش، کسب مهارت، تغییر رفتار 
هوشمندانه به عنوان رویکرد داخلی است. دوم؛ 
انجام رصد و پایش اقدامات مرتبط در کشورهای 
متخاصم و تقویت تبادل اطالعات با کشورهای 
دوست به عنوان رویکرد خارجی است. اقدام دیگر؛ 
جهت دهی برای تعیین نقشه راه علمی کشور در 
راستای رصد و پایش تهدیدات نوین دشمن از 
طریق شورای عالی انقالب فرهنگی است. تشکیل 
شورای تهدیدات نوین با دبیرخانه فعال در شورای 
عالی امنیت ملی، رویکرد نظامند به شناسایی 
تهدیدات و فرصت های فناوری پایه مبتنی بر تحقیق 
و توسعه، بازنگری و توسعه سرفصل های آموزشی 
مبتنی  بر تهدیدات نوین، ترسیم روش تعامالت 

متقابل با نظام جامع علم و فناوری با رویکرد پدافند 
غیرعامل و مدیریت هوشمندانه توسعه علمی با 
در نظر گرفتن تهدیدات نوین از دیگر راهبردهای 

سازمان پدافند غیرعامل کشور است.
وضعیت علمی پدافند غیرعامل را در دانشگاه های 

کنید؟ کشور چگونه ارزیابی می 
در حوزه شاخص کّمی؛ گسترش مقاطع تحصیالت 
ایجاد  کارشناسی ارشد و دکتری و  تکمیلی 
دانشکده های مختلف جهت پدافند غیرعامل که 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های 
مختلف )سایبری، زیستی، شیمیایی و...( با 
گر  ایجاد رشته و گرایش توسعه پیدا کرده است. ا
3 الیه ایمنی، امنیت و دفاع را از وظایف پدافند 
غیرعامل بدانیم در الیه ایمنی حدود 60 تا 70 
درصد در الیه امنیت حدود 30 تا 40 درصد و در 

الیه دفاع 10 تا 20 درصد در دانشگاه های کشور به 
این موضوع توجه شده است و بخشی از اعضای 
هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ها در قالب 
دوره های آموزش عمومی و تربیت مربی با حوزه 

پدافند غیرعامل آشنایی پیدا کرده اند.
کیفی نیز نیازمند بازنگری در  در حوزه شاخص 
سرفصل های آموزشی و ایجاد و توسعه رشته 
گرایش های جدید و نوین مبتنی بر تهدیدات 
پیش رو کشور به طور مثال توسعه و ایجاد رشته های 
حفاظت از زیرساخت های حیاتی، سایبر صنعتی 

و... هستیم.
تولید دانش بومی به ویژه حفاظت از زیرساخت های 
کشور چه اهمیتی دارد؟ در این زمینه  حیاتی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور چه اقدامات 

را دستور کار قرار داده است؟

کشوری نیاز به پیشرفت علم  برای پیشرفت هر 
گر علم کشور وابسته به دانش تولید شده  است. ا
که از نظر ساختار و نیاز  کشورهای دیگر باشد 
متفاوت از کشور ما رشد پیدا کند بیشتر از آنچه که 
به توسعه ما کمک کند به رشد کشور تولیدکننده 
کرد. همچنین باعث  کمک خواهد  آن دانش 
ایجاد وابستگی به کشورهای تولیدکننده دانش 
می شود که این امر به لحاظ امنیتی حائز اهمیت 
است. از این رو زیرساخت های حیاتی کشور که 
در تأمین پایداری و مصونیت بخشی به آن نقش 
اساسی دارند نیازمند دانش بومی هستند. از این 
رو سازمان پدافند غیرعامل کشور به منظور تولید 
دانش بومی پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف 
اقدام به تدوین طرح های جامع، اسناد و نظامات 
کرده است و به منظور نیل به منویات  راهبردی 
مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت تولید علم و 
تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه همه جانبه 
کشور در جهت گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی، 
آموزشی و پژوهشی حفاظت از زیرساخت های با 
کیفی نیروهای  کمی و  کشور و توسعه  اهمیت 
متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و 
پژوهشی در همه زمینه های مرتبط با این حوزه 

پرداخته است.
به طور ویژه از سال 1397 با ایجاد کارگروه تخصصی 
متشکل از خبرگان، پژوهشگران و اعضای هیئت 
علمی در حوزه های مختلف دانش حفاظت از 
زیرساخت های حائز اهمیت کشور مسیر خود را در 
جهت بومی سازی دانش )CIP(  پیدا کرد. به نحوی 
که این امر منجر به تأسیس انجمن علمی حفاظت 

از زیرساخت های حساس ایران شد.
همچنین ایجاد و راه اندازی رشته حفاظت از 
کارشناسی  زیرساخت های حیاتی در دو مقطع 
ارشد با رویکرد فنی- مهندسی در دانشگاه 
صنعتی مالک اشتر و دکتری با رویکرد راهبردی 
در دانشگاه عالی دفاع ملی در دستور کار معاونت 
آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور 
قرار گرفت. در همین راستا تألیف و ترجمه بیش 
از 30 عنوان کتاب انجام و نشست ها و وبینارهای 

تخصصی متعددی برگزار شده است.
چرا آموزش عمومی پدافند غیرعامل اهمیت 

دارد؟ برای تحقق آن چه باید کرد؟
آموزش یکی از اصیل ترین راه های انتقال آداب و 
رسوم و انتقال ُسّنت های یک جامعه از یک نسل 
به نسل دیگر است. آموزش راهی برای حفظ یک 
فرهنگ در مقابل تأثیرات فرهنگ خارجی است و از 
طرفی تقویت و پایداری فرهنگ هر جامعه وابسته به 
مسئله آموزش است. امروز مخاطبان ما در معرض 
که برآمده از  گونی هستند  گونا اخبار و اطالعات 
گر  دانش و اطالعات مجموعه های دیگر است که ا
این منبع اطالعات درست باشد اثرگذاری آن هم 
بیشتر است. در واقع آموزش در حکم یک سالح 
کننده پایداری در شرایط  عملیاتی و دفاعی و تضمین 
بحران است. از سوی دیگر فقدان آموزش می تواند 
راهبردهای عملیات روانی دشمن در مقابل مردم 
گاهی بخشی در  و دولت را تسهیل و عملی سازد. آ
مورد ادبیات و مفاهیم پدافند غیرعامل در سطح 
عمومی تا تخصصی در بین آحاد جامعه و عموم 
مردم در ایجاد استحکام جامعه در برابر طیف 
وسیعی از تهدیدات عامدانه و همه جانبه دشمن 
موثر خواهد بود چرا که برای حفظ و ارتقاء امنیت 
ملی ضروری است مشارکت عمومی شکل بگیرد 
تا دشمن نتواند با توجه به توانایی های خود به 
کشور ضربه بزند و برای دستیابی  سرمایه های 
به این مهم باید از تمامی ظرفیت های آموزشی 
گسترش روزافزون مفاهیم پدافند  کشور جهت 

غیرعامل استفاده کرد.
که پدافند غیرعامل یک   همچنین از آنجایی 
که مجموعه ای از اصول، باورها،  رویکرد است 
کردن  دانش و رفتارها را نشان می دهد، جاری 
این رویکرد در همه ارکان جامعه نقش عمده ای در 
پایداری و مصون سازی کشور در برابر طیف وسیعی 
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 ارتقای آمادگی ملی 
با ترویج »سواد پدافند غیرعامل«



از تهدیدات خواهد داشت. به عبارت دیگر می توان 
گفت پدافند غیرعامل ارائه دهنده سبِک نوینی از 
زندگی است. سبکی که اّتخاذ آن می تواند در همه 
سطوح، اجزاء و ابعاد نظام مصونیت، تاب آوری 
و پایداری را به ارمغان آورد. از سوی دیگر با توجه 
به اینکه بافت هر جامعه ای متشّکل از اقشار، 
اصناف، اقوام و گروه های ِسّنی مختلف می باشد 
الزم است برای توسعه آموزش های عمومی پدافند 
غیرعامل از ابزارهای نوین آموزشی در حوزه های 
سمعی بصری، چند رسانه ای، نوشتاری و... در 
قالب بسته های آموزشی متناسب با نیاز مخاطب 

با مخاطبان استفاده کرد.
سواد پدافند غیرعامل، یکی اصالحاتی است 
 از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور 

ً
که اخیرا

ح شده است "سواد پدافند غیرعامل" به  مطر
چه معنی است و چه اهمیتی دارد؟

تعریف سنتی سواد عبارت است از توانایی خواندن 
کار بردن  و نوشتن. در حقیقت سواد توانایی به 
گوش دادن و  زبان برای خواندن، نوشتن، 
سخن گفتن است. ولی در مفهوم نوین این واژه 
به سطحی از خواندن و نوشتن برای ارتباط و 
تعامل گفته می شود که یک فرد بتواند منظور را 
که  بفهمد و ِانگاره ها و اندیشه هایش را تا جایی 
بتواند در آن جامعه سهیم باشد، بیان نماید. از 
سوی دیگر فرد با سواد از توانایی شناخت، درک، 
تفسیر، ساخت و برقراری ارتباط در استفاده از 

مباحث برخوردار می شود.
گیران  سازمان ملل در آخرین تعریف خود از سواد فرا
ح کرده که قباًل  حداقل 12 مهارت یا سواد را مطر
خواندن و نوشتن به زبان مادری بود و سپس یادگیری 
زبان انگلیسی و در نهایت باسواد کسی است که 
بتواند با استفاده از خوانده ها و دانسته های خود 
تغییری در زندگی خود ایجاد کند. این 12مهارت 
یا سواد شامل سواد عاطفی، سواد ارتباطی، 
سواد مالی، سواد رسانه ای، سواد تربیتی، سواد 
رایانه ای، سواد سالمتی، سواد نژادی و قومی، 
سواد بوم شناختی، سواد تحلیلی، سواد انرژی، 
که مجموعه این ها می تواند  سواد علمی است 
در سواد پدافند غیرعامل نقش داشته باشد. با 
توجه به اینکه تهدیدات دنیای جدید به نسبت 
تغییرات دنیای هوشمند دچار دگرگونی شده است 
و ماهیت و مفاهیم دفاع براین اساس تغییر یافته 
است. برای استفاده هوشمندانه از فناوری، نیازمند 
سواد پدافند غیرعامل هستیم به این مفهوم که هر 
فرد در هر حوزه کاری و زندگی خود بتواند تهدیدات 
کرده و پاسخ  و آسیب های مربوطه را شناسایی 
و اقدامات متناسب با آن را فرا بگیرد تا امنیت و 
آسایش را برای خود و دیگران به ارمغان آورد که 
این مهم میّسر نمی شود مگر با کسب دانش و سواد 

پدافند غیرعامل در زمینه مورد نظر.
به نظر شما علم محور شدن اقدامات سازمان 

پدافند غیرعامل به چه معناست؟
پیدایش علم و دانش با خلقت انسان برابری 
کند و همواره بشر در صدد آن بوده که بفهمد  می 
و درک کند. علم و دانش در زندگی دارای جایگاه 
ویژه ای است. نقش علم در زندگی انسان این 
که راه سعادت و تکامل و راه ساختن را به  است 
کند تا آینده  انسان بیاموزد. علم انسان را توانا می 
خود را همانگونه که می خواهد بسازد. علم پایه 
پیشرفت همه جانبه یک کشور است. همان طور 
که در حدیث اشاره شده »َالعلُم ُسلطان« هرکس 
که این علم را داشته باشد می تواند به همه مقاصد 

خود دست پیدا کند.
در عصر اطالعات مزیت اصلی در سرمایه دانش 
نهفته است. دانش در دنیای امروز به سرعت در 
حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی بین دولت ها 
است. جمهوری اسالمی ایران به دلیل موقعیت 
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در سطح جهانی و 
منطقه ای همواره در معرض تهدیداتی قرار داشته 
و دارد. لذا جهت مقابله با این تهدیدات عالوه 
بر راهبردهای دفاع عامل به راهبردهای دفاع 

غیرعامل نیز نیازمند است. از آنجایی که از جمله 
مشخصه های جنگ های آینده تغییر و تحّول روز 
افزون در نوع و ماهیت تهدیدات است، رویکرد 
علمی به موضوع پدافند غیرعامل الزم و ضروری 
است. تهدیدات نوین دشمن با محوریت انسان 
و فناوری دارای پیچیدگی باالیی بوده و ُمدام در 
حال تغییر و پیشرفت است. بنابراین نحوه مقابله 
با این تهدیدات نیز باید با علم روز دنیا همسان 
باشد. از دیگر مزّیت های علم محور شدن اقدامات 
پدافند غیرعامل همسویی و همراهی جامعه 
نخبگانی و دانشگاهی کشور در این امر مهم است. 
گذشته با برنامه ریزی  که طی سالیان  به نحوی 
گذاری سازمان پدافند غیرعامل کشور  و سرمایه 
همه ساله با هدف توسعه علم و دانش پدافند 
کز دانشگاهی  کیفیت مرا کمیت و  غیرعامل بر 

ُمعین سازمان افزوده شده است.
کیدات مقام  راهبرد قوی شدن از جمله تا
معظم رهبری است. به نظر شما این راهبرد 
چگونه خود را در عرصه آموزش و پژوهش 

نشان می دهد؟
به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
"دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است هر ملتی 
که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست و هر ملتی 
که به فکر دفاع از ملت خود نباشد و خود را آماده 
نکند زنده نیست ". علم و فناوری از ستون ها و 
مولفه های تأثیرگذار در اقتدار ملی بوده و توجه 
مناسب به این حوزه در چارچوب آموزش و پژوهش 

قابل تعریف و دستیابی است.
پایداری جمهوری اسالمی ایران در برابر تهدیدات 
نظامی و حفاظت از زیرساخت های حیاتی کشور 
تنها با اتکا به جنگ افزار و نیروی نظامی و پدافند 
عامل مقدور نخواهد بود بلکه باید از راهبردهای 
که این امر  کرد  پدافند غیرعامل نیز استفاده 
موجب ارتقاء توان دفاعی و پایداری کشور در برابر 

انواع  تهدیدات بالفعل و بالقوه دشمنان این مرز 
گردد. و بوم می 

که تهدیدات نوین دشمن ماهیت  از آنجایی 
ترکیبی پیدا کرده و بر تغییر افکار،  باورها، رفتارها،  
ساختارها و به طور خالصه تغییر در سبک زندگی 
آحاد بشر در قالب جنگ شناختی مبتنی  بر فضای 
سایبر متمرکز شده است، آموزش و پژوهش در حوزه 
پدافند غیرعامل می تواند یکی از مناسب ترین، 
ارزان ترین و بهینه ترین راهبردهای مواجهه با 
گونه راهبردهای ترکیبی دشمن بوده و به  این 
تقویت بنیان ها و زیرساخت های حائز اهمیت 
کشور کمک کند. تهدیدات دنیای جدید نیازمند 
تخصصی شدن و جزئی شدن وجوهات مختلف علم 
است. در این راستا سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با تدوین و تبیین علوم بین رشته ای مانند حفاظت 
از زیرساخت های حیاتی، پدافند سایبری، پدافند 
زیستی، پدافند غیرعامل در نظام سالمت و... کمک 
کرده تا در جهت حرکت به سوی مرجعیت علمی 
)به ویژه در علم مصونیت ساز پدافند غیرعامل( 

گام موثری برداشته شود.
گر نکته ای باقی مانده است که باید  در پایان ا
 
ً
بدان اشاره شود و در سواالت ما نبود لطفا

ح کنید. مطر
نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد و باید به 
آن اشاره کنم نقش زنان در مقوله پدافند غیرعامل 
است. حفظ و حراست از سرزمین های اسالمی و 
مقابله با تعرض دشمنان و حفظ جان و مال و 
ناموس مسلمانان از اهمیت واالیی برخوردار و 
مستلزم این است که مردم از طریق آموزش های 
دینی بر ابعاد گسترده  دفاع غیرعامل هوشیار شوند 
تا با تقویت آمادگی های ذهنی و روحی بتوانند 
در مقابل تهدیدات و عملیات روانی دشمنان 
ایستادگی نموده و با توجه به آموزه ها و ارزش های 
دین مبین اسالم از اهمیت شیوه ها و روش های 
کارگیری این آموزه ها  دفاع غیرعامل مطلع شوند. به 
موجب بازدارندگی دشمن و ارتقاء پایداری ملی در 

سرزمین مقدس اسالمی ما خواهد شد.
پژوهش ها نشان داده است؛ استراتژی اصلی 
دشمن، جلوگیری از تحقق راهبردهای نظام 
جمهوری اسالمی برای رسیدن به تمدن اسالمی 
است. در همین راستا خانواده هدف و محور 
گون دشمن در این تقابل و تهاجم  هجمه های گونا
است. از این رو دشمن به دنبال آن است که با 
استفاده از علوم و فناوری های نوین و پیچیده 
کارکردهای فرهنگی، زیستی،  بر جسم، روان و 
اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه تأثیر گذاشته 
و با تغییر ساختار و الگوی خانواده سالم، جامعه 
کند. در هندسه فکری  ج  را از مسیر خود خار
اسالم، خانواده به عنوان سلول اصلی پیکره 
جامعه تلقی میشود و در صورت آسیبدیدن، 
جامعه و تکتک افراد را متأثر میسازد. با توجه 
به نقش محوری زن در نظام خانواده و تربیت 
نسل ها، یکی از مهم ترین اولویت برنامهریزی 
کارکرد  دشمنان معطوف به تهاجم به نقش و 
درست زن در خانواده است که منجر به آسیب 
به سالمت جسمی، روانی و معنوی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی اعضای خانواده و در نهایت 

جامعه خواهد بود.
که یکی از مهم ترین رسالت آموزش و  از آنجایی 
پژوهش سازمان پدافند غیرعامل، آموزش برای 
گاهی بخشی، توانمندسازی  عموم جامعه با هدف آ
و مهارت افزایی با رویکرد کاهش آسیب پذیری؛ 
افزایش تاب آوری ملی و ارتقاء آمادگی در پاسخ 
به بحران هاست، با توجه به نقش محوری زن در 
خانواده به ویژه نقش تربیتی مادران، پرداختن 
به موضوع زن و پدافند غیرعامل از جمله مسائلی 
است که جزو اولویت های اصلی سازمان پدافند 

غیرعامل قرار گرفته است.
با تشکر از شما 

من هم از مجموعه روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان کمال تشکر را دارم.
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   در عص���ر اطالع���ات مزیت اصلی در 
س���رمایه دانش نهفته است. دانش در 
دنیای امروز به سرعت در حال تبدیل 
ش���دن ب���ه مزیت رقابت���ی بین دولت ها 

است

   علم و فناوری از ستون ها و مولفه های 
تأثیرگ���ذار در اقت���دار ملی ب���وده و توجه 
مناس���ب ب���ه ای���ن ح���وزه در چارچوب 
آم���وزش و پژوه���ش قاب���ل تعری���ف و 

دستیابی است

   برای استفاده هوشمندانه از فناوری، 
نیازمند سواد پدافند غیرعامل هستیم 
ب���ه ای���ن مفه���وم که ه���ر ف���رد در زندگی 
خ���ود بتوان���د تهدیدات و آس���یب های 
مربوط���ه را شناس���ایی کرده و پاس���خ و 
اقدام���ات متناس���ب ب���ا آن را فرا بگیرد تا 
امنیت و آسایش را برای خود و دیگران 

به ارمغان آورد
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مرتضی مبلغ
اینترنت به عنوان شبکه شبکه ها همچنان 
به استیالی خود ادامه می دهد و مسیری را 
که از دهه 70 قرن گذشته آغاز کرده با حرص 

گیرد. و ولع تمام پی می 
تا ماه مارس 2021 بیش از 5 میلیارد و 160 
میلیون کاربر اینترنت در جهان وجود داشته 
است یعنی بیش از 65 درصد مردم جهان در 

سال 2021 کاربر اینترنت هستند.
میزان نفوذ اینترنت در آمریکای شمالی حدود 
94درصد، اروپا 88 درصد، آمریکای التین 75 
درصد، خاورمیانه 75 درصد، آسیا نزدیک 
به 64 درصد و آفریقا حدود 43 درصد است. 

در مورد  مالکیت گوشی موبایل که ابزار مهم 
استفاده از اینترنت است نیز وضع به همین 
منوال است بیش 5.27 میلیارد نفر به گوشی 
موبایل دسترسی دارند و حدود 4.48 میلیارد 
نفر کاربر فعال شبکه های اجتماعی هستند. 
کاربر اینترنت 9 نفر عضو  در واقع از هر 10 نفر 
شبکه های اجتماعی هستند.  فیسبوک 
کاربر همچنان  با 2 میلیارد و 853 میلیون 
پیشتاز شبکه های اجتماعی به لحاظ تعداد 
کاربر است. در پی  آن یوتیوب، واتساپ، 
گرام، فیسبوک مسنجر، وی چت،  اینستا

ک و کیوکیو، قرار دارند. تیک تا
کاربر اینترنت در جهان به طور متوسط  هر 

روزانه حدود 7 ساعت را در حال استفاده از 
کاربران اینترنت  اینترنت است و 92 درصد 
گوشی موبایل به  در جهان با استفاده از 
خ رشد افزایش  اینترنت متصل می شوند. نر
استفاده از شبکه های اجتماعی در جهان 
کاربر  ساالنه  بیش از 13درصد است. هر 
روزانه حدود 2.5 ساعت را در شبکه های 
گذراند و به طور کلی جمعیت  اجتماعی می 
بکه های  یلیارد ساعت را در ش جهان روزانه 10 م
کنند. میزان خرید آنالین  اجتماعی سپری می 
از فروشگاه ها و مغازه ها در سال 2020 بیش 
از 2.4 تریلیون دالر بوده است که نسبت به 
سال 2019 حدود 25 درصد افزایش داشته 

کرونا نیز در این  که البته تاثیر پاندمی  است 
رشد خرید آنالین چشمگیر است. این آمارها 
و ده ها آمار و ارقام مشابه که به طور روزانه در 
حال افزایش است برای فهم سلطه بی چون 
و چرای اینترنت بر زندگی بشر قرن بیست و 
گسترده ای  کافی است. چنین عرصه  یکم 
علی رغم فرصت های بی نظیری که پیش روی 
کشورها قرار می دهد چالش های بسیاری 
که  را همراه خود دارد . شاید اولین سوالی 
باید در این زمینه پرسیده شود این است 
کدام  کیست و  که مالکیت این شبکه ها با 
کنترل دارند. آیا پلتفرم های  کشورها بر آنها 
گر و  امانتدار  شبکه های مجازی فقط نظاره 
رد و بدل کردن محتواهای دیجیتال توسط  
شما هستند و هیچ حقی برای خود در زمینه 

استفاده از این داده ها قائل نیستند؟
کننده  کنترل  کشورهای   وقتی سوء نیت 
فضای مجازی جهان در قالب سرقت های 
سایبری، خرابکاری و حمله های سایبری، 
فروش اطالعات کاربران، دخالت و دستکاری 
در انتخابات ها دادن اطالعات به گروه های 
تبهکار بارها و بارها به اثبات رسیده است بی 
تردید نوعی بدبینی مبتنی بر واقعیت شکل 
کشور  که چرا قلمرو سایبری یک  گیرد  می 
گفت  باید بدون مرز و نگهبان باشد. باید 
فضای سایبر تنها اینترنت نیست بلکه تمام 
که این شبکه را در سراسر  اتمسفری است 

جهان گسترانده است.
ک یعنی گوگل، آمازون،   پنج هیوالی ترسنا
فیسبوک، اپل و مایکروسافت که جمعا بیش 
از 5 تریلیون دالر ثروت دارند از جمله ارکان 
فضای سایبر هستند که به شیوه ای استثماری 
و انحصاری بر فضای سایبر چمبره زده اند. 
که برخی آن را به جنگلی  در چنین فضایی 
کرده اند روز به روز بر مسائل و  تاریک تشبیه 

چالش ها افزوده می شود.
در نیمه سال 2021 میالدی حدود 29 درصد 
به حمالت سایبری در مقیاس جهانی افزوده 

شده است.
حمالت باج افزارها در شش ماه اول این سال 93 
درصد افزایش یافته که سوءاستفاده از بیماری 

کرونا نیز از جمله دالئل آن بوده است.
کار و اقبال   به عبارتی تغییر محیط و شرایط 
کارهای مجازی  کسب و  بیشتر مردم به 
عرصه را برای بدافزارها و باج افزارها جهت 
سرقت های سایبری، کالهبرداری، فیشینگ 
گیری مجازی فراهم کرده است. حتی  و باج 
کسن نیز از این حمالت  شرکت های تولید وا
در امان نبوده اند. کار از راه دور سازمان ها را در 
معرض خطر سرقت اطالعات توسط هکرها 
قرار داده  و مجبور شده اند در استراتژی های 
کنند. به  امنیت سایبری خود تجدید نظر 
هر حال حمالت سایبری در سال 2020 به 
عنوان پنجمین ریسک جهانی شناخته 
است. حمالت سایبری اینترنت اشیاء تا سال 
2025 بیش از دو برابر خواهد شد و بیالن مالی 

 حکمرانی سایبری 
در تراز انقالب اسالمی



جرائم سایبری از 3 تریلیون  دالر در سال 2015 
به 10.5 تریلیون دالر در سال 2025 خواهد 
رسید و هزینه تامین امنیت سایبری نیز در 
جهان طی 5 ساله 2016 تا 2021 بیش از یک 
تریلیون دالر بوده است. حمالت سایبری تنها 
گروه های تبهکار مجازی ختم نمی شود  به 
بلکه امروزه حمله سایبری به خاطر کم هزینه 
بودن و سریع بودن نسبت به حمله نظامی 
کشورهای زورگو و  گزینه ای جذاب برای  به 
که از طریق  استکباری تبدیل شده است 
آن بتوانند باالترین زیرساخت های نظامی، 
کشور را  امنیتی، اقتصادی و سیاسی یک 
کس نت  هدف قرار دهند. حمله سایبری استا
و موارد مشابه اخیر به تاسیسات هسته ای 
کشورمان به بهانه واهی مبارزه با ساخت 
سالح هسته ای توسط کشورهای استکباری 
یا مزدوران سایبری آنها در شرایطی که امکان و 
توان حمله نظامی را ندارند از جمله این موارد 
است. در چنین شرایطی کشورهای بسیاری 
به دنبال بازسازی و اعمال اراده و قدرت ملی 
کشورشان هستند و   خود بر فضای مجازی 
تقویت حکمرانی سایبری را در دستور کار قرار 
کمیت  داده اند. حکمرانی سایبری در واقع حا
بر اینترنت، توسعه و کاربرد اصول، هنجارها، 
گیری و برنامه های  قوانین، رویه های تصمیم 
شکل دهنده تکامل استفاده از اینترنت توسط 
دولت ها و بخش خصوصی و جامعه مدنی 
می باشد. علی رغم مرز ناشناسی فضای سایبر 
کمیت اقتدار و کنترل  کشورها در پی اعمال حا
خود در این فضای پر از آنارشی هستند. چین و 
روسیه مدت هاست که در پی اعمال نظارت و 
تقویت حکمرانی سایبری خود هستند. حتی 
ایاالت متحده نیز با این بهانه که توسط این دو 
گیرد و حتی  کشور مورد حمله سایبری قرار می 
کتر  حمالت سایبری را از یازده سپتامبر خطرنا
خوانده است کنترل و محدویت های شدیدی 
گیرد. از طرف دیگر اعمال  را در این فضا بکار می 
کاماًل  کشورها  حکمرانی در فضای مجازی 
منطبق بر چارچوب های بین المللی و حقوق 
بین الملل است. همانطور که یک کشور حق 
دفاع از مرزهای خود را دارد طبیعی است 
که حق حکمرانی سایبری او نیز به رسمیت 
شناخته شود. در طرف مقابل هیچ کشوری 
حق ندارد بدون اجازه به زیرساخت های 
حیاتی شبکه یا سیستم های سایبری کشور 
دیگر دسترسی داشته باشد یا بر آن نظارت 
کند و یا امنیت و توسعه سایبری آن را محدود 
کند. برخی با این استدالل که فضای مجازی 
مانند خشکی و دریا و هوا  نیست و صحبت 
کمیت ملی بر آن بی ربط است  از اعمال حا
سعی در محدود کردن دولت ها و به حاشیه 

بردن آنها دارند.
 آنها کشورهای مختلف را به سانسور و عدم 
اجازه دسترسی از جریان آزاد اطالعات متهم 
کند کما اینکه گوگل زمانیکه در سال 2010  می 
تصمیم به ترک چین گرفت علت اقدام خود 

را حمالت سایبری و نظارت و سانسور توسط 
مقامات چینی عنوان کرد. این دسته عنوان 
که فضای مجازی ماهیتی جهانی  کنند  می 
دارد و چنانچه کنترلی هم بر آن صورت بگیرد 
بهتر است این کنترل از طریق تشکیل سازمانی 
مانند سازمان بین المللی انرژی اتمی باشد 
که مدیریت و رصد جرائم سایبری را بر عهده 
بگیرد و در آن اعمال قدرت نماید. اما واقعیت 
گر فضای مجازی را طبق تعریف  این است که ا
دنیل کوئل بدانیم این فضا یک حوزه جهانی 
گی متمایز  که ویژ در محیط اطالعات است 
و منحصر به فرد آن با استفاده از وسایل 
الکترونیکی و طیف الکترومغناطیسی برای 
ایجاد، ذخیره، تغییر، تبادل و بهره برداری از 
اطالعات از طریق شبکه های وابسته و به هم 
پیوسته با استفاده از فن آوری های ارتباطات و 

گیرد متوجه می شویم که  اطالعات  انجام می 
دولت ملی بر تمامی بخشها و اجزاء آن می تواند 
و باید نظارت داشته باشد. فضای مجازی نیز 
یک محیط طراحی شده و دست ساز انسان 
است و کامال می تواند به مانند دیگر محیط ها 
باشد. این محیط به قدری اهمیت دارد که 
کشورها  هر تالشی برای توسعه و تحول در 
گیری و نحوه  کار  حول محور تالش برای به 
بهره برداری بهتر از فضای سایبر می باشد. 
همچنان که یک کشور خردترین آمار و ارقام 
کاال، ورود و  را نسبت به صادرات و وارادت 
خروج مسافر را دارد را از تمامی مرزهای زمینی 
هوایی و دریایی خود دارد می بایست در مورد 
فضای مجازی نیز همین دقت و حساسیت 
وجود داشته باشد که چه داده ها،  اطالعات 
و محتوایی با چه هدفی با چه میزان ارزش در 
این فضا رد و بدل، انتشار، ذخیره، بازسازی، 
بهره برداری و تحلیل می شود.  در حکمرانی 
سایبری یک دولت انتشار اطالعات اینترنتی 
در قلمرو خود را هدایت، هماهنگ و محافظت 
کند و نشر اطالعاتی را که به منافع قانونی  می 

کند یا منافع اجتماعی  دیگران خدشه وارد می 
کند، محدود می نماید. اطالعاتی  را تضعیف می 
کند و توسط  که امنیت عمومی را تهدید می 
ج از کشور ساخته، تحریف  سازمان های خار

کند. یا گسترش می یابد ممنوع می 
ر  د لت  و د یک  ی  یبر سا نی  ا حکمر طی   
هماهنگی و همکاری بین المللی در زمینه 
جریان داده های مرزی، حکمرانی اطالعات 
و توسعه صنعت اطالعات اینترنتی مشارکت 
کند و از داده ها و اطالعات اینترنتی مجاز  می 
کننده محافظت و از  در برابر اقدامات نقض 
که شامل اسرار  داده ها و اطالعات اینترنتی 
ملی بوده و در سرقت و از بین رفتن است 

کند. محافظت می 
که یکی از پایه ها   جمهوری اسالمی ایران 
و مفاهیم بنیادیش استقالل است و این 

کلیدواژه را با اقتدار در عرصه های دیگر محقق 
کرده است و بهای آن را نیز پرداخت کرده است 
کنون نتوانسته  متاسفانه در قلمرو مجازی تا
است آنطور که شایسته و برازنده است اعمال 
کمیت کند تا جاییکه رهبری معظم انقالب  حا
گوشزد و  نوعی رهاشدگی را در این عرصه 
هشدار داده اند. فضای سایبر در شرایطی 
که در جهان با قدرت سایبر مترادف شده و 
در آن از برتری و تسلط صحبت می شود در 
کشور ما به عرصه ای تبدیل شده که دست 
برتر را در آن نداریم و گاهی آسیب هایی را نیز 
از همین ناحیه متحمل شده ایم. شواهد به 
وضوح نشان می دهد که نخ ارتباطی و عامل 
پیونددهنده بسیاری از توطئه های سیاسی و 
اجتماعی و امنیتی علیه کشور طی سال های 
اخیر فضای مجازی بوده است که به محیطی 
مطلوب برای توطئه علیه کشور تبدیل شده 
است. بر همین اساس است که اقدماتی نظیر 
ایجاد شبکه ملی اطالعات ضرورت استفاده از 
پیام رسان های داخلی و کنترل شبکه های 
اجتماعی خارجی و اعمال پروتکل های 
نظارتی بر آنها ضرورت می یابد.  شبکه  ملی 
ح مفهوم  که حدود 15 سال از طر اطالعات 
گذرد در قانون برنامه پنجم  آن در کشور می 
گنجانده شد و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ملکف بود تا پایان برنامه ششم آن 
را تکمیل نماید هنوز در الیه های خدمات و 
محتوا محقق نشده و در طی این سال ها هنوز  
استقرار و قوام الزم را پیدا نکرده است. هرچند 
گام  که ایجاد شبکه ملی اطالعات تنها یک 
از گام های  ایجاد و خلق حکمرانی سایبری 
است. به نظر  می رسد دولت سیزدهم باید 
کند  نگرش خود را به فضای مجازی اصالح 
و نگرش جامعه را نیز در این خصوص تغییر 
دهد. باید حکمرانی سایبری را به عنوان قدرت 
سایبری و توانایی اعمال اراده ملت ایران بر 
فضای سایبر نهادینه کند. این امر نه به عنوان 
کردن خود فضای مجازی  کنترل و محدود 
بلکه کنترل اعمال و فعالیت های انسانی در 
این فضا و نحوه استفاده از این فضای مدام 
در حال تغییر در جهت اهداف و منافع ملی 
گفته شد قدرت سایبر  که  است. همانطور 
امروزه اهرم و ابزار توسعه پیشرفت و اجرای 
سیاست های کالن ملی است و کمتر فناوری 
که با جزئی از فضای سایبر  را می توان یافت 
در ارتباط نباشد. فضای مجازی اشتغال، 
اقتصاد، مدیریت، سیاست، اجتماع و امنیت 
گون تحت تاثیر قرار می دهد  گونا را به انحاء 
بنابراین نیازمند استراتژی است و بر همین 
مبنا تدوین استراتژی ایجاد حکمرانی سایبری 
در طراز انقالب اسالمی با همه مولفه ها و 
کشور و  بسترهایی آن یکی از اولویت های 
کننده راهبردهای اساسی توسعه ای  تکمیل 
کشور بر مبنای اسناد فرادست است که باید 
توسط دولت جدید با همت و حمیت هرچه 

بیشتر بکار گرفته و طراحی شود. 

کمی���ت بر      حکمران���ی س���ایبری حا
اینترن���ت، توس���عه و کارب���رد اص���ول، 
گیری  هنجارها، قوانین، رویه های تصمیم 
و برنامه ه���ای ش���کل دهنده تکامل 
اس���تفاده از اینترنت توسط دولت ها 
و بخ���ش خصوص���ی و جامع���ه مدنی 

می باشد
    فضای مجازی اش����تغال، اقتصاد، 
مدیریت، سیاست، اجتماع و امنیت 
گ����ون تح����ت تاثیر قرار  را ب����ه انح����اء گونا
می دهد بر همین مبنا تدوین استراتژی 
ایج����اد حکمران����ی س����ایبری در ط����راز 
انق����الب اس����المی با هم����ه مولفه ها و 
بس����ترهایی آن یک����ی از اولویت ه����ای 
کنن����ده راهبرده����ای  کش����ور و تکمیل 

اساسی توسعه ای کشور است
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پدافند سایبری بدون شک یکی 
از مهمترین عرصه های فعالیت و 
اقدام پدافند غیرعامل است. امروز فضای 
سایبری به زیرساخت  همه زیرساخت ها 
و دارایی های حیاتی کشور تبدیل شده 
است و ایجاد یک الیه دفاعی برای صیانت 
از زیرساخت ها در حوزه سایبری عمال 
به عنوان مهمترین ماموریت  سازمان 
پدافند غیرعامل  تبدیل شده است.  
مهندس محمدرضا فرجی پور جانشین 
قرارگاه پدافند سایبری در گفتگویی به 
تبیین موضوعات روز پدافند غیرعامل 
در این عرصه پرداخته است. در ادامه 

این گفتگو را می خوانید:
ارزیابی شما از میزان تهدید حمالت 

سایبری برای کشورها چیست؟
ما در یک دوره رقابت استراتژیک به سر 
می بریم. کشور ما با چالش هایی زیادی 
که سعی  از جانب دشمنان روبرو است 
گیری از توانمندی ها و  کنند با بهره  می 
ظرفیت های خود، تحرکات کشور ما را به 
خصوص در محور مقاومت محدود کرده 
و  از دستیابی جمهوری اسالمی ایران 
به قدرت برتر و مزیت های راهبردی در 
گران  منطقه جلوگیری کنند. این کنش 
دولتی و غیردولتی نه تنها در حال 
توسعه چنین توانایی هایی هستند، 
بلکه گاهی آنها را در سطح منطقه ای  و 
علیه برخی کشورها از جمله کشور ما به 
ا   مرحله عمل در می آورند. این قابلیت ه
گیرد و در  همه حوزه های نبرد را در برمی 
فضای سایبری از مرزهای بین المللی 
کند. نفوذ در  بین کشورها  هم عبور می 
کثری بر  شبکه های داده،  استیالی حدا
شبکه های اجتماعی و کنترل کامل آنها، 
دستکاری اطالعات، حمالت سایبری و 
تحریم اقتصادی از جمله این اقدامات 
هستند. البته ظاهرًا این اقدامات پایین 
تر از آستانه سنتی جنگ است و اغلب 
گران  انکارپذیری قابل قبولی دارند و کنش 
را قادر می سازند تا به اقدامات تهاجمی 
کثر  بدون امکان انتساب و با رعایت حدا
گمنامی دست بزنند. پیشرفت های 
نوظهور در زمینه مواد، قدرت محاسبات 
با کارایی باال، رباتیک، هوش مصنوعی و 
بیوتکنولوژی، توانایی های نظامی و فناوری 
دشمنان  را افزایش داده و چالش های 
دیگری به وجود می آورد. به ویژه امریکا، 
رژیم صهیونیستی و اذناب منطقه ای 
گیری از فرصت های حاصل از  آنها با بهره 
پیشرفت در فناوری های مرتبط با فضای 
مجازی برای افزایش دسترسی عملیاتی 
کنند.  خود به زیرساخت های ما تالش می 
آنها حتی از وضعیت ایجاد شده ناشی از 
همه گیری COVID-19 برای پیش بردن 
جنگ اطالعاتی با هدف تضعیف ما و 
تحمیل شرایط  اقتصادی و سیاسی به 

کنند. کشورهای  نفع خود استفاده می 
متحد آنها در منطقه نیز به دنبال گسترش 
توانایی های نظامی و پیشبرد اهداف 
منطقه ای خود هستند تا  در کنار ایاالت 
متحده  به اقدامات عملیاتی علیه ما و 
دیگر کشورها و گروه های محور مقاومت 
دست بزنند. تهدیدات تروریستی نیز 
همچنان پابرجاست و حفظ هوشیاری 
در سطح باال برای محافظت از منافع  ملی 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
 اساسا امروزه آفند و پدافند سایبری 
کرده  کشورها پیدا  چه اهمیتی برای 

است؟
کشورهای متعددی دست به   امروزه 
عملیات سایبری آفندی می زنند. آنها 
حمالت سایبری را یا با رویکرد پیشگیرانه 
کنند و یا  به منظور تالفی حمالت  آغاز می 
صورت گرفته علیه آنها اقدام به عملیات 
کنند. به نظر می رسد تاثیر این  آفندی می 
موارد در کوتاه مدت باشد، اما می تواند 
منجر به ناامنی و بی ثباتی بیشتر در 
فضای مجازی شود. در شرایطی که انواع 
و اقسام حمالت سایبری از جانب برخی 
کشورها و گروه های تحت حمایت پنهان 

آنها انجام می شود، عملیات سایبری 
می تواند به ایجاد بازدارندگی و حفاظت 
کشورها در برابر  از دارایی های اساسی 
فعالیت های غیرقانونی و مخل امنیت 

دیگران کمک کند. 
 proactive گر یا کنش  دفاع سایبری پیش 
به معنای اقدام در جهت مقابله با حمالت 
سایبری از طریق حوزه های سایبری و 
شناختی است. این نوع از دفاع،  نشانگر 
الیه ای است که بین اقدامات دفاعی و 
گرفته است. در این الیه  تهاجمی  قرار 
اقداماتی از جمله بازداشتن مهاجم، 
کردن اقدامات او یا جلوگیری از  مختل 
شروع حمله یا ممانعت از ارتقاء آمادگی 
تهدیدگر برای حمله، چه به صورت 
پیشگیرانه و چه در دفاع از خود وجود 
دارد. روش های معمول شامل فریب 
سایبری، انتساب، شکار تهدید و تعقیب 

مهاجم است. 
حمالت سایبری را می توان برای دفع 
حمله )دفاع فعال( یا پشتیبانی اقدامات 
عملیاتی برنامه ریزی کرد. دفاع سایبری 
گرانه فعال از لحاظ دفاع  کنش  پیش 
پیش بینانه با دفاع فعال متفاوت است 

)منتظر وقوع حمله نیست(. تمایز بین 
دفاع سایبری فعال و عملیات سایبری 
تهاجمی )OCO( این است که دومی نیاز 
به مجوزهای خاص قانونی یا اختیارات 
اجرایی دارد. از این رو، توانایی های 
سایبری آفندی هر چند ممکن است با 
همکاری صنعت ایجادشود، یا توسط 
بخش خصوصی تسهیل شود ، اما اصل 
کشورها انجام  عملیات اغلب توسط 
می شود. البته برخی موارد استثنا هم 
وجود دارد ، به ویژه در دفاع از خود یا 
با اختیارات قضایی  یا کمک به اجرای 

قانون.
این تصور که فضای مجازی، محل مناسبی 
برای آفند است، در میان سیاست گذاران 
و تحلیل گران بسیار گسترده شده است؛ 
بسیاری از آنها از این فرض به عنوان 
لی برای اولویت بندی عملیات  استدال
کنند. اعتقاد  سایبری آفندی استفاده می 
به ترجیح آفند در فضای سایبری به چند 
دلیل قابل درک است. از جمله اینکه 
نقض امنیت سیستم های اطالعاتی به 
رویه رایجی تبدیل شده است؛ از سرقت 
هویت روزمره گرفته تا هک هایی که به 

گفتگو با مهندس فرجی پور جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور

پدافند سایبری در مسیر تولید 
»قدرت بازدارندگی«
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خوبی از آنها تبلیغ می شود. با این حال 
، تمرکز بر آفند، تنش های بین المللی و 
آمادگی کشورها برای شروع ضد حمله پس 
از حمله سایبری را افزایش می دهد و این 
اغلب باعث افزایش آسیب پذیری های 
سایبری می شود. اعتقاد به ترجیح 
آفند سایبری بر اساس تصوری روشن 
گیری تجربی از توازن دفاع و  یا اندازه 

حمله نیست.
تصور مفید از توازن دفاعی و تهاجمی 
سایبری مبتنی بر تجزیه و تحلیل هزینه 
و فایده است. آیا منافع آفند کمتر از هزینه 
آفند است؟ نسبت هزینه های دفاع به 
فواید آن چیست؟ پیچیدگی فناوری 
فضای مجازی به افزایش هزینه های 
دفاع منجر می شود؛ اما هزینه های حمله 
و دفاع در نهایت با توجه به پیچیدگی 
اهداف حمله و اهداف دفاع و توانایی 
های سازمان ها در مدیریت این پیچیدگی 
گیرد. مهارت سازمانی می تواند  شکل می 
هزینه عملیات سایبری را به سمت دفاع 
که  سوق دهد. عالوه بر این، در حالی 
نقض سیستم های اطالعاتی آسان است 
و می توان آن را با هزینه نسبتًا کم انجام 
داد، دستیابی به تاثیرات فیزیکی بسیار 

دشوارتر و پرهزینه است. 
 همراهی جوامع و افکار عمومی با 
سیاست های دولت ها در زمینه تهدیدات 

سایبری تا چه میزان ضروری است؟
 مهمترین ضرورت، درک مفهوم واقعی 
تهدیدات سایبری است که به نظر می رسد 
حتی در میان جامعه علمی هم در این 
مورد اختالف نظرهایی وجود دارد. یک 
دیدگاه فضای مجازی را سرتاسر فرصت 
می داند و وقعی به تهدیدات آن نمی نهد. 
این گروه را گروه خوش بینان می نامیم. 
گروهی دیگر فضای مجازی را سراسر تهدید 
می داند و به شدت دیگران را به پرهیز از 
کند. این گروه را بدبینان  آن توصیه می 
می نامیم. جالب است بدانید که حتی 
در مهد اینترنت یعنی ایاالت متحده هم 

این دو نوع نگرش وجود دارد.
در مورد تأثیر اینترنت بر روند تغییرات 
سیاسی دو مکتب فکری وجود دارد. از 
یک سو افرادی که معتقدند این فناوری 
که باعث  گی هاست  دارای برخی ویژ
گسترش دموکراسی در سراسر جهان 
می شود و گروه دوم کسانی که معتقدند 
اینترنت موجب تحکیم ابزار اقتدارگرایی 

و سرکوب سیاسی می شود.
کننده به  هر دو دیدگاه نقشی تعیین 
اینترنت نسبت می دهند که با ماهیت 
بی طرف آن مطابقت ندارد. در مقابل، 
تأثیرات اینترنت بر تغییرات سیاسی به 
زمینه و توانایی بازیگرانی بستگی دارد 

کنند. که از آن استفاده می 
دالیل اصلی استفاده شده توسط افراد 

خوش بین سایبری عبارتند از:
* قدرت دادن به افراد منزوی.

* ارتقا روابط بین گروهی.
* بازتاب های بین المللی رویدادهای 

محلی
* ارتقاء توسعه اقتصادی و نوسازی 

اجتماعی 
 * موارد زیر در میان اصلی ترین استدالل هایی

 است که بدبین ها برای توجیه موقعیت 
کنند: خود استفاده می 

* ایجاد حباب های دموکراتیک در 
اینترنت.

* ضعف گروه های شکل گرفته از طریق 
اینترنت.

* فقط اقلیت هایی از اینترنت برای یک 
کنند. هدف سیاسی استفاده می 

* دفاع از اهمیت فعالیت های سایبری 
در نهایت تبدیل به یک آینده نگری 

خودانکارانه می شود.
* امکان تقویت دستگاه سرکوبگر.

تأیید فرضیه خوش بینی سایبری انتظار 
زیر را ایجاد می کند:

با افزایش تعداد کاربران اینترنت در یک 
کشور ، درجه آزادی سیاسی در همان 

کشور پیشرفت می کند.
از طرف دیگر ، فرضیه بدبینی سایبری 
از طریق الگوی رفتاری زیر تأیید می 

شود:
با افزایش تعداد کاربران اینترنت در یک 
کشور ، از بین رفتن آزادی سیاسی اتفاق 

می افتد.
علی رغم این واقعیت که به نظر می رسد 
خوش بین های سایبری و بدبینان 
سایبری مواضع آشتی ناپذیری را حفظ 
کنند ، هر دو دارای چندین نقطه  می 

مشترک هستند.
اواًل ، این مواضع مبتنی بر یک جبرگرایی 
تکنولوژیکی است که متشکل از انتساب 
پیوندی ناپایدار بین ظهور یک فناوری 
جدید و ایجاد تغییرات گسترده اجتماعی 

و سیاسی است.
کنند که دموکراتیزه  که برخی فکر می  در حالی 
شدن یکی از مشتقات اجتناب ناپذیر 
اینترنت است، برخی دیگر هشدار می دهند 
که این ابزار به طور برگشت ناپذیری موجی 
از درگیری سیاسی و از دست دادن آزادی 

کند. ایجاد می 

علیرغم این واقعیت که این استعاره ها از 
نظر ماهیت فنی یا الزامات مادی اینترنت 
صادق نیستند ، اما این تصاویر ذهنی و 
سایر نقش های ذهنی نقش مهمی را 
در هنگام تصور مسئله و هدایت تدوین 

سیاست های عمومی ایفا کرده اند.
پیشرفت فناوری نه تنها مزایای مختلفی 
را برای تعدادی از مردم به وجود می آورد 
کند  بلکه مشکالت جدی نیز ایجاد می 
گر از این فناوری به درستی  خصوصًا ا

استفاده نشود.
به عنوان مثال ، توسعه اینترنت و سایر 
نوآوری های فن آوری ، مانند سه موتور 
 MSN جستجوی غول پیکر؛ گوگل ، یاهو ، و
، مردم را قادر به کشف رویکردهای جدید 
مطالعه کرده و آنها را به دنیایی سوق داده 
است که می توانند یک کار اضافی را انجام 
دهند بدون اینکه دیگر کارهای روزمره را 
قربانی کنند. از طریق ارتباطات اینترنتی، 
آموزش می تواند به هر گوشه دنیا برسد. 
این موارد همچنین مربیان مستقر در 
یک مکان را قادر ساخته اند تا تجربیات 
که در  گیرانی  یادگیری و آموزش را به فرا
مکان های دیگر، گاهی اوقات در قاره های 

بسیار دور هستند ارائه دهند.
با این حال، استفاده نامناسب از این 
پیشرفت فناوری می تواند تأثیرات مخربی 
بر آموزش و تحوالت جامعه بگذارد. مسائل 
مربوط به حقوق فردی و مالکیت معنوی 
برخی از نگرانی های دانشگاهی است که 
همیشه در دنیای آموزش ظاهر می شود. 
استفاده از اینترنت برای تهدید جوامع 
یا انجام جرائم سایبری از جمله سرقت 
اطالعات افراد و هک غیرقانونی منابع 
مالی آنها به هر طریق، جرایم جدی تلقی 
می شود که باید متوقف شود. برای این 
منظور، اصرار می شود که مردم باید فقط 
کارهای خوب از این فن آوری  به خاطر 
استفاده کنند. مردم شدیدًا ترغیب می 
شوند که از اینترنت برای کارهای دانشگاهی 
کنند. اینترنت نباید  و تجاری استفاده 
برای انجام هیچگونه عمل غیرقانونی 

بکار برده شود.
 راهبرد عمومی کشور در برابر تهدیدات 
سایبری چیست و در حوزه بین المللی 
کدام کشورها به لحاظ دفاع سایبری 

موفق تر عمل کرده اند؟
پدافند  راهبردهای عمده  ز  ا برخی 
سایبری در برابر تهدیدات سایبری به 

ح زیر هستند: شر
مصون سازی، استحکام بخشی و امن 
سازی زیرساختهاِی حیاتی، حساس و 
مهم سایبری و یا متکی به سایبر کشور در 
برابر تهدیدات و حمالت سایبری دشمن 
با استفاده از دانش متخصصان داخلی 
کثر بهره گیری از محصوالت بومی  و حدا
و بکارگیری دستورالعملهای پدافند 

با توجه به اهمیت فضای س���ایبر در 
ایاالت متحده و خطرات آینده ناشی از 
حمالت س���ایبری ، آمریکا در استراتژی 
امنی���ت ملی خود بازنگری نموده و بعد 
فضای سایبر را- به عنوان بعد پنجم- به 
ابعاد سنتی تهدیدات) ابعاد چهارگانه 

زمین، دریا، هوا و فضا( افزوده است
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سایبری به منظور افزایش پایداری 
و تداوم خدمات ضروری. طراحی و 
ایجاد نظام رصد، پایش، تشخیص، 
کنترل ، مراقبت و هشدار تهدیدات 
 سایبری با استفاده از توانمندی های

 داخلی به منظور اشراف اطالعاتی 
در برابر تهدیدات سایبری دشمن و 
کشف آسیب یذیری های سایبری و 
کمک به مصونسازی زیرساختهای 

سایبری کشور.
ایجاد صنعت بومی پدافند سایبری و تولید 
تجهیزات سایبری با استفاده از تقویت 
بخش های تحقیقاتی و تولیدی به منظور 
حمایت از بکارگیری در زیرساخت های 
سایبری و جلوگیری از حمالت سایبری 

دشمن.
چین، روسیه، کره جنوبی  و کشورهای 
عضو پیمان ناتو از جمله کشورهای موفق 

در ایجاد دفاع سایبری هستند.
 با توجه به تمرکز پارلمان اروپا بر چگونگی 
مقابله با حمالت سایبری و پیشنهادات 
ح شده برای دفاع از اتحادیه در  مطر
برابر این تهدیدات از جمله سپر دفاعی 
دیجیتال  و حفظ اطالعات جمع آوری 
شده از سوی شرکت ها در داخل این 

کنید؟ قاره را چگونه ارزیابی می 
اتحادیه اروپا برای رفع چالش های امنیت 
سایبری اقداماتی همچون افزایش 
تاب آوری سایبری، مبارزه با جرایم 
اینترنتی، تقویت دیپلماسی سایبری، 
تقویت دفاع سایبری، تقویت تحقیقات 
و نوآوری، حفاظت از زیرساخت های 
کار قرار داده است.    حیاتی را در دستور 
کتبر 2020 ، رهبران اتحادیه اروپا  در ا
خواستار افزایش توانایی اتحادیه اروپا 

برای منظورهای زیر شدند:
*حفاظت از خود در برابر تهدیدات 

سایبری 
ایجاد محیط ارتباطی امن به خصوص 

از طریق رمزگذاری کوانتومی 
اطمینان از دسترسی به داده ها برای 

اهداف قضایی و اجرای قانون
در دسامبر سال 2020 ، کمیسیون اروپا 
 )EEAS( و سرویس اقدام خارجی اروپا
استراتژی جدید امنیت سایبری اتحادیه 
اروپا را ارائه دادند. هدف این استراتژی 
تقویت مقاومت اروپا در برابر تهدیدات 
سایبری و اطمینان از این است که همه 
شهروندان و مشاغل می توانند از خدمات 
قابل اعتماد و مطمئن و ابزارهای دیجیتال 
بهره مند شوند. استراتژی جدید شامل 
پیشنهادهای مشخصی برای استقرار 
گذاری و  ابزارهای نظارتی، سرمایه 

گذاری است. سیاست 
در 22 مارس 2021 ، شورای اتحادیه 
اروپایی استنتاجات خود در مورد استراتژی 

کید  کرد و تأ امنیت سایبری را تصویب 
کرد که امنیت سایبری برای ساختن یک 
اروپای مقاوم، سبز و دیجیتالی ضروری 
است. وزرای اتحادیه اروپا هدف اصلی 
را دستیابی به خودمختاری استراتژیک 
با حفظ اقتصاد باز قرار دادند. این شامل 
تقویت توانایی برای  انتخاب گزینه های 
خودمختار در زمینه امنیت سایبری، با هدف 
 تقویت رهبری دیجیتالی اتحادیه اروپا و 

ظرفیت های استراتژیک آن است.
دیدگاه شما در خصوص راهبرد ایران در 

خصوص نبرد سایبری چیست؟
نبرد سایبری یکی از شاخه های جنگ 
اطالعات است که امروز نقش بسیار مهمی 
در روند ارتباط کشورها با هم دارد. یک 
حمله دقیق سایبری می تواند ساختار  
بانکها، دولت الکترونیک، دانشگاهها و 
حتی فروشگاه های آنالین یک کشور را 

خراب کرده و روند زندگی در آن منطقه 
را مختل کند.

یکی از محورهای مهم و اصلی جنگ 
سایبری، نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام 
محاسباتی مسئوالن و تغییر باورهای 

مردم است.
نظر رهبر معظم انقالب اسالمی آن است 
که  »در این جنگ، عالوه بر دفاع و بستن 
نفوذگاه ها، باید تهاجم نیز انجام شود 
و از هرگونه غفلت و ساده اندیشی جدًا 
پرهیز شود.«  یا در جایی دیگری می 
فرمایند؛ »باید در این جنگ و در مقابل 
برنامه های جبهه مقابل ایستاد و برای 
غلبه بر دشمن، عالوه بر دفاع باید برنامه 
که زمین  گونه ای  تهاجم نیز داشت به 
بازی بوسیله دستگاه های اطالعاتی ما 

تعیین شود.«
»جنگ پیچیده اطالعاتی«، روش های 
مختلفی از جمله »نفوذ و سرقت اطالعات« 
گیران«، »تغییر  و »تغییر محاسبات تصمیم 
باورهای مردم« و »ایجاد نابسامانی مالی 

و اقتصادی« و »ایجاد آشفتگی های 
امنیتی« در دستور کار قرار دارد.

کشور جزو هدفهای ما  »قوی شدن 
است. امروز قّوت در فضای مجازی 
کم  حیاتی است؛ امروز فضای مجازی حا
بر زندگی انسانها است در همه ی دنیا؛ و 
یک عّده ای همه ی کارهایشان را از طریق 
فضای مجازی پیش میبرند؛ قّوت در این 
]زمینه[ حیاتی است.« یا جمله »از همه 
طرف دشمن وارد شده. مسئولین کشور و 
ا  آحاد توانا و آحاد مردم باید در مقابله ی ب
این دشمن هر کاری که میتوانند ]انجام 
دهند[. در هر بخشی، در هر رشته ای 
که میتوانند، بایستی خودشان را آماده 

کنند، وارد میدان باشند.
 احساس مسئولّیت کنند. آرایش دشمن 
آرایش جنگی است؛ از لحاظ اقتصادی 
گرفته؛ از لحاظ سیاسی  آرایش جنگی 
آرایش جنگی گرفته؛ فقط از لحاظ نظامی 
علی الّظاهر آرایش جنگی ندارد که آن هم 
البّته حواس نظامی های ما جمع است؛ 
همان  طور که عرض کردم از لحاظ فضای 
مجازی آرایش جنگی گرفته؛ در مقابل این 
دشمنی که آرایش جنگی در مقابل مّلت 
ایران گرفته، مّلت ایران بایستی آرایش 
مناسب بگیرد، باید خودش را آماده کند 
در همه ی بخشهای مختلف.« از جمله 
بیانات مقام معظم رهبری و فرماندهی 
که به عنوان راهبرد  معظم کل قواست 
ایران در خصوص نبرد سایبری در دستور 

کار قرار دارد. 
کنون از بسیاری از  قدرت سایبری ایران ا
کنون توان  کشورها بیشتر است. ایران ا
سایبری خود را تبدیل به یک مولفه 
مهم از قدرت ملی کرده است. سیستم 
و سازمان دقیقی برای برنامه ریزی های 
دفاع سایبری در اختیار دارد و در مواقع 

لزوم از آن بهره می برد. 
  ایران با کدام کشورها توافق سایبری 
دارد و این همکاری ها چه آثاری بر 

امنیت منطقه خواهد داشت؟
توافق نامه سایبری ایران و روسیه اساسًا 
یک توافق دفاعی است که با انگیزه مقابله 
کشور و رخنه  با دشمن مشترک هر دو 
ایاالت متحده در خاورمیانه و همچنین 
تمایل برای کاهش وابستگی به فناوری 

غربی تدوین شده است. 
این توافق نامه نقطه عطف مهمی در 
حوزه همکاری دو کشور در امنیت سایبری 

محسوب خواهد شد .
 از مزایای این توافق نامه هماهنگی و 
همکاری طرفین در مجامع منطقه ای 
و بین المللی برای تضمین امنیت ملی 
گروه  و بین المللی اطالعات است.  در 
امنیت اطالعات سازمان ملل ، ایران 
و روسیه مواضع مشترک و همکاری 

نزدیکی دارند.
حوزه های خاص همکاری دو کشور وفق 
این موافقتنامه شامل تقویت امنیت 
اطالعات، مبارزه با جرائم ارتکاب یافته با 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، 
کمک های فنی و فناوری ، همکاری 
بین المللی شامل شناسائی ، هماهنگی و 
انجام همکاری الزم در مجامع منطقه ای 
و بین المللی برای تضمین امنیت ملی و 

بین المللی است.
مفاد این موافقتنامه حوزه های مقابله 
با تهدیدات و تبادل اطالعات و همکاری 
در حوزه اجرای قانون با هدف پیگیری، 
کشف، مبارزه ، تحقیق و پیگرد قضائی 
جرائم با استفاده از فناوری اطالعات و 
کنش به حوادث رایانه ای  ارتباطات  و وا

را شامل می شود.
 این موافقتنامه، عطف به معاهده روابط 
متقابل و اصول همکاری بین دولت های 
طرفین به تاریخ 12 مارس 2001 در راستای 
تقویت و گسترش همکاری های منطقه ای 

و بین المللی است.
همکاری های سایبری مسکو و تهران 
ک اطالعاتی و بهبود  احتماال بر اشترا

دفاع سیستمی متمرکز است.
ین تهدیدات سایبری در    مهمتر
ا و  ره کشو م  ا کد ی  سو ز  ا قه   منط
گروه ها است. این تهدیدات متوجه 

چه هدفی است؟
که  شواهد و قرائن زیادی وجود دارد 
که با  حمالت عمده سایبری در دنیا 
استفاده از سالح های سایبری پیشرفته 
انجام می شود، کار مشترک آژانس امنیت 
ملی امریکا در هماهنگی تنگاتنگ با یگان 
8200 ارتش رژیم غاصب صهیونیستی و 
GCHQ انگلیس است. هرچند در مواردی 
گروه های جنایتکار تحت حمایت آنها 
به صورت نیابتی این حمالت را صورت 

می دهند.
 در سال های اخیر هم در برخی از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، ساختارهایی به 
ظاهر دفاعی ایجاد نموده اند که در اصل 
برای تدارک حمالت سایبری به جمهوری 
کشورهای جبهه  اسالمی ایران و دیگر 

مقاومت بوجود آمده اند.
هدف اصلی حمالت سایبری در حوزه 
شناختی، افکار، اذهان و اعتقادات 
کشورهاست.وقتی صحبت  مردم این 
از فناوری های دفاعی و قدرت سایبری 
در منطقه می شود، رژیم صهیونیستی 
و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
جهی  تو بل  قا ی  فت ها پیشر هد  شا
بوده اند. مصر و بیشتر کشورهای شمال 
آفریقا هم در حال توسعه قابلیت های 
سایبری خود هستند. قدرت سایبری 
تمایل به همگرایی با قدرت ارتش یک 

کن���ون ت���وان س���ایبری خ���ود     ای���ران ا
را تبدی���ل ب���ه یک مولف���ه مهم از قدرت 
ملی کرده اس���ت. سیس���تم و س���ازمان 
دقیقی برای برنامه ریزی دفاع سایبری 
در اختی���ار دارد و در مواق���ع ل���زوم از آن 

بهره می برند
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کشور را دارد.  

 قدرت ها چگونه در منطقه ما در عرصه 
کنند؟ نبرد سایبری ایفای نقش می 

تهدیدات و حمالت سایبری در استراتژی 
امنیت ملی آمریکا جایگاه پر اهمیتی دارد. 
گرچه جنگ سایبری به معنای واقعی آن  ا
کنون صورت نگرفته است ولی حمالت  تا
روزانه سایبری حکایت از چشم انداز 
مخوف جنگ سایبری در آینده دارد. 
از این رو ایاالت متحده با در نظر گرفتن 
گر  این امر و این که یک جنگ سایبری ا
به وقوع بپیوندد تلفات و خطرات آن کمتر 
کالسیک نخواهد بود، دست  از جنگ 
ح ها و ابتکارات نهادی مختلفی  به طر
دراین زمینه زده است و استراتژی امنیت 
ملی آمریکا به نوعی دچار دگرگونی شده 
است.طرح هایی مانند »دفاع سایبری« 
فعال و اخیرًا »دفاع رو به جلو« از جمله 

این ابتکارات است.
با توجه به اهمیت فضای سایبر در 
ایاالت متحده و خطرات آینده ناشی از 
حمالت سایبری ، آمریکا در استراتژی 
امنیت ملی خود بازنگری نموده و بعد 

فضای سایبر را- به عنوان بعد پنجم- به 
ابعاد سنتی تهدیدات) ابعاد چهارگانه 
زمین، دریا، هوا و فضا( افزوده است. در 
استراتژی امنیت ملی آمریکا خطرات 
جنگ سایبری در صورت وقوع به همان 
اندازه یک جنگ کالسیک می تواند رفاه 
و امنیت شهروندان کشور هدف را بطور 
جبران ناپذیری به خطر اندازد. عمده 
ترین تهدید جنگ سایبری در صورت 
وقوع، تخریب زیر ساخت های حساس 
کشور هدف است که برخی از آنها به طور 
کامل و بعضی دیگر تا حد زیادی وابسته 

به فضای سایبری هستند.
کشورها با   آیا توافق های سایبری 
کاماًل منطبق بر ائتالف های  یکدیگر 

سیاسی و نظامی است؟
در مورد ناتو این امر تا حد زیادی انطباق 
دارد. ناتو بخصوص پس از حمله شدید 
سایبری به استونی در سال 2007 جهش 
قابل توجهی در حوزه سایبری از خود 
نشان داد  و مرکز دفاع سایبری خود را در 
تالین پایتخت کشور آسیب دیده استونی 

مستقر نمود.
دفاع سایبری بخشی از ماموریت اصلی 

دفاع جمعی ناتو است. ناتو تأیید کرده 
که قوانین بین المللی در فضای  است 

مجازی قابل اعمال است. تمرکز اصلی 
ناتو در دفاع سایبری محافظت 

از شبکه های  خود )شامل 
عملیات و مأموریت ها( و 

تقویت مقاومت در سراسر 
 کشورهای عضو این 

یه  پیمان است. در ژوئ
2007 ، اعضاء این 

ًا  د مجد ن  پیما
دستور دفاعی 

ند  د کر یید  تأ ا  ر تو  نا
و فضای سایبری را به 

عنوان حوزه عملیاتی به 
رسمیت شناختند که در آن ناتو 

باید به همان اندازه هوا، زمین و 
کشورها  کند. این  دریا از خود دفاع 

همچنین در ژوئیه 2016 برای تقویت 
دفاع سایبری خود، به عنوان اولویت، 
 تعهد دفاع سایبری دادند. از آن زمان ،
 همه اعضای ناتو دفاع سایبری خود را 
به روز کرده اند. ناتو توانایی های خود را 
برای آموزش ، تربیت و تمرین سایبری 

کند. تقویت می 
ک اطالعات  اعضا متعهد به افزایش اشترا
کاهش  کمک متقابل در جلوگیری ،  و 
تاثیرات و بازیابی از حمالت سایبری 
کنش سریع سایبری  هستند. تیم های وا
ناتو در حالت آماده باش هستند تا در 
صورت درخواست و تأیید ، 24 ساعت 

شبانه روز به اعضا کمک کنند.
همچنین در اجالس بروکسل در سال 2018 
، اعضا توافق کردند که یک مرکز عملیات 
فضای مجازی جدید به عنوان بخشی 
از ساختار فرماندهی تقویت شده ناتو 
ایجاد کنند. آنها همچنین توافق کردند 

که ناتو می تواند برای مأموریت ها 
و عملیات خود از قابلیت های سایبری 

ملی استفاده کند.
ناتو و اتحادیه اروپا از طریق یک توافقنامه 
فنی درباره دفاع سایبری که در فوریه 2016 

کنند.  امضا شد همکاری می 
با توجه به چالش های مشترک، ناتو و 
اتحادیه اروپا همکاری خود را در زمینه 
دفاع سایبری به ویژه در زمینه تبادل 
اطالعات، آموزش، تحقیق و تمرینات 

کنند. تقویت می 
در اجالس بروکسل در سال 2021 ، اعضای 
ناتو سیاست جامع دفاع سایبری جدیدی 
که از وظایف اصلی ناتو و  کردند  را تأیید 

بازدارندگی کلی و حالت دفاعی پشتیبانی 
کند تا مقاومت بیشتر اتحاد را تقویت  می 
کند. همانگونه که توافقنامه سایبری ایران 
و روسیه عطف به معاهده اساس روابط 
متقابل و اصول همکاری بین دولت های 
طرفین به تاریخ 12 مارس 2001 در راستای 
تقویت و گسترش همکاری های منطقه ای 
و بین المللی است، سایر کشورهای جهان 
نیز در امتداد توافقات سیاسی و نظامی 
خود حوزه امنیت و دفاع سایبری را نیز 
 مورد توجه قرار داده اند و به انعقاد پیمان ها

 و توافق نامه هایی دست زده اند. 



در نوامبر سال 2020 ) آذرماه 1399(، 
رخداد غیرمنتظره ای در آمریکا 
که تا به امروز ابعاد  به وقوع پیوست 
و زوایای آن برای مخاطبان داخلی و 
بین المللی این حادثه ناشناخته باقی 

مانده است! 
در 24 آذرماه، روزنامه نیویورک تایمز 
گزارش داد  که هکرها به وزارت خزانه داری 
آمریکا حمله کردند که می توان از آن 
بعنوان یکی از پیچیده ترین و شاید 
بزرگترین حمله سایبری تاریخ آمریکا 
یاد کرد. نیویورک تایمز با اشاره به نفوذ 
در سیستم ایمیل وزارت خزانه داری 
و وزارت بازرگانی آمریکا توسط هکرها 
که دیگر موارد نفوذ در  گزارش داد 
حال بررسی و تحقیق است. بر اساس 

ادعای مقامات آمریکایی، هکرهایی 
به نمایندگی از یک دولت خارجی  به 
شماری از شبکه های اصلی دولت از 
جمله در وزارت خزانه داری و بازرگانی 
نفوذ کرده و به سیستم های ایمیل آنها 

دسترسی پیدا کردند. 
ماجرا به این نقطه ختم نشد!  شماری از 
آژانس های مرتبط با امنیت ملی آمریکا 
نیز تحت تأثیر این حمالت سایبری قرار 
که این  گرفتند و بعدها مشخص شد 
سیستم ها دارای اطالعات طبقه بندی 
شده "بسیار محرمانه" بوده اند! حتی 
اطالعات مربوط به آزمایش های 
هسته ای امریکا در صحرای نوادا، در 
گسترده،  جریان این حمله سایبری 

به دست هکرها افتاده است. 

بحران جدی در حوزه پدافند سایبری 
آمریکا

آنچه در نوامبر سال گذشته و در جریان 
بزرگ ترین حمله هکری به آمریکا رخ داد، 
ناتوانی این کشور در حوزه پدافند سایبری 
را به تصویر کشید. این در حالی بود که 
آمریکا مدعی بود قوی ترین ساختارهای 
دفاعی و سایبری را در دو حوزه آفندی 
و پدافندی در اختیار دارد! در جریان 
حمله سال 99، آژانس امنیت سایبری 
و زیرساخت های آمریکا حمالت گسترده 
و بی سابقه  هکرها به موسسات دولتی 
را خطر جدی طبقه بندی کرده است. 
این نهاد در یک پیام هشداردهنده اعالم 
کرد دفع تهاجم از سیستم های آسیب 
کاری دشوار و بسیار پیچیده  دیده، 

خواهد بود. در آن زمان، شبکه آلمانی 
دویچه وله به نقل از نهادهای مربوطه در 
آمریکا گزارش داد که  حمالت سایبری  
گسترده سال گذشته در آمریکا، حداقل 
از ماه مارس 2020  شروع شده و عامل 
یا عامالن، این کار را با حوصله، امنیت 
عملیاتی و مهارت بسیار باال انجام 
داده اند. به عبارت بهتر، این حمالت 
حدود 9 ماه به صورت مستمر ادامه 
داشته و نهادهای امنیتی در آمریکا نیز 
گاهی نسبت به آن، قدرت مهار  در عین آ
آن را پیدا نکرده اند! نهادهای امنیتی 
کاری 9 ماهه خود از  آمریکا طی مخفی 
زمان آغاز حمالت، تالش زیادی کردند تا 
مانع نشت اطالعات و سرقت آنها از سوی 
هکرها شوند اما امروز نمی توانند ناتوانی و 
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 انفعال پدافند سایبری آمریکا 
در مواجهه با حمالت  »صفر و یکی«
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شکست خود را در این منازعه پنهان )که 
کنون به فاز آشکار کشیده شده است(  ا
انکار کنند.امروزه اطالعاتی که افرادی 
نظیر جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن 
به صورت شخصی از نهادهای امنیتی 
کرده بودند، در ابعادی  ج  آمریکا خار
به مراتب وسیع تر و عمیق تر، در اختیار 
رقبای واشنگتن قرار گرفته است. این بار 
منابع غربی از حمله اطالعاتی- هکری 
که حجم  گویند  گسترده ای سخن می 
انبوه و غیرقابل تصوری از اطالعات 
طبقه بندی شده )در حوزه های مختلف 
گیرد.  اجرایی و امنیتی آمریکا( را در برمی 
که حدود یکسال از  کنون و در حالی  ا
حضور بایدن در راس معادالت سیاسی 
گذرد، رئیس  و اجرایی واشتگتن می 
جمهور جدید آمریکا نیز این حمالت 
و تکرار احتمالی آنها را تهدیدی جدی 
برای دولت فدرال، دولت های محلی، 
زیرساخت های مهم و دستگاه های 

بخش خصوصی می داند. 
معمای ناتوانی آمریکا در برابر هکرها

جوبایدن رئیس جمهور آمریکا پس از 
حضور در کاخ سفید وعده داد تا به عنوان 
یکی از مهمترین اولویت های دولت 
خود، مبارزه با هکرهای ناشناسی را که 
به زیرساخت های امنیتی و اجرایی ایاالت 
متحده حمله کرده اند در دستور کار قرار 
دهد. با این حال، بایدن پس از یک سال 
هنوز  نمی داند دقیقا باید با چه کسی مبارزه 
کند.او مانند دیگر مقامات آمریکایی، 
سند و مدرکی در خصوص هویت هکرها، 
منبع صدور فرمان حمالت هکری و فراتر 
از آن، نحوه استفاده هکرها از اطالعات 
گر  هک شده را ندارد. فراتر از آن، حتی ا
نهادهای امنیتی و سایبری آمریکا )که 
در حوزه پدافند سایبری فعال هستند( 
برآوردی دقیق از محل و مصدر حمالت 
سایبری نیز پیدا کنند، ابزار مقابله با آن 
گر چنین ابزاری در  را در اختیار ندارند. ا
اختیار مقامات آمریکایی بود، در طول 
گذشته حمالت مستمر هکرها به  ایام 
نهادهای امنیتی و سرقت اطالعات 
"فوق محرمانه" تا این اندازه آسیب پذیر 
کردند. پس از وقوع  و ناتوان عمل نمی 
گذشته، اخبار  حمالت سایبری سال 
جدی تری در خصوص عمق و دامنه 
حمالت هکرها توسط رسانه ها و منابع 
خاص منتشر شده است که نشان دهنده 
استمرار این حمالت ) اما به صورت غیر 
آشکار ( است، به طوری که منابع خبری 
ج این اخبار را در دستور  در غرب نیز در
کار قرار نمیدهند. به عنوان مثال برخی 
کید  منابع در شرکت مایکروسافت تا
کرده اند که در سیستم های خود نرم افزار 
مخربی را پیدا کرده که مربوط به حمله 

که توسط  هکرهایی است 
مقامات دولت آمریکا  کشف 

شده است. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به نقل 
از یک مقام آمریکایی 
مش  نا سته  ا نخو که 

شته  نو  ، د شو ش  فا
است این بدترین پرونده 

هک در تاریخ آمریکاست 
و هکرها در همه چیز نفوذ 

کرده اند. 
تحقیقات بی نتیجه اف بی 

آی و کنگره 
گرچه مقامات اف بی آی و اعضای  ا

کنگره آمریکا )اعم از اعضای مجلس 
نمایندگان و اعضای سنا( جلسات متعدد 
و محرمانه ای را با هدف بررسی ابعاد این 
حمالت برگزار کرده اند، اما در مواجهه با 
این موضوع و پیشگیری از وقوع مجدد 
آن، به نتیجه ای دست پیدا نکرده اند. بر 
اساس آنچه نهادهای امنیتی آمریکا اقرار 
کرده اند، هکرها بسیار حرفه ای، هدفمند 
و پیچیده عمل کرده اند ، به این ترتیب، 
از ماه مارس سال 2020 ، در ابتدا کدهای 
آلوده وارد سیستم های رایانه ای شده و 
متعاقب آن،  هکرها با دسترسی به یک 

نرم افزار مدیریت شبکه های رایانه ای 
توانسته اند در سامانه های کامپیوتری 

نهادهای آمریکایی نفوذ کنند.
که هدف از این حمالت  بدیهی است 
"باج خواهی سایبری" نبوده و هکرها 
توانسته اند اطالعات فوق محرمانه 
نظامی، هسته ای، موشکی، اقتصادی، 
درمانی و... را از نهادهای مربوط در 
کرده و به آنها  ایاالت متحده سرقت 
کنون سازمان های  دسترسی پیدا کنند. ا
جاسوسی آمریکا به دنبال پاسخ به 
که چنین عملیات  این سوال هستند 

گسترده ای چگونه طراحی  پیچیده و 
شده و هکرها چگونه عمل کرده اند که 
ردی از خود به جا نگذاشته اند؟ سوال 
دیگر این که چنین اطالعات فوق سری و 
محرمانه ای چگونه در آینده علیه منافع 
ملی آمریکا به کار گرفته خواهد شد؟ حتی 
گر قسمتی از این اطالعات افشا شود،  ا
دولت و نهادهای اطالعاتی آمریکا قدرت 
مدیریت بحران عمیق به وجود آمده در 

این کشور را نخواهند داشت. 
ماجرای باج افزارها و باج گیرها! 

پس از وقوع حمله سایبری بی سابقه 
سال 2020 در آمریکا، شاهد جسارت 
گیرهای سایبری  بیشتر باج افزارها و باج 
در خصوص نفوذ به ساختارهای اداری 
، صنعتی و تجاری در این کشور هستیم. 
دامنه این حمالت سایبری به مراتب 
نسبت به قبل گسترده تر شده و پیش بینی 
می شود این روند در آینده نیز ادامه پیدا 
کند. در اردیبهشت ماه ) سال 1400(، 
حمله سایبری به یک خط لوله انتقال 
سوخت در آمریکا ) خط لوله کلونیال در 
ساحل شرقی آمریکا( نشان داد دولت 
و صنایع این کشور تا چه اندازه در برابر 
حمالت ساده به شبکه های رایانه ای 
آسیب پذیر هستند. مقامات دولتی و 
مدیران صنایع آمریکا در سایه نهادهای 
امنیتی این کشور،  سال ها به شبیه سازی 
دقیق حمالت سایبری هدفمند به شبکه 
برق یا خطوط عرضه بنزین در آمریکا 
کنند که کشور  پرداخته اند و تصور می 
کنش  چطور باید به چنین وضعیتی وا
خ  نشان دهد اما در عمل، این مواجهه ر
نداده است! روزنامه نیویورک تایمز در 

خصوص حمله ای که به خط لوله  مذکور 
شد می نویسد:

" هدف، ایجاد اختالل در اقتصاد آمریکا 
کردن فعالیت یک خط لوله  با متوقف 
ح بود این بود که  نبود. هدفی که مطر
اطالعات تجاری برای گرفتن باج، گروگان 
گرفته شوند. این رخداد، می تواند در 
آینده ای نزدیک منجر به بروز فاجعه ای 
جبران ناپذیر در ایاالت متحده شود زیرا 
آمریکا به سبب فعالیت نکردن خط لوله 
کلونیال و پیش از آنکه اتوبوس ها و دیگر 
کمبود  وسایل نقلیه عمومی به خاطر 
گازوئیل بتوانند فعالیت خود را محدود 
کنند، فقط می تواند به مدت 3 تا 5 روز 

دوام بیاورد."
البته همین حمله سایبری محدود 
کلونیال، تا چند  و موقت به خط لوله 
روز منجر به اختالل در مصرف سوخت 
خودروها در آمریکا شد. مشهود ترین 
تاثیرات یعنی تشکیل صف های طوالنی از 
رانندگان نگران در مقابل پمپ بنزین ها، 
ناشی از تصمیم مقامات شرکت کلونیال 
جهت توقف موقت انتقال سوخت) پس 
از وقوع حمله سایبری( بود. سوال اصلی 
اینجاست که مقامات آمریکایی ، اعم از 
مقامات امنیتی و سیاسی تا فعاالن حوزه 
صنعت و تجارت در این کشور در صورت 
وقوع یک حمله سایبری زیرساختی و 
همه جانبه چه اقدامی می توانند در 
مواجهه با آن صورت دهند؟ تجربیاتی 
که در سالهای 2020 و 2021 و در جریان 
دو حمله سایبری "گسترده" و "محدود" 
کشور شاهد بودیم، پاسخ این  در این 

سوال را می دهد:تقریبا "هیچ"!
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  آنچه در نوامبر س���ال گذش���ته و در 
جری���ان بزرگ تری���ن حمله هکری به 
خ داد، ناتوان���ی این کش���ور  آمری���کا ر
در حوزه پدافند سایبری را به تصویر 
کش���ید. ای���ن در حالی ب���ود که آمریکا 
مدع���ی بود قوی ترین س���اختارهای 
دفاعی و سایبری را در دو حوزه آفندی 

و پدافندی در اختیار دارد!



دکتر ابوالحسن فیروزآبادی،  دبیر شورای 
عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی ایران است. فیروزآبادی دارای 
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته 
گرایش مخابرات از دانشگاه  مهندسی برق با 
علم و صنعت بوده و دکترای خود را در رشته 
مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع 
کرده است. برای تبیین مفاهیم  ملی اخذ 
پدافند سایبری و ضرورت توجه به شبکه ملی 
اطالعات به سراغ وی رفتیم. فیروزآبادی معتقد 
است استقالل سایبری، شرط دستیابی به 
پیشرفت پایدار کشور است. مشروح گفتگوی 
عماد با ابوالحسن فیروزآبادی،  دبیر شورای 
عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای 

مجازی را  در ادامه بخوانید:
به نظر شما چه نسبتی میان استقالل در فضای 

مجازی و مسیر توسعه کشور وجود دارد؟
بخش عظیمی از زیرساخت های توسعه ای 
گر در  کشور برروی فضای مجازی قرار دارد که ا
این حوزه استقالل نداشته باشیم؛ دارایی های 
گر از  زیرساختی کشور در معرض خطر هستند و ا
امکانات فضای مجازی هم محروم شویم کشور 
گر  نمی تواند توسعه پیدا کند به همین دلیل ا
ما پیشرفت پایدار نیاز داشته باشیم؛ باید به 
کافی از استقالل سایبری برسیم. این  درجه 
استقالل به خصوص در حوزه زیرساخت ها 
و خدمات پایه فضای مجازی یک ضرورت 

محسوب می شود.
استقالل حوزه سایبری بیشتر در چه حوزه ای 

متمرکز می شود؟
آن چیزی که در این حوزه به استقالل و توسعه 
گر  بیشتری نیاز دارد بحث نرم افزار است. ا
بتوانیم در حوزه نرم افزارهای سیستم عامل 
به استقالل و خودکفایی برسیم بخش زیادی 
از سیاست های پدافند سایبری را اجرا کرده ایم 
چون خودکفایی سایبری به حوزه نرم افزاری 

وابستگی بیشتری دارد.
با توجه به مفهوم data mining، تهدیدها و 
فرصت های شبکه های اجتماعی در موضوع 
کنید؟  امنیت اطالعات را چگونه ارزیابی می 
پلتفرم های بومی چقدر از این مخاطرات و 

تهدیدات را می توانند کاهش دهند؟
تمام پلتفرم های سخت افزاری و نرم افزاری 
در فضای مجازی بانک های بزرگی را تولید 
کنند. اجزای اطالعاتی این بانک های بزرگ  می 
شاید طبقه بندی استراتژیک نداشته باشد اما 
وقتی این بانک های اطالعاتی درکنار هم قرار 
کالن داده ها را تشکیل می دهند؛  گیرند و  می 
دارایی های ملی محسوب می شوند و موضوعات 
حریم خصوصی، قلمروهای ملی و مصالح ملی 
در این کالن داده ها تعریف می شود که هرکالن 
که در فضای مجازی ایجاد می شود  داده ای 
کمیت و نظارت داشته  باید در داخل قابلیت حا
باشد و از یکسری مشخصات و شاخص ها برای 

حفاظت از حریم خصوصی و قلمروهای ملی 
برخوردار باشد. شبکه های اجتماعی چون به 
شدت به حریم خصوصی مردم مرتبط است 
یکی از این حوزه های تولید کالن داده هاست 
گیرد و  کالن ملی در آن قرار می  که اطالعات 
کالن داده های تولیدی آن ها برای تحلیل های 

گیرد. استراتژیک مورد توجه قرار می 
شبکه ملی اطالعات چه نقشی در موضوع 
پدافند سایبری دارد و موانع پیش روی این 
شبکه که در سال های اخیر اجازه عملیاتی 
شدن به این پروژه ملی را نداده است، 

چیست؟
شبکه ملی اطالعات با نگاه پدافند سایبری 
گذاری شده است و به عنوان یک  ایجاد و پایه 
امر دفاعی ما قلمرویی را در حوزه شبکه تعریف 
کردیم و اسم آن را شبکه ملی اطالعات گذاشتیم 
و یک شبکه ارتباطی مستقل از پلتفرم های 
که با وجود برخی  خارجی فراهم شده است 
نواقص، درمجموع شبکه ارتباطی ما در حال 
حاضر می تواند مستقل از پلتفرم های خارجی 

و با تکیه بر ظرفیت داخلی کار کند.
اهمیت ارکان شبکه ملی اطالعات در بخش 
محتوا به ویژه در مورد موتور جستجو و ایمیل 

کنید؟  ملی را چگونه ارزیابی می 
در حوزه محتوایی و اطالعاتی شبکه متولی و 
مجری مناسبی وجود ندارد و دچار عقب ماندگی 
هستیم یعنی متولیان امر در حوزه اطالعات 
کنند. البته با دستوری  احساس مسئولیت نمی 
که مقام معظم رهبری در آذر ماه سال 99 ابالغ 
کردند، مسئولیت محتوایی شبکه ملی اطالعات 
که  کردند و ما هم پیگیریم  گذار  را به دولت وا
دولت و اپراتورهای بزرگ داخلی همت کنند تا 
قدم های خوبی برداشته شود البته کارهایی در 
حوزه سیستم عامل و موتور جستجو انجام شده 
که کافی نیست و امید داریم در دولت سیزدهم، 

شبکه ملی هم در مسیر خود قرار گیرد.
در شبکه ملی اطالعات نگاه ما به شبکه های 
اجتماعی و پلتفرم های داخلی، بحث تأمین 
کمیت است و موضوعات خودکفایی در  اعمال حا
گر یک شبکه  گیرد یعنی ا فازهای بعدی قرار می 
پیام رسان خارجی به قوانین جمهوری اسالمی 
تمکین کند و دیتاسنتر خود را در داخل قرار دهد، 
کمیت ما را پذیرفته است؛ اجازه  چون اعمال حا

فعالیت در کشور را خواهد داشت.

این روزها برخی مسئوالن به ویژه در سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، در مورد بروز و ظهور 
جنگ های هیبریدی هشدار می دهند. از نظر 
شما جنگ هیبریدی چه مؤلفه هایی دارد و 
شبکه های اجتماعی بومی چگونه می توانند 

از وقوع این جنگ ها جلوگیری کنند؟
در جنگ های هیبریدی چون در کنار ابزارآالت و 
تجهیزات سخت، از قدرت نرم استفاده بیشتری 
می شود؛ پلتفرم ها نقش اساسی دارند به خصوص 
کنار جنگ  پلتفرم های شبکه اجتماعی در 
که  کنند  کمک می  که اتفاق می افتد؛  سختی 
جبهه داخلی دچار مشکل شود. در شبکه های 
اجتماعی که بیشتر توسط مردم مورد استفاده 
ح  کمیت مطر گیرد بحث اعمال حا قرار می 
می شود که در زمان جنگ هیبریدی نیازها در 
شبکه های اجتماعی برطرف و از اعمال نفوذ 
دشمن بر روی این شبکه ها جلوگیری شود. این 
بخش نیازمند توجه به مباحث پدافند سایبری 
است تا زیرساخت  شبکه های اجتماعی برای 
مقابله با این نوع جنگ های نرم مستحکم شود. 
هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند در حوزه جنگ 
هیبریدی نگرانی نداشته و از آمادگی برخوردار 
است. ما هم در حوزه دفاع سایبری تجهیزات و 
زیرساخت هایی فراهم کرده ایم تا نگرانی ها کمتر 
شود اما این جنگ قوانین خاص خود را دارد و 
توجه به سیاست های پدافندی، قبل از حمالت 
سایبری و جنگ های هیبریدی کمک زیادی به 

دفع خطرات احتمالی خواهد کرد.
بر  که  چارچوب های حکمرانی سایبری 
ارزش های انقالب اسالمی مطابقت داشته 
باشد کدامند و چقدر در این چارچوب ها به 
پدیده های نوظهور در فضای مجازی مانند 

رمزارزها اشاره شده است؟
در فضای سایبری و مجازی پدیده هایی پیش 
می آید که به صورت قطع نمی توان وجود و تاثیر 
کرد. مانند شبکه های اجتماعی  آن ها را انکار 
که به عنوان یک پدیده واقعی باید موجودیت 
آن ها را بپذیریم و با سیاست های خودمان 
کنیم. در حوزه رمزارزها هم این  مدیریتشان 
پدیده صادق است. پول های دیجیتال، در 
بخشی از حوزه ها، معامالت بین المللی را آسان 
کنند و با قابلیت هایی که دارند برای  و ارزان می 
کارها مطلوب هستند پس نباید  بسیاری از کسب و 
به صورت صفر و یکی به این پدیده های نوظهور 
نگاه کنیم و تهدیدها و فرصت ها را باهم درنظر 
کثر فرصت را برای نظام اقتصادی  بگیریم تا حدا

و سایبری کشور به همراه داشته باشد.
در چارچوب های حکمرانی کشور هم به پدیده های 
نوظهوری مانند رمزارزها توجه شده و در مرکز 
ملی فضای مجازی این موضوع در دستور کار 
قرار گرفته است که بانک مرکزی هم به عنوان 
کند تا زنجیره  کار فعالیت می  دبیرخانه این 
رمزارزها مدیریت شود چون در کشور ما به بحث 
ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال توجه زیادی 
شده است و مخاطرات زیادی در حوزه انرژی 
که موضوعاتی مانند  به وجود آورده در حالی 
کیف های  تبادالت مالی، نگهداری رمزارزها، 
گرفته  دیجیتال و... در این زنجیره نادیده 
می شود که کل زنجیره رمزارزها باید مورد توجه 

قرار گیرد و مدیریت شود. 
که در این مصاحبه شرکت  از شما ممنونم 

داشتید
کنم. بنده هم از شما تشکر می 
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گر بتوانیم در حوزه نرم افزارهای        ا
سیستم عامل به استقالل و خودکفایی 
برسیم بخش زیادی از سیاست های 
پدافن���د س���ایبری و پدافند مجازی را 

اجرا کرده ایم

   ش���بکه های اجتماع���ی چ���ون ب���ه 
ش���دت ب���ه حری���م خصوص���ی مردم 
مرتبط است یکی از حوزه های تولید 
کالن داده هاست که اطالعات کالن 

گیرد ملی در آن قرار می 

ی 
بر

سای
د  

افن
پد

 

گفتگوی عماد با دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی

 استقالل سایبری
 شرط دستیابی به پیشرفت 
در افق آینده
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برنامه تلویزیونی »غیرمحرمانه« با موضوع 
»حکمرانی سایبری در ایران« میزبان 
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور، رضا تقی پور نماینده مجلس 
کارشناس  شورای اسالمی، خسرو سلجوقی 
فناوری اطالعات، عادل طالبی دبیر انجمن 
کارهای اینترنتی و سعید  کسب و  صنفی 
کنسرسیوم تولید محتوای  مشهدی رئیس 

فضای مجازی از شبکه دو سیما بود.
سردار جاللی در این برنامه در مورد مفهوم 
حکمرانی در فضای مجازی بیان داشت: مفهوم 
حکمرانی به رابطه بین مردم، حکمرانان و 
گردد. این رابطه حوزه های بسیاری  دولت برمی 
که یکی از آنها خدمات و  را شامل می شود 
کمیت  نیازهایی است که باید بین دولت، حا
و مردم تبادل شود و به تبیین نقش و وظایف 

بین مردم و حکمرانان می پردازد.
وی ادامه داد: در این میان تغییر و تحول 
که بر شیوه  فناوری ها از جمله عواملی است 
حمکرانی موثر است. به تعبیری، در برخی مواقع، 
تحوالت فناورانه، منافع مردم را با تهدید مواجهه 
کند. همچنین باعث می شود که قوانین و  می 
مقررات گذشته پاسخگوی تغییرات نباشند 
در چنین مواقعی، نیازمند ایجاد تغییر در مدل 
حکمروایی هستیم تا ضمن پاسخ به نیازها، 
و ارائه خدمات روز آمد، از دارایی ها و منافع 
مردم به درستی حفاظت کند. در کشور ما نیز 
به نظر می رسد نیازمند بازتعریف و روزآمدسازی 
قوانین، مقررات و به طور کلی مدل حکمرانی 
برفضای مجازی هستیم تا هم مردم خدمات 
کنند و هم تکالیف  مورد نیاز خود را دریافت 
دولت در ارائه خدمات به مردم و حفاظت از 

دارایی های آنها مشخص شود.
فاقد یک نظام حکمرانی سایبری جامع 

هستیم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پاسخ به 
این پرسش که آیا ما در زمینه حکمرانی مجازی 
کشور از یک نظام منسجم برخوردار هستیم 
نیز توضیح داد: ما در این زمینه در نقطه صفر 
نیستیم اما بدون شک فاقد یک نظام حکمرانی 
سایبری جامع هستیم. بدلیل اینکه قوانین 
ما پاسخگوی شرایط فعلی فضای مجازی 
نیستند.برخی از آنها قدیمی، غیرقابل اجرا و 
پیاده سازی هستند. همچنین مدل توسعه 
زیرساختهای فضای سایبری کشور، مبتنی 
بر قوانین و مقررات نیست. دارایی های ما در 
حال تبدیل شدن به دارایی های سایبری 

است. برای مثال پول، زمانی ماهیت فیزیکی 
کنون ماهیتی مجازی و دیجیتالی  داشت اما ا

پیدا کرده است. 
وی با بیان اینکه این تغییرات، لزوم تعریف 
یک قلمرو در فضای مجازی را برای نگهداری و 
حفاظت از دارایی های مجازی مردم را ضروری 
می نماید، خاطرنشان کرد: نکته دیگر احقاق 
حق مردم در فضای مجازی است. آیا امروز قوه 
قضائیه ما می تواند در فضای سابیری اعمال 
گر به حریم خصوصی یک فرد  کند؟ ا قانون 
در فضای مجازی تعدی شد آیا می توان به 
شکایت رسیدگی کرد؟ آیا پلتفرم های خارجی 
کنند  کشورمان ارائه خدمت می  که به مردم 
کنند؟ آیا ما می توانیم  از قوانین ما پیروی می 
امنیت دارایی های مجازی شهروندانمان را 
در چنین فضای مجازی تامین کنیم و به آنان 
اطمینان خاطر بدهیم؟ یا می توانیم سالمت 
این فضا را برای فرزندانمان تامین کنیم؟ همه 
کمیت است. این نیازها، از جمله وظایف حا

کمیت در  توری برای حا اهمیت نظام رگوال
فضای مجازی

سردار جاللی با بیان اینکه بسیاری از قوانین 
کرد:  ما نیازمند بازنگری هستند، تصریح 
نخستین مشکل ما فقدان قانون جامع در 
این فضاست. ما در این فضا نیازمند قوانین، 
مقررات، الزامات، استاندارها و پروتکل ها و 
کمیت  همچنین یک نظام رگوالتوری برای حا
در فضای مجازی هستیم. در این صورت هم 
مسئولیت ها مشخص است و هم چارچوب 
وضع قوانین.  وی همچنین در مورد اینکه چرا 
سازمان پدافند غیرعامل کشور باید نسبت 
به حکمرانی در فضای مجازی دغدغه مند 
باشد توضیح داد: ماموریت سازمان پدافند 
کشور، رصد و پایش تهدیدات،  غیرعامل 
تشخیص تهدید، طراحی راه حل های 
کشور در  مقابله برای آن و ایجاد آمادگی در 
برابر تهدیدات است. تهدیدات به طور مستمر 
تغییر شکل و تغییر هویت می دهند. بخشی 
از این تهدیدات متاثر از پیشرفت فناوری 
است. در واقع تکنولوژی به همان نسبت 
کند در ذات  کمک  که می تواند به رفاه بشر 
خود تهدیداتی را به همراه دارد. برای مثال 
شهر هوشمند، به موازات خدمات مفیدی 
که برای شهر و شهروندان به ارمغان می آورد 
چنانچه از یک پلتفرم غیربومی برای ارائه 
خدمات شهر هوشمند استفاده شود زمینه 

کند. بروز نفوذ و کنترل را فراهم می 

پیشرفت های سایبری سبب ظهور جنگ های 
سایبری نوین شده است

سردار جاللی با بیان اینکه وقتی قلمرو در فضای 
مجازی تعریف شود با مفهوم حیطه بندی 
روبه رو می شود، توضیح داد: در چنین فضایی با 
کمیتی و ... روبه رو  حیطه عمومی، نظامی، حا
هستیم. همه اینا نیازمند تدوین و تعریف قوانین، 
مقررات و ضوابط و الزامات است. اهمیت این 
که بدانیم  موضوع وقتی مشخص می شود 
در سال های اخیر، پیشرفت های سایبری 
سبب ظهور انواع جنگ های سایبری نوین 
در جهان شده است. نمونه بارز آن عملیات 
ترور یا حمله به زیرساخت های حیاتی است. 
این امر توجه به یکی از حیاتی ترین عرصه های 
کمرانی سایبری، یعنی دفاع سایبری  نظام حا

را ضروری می نماید.
پایش سایبری 150 مرکز براساس سناریوهای 
ی  فضا ر  د ع  فا د مر  ا همیت  ا  / ید تهد

سایبری
گذشته 150 مرکز را  وی با بیان اینکه سال 
بر اساس سناریوهای تهدید، مورد پایش و 
ارزیابی قرار دادیم و اشکاالت و ضعف های آن 
را احصا کردیم، تصریح کرد: با برطرف کردن 
این اشکاالت، یک الیه امنیتی ایجاد شده 
که یک کارکرد دفاعی ملی را شکل داده است. 
به تعبیری یک الیه از این حکمرانی فضای 
مجازی، همین الیه دفاعی است. وقتی ناتو در 
استونی مرکز عالی دفاع سایبری را ایجاد کرده 
و امکان حمله همزمان سایبری از سوی چند 
کنند نشان دهنده اهمیت  کشور را تمرین می 
امر دفاع در فضای سایبری است. بنابراین ما 
نیز باید در زمینه ارتقای الیه دفاعی سایبری 
برنامه قوی و مدون داشته باشیم تا در برابر 

تهدیدات آسیب پذیر نباشیم.
اهمیت تشکیل شورای عالی فضای مجازی 

در حکمروایی مطلوب مجازی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
اینکه یکی از عمده ترین و مهمترین اقداماتی 
که در زمینه حکمروایی مطلوب مجازی در 
کشور انجام شده است اصل تشکیل شورای 
عالی فضای مجازی و به دنبال آن مرکز ملی 
فضای مجازی است، تصریح کرد: شورای عالی 
فضای مجازی در واقع محل ایجاد وفاق بین 
مسئوالن کشور در حوزه مفاهیم فضای مجازی 
است تا به تصمیم گیری درست منجر شود. 
مرکز ملی فضای مجازی نیز کانون هماهنگ 
سازی اجرایی ظرفیت های داخلی کشور در 

حوزه فضای مجازی است است. 
راهبری تولید 250 محصول کلیدی در حوزه 
دفاع و امنیت سایبری توسط سازمان پدافند 

غیرعامل کشور
وی ادامه داد: در بخش دفاعی نیز با تشکیل 
قرارگاه پدافند سایبری، ساختار دفاعی کشور 
را در حوزه سایبری شکل داریم. ما توانستیم 
کلیدی سایبری  نزدیک به 250 محصول 
از جنس سخت افزار و نرم افزار را راهبری و 
کنیم. برای نمونه ما در حال حاضر 7  تولید 
اسکادای بومی ملی داریم. اسکادا مرز ورود 
گر شما بتوانید  حوزه سایبری به صنعت است و ا
اسکادا را بومی سازی کنید می توانید امنیت و 
دفاع را در فعالیت های صنعتی توسعه بدهید.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، یکی از 
موانع بومی سازی تجهیزات و زیرساختهای 
سایبری را منفعت برخی وارد کنندگان دانست 
و توضیح داد: ما در طول 3 سال با تشکیل یک 
کنسرسیوم، ظرفیت های داخلی تولید ضد بد 
افزار را دور هم جمع کردیم و توانستیم یک ضد 
بد افزار ملی را با تکیه بر توان جوانانمان تولید 
کنیم که در آزمایشگاه های مرجع نیز مورد تایید 
قرار گرفت. زمانی که این محصول در نمایشگاه 
صنایع بومی پدافند سایبری رونمایی شد 
برخی نمایندگان نرم افزارهای ضد بدافزار 
خارجی، با انجام دامپینگ، قیمت های خود 
را به یک پنجم کاهش دادند تا مانع از توسعه و 
اقبال به آن ضد بدافزار داخلی شوند.  به گفته 
وی زمانی که ما از ظرفیت های بومی حمایت 
و محصوالت بومی مانند سوئیچ و روتر تولید 
کنیم، این کار زمینه نفوذ و آسیب را را کاهش 
کردند  ح می  می دهد. برخی دوستان مطر
که نیازی نیست روی پلتفرم کار کنیم بلکه به 
جای آن روی محتوا کار کنیم. این در حالیست 
که پلتفرم آنقدر اختیار دارد که محتوا را حذف 
کمیت  کند پس ما بدون پلتفرم، عمال امکان حا
سایبری را نداریم.سردار جاللی تصریح کرد: ما 
در حوزه ارتباطات و زیرساخت های ارتباطی 
مانند فیبر نوری شرایط خوبی داریم، البته 
که  کار دارد و ضعف هایی دارد  هنوز جای 
باید برطرف شود. وقتی شما اسکادا، ضد 
بدافزار و ... را بومی سازی کنید یعنی بقیه را 

هم می توانید تولید کنید.
گذاری امریکایی ها، حکمرانی جهانی  هدف 

بر فضای مجازی است
وی با بیان اینکه امریکایی ها اهداف خود را 
برای یک حکمرانی جهانی بر فضای مجازی 
تنظیم کرده و به طور صریح در اسناد امنیت 
کرده و به دنبال اداره  ملی خود به آن اشاره 
از طریق فضای مجازی هستند،  جهان 
خاطرنشان کرد: از همین رو است که گفت وگو 
گذاری حکمرانی بر بخشی از  در این زمینه و وا
فضای مجازی که توسط اروپا و سازمان ملل 
مطرح شده، خط قرمز آنهاست. این حکمرانی 
بدون شک با حکمرانی ملی کشورها در تناقض 
است. از همین رو ما نیازمند حکمرانی بومی 
که ضمن  و ملی بر فضای مجازی هستیم 
تعیین قوانین، چارچوب ها و ضوابط، اجازه 
کمیت ملی را به کسی ندهد. رئیس  نقض حا
سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه 
کشورها در فضای  نگاهی به تجربه برخی 
مجازی، به ما نشان می دهد که دستیابی به 
کمیت سایبری شدنی است، متذکر  یک حا
شد: ما می توانیم از الگوی این کشورها استفاده 
کنیم اما چگونگی حکمرانی سایبری به سبک 
دکترین خودمان یعنی سبک ایرانی-اسالمی 
است ما نباید اجازه دهیم که فرهنگ بیگانه 
کم و ارزش های خود را بر ما تحمیل  بر ما حا
کند. باید یک تقسیم کار بین مجلس شورای 
اسالمی و شورای عالی فضای مجازی انجام 
دهیم تا یک قانون پایه در مجلس تصویب و 
براساس آن، ضوابط رگوالتوری حکمرانی در 
فضای مجازی تنظیم شود تا الگوی بومی 
ایرانی اسالمی فضای مجازی برای توسعه 

همه جانبه کشور فراهم شود.

 »حکمرانی سایبری 
 در ایران« 

الزامات و بایسته ها
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محمود عباس زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی  
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتگویی 
در خصوص اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در کشور اظهار 
کرد : معموال بازدارندگی بهتر از دفاع است  و پیشگیری در برابر 
مخاطرات در هر کشوری بهتر از هزینه های زیاد برای برقراری 
امنیت است. همه این نکات در تفکر پدافند غیرعامل جمع شده 
کشور ما تقویت شود هم دفاع  گر پدافند غیرعامل در  است. ا
راحت تری خواهیم داشت و هم بازدارندگی برای کشور ایجاد 
کاهش خواهد  کشور  کلی  خواهد شد و در نتیجه هزینه های 
یافت. وی با اشاره به دستاوردها و اقدامات سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در حوزه پدافند سایبری نیز گفت: کشورهای 
گذاری بر روی  کردن هزینه خود را در سرمایه  کم  پیشرفته 
پدافند غیرعامل می دانند. عصر جدید را دنیا عصر ارتباطات، 
اطالعات و هوش مصنوعی نامیده است، فضای مجازی این 
روزها به اندازه فضای حقیقی اهمیت دارد و امنیت ساییری 

برای هر کشوری بسیار با اهمیت است.

کمیسیون امنیت ملی افزود: تکنولوژی سایبری بومی  عضو 
کشورها در آن پیشرفته تر هستند و  کشور ما نیست و برخی از 
ما یک سری نقص ها در این حوزه داریم اما باید توجه داشته 
باشیم ظرفیت علمی بسیار باالیی هم در حوزه سایبری داریم 
پس می توانیم با تکیه بر توان علمی این حفره های سایبری 

را برطرف نمائیم.
گفت : جهان سایبر بدون امنیت به خانه بدون  عباس زاده 
که اصال نمی توان آن را خانه  سقف و یا بدون دیوار می ماند 
نامید، پس وظیفه داریم هرچه سریع تر این مشکالت حل 
شود.این نماینده مجلس در پایان گفت: درباره رویکرد دولت 
کمی زود است  سیزدهم نسبت به موضوع پدافند غیرعامل 
کنیم. اما حرکت های مثبتی  مثل عضویت رئیس  قضاوت 
سازمان پدافند غیرعامل در شورای عالی فضای مجازی انجام 
شده است. اما چه دولت سیزدهم چه دیگر دولت ها باید بدانند 
در دنیای پیچیده امروز برای برقراری امنیت چاره ای جز قوی 

شدن در حوزه پدافند غیرعامل نداریم.

عباس زاه مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:

فضای سایبری بدون امنیت 
مانند خانه بدون سقف است

سردار دکتر غالمرضا جاللی با بیان اینکه 
درگیر 6 مدل جنگ سایبری هستیم اظهار 
داشت: از منظر پدافند غیرعامل، تضمین تداوم 
کارکردهای اساسی فضای سایبری کشور و ضرورت 
آمادگی در برابر تهدیدات دو ضرورت حیاتی در 

حوزه زیرساختهای ارتباطی است.
 نشست سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با حمید فتاحی؛ معاون 
وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
ارتباطات زیرساخت، مجید سلطانی؛ مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران، مهدی اخوان بهابادی؛ 
مدیرعامل همراه اول و بیژن عباسی آرند؛ 
مدیرعامل ایرانسل در سازمان پدافند غیرعامل 

کشور برگزار شد.
سردار غالمرضا جاللی در این نشست، در مورد 
ضرورت توجه به الزامات پدافند غیرعامل در 
حوزه ارتباطات و مخابرات کشور اظهار داشت: 
در حال حاضر، آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
راهبردی تخاصمی را در مواجهه با ایران در 
پیش گرفته اند. در واقع یک تقسیم کار بین این 
دو اتفاق افتاده است. به طوری که آمریکایی ها 
ضمن دادن آزادی عمل به رژیم صهیونیستی در 
اقداماتش علیه کشورمان، از اقدامات این رژیم 

کنند. حمایت هم می 
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی نیز، یک راهبرد 
ترکیبی از جنس نفوذ، خرابکاری، حمله سایبری، 
عملیات ترکیبی الکترومغناطیس و بعضا تروریستی 
را در دستور کار قرار داده است. برای نمونه ترور 
شهید فخری زاده، از جمله عملیات هایی تروریستی 

بود که به صورت ترکیبی انجام شد.
در برابر استراتژی تهدید دشمن، نیازمند راهبردی 

جامع نگر هستیم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: در برابر این 
استراتژی تهدیدی فعال و به روز، نیازمند راهبردی 
جامع نگر هستیم که نخستین رکن آن تشخیص 
درست تهدید و به دنبال آن استفاده از تکنولوژی 

روزآمد برای مقابله با آن است.
وی با بیان اینکه امروز در ادبیات جنگ سایبری 
با 6 مدل جنگ مواجهیم که برای هریک نیازمند 
راه حل پدافندی خاص آن هستیم تصریح کرد: 
جنگ سایبری زیرساختی، جنگ سایبری نظامی، 



جنگ شبکه های اجتماعی، جنگ 
سایبری در حوزه مالی-پولی-ارزی، 
جنگ سایبری در حوزه شهر هوشمند و 
جنگ سایبری هیبریدی انواع جنگ های 

سایبری را تشکیل می دهند.
کاهش  برنامه جامع دفاعی راهبرد 

آسیب پذیری
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
کاهش آسیب پذیری از سوی تهدیدات 
مختلف را نیازمند برنامه جامع دفاعی 
دانست و ادامه داد: این برنامه، دفاع و 
حفاظت از زیرساخت های حیاتی کشور 
را در برابر انواع تهدیدات شامل می شود 
که متناسب با حوزه تهدیدات، برنامه 
کار  دفاعی مخصوص آن را در دستور 

قرار داده است.
ابالغ دو نظامنامه عملیاتی پدافند 

غیرعامل
وی با بیان اینکه در همین رابطه سال 
گذشته دو نظام »عملیاتی پدافند 
سایبری« و »نظام آمادگی و رزمایش 
نظام آمادگی و رزمایش دستگاه های 
اجرایی در برابر تهدیدات« تهیه، تصویب 
و با امضای سرلشکر باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح به عنوان مصوبه 
کمیته دائمی ابالغ شد، توضیح داد: 
نظام عملیاتی پدافند سایبری مشخص 
کند که در هنگام یک حمله سایبری  می 
به زیرساخت های حیاتی کشور، سلسله 
مراتب، روابط، ارتباطات و روش ها، 
ابزارها و اجزا چگونه خواهد بود. وی 
ادامه داد: در نظام آمادگی و رزمایش 

نظام آمادگی و رزمایش دستگاه های 
اجرایی در برابر تهدیدات نیز دقیقا با 
هدف ایجاد هم افزایی بخش  های نظامی 
و غیرنظامی تعریف، تصویب و ابالغ شد 
که در آن تکالیف همه دستگاه هایی 

اجرایی پیش بینی شده است.
بحران کرونا، یک رزمایش واقعی برای 

زیرساختی ارتباطاتی کشور بود
سردار جاللی با بیان اینکه در حوزه 
ارتباطات نسبت به گذشته چالش ها و 

مسائل مان تغییر کرده است گفت: این 
چالش در هنگام بروز بحران کرونا خود را 
بیشتر نشان داد. این امر اهمیت فضای 
مجازی و فرصت ها و تهدیدات ناشی از 

آن را به خوبی آشکار شد. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با بیان اینکه، دوران کرونا در واقع یک 
رزمایش واقعی برای اپراتورها و شبکه های 
زیرساختی ارتباطاتی کشور بود، تصریح 
کرد: علی رغم همه مشکالت این بخش و 

برآیند اقدامات آنان توانست نمره قبولی 
بگیرد و خدمات خوبی ارائه کرده اند.

وی با بیان اینکه دنیای امروز به اهمیت 
فضای سایبری به خوبی پی برده 
کرد: برای نمونه آمریکا  است تصریح 
زیرساخت های سایبری خود را فراتر از 
کرده اند. چرا  حیاتی و ویژه نامگذاری 
که همه زیرساخت های حیاتی از فضای 
گیرند. بطوری که  سایبری سرویس می 
آسیب به آن، آسیب به سایر زیرساخت ها 

را به دنبال دارد.
کید بر اینکه از منظر پدافند  سردار جاللی با تا
کارکردهای  غیرعامل، تضمین تداوم 
اساسی فضای سایبری کشور و ضرورت 
آمادگی در برابر تهدیدات دو ضرورت 
حیاتی در حوزه زیرساختهای ارتباطی 
کرد: در چنین شرایطی  است، تصریح 
در هر نقطه که شما آسیب پذیر و وابسته 
باشید به نقطه ضعف شما تبدیل خواهد 
شد که ممکن است دشمن از آن استفاده 
کند. بنابراین باید با ارائه برنامه مدون 
و مشخص، براساس اولویت، نسبت به 

رفع نقض و ضعف اقدام کنیم.
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راهبرد پدافند غیرعامل برای تضمین  
کارکردهای حیاتی حوزه ارتباطات و 

فضای سایبری
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حمید انصاری
ایام اغتشاشات و اعتراضات  در 
مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در 
آمریکا، شبکه های اجتماعی، یک به یک 
درهای خود را بر روی ترامپ و هوادارانش 
می بستند! این شبکه ها که در زمان وقوع 
رخدادهایی مانند فتنه 1388 در ایران 
کشورهای  یا اغتشاشات مشابه در  دیگر 
جهان، به ابزارهای  اصلی ارتباطی و مجاری 
انتقال پیام میان "لیدرهای غیرمیدانی 
آشوبگران" و " اغتشاشگران حاضر در 
صحنه"تبدیل شده بودند، در فاصله 
کمتر از سه روز باقی مانده تا برگزاری مراسم 
تحلیف بایدن، از ارائه هرگونه خدماتی به 
رئیس جمهور مستقر آمریکا در کاخ سفید 
و هوادارانش اجتناب کردند! سرعت عمل 

شبکه های اجتماعی و عملکرد همزمان 
آنها در مسدودسازی حسابهای ترامپ ، 
به وضوح بیانگر تاثیرپذیری جمعی این 
کانونهای قدرت در آمریکا )از  شبکه ها از 
جمله پلیس فدرال و سازمان سیا( بود. در 
اینجا مروری بر پروسه حذف ترامپ از شبکه 

های اجتماعی خواهیم داشت:
بسته شدن حساب های ترامپ پس از 

حمله به کنگره 
در پی حمله گروهی به کنگره آمریکا در روز 
ششم ژانویه، حساب های شخصی رئیس 

جمهور آمریکا در شبکه های 

اجتماعی و ویدئویی توییتر، یوتیوب و 
ته شد.  فیسبوک ، اسنپ چت و ....معلق یا بس
گذاران  جک دورسی، رئیس و یکی از بنیان 
شبکه اجتماعی توییتر از بستن حساب 
شخصی دونالد ترامپ دفاع کرد و گفت این 
تصمیم درستی بوده است با این حال، از 
آنچه "شرایط فوق العاده و غیرقابل تحمل" 
در مورد تعلیق دائمی ترامپ توصیف کرد، 

ابراز ناراحتی کرد. او همچنین این اتفاق را 
که نتوانسته  شکستی برای توییتر خواند 
"گفتگوی سالم" را در این شبکه اجتماعی 

گسترش دهد.
دورسی در یک رشته توییت توضیح داده 
است  که تصمیم بستن حساب  ترامپ بر 
اساس اطالعات موثق درباره تهدیدها در 
ج از آن گرفته شده  داخل توییتر و حتی خار
است. اما سوال اصلی اینجاست که چه کسی 
"مستندات" یا "دستورات مربوطه" را در این 
خصوص به "جک دورسی" داده است؟! آیا 

رئیس توئیتر) که نمی تواند نارضایتی خود 
را از بستن حساب توئیتری ترامپ پنهان 
کند(، خود راسا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده 

است؟! پاسخ کامال منفی است!
نکته قابل تأمل اقدام توییتر در بستن 
حساب ترامپ با تایید و انتقاداتی رو به رو 
شد.آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و آندرس 
مانوئل لوپز ابرادور، رئیس جمهور مکزیک، 
هر دو با اینکه از طرفداران ترامپ نیستند از 
این اقدام توییتر انتقاد کردند و آن را نقض 
آزادی بیان خواندند. سخنگوی خانم مرکل 
به نقل از او گفته بود که این تصمیم توییتر 
"مشکل ساز" خواهد بود و آقای لوپز هم آن 

را "سانسور" خوانده است.
بسته شدن حساب کاربری رسمی رئیس 

جمهور آمریکا در توئیتر

توئیتر عالوه بر حساب شخصی ترامپ، 
حساب رسمی وی به عنوان "رئیس جمهور 
آمریکا" را نیز بست! وقتی دونالد ترامپ 
دو روز پس از اغتشاش در کنگره  خواست 
کاربری رسمی رئیس  از طریق حساب 
جمهوری آمریکا پیغامی را خطاب به »75 
میلیون وطن پرست« که به او رأی داده اند 
بفرستد پیامش بالفاصله از روی این حساب 
گفت:  نیز حذف شد، و سخنگوی توییتر 
»استفاده از یک حساب کاربری دیگر برای 
فرار از بسته شدن حساب کاربری، مخالف 

مقررات ماست.«
مات  مقا  ، ه ینک ا ه  توج لب  جا ه  نکت
ایاالت متحده از احزاب مختلف 
پیوسته از قدرت یکجانبه 
شبکه های اجتماعی و 
نفوذ بی حدومرز آنها 
در کنترل اطالعات 
در فضای عمومی 

انتقاد کرده اند.
نه  چگو ب  تیو یو
را  پ  ام ر ب ت حسا

تعلیق کرد؟
در پی تحریم دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا توسط شبکه های 
اجتماعی ، سرانجام  »یوتیوب « نیز مبادرت 
به قطع کانال مربوط به وی بر روی اینترنت 
کرد. »یوتیوب« با اعالم آنکه برخی از کلیپ 
کانال  های ویدئویی انتشار یافته بر روی 

»دونالد  ترامپ« حاوی پیام های خشونت 
آمیز است اقدام به تعلیق این شبکه کرد.
شبکه خبری سی ان ان درگزارشی در این 

خصوص می نویسد:
 "یوتیوب پس از آنکه متوجه نقض قوانین 
این  شبکه اینترنتی توسط محتوای برخی 
از کلیپ های موجود در کانال دونالد ترامپ 
شد، آن را به مدت یک هفته و  احتماال هم 
برای مدت طوالنی تری تعلیق کرد و کلیپ 
ویدئویی را که حاوی تشویق به خشونت 

بود، از روی این شبکه حذف کرد."
سخنگوی یوتیوب نیز در بیانیه ای تصریح کرد 
 که  پس از بررسی دقیق  و با وجود نگرانی هایی

 درباره خشونت های بالقوه پیش رو در آمریکا 
در استانه تحلیف جو بایدن، این شبکه 
کلیپ تازه بارگذاری  اقدام به حذف یک 

شده بر روی کانال »دونالد جی. ترامپ «  
)Donald J. Trump channel( کرد و آنرا نقض 
قوانین این شبکه  اجتماعی اعالم می کند، 
در نتیجه بنابر موازین این سامانه،  کانال 
مربوط به دونالد جی. ترامپ حداقل به 
مدت یک هفته از امکان بارگذاری کلیپ 
جدید و یا امکان پخش زنده تصویری منع 
می شود. یوتیوب همچنین هرگونه امکان 
به روز کردن و یا نوشتاری در کانال ترامپ را 
ناممکن ساخت. بنابر سیاست های  این 
کاربری اقدام  شبکه اجتماعی چنانچه 
کند، یوتیوب در وحله  به نقض قوانین  
نخست به مدت یک هفته و نقض بار دوم 
به مدت دو هفته کانال مربوطه را به حالت 
تعلیق در آورده و در بار سوم بطور کامل آنرا 

تعلیق خواهد کرد.
"پارلر" هم  ترامپ چگونه در شبکه 

زمینگیر شد؟
نکته جالب توجه اینکه پس از مسدودسازی 
حسابهای ترامپ در شبکه های اجتماعی 
ذکر شده، "پارلر"، شبکه اجتماعی پرطرفدار 
میان هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا هم با توقف ارائه خدمات از سوی 
شرکت آمازون از کار افتاد.بعد از حمله به 
کنگره آمریکا بخش خدمات وب شرکت 
آمازون که میزبان اینترنتی پارلر بود اعالم 
کرد که سرویس خود به این اپلیکیشن را به 
دلیل "ترویج خشونت" از سوی بخشی از 
کاربران و نبود نظارت کافی از سوی مدیران 

نقطه آشکارساز وابستگی شبکه های اجتماعی به کانون های قدرت

رمزگشایی از شیوه محدودسازی 
ترامپ و هوادارانش در فضای مجازی



آن متوقف کرده است.
که سال 2018 راه افتاد، در ماه های  پارلر 
گذشته محبوبیت فراوانی میان هواداران 
آقای ترامپ و نژادپرستان  پیدا کرده بود و 
به عنوان رقیب و جایگزینی برای توییتر به 
حساب می آمد. دونالد ترامپ خود عضو این 
که با شعار "آزادی بیان"  شبکه اجتماعی 
گوگل و اپل  کرد، نبود.پیشتر  فعالیت می 
کاربران  هم اپلیکیشن پارلر را از دسترس 

ج کرده بودند. خود خار
شبکه بی بی سی در گزارش خود در خصوص 
اقدامات شبکه های اجتماعی می نویسد: 
کنگره آمریکا  "بعد از حمله به ساختمان 
شبکه ها و شرکت های بزرگ اینترنتی، مقابله 
کرده اند  گروه هایی را آغاز  و حذف افراد و 
گفته آنها در ترویج خشونت دست  که به 
دارند.رئیس جمهوری آمریکا مهم ترین 
ب  حسا که  د  بو کت ها  شر ین  ا ف  هد
کاربری اش در شبکه های اجتماعی اصلی 
مانند توییتر و فیسبوک به دلیل "نگرانی از 
تحریک احتمالی به خشونت بیشتر" حذف 
گروه های  شد.هواداران آقای ترامپ و 
راستگرا در آمریکا اقدام شرکت های بزرگ 
اینترنتی در حذف محتوا و محدود کردن 

کاربران را مغایر آزادی بیان می دانند و 
گویند که این شبکه ها در حال  می 

قلع و قمع بخشی بزرگی از کاربران با 
اهداف سیاسی یا انتقام جویانه 
هستند.اما در سوی دیگر 
بسیاری از سیاستمداران و 

اعضای شبکه های اجتماعی 
گرفتن  گویند نگران باال  می 

کار  خشونت  هستند و ادامه 
که در  گروه هایی را  افراد و 

شبکه های اجتماعی "تبلیغ 
کنند، خالف  خشونت" می 
منافع و امنیت ملی آمریکا 

می دانند."
خشم سناتور آمریکایی از 

بسته شدن شبکه "پارلر"
تد کروز، سناتور جمهوری خواه که نقشی 
کام برای جلوگیری  اصلی در تالش های نا
از تایید پیروزی جو بایدن در کنگره آمریکا 
کاربران پرطرفدار پارلر  داشت از جمله 
بود. کروز که روی این شبکه پنج میلیون 
کننده داشت، پیشتر در توییتی  دنبال 
به اقدام آمازون و شرکت های بزرگ دیگر 
کرده و نوشته بود: "چرا باید تنها  انتقاد 
چند میلیاردر انحصار ابراز نظر سیاسی را 

داشته باشند؟"
آمازون به پارلر گفته بود که شاهد "افزایش 
پیوسته" محتوای خشونت آمیز روی این 
شبکه است و درباره نبود "فرایندی موثر" 
برای مقابله با آن هشدار داده بود.آمازون 
به عنوان نمونه به پست هایی در پارلر 
اشاره کرده بود که کاربران در آن خواهان 

کشتن دموکرات ها، مسلمانان، رهبران 
جنبش "جان سیاه پوستان مهم است" و 
روزنامه نگاران رسانه های پرمخاطب شده 
بودند.جان میتز، مدیر عامل پارلر که قبال 
گفته بود با قطع خدمات آمازون، این شبکه 
اجتماعی ممکن است تا حدود یک هفته در 
دسترس نباشد، روز دوشنبه 11 ژانویه اعالم 
که احتماال این وضعیت بیش از این  کرد 
ادامه خواهد داشت.او گفت بعد از اقدام 
آمازون، اپل و گوگل علیه پارلر، بسیاری از 
کنندگان دیگر هم حمایت  حامیان و ارائه 
کرده اند و شرکت ها حاضر به  خود را قطع 

میزبانی این اپلیکیشن نیستند.
ونه از "قدرت شبکه های  تفسیر وار

اجتماعی"
 در این میان، شبکه بی بی سی و دیگر رسانه های

غربی سعی دارند از اقدام شبکه های اجتماعی 
علیه ترامپ و طرفدارانش، به مثابه "نماد 
کثر  کنند! آنها ) ا اقتدار این شبکه ها"یاد 
شبکه ها و رسانه های غربی( سعی دارند 

نقش البی های پشت پرده قدرت 

در وادارسازی شبکه های اجتماعی در 
خصوص بستن حسابهای ترامپ را کامال 
نادیده انگاشته و آن را به صورت عامدانه 

سانسور کنند.   
کنشهای سلبی نسبت به سانسور  وا

ترامپ در فضای مجازی!
تیری برتون، از اعضای کمیسیون اروپا هم 
در مقاله خود در سایت پولیتیکو، اتفاقات 
پس از حمله به کنگره را همچون "حمله 11 
سپتامبر به شبکه های اجتماعی" توصیف 
کرد و نوشت:  " این واقعیت که مدیرعامل 
گونه بررسی و سنجشی  می تواند بدون هیچ 
بلندگوی رییس جمهوری آمریکا را از برق 

کننده است." بکشد، مسأله ای گیج 
ک، وزیر بهداشت بریتانیا هم گفت  مت هنکا
این اقدام نشان داد در شبکه های اجتماعی 
گیرد و آن ها  "ممیزی سردبیری" صورت می 
کنند چه کسی می تواند حرف  " انتخاب می 

بزند و چه کسی نمی تواند."
الکسی ناوالنی، سیاستمدار روس و از 
منتقدان والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
کشور هم بسته  این 
شدن حساب توییتر 
ترامپ را با سانسور 
دولتی مقایسه کرده 
است.او در توییتر خود 
نوشت:  " مسدود شدن 

حساب دونالد ترامپ در توییتر، اقدام به 
سانسور و عملی غیر قابل قبول به حساب 
که توییتر شرکتی  می آید. درست است 
خصوصی است اما نمونه های زیادی از این 
کمپانی های خصوصی را در روسیه و چین 
دیده ایم که موقع سانسور به دوستان نزدیک 
دولت تبدیل شده و به آن ها در رسیدن به 

هدف شان کمک کرده اند."
نادرست رسانه های غربی  آدرس 

در خصوص شبکه های مجازی
که اشاره شد، شبکه بی بی  گونه  همان 
سی، نقش به سزایی در توجیه اقدامات 
اخیر شبکه های مجاری در قالب "استقالل 
روسای این شبکه ها" ایفا کرده و سعی دارد 
به مخاطبان این گونه القا کند که اقدامات 
گرفته در خصوص مسدودسازی  صورت 
کاربری ترامپ، ارتباطی به  حسابهای 
"تاثیرپذیری شبکه های اجتماعی مشهور 
جهان" از کانونهای قدرت ندارد! شبکه بی 
بی سی در یکی از آخرین تحلیلهای هدفند 

خود در این خصوص می نویسد:
"واقعیت این است که شبکه های اجتماعی 
شرکت های خصوصی هستند و امثال مارک 
کربرگ، موسس فیسبوک و جک دورسی،  زا
بنیانگذار توییتر می توانند مانند روسای 
باشگاه های خصوصی برای اعضای خود 
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سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، در گفت و گویی 
به ابعاد مختلف و الزامات حکمرانی فضای 
سایبری در جهان پرداخته است.در ادامه 

این مصاحبه را می خوانید؛
پرسش: در حال ورود به دورانی هستیم که 
 قرار است همه چیز بر بستر دیجیتالی 

ً
ظاهرا

قرار بگیرد. این اتفاق در عرصه فرهنگ 
با شبکه های اجتماعی افتاد، در عرصه 
اقتصاد با پول های دیجیتال می افتد، 
 قرار است انرژی نیز 

ً
در آینده هم ظاهرا

غیرمتمرکز و توسط مردم تولید شود و آن 
مرکزیت دولت را در این عرصه ها شاهد 
خواهیم بود که از بین می رود. اینجا یک 
گر  چالش حکمرانی پدید می آید. یعنی ا
قرار است مفهوم دولت از بین برود و ما 
دیگر چیزی به نام دولت مرکزی نداشته 
باشیم، سرنوشت مقوله حکمرانی چطور 
می شود؟ یعنی آیا کنترل همه چیز به دست 
مردم می افتد؟ یا این شعار و پوششی 
که جلوی صحنه بیان می شود و  است 
پشت صحنه همان استعماری است که 
گذشته اعمال خواهد شد  شدیدتر از 
کنترل قرار  و همه مناسبات مردم تحت 
گیرد؟ آیا این مطلوب است که نقش  می 
کمیت در عرصه های مختلف  دولت و حا
کم شود؟ از نقطه نظر منافع ملی  چطور 

باید این شرایط جدید را فهم کنیم؟
در این موضوع ما با چند مفهوم درگیر هستیم. 
یک مفهوم تحوالت حوزه تکنولوژی در 
حوزه اطالعات، رسانه و ارتباطات است که 
گر این  قابلیت های زیادی تولید کرده است. ا
کرد شاید  فناوری این قابلیت ها را تولید نمی 
امروز این حرف ها را نمی توانستیم بزنیم. 
در عصر قبل از عصر ارتباطات و رسانه این 
مفاهیم کاماًل جغرافیایی بود و مرز داشت 
ولی به تعبیری فناوری های نو مشخصًا 
فناوری اطالعات و ارتباطات و موضوع 
گفت  رسانه، مرزها را برداشته و می توان 
جنس مرزها را عوض کرده است. یعنی فراتر 
از مرزهای جغرافیایی بر ذهن و فکر مخاطب 
گذارد.مرزها دیگر خیلی  می نشیند و اثر می 
مرزهای واقعی نیستند و تعریف و روایت از 
هر حادثه بستگی به تسلط، نوع گفتمان، 
نوع روایت، نوع ابزار و نوع قدرت رسانه دارد 

که می تواند اثر بگذارد.
کمیت سرمایه بر مردم تغییر نکرده  حا

است
از طرفی ارتباطات نوع حکمرانی جدید را 
تعریف کرده است. گفته می شود دموکراسی 
مبتنی بر افکار عمومی است و افکار عمومی 
نیز مبتنی بر سرمایه و سرمایه دار است. در 
واقع یک چرخه باطلی شکل گرفته است. 
سرمایه دار ابزار ساخت افکار عمومی را دارد 
و با ابزارش افکار عمومی را شکل می دهد و 
کند و مردم را  مدل حکومت را تعریف می 

کند.  به صحنه می آورد و مردم را اداره می 
از آن طرف مردم دوباره برده سرمایه داری 
کند.  می شوند و سیستم آن ها را مدیریت می 
شاید از مدل جدیدی به نام دموکراسی سخن 
کمیت  کمیت هنوز حا گفته شود ولی حا
کسی با افکار عمومی  سرمایه است. چه 
و با روایت های کالن در دنیا ارتباط دارد؟ 
که سرمایه، پول،  کسی  صاحب سرمایه. 
ابزار، آژانس های رسانه و چیزهای دیگر در 
اختیارش هست. در واقع یک پارادایم مدل 

حکمرانی است. 
بعد از دوره رسانه وارد عرصه دیگری می شویم 
که عرصه ظهور فضای سایبری به عنوان نقش 
غالب رسانه است. قبل از رسانه بودن نقش 
ارتباطی، نقش محتوایی و مدیریتی داشته 
است ولی اینجا نقش رسانه ای آن غالب 
می شود. مثاًل یکی از محصوالتش می شود 
شبکه اجتماعی و در واقع مدل تعامالت و 
کند.  کار رسانه ای را به تعبیری عوض می 
ابتدای ورود شبکه اجتماعی یک تصویری 
از آن درست شد که به آن شبکه اجتماعی 
گویند. در نسل  دوطرفه یا چند طرفه می 
کنید. در نسل  اول رسانه شما فقط تولید می 
کند و مردم بهره برداری  دوم شما تولید می 
کند. در نسل سوم دوطرفه تولید صورت  می 
گیرد و در نسل چهارم در این فضا همه  می 
تولیدکننده هستند. همه در حال تولید 

محتوا هستند.
ظهور مفهومی به نام جنگ شبکه های 

اجتماعی
در این مدل هم می بینید مدل حکمرانی 
ثابت است و دوباره ابزار آن عوض شده است. 
که جلوتر می آییم مثاًل در اعتراضات  کمی 
جلیقه زردها در فرانسه یا اغتشاشاتی 
کشورها مانند ایران، عراق،  که در برخی 
گر ماجرا را موشکافی  سوریه، لبنان و ...، ا
کنیم، با وجود تمامی ادعاها در مورد  می 
آزادی رسانه  ها و جریان اطالع رسانی، 
حقیقت آن است که ساختاری در فرادست 
مشغول مدیریت این اطالع رسانی است 
کند.  و اهدافی در پشت پرده را دنبال می 
دانشمندان علم ارتباطات امروز از مفهومی 
به نام جنگ شبکه های اجتماعی نام برده 
گویند همین شبکه آزاد و مردم محور  و می 
به نام شبکه اجتماعی، می تواند در کنترل 
صاحب فناوری و پلتفرم و زیرساخت قرار 
کارگیری مردم در جهت  بگیرد و دوباره به 
منافع سرمایه داری رقم بخورد. تنها با این 
که این دفعه مردم در زمین بازی  تفاوت 

کنند. دیگری بازی می 
از این مثال ها می خواهم این طور نتیجه 
بگیرم که ابزار مدل حکمرانی عوض می شود 
ولی باألخره سرمایه داران همیشه باال 
هستند و هر نوع تکنولوژی را آن ها پرورش 
و توسعه می دهند و استراتژی تکنولوژی 
کنند. اینکه ما چه  را آن ها تدوین می 

5۶
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400

ی 
بر

سای
د  

افن
پد

 

که محتوای به  کلیدی آن ها این بوده  کنند.یکی از قوانین  قوانین ویژه  داخلی تعیین 
ک گذاشته شده توسط سیاستمداران برای گفتمان عمومی مهم است.در همین  اشترا
کرده اند در رابطه با مقررات مربوط به  راستا پلتفرم هایی نظیر فیسبوک و توییتر اعالم 
کاربران به شخصیت های مهم از جمله رییس جمهور آمریکا آزادی عمل بیشتری خواهند 
گیری ویروس کرونا اوضاع به شکل قابل مالحظه ای تغییر کرده  داد.اما از زمان آغاز همه 

و این شرکت ها اقدامات بیشتری علیه رهبران دنیا انجام داده اند."
شبکه بی بی سی در راستای اثبات ادعای خود مثالهای زیر را برجسته ساخته است:

"در ماه مارس، فیسبوک و توییتر پیام های ژائر بولسونارو، رییس جمهوری برزیل و نیکوالس 
مادورو، همتای ونزوئالیی اش را به دلیل ترویج اطالعات نادرست در رابطه با بیماری 
کنشی مشابه علیه رییس جمهور آمریکا  کردند.در ماه مه هم توییتر وا ک  کووید-19 پا
انجام داد ویکی از پست های او را به دلیل ستایش خشونت زیر یک پیام هشدار به کاربران 
کنش به اعتراضات "جان سیاهان مهم است"، نوشته بود: " وقتی  پنهان کرد. ترامپ در وا
غارت شروع شود، تیراندازی هم آغاز خواهد شد."" مت ناوارا، کارشناس حوزه شبکه های 
گوید مسدود شدن حساب های کاربری  ترامپ، سرآغاز "رویه ای کلیدی"  اجتماعی می 
گران  در نحوه نظارت این پلتفرم ها بر کاربران و پست هایشان خواهد بود.برخی تحلیل 
معتقدند این اقدام می تواند نقطه  عطفی برای تعدیل محتوا در حوزه فناوری در سراسر 
گوید این اقدامات از تغییر  جهان باشد.ویتنی مریل، وکیل و کارشناس حوزه فناوری  نیز می 
موضع غول های فناوری در رابطه با تعدیل محتوا حکایت دارد: " قوانین و خط مشی های 
کنند و این امری طبیعی است. اما آن ها  شبکه های اجتماعی با گذر زمان تحول پیدا می 
به طور مداوم و یکسان در سراسر جهان اعمال نمی شوند. به نظرم حذف رییس جمهور 

کسازی رفتارهای مشابه در سطح جهانی باشد." می تواند آغاز پا
تی که رسانه های غربی پاسخ نمی دهند  سواال

شبکه بی بی سی و دیگر رسانه های غربی، به دغدغه ها ، نکات و سواالت اساسی و مهم 
در خصوص اقدام اخیر توئیتر، فیسبوک، یوتیوب و شبکه پارلر) در خصوص بسته شدن 

حسابهای کاربری ترامپ( پاسخ نمی دهند:
چرا تا قبل از ششم ژانویه )که شاهد حمله طرفداران ترامپ به کنگره بودیم(، شبکه های 
گرایان افراطی و  کاربری ملی  اجتماعی اقدامی در راستای محدودسازی حسابهای 
نژادپرستان صورت نداده بودند؟ حتی در جریان برگزاری تظاهراتهای گسترده در آمریکا 
ج فلوید جوان سیاهپوست آمریکایی نیز چنین محدودیتهایی  و اروپا بر سر قتل جر

اعمال نشد!
چرا شبکه های اجتماعی در قبال حوادث مشابه و خشونت باری که همزمان در کشورهایی 
خ می دهد، دست  مانند "بالروس" و علیه دولت مستقر در این کشور ) دولت لوکاشنکو( ر

به سانسور حساب های مخالفان نمی زنند؟
گرایان  بر همگان مسجل است که بخش اعظمی از یارگیری جریانهای موسوم به "ملی 
افراطی" ،"نژادپرستان"،" نئونازیستها"،" فاشیستها" و ......از طریق شبکه های اجتماعی 
و طی 6 سال اخیر) از سال 2014- زمان آغاز بحران پناهجویان در اروپا( تا کنون صورت گرفته 

است. چرا تا این زمان، اقدامی در راستای جلوگیری از این روند صورت نگرفته بود؟
چرا تا قبل از برگزاری انتخابات سوم نوامبر سال 2020 و اعالم شکست ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری ، اقدامی در راستای محدودسازی واقعی وی و طرفدارانش در شبکه 
های اجتماعی صورت نگرفته بود؟!  یعنی بسته شدن حساب وی دقیقا زمانی صورت 
گرفت که وی به عنوان رئیس جمهور رسمی و مستقر در کاخ سفید حضور داشته است!

پروسه "نظارت محتوایی" بر شبکه های مجازی، قرار است در آینده ای نزدیک علیه چه 
کسانی و به چه بهانه هایی صورت گیرد؟! به نظر می رسد در آینده، موسسان و مدیران 
شبکه های اجتماعی، به بهانه "حفظ آزادی بیان " و " صیانت از ارزشهای بنیادین بشری"، 
هرگونه انتقادی از "ساختار نظام سرمایه داری" یا " نئولیبرالیسم" و " نهادهای آمریکایی-
اروپایی" را سرکوب کرده و حسابهای مربوطه را سریعا مسدود کنند. البته این روند ، تا االن 
کم بوده اما پس از اتفاقات اخیر در آمریکا شدت خواهد  نیز در شبکه های اجتماعی حا
گرفت. به عبارت بهتر، اقدامات سازماندهی شده، دستوری و هدفمند رهبران شبکه 
های ظاهرا مستقل! اجتماعی و مجازی، مقدمه و پیش در آمدی برای بروز اقدامات 
کم بر آمریکا و کشورهای  "سلبی" و" بازدارنده" علیه کل منتقدان نظام و ساختارهای حا
اروپایی محسوب می شود. بنابراین، نباید با پدیده "مسدود شدن حسابهای مجازی 
ترامپ و حامیان آن" به مثابه یک "پدیده طبیعی" برخورد کرد. در این میان، باید مراقب 
آدرسها و نشانه های نادرستی که از سوی رسانه های غربی و کارشناسان فضای مجازی 
کثر این تحلیلگران و کارشناسان، سعی دارند ضمن  در این شبکه ها بیان می شود، بود. ا
ارائه تفسیری وارونه ، اقدام اخیر شبکه های اجتماعی را منبعث از "استقالل آنها در برابر 

نهادهای قدرت" دانسته و آن را مورد تعریف و تمجید قرار دهند!

ادامه از صفحه قبل



تببین الزامات حکمرانی مطلوب سایبری 

 ارتباط با اقیانوس 
و  داشتن یک دریای امن 
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کاری می خواهیم  تکنولوژی را برای چه 
که  کنند. این طور نیست  آنها تعیین می 
کشورهای جهان سوم خلق  تکنولوژی از 
شود و باال برود و حاال آن ها بیایند و آن را در 
کنترل بگیرند. برخی از این تکنولوژی ها هم 
تیغ دو دم هستند یعنی هم فرصت و هم 
تهدید دارند. ابزاری شده که کسی بخواهد 
از سیاست های رئیس جمهور آمریکا هم ابراز 
ناراحتی بکند می تواند در این مدل تکنولوژی 
کدام  نظرش را بگوید و دیده شود ولی هیچ 
کمیت سرمایه بر مردم  این ها تأثیری در حا
کمان  ندارد. ابزارها عوض می شوند اما حا
و محکومین ثابت هستند و تنها وسایل، 

کند. مدل ها و روش ها تغییر می 
راهبرد آمریکا اداره جهان با ابزار فضای 

سایبری است
آمریکایی ها در سند امنیت ملی شان در سال 

گویند اداره جهان با ابزار فضای  2018 می 
سایبری باید صورت بگیرد و این را به عنوان 
استراتژیشان قرار داده اند یعنی می خواهد 
همه دنیا را با ابزار سایبری کنترل کند. از طرف 
دیگر می بینیم وقتی اروپایی ها به آمریکایی ها 
درباره مالکیت و نوع اداره شرکت های اصلی 
زیرساختی اینترنت جهانی مثل شرکت های 
کنند،  آیکان )ICANN( و ... اعتراض می 
گویند این موضوع منافع  آمریکایی ها می 
حیاتی امریکا است و درباره آن به هیچ وجه 
کنیم. این  کره نمی  با کسی صحبت و مذا
یعنی فضای سایبری دارد همه گیر می شود 
گر ما اختیار آن را به دیگران هم بدهیم  ولی ا
کی و قدرت را توزیع  دیگر می شود اشترا
کند. آن  ها اصاًل تمایل به توزیع قدرت  می 
گویند همه قدرت از جمله همه  ندارند و می 
زیرساخت اینترنت جهان باید دست آمریکا 

باشد. حتی اروپایی  ها به این جمع بندی 
رسیدند که فضای سایبر، ارتباطات، آزادی، 
لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی همه خوب 
است ولی همه این ها دارند تحت سلطه 
کم به این نتیجه رسیدند  کم  می روند و 
که مدل حکمرانی باید عوض شود و به 
گرایی در فضای سایبر  تعبیری نگاه ملی 

دارد قوت می گیرد.
 Cyber Territory تعبیری وجود دارد به نام
یا قلمرو سایبری که مدل حکمرانی در این 
قلمرو تعریف می شود. یک تعبیر دیگر به نام 
Cyber Nationalizing به معنی تعریف قلمرو 
ملی در فضای سایبری نیز مطرح است. چون 
همه دارایی ها - دارایی به مفهوم عام آن 
یا همان asset – با ماهیت سایبری که در 
حال حاضر ابعاد گسترده ای یافته است در 
اقیانوس بزرگی به نام جهان سایبری سرازیر 
می شود که تمام ورودی ها، خروجی ها، انبار 
و صندوقچه های آن دست امریکاست. 
خیلی ها حاضر نیستند دارایی هایشان را 
در چنین فضایی بگذارند و مرزهایی برای 
کنند. در این اقیانوس دریا،  خود تعریف می 
دریاچه، جزیره خاص و حتی استخر برای 
کنند؛ یعنی فضای  خودشان تعریف می 

محدود تحت مدیریت و نظارت.
حکمرانی ملی سایبری دغدغه کشورهای 

مستقل جهان
کار را اولین بار چینی ها انجام دادند.  این 
چینی ها آمدند در دنیا یک نوع اینترنت چینی 
خلق کردند که البته این مسئله موافقان و 
گویند این یعنی  مخالفانی دارد. یک عده می 
مخالفت با آزادی افکار عمومی. در صورتی 
که آن  طرف ماجرا هم یعنی همه چیزتان را 
به غربی ها بدهید. در میان این دوگانه  که 
آیا جهانی باشیم یا ملی باشیم حادثه کرونا 
کرد. در اروپا  هم حقایقی را برای ما اثبات 
دیدیم که اصل کار، نهادهای ملی هستند و 
حتی در اتحادیه اروپا کشورها از هم ماسک 
کردند و حاضر نبودند در شرایط  دزدی می 
اضطراری به هم کمک کنند. یعنی مرزهای 
جغرافیایی میان ایتالیا، فرانسه، انگلیس و 
... واقعی هستند علی رغم اینکه تا حدی در 
اتحادیه اقتصادی اروپا و اتحادیه سیاسی 
اروپا حل شده اند. رئیس جمهور فرانسه در 
گوید که  کنفرانس امنیت سایبری پاریس می 
اینترنت در دنیا دو جور است: کالیفرنیایی 
گوید یکی جهانی و یکی  و چینی. یعنی می 
گوید ما هم باید یک  ملی است. سپس می 
اینترنت اروپایی داشته باشیم. یعنی ما 
هم باید دنبال یک مدل حکمرانی و تعریف 
یک قلمرو سایبری برای خودمان در اروپا 
باشیم وگرنه اختیار افکار عمومی خودمان 
را هم نداریم و کنترلی روی پول، اقتصاد و 

سیاستمان نخواهیم داشت.
پس در اینجا دو جریان وجود دارد. یکی 
که آمریکایی ها هستند و  کم  جریان حا

استراتژی هایشان مشخص است یک 
جریان هم کشورهای دیگر به غیر از امریکا 
هستند؛ از اروپا گرفته تا روسیه و چین و ... . 
بعید است کشورهایی که برای استقاللشان 
ارزش قائل هستند در برابر این جریان 
کشورهای تابع  تسلیم شوند و بپذیرند. 
که هیچ هویت مستقلی برای خود تعریف 
گذریم. ولی مثاًل اروپا،  نکرده اند از آن ها می 
چین، ایران، هند، روسیه این ها که در دنیا 
گفتن  استقالل دارند و حرف هایی برای 
دارند حتمًا تسلیم نمی شوند و دنبال تعریف 
مدل  حکمرانی خودشان هستند. تعریف 
رویکرد ملی یا قلمرو و مدل حکمرانی ملی 
در فضای سایبری در حال تبدیل شدن به 
یک رویکرد جهانی است و همه کشورهای 
مستقل و دارای فهم درست از استقالل در 
کنند. در مدل  دنیا این مسئله را دنبال می 
آمریکایی ها تمام نرم افزارها و سخت افزارها 
کلی به طور متمرکز دارند از مرکز  به صورت 
گیرند، همه  اینترنت جهانی دستور می 
کنترل دولت ها  گریز هستند و از  کنترل 
کنند، همه شان درون رگوالتوری  فرار می 
هستند، همه شان طرفدار این هستند که 
هیچ دولتی روی آن ها تسلط نداشته باشد 
و یک حکومت واحد باشد که آن حکومت 

آمریکایی هاست.
آمریکا به دنبال امریکنیزیشن جهان 

است
گر زورشان برسد جهانی  آمریکایی ها ا
گلوبالیزیشن )Globalization( را  شدن و 
امریکنیزیشن )Americanization( تعریف 
ن  کنند. یعنی از دید آنها آمریکایی  شد می 
مساوی با جهانی شدن است. طبیعتًا نه به 
لحاظ فلسفی، دنیا این را پذیرفته است نه 
به مفهوم عملی کسی آن را می پذیرد. یک 
جدالی بین آن ها و دیگران است. در جدال 
دو مدل حکمرانی در دنیا، ما طرفدار ارتباط 
با اقیانوس و داشتن یک دریای امن در 
گوییم ارتباط  فضای اینترنت هستیم. نمی 
نداشته باشیم. در دانش، فرهنگ، علم، 
تمدن و تماس اجتماعی با همه جای دنیا 
ارتباط داشته باشیم ولی جلوی تسلط، 
استیال، کنترل و زیر سلطه رفتن را بگیریم. 
به تعبیری با تعریف یک مدل حکمرانی، 
کشور را در فضای  استقالل ملی درونی 

سایبری تأمین کنیم.
گر استقالل برای ما مهم  پرسش: در واقع ا
است مفهوم استقالل سایبری یک مفهومی 

است که امروز باید دنبال کنیم.
کند.  همه چیز دارد ماهیت سایبری پیدا می 
گفتند e-trade یعنی تجارت  روزی می 
گفتند  الکترونیک، e-book و .. . بعد از مدتی  
e-everything یعنی همه چیز الکترونیک. 
اآلن همه چیز سایبری شده است. کشورها 
با سرعت کم وزیاد دارند به این سمت جلوتر 
می روند. در واقع زندگی شان در فضای 
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سایبر است. در نتیجه استقالل شان هم 
در فضای سایبر تعیین می شود.

آمریکا می خواهند رمز ارزهای را تحت 
کنترل درآورند

به عنوان مثال به رمز ارزها و پول های 
گر این مدل رمز  کردید. ا دیجیتالی اشاره 
ارز درون همین تکنولوژی ها جلو برود، هم 
فرصت ها و هم تهدیدهایی در آن نهفته 
است. ما یک صحبتی در مورد فرصت های 
گر رمز ارزها در  رمز ارز داشتیم مبنی بر اینکه ا
راستای همین الگوهایی که هست که طرف 
کننده بتوانند مستقیم و  گیرنده و دریافت 
ج از کنترل هر بانکی، چه بانک مرکزی  خار
ما چه بانک مرکزی جهانی، پولشان را تبادل 
کنند تمام نظام پولی دنیا و نه فقط ما عوض 
می شود. آمریکایی ها که می خواهند ما را 
تحریم کنند با دالر می خواهند تحریم کنند 
و دالری که می خواهند در چرخه اقتصادی 
گر  بگذارند باید از بانک مرکزی امریکا بگذرد. ا
قراراست پولی از طرف خریدار به فروشنده 
منتقل شود بدون عبور از چرخه بانک 
مرکزی ها یعنی امریکا دیگر تسلطی در دنیا 
نخواهد داشت. این از حوزه های فرصت 
محورش است. به شدت آمریکایی ها دنبال 
کنند تا  که راه حل هایی پیدا  این هستند 
کنترل درآورند.  بتوانند رمز ارزها را تحت 
در درون این تالطمات و روند تکنولوژی 
فرصت های زیادی هم به وجود می آید. 
کشوری بخواهد برای خودش در این  گر  ا
فضا حوزه ملی تعریف یا به لحاظ سایبری 
استقاللش را بازتعریف کند حتمًا فرصت های 
زیادی در آن هست. با نگاه ملی به فضای 
گر  سایبری به نظر من کاماًل شدنی است. ا
هوشمند و با حوصله و دقیق باشیم کاماًل 
شدنی است و ما می توانیم از همه مزایای 
ر  کث فضای سایبر استفاده کنیم و تقریبًا از ا

بالیا و مشکالتش مصون باشیم.
پرسش: یک چالشی که اینجا وجود دارد 
این است که ما با افکار عمومی طرف هستیم 
و مدام دارند این را در افکار عمومی تبلیغ 
کنند که شما تحت کنترل دولت هایتان  می 
هستید ولی مدیریت رسانه با شبکه های 

اجتماعی غیرمتمرکز می شود و تحت کنترل 
شما در می آید و با پول دیجیتال اقتصاد 
غیرمتمرکز می شود و در اختیار مردم قرار 
گویند قرار است  گیرد. یعنی مدام می  می 
این کنترل دست مردم بیفتد. در چنین 
بازی رسانه ای هر دولتی بیاید صحبت از 
کنترل و فضای مجازی و پول دیجیتال بکند، 
در یک بازی از پیش تعریف شده قرار می 

گیرد که بازنده آن مشخص است.
دولت و حکومت دو تعریف دارند که ما هر 
 Government .گیریم دو را یکی فرض می 
گیریم و به آن حکومت  و State را یکی می 
گوییم. یک رابطه ای بین حکومت و  می 
مردم وجود دارد. مردم برای چه حکومت 
می خواهند؟ برای تولید امنیت، تأمین 
نیازمندی ها و دادن خدمات مورد نیاز آن ها 
گر دولتی باشد  حکومت می خواهند. حاال ا
که نتواند این خدمات را بدهد علی القاعده 

دیگر نامش دولت نیست.
فرض کنید شما امروز چند میلیارد تومان 
کردید.  پول دارید و آن را تبدیل به رمز ارز 
کنید صبح بلند می شوید  شب استراحت می 
کنید و می بینید  سیستم خود را روشن می 
سرمایه شما دود شد و به هوا رفته است. 
کند؟ منی  کمکتان  کسی باید  حال چه 
کسی هستم از  که پولم رفته است دنبال 
کند و آن را به من برگرداند  من حمایت 
کیست؟ حکومت.  کننده  اما آن حمایت 
من به او رأی و اختیار داده ام تا امنیت 
کند. یکی از  من و دارایی هایم را تضمین 
امنیت ها امنیت اقتصادی است و مردم 
می خواهند حکومت از مال و دارایی شان 

حفاظت کند.
گوید برای اینکه بتوانم از تو حفاظت  دولت می 
کنم وصل  کنم باید به کسی که من تأیید می 

شوید که این یعنی رگوالتوری. 
گر فرزند یک خانواده  در بعد فرهنگی ا
کانال یا سایت خبری،  در اثر تشویق یک 
خودکشی کند، تکلیف آن خانواده چیست 
و باید به کجای شکایت ببرند؟ چه کسی 
به این صفحه مجازی اجازه داده به یک 
بچه 12، 13 ساله خودکشی یاد دهد؟! پس 
باید جامعه امن باشد. امنیت جامعه را از 
چه کسی باید خواست؟ طبیعی است که از 
دولت و حکومت. باألخره باید دولت در تولید 
امنیت اقتصادی، جانی و روانی موفق باشد. 
اصاًل از اساسی ترین وظایف دولت و حکومت 
که نتواند  تأمین امنیت است و حکومتی 

امنیت تولید کند حکومت نیست.
حاال امنیت در فضای مجازی چطور تولید 
می شود؟ باید تنظیم مقررات یا رگوالتوری. 
کننده  یعنی تولید محتوا و شخص تولید 
کار استفاده  که برای این  آن و نرم افزاری 
می شود مشخص و دارای کد شناسایی و 
همه در چارچوب مقررات و ضوابط که اهل 
فن تدوین کرده اند فعالیت کنند. این کارها 

یعنی رگوالتوری یعنی قانون یعنی امنیت 
یعنی حکومت.

توری تخصصی و مدرن در  نیازمند رگوال
فضای مجازی هستیم

گفتمان و درک  این  به  باید  بنابراین 
برسیم که برای تامین آزادی و امنیتمان، 
گر آزادی  چارچوب هایی را بپذیریم. ا
می خواهیم باید یکسری محدودیت ها را 
گر امنیت می خواهیم هم همین  بپذیریم. ا
گر می خواهیم ایمن رانندگی کنیم  طور. ما ا
باید به مقررات راهنمایی و رانندگی احترام 
بگذاریم و محدودیت های قانونی را بپذیریم. 
مثاًل یک آدم مست یا کسی که به سن قانونی 
نرسیده حق رانندگی ندارد چون ممکن 
است جان دیگران را به خطر بیندازد. این 
ضرورت وجود دولت و حکومت است. پس 
کنترل دولت ها را  اینکه امریکا می خواهد 
کند یعنی می خواهد دنیا را بهم  محدود 
بزند و برای خودش منافع کسب کند. این 
رویه را طبیعتًا هیچ دولتی نمی پذیرد نه 
آمریکایی ها نه اروپایی ها نه شرقی ها و نه 
غربی ها.  این واقعیت هایی است که باید 
گاه کرد. به تعبیری  جامعه را نسبت به آن آ
وقتی تکنولوژی نو می آید باید فرهنگ استفاده 
از آن در کنار ضوابط، الزامات و رگوالتوری 
که امروز  گرفته شود. چیزی  کار  آن  هم به 
نیازمند آن هستیم رگوالتوری تخصصی و 
گر این را  مدرن در فضای مجازی است که ا
درست تعریف کنیم همه چیز قانون و قاعده 
خواهد داشت. دنیا با تعیین قانون و مقررات 
گونه  اداره می شود. فضای سایبری هم این 
است. اینکه چه چیزی خالف و چه چیزی 
درست است باید با ارجاع به قانون مشخص 
شود. قانونی که منافع ملی و استقالل کشور 
کند. چون  را در فضای سایبری تامین می 
که  ماهیت فضای سایبری همین است 

اجازه این کار را نمی دهد.
گر عالمانه نگاه کنیم فرصت ها  در همین فضا ا
را خواهیم دید. رمز ارز انواع و اقسام دارد 
گر رمز ارزی متناسب با نیازهای ما باشد  ا
برای ما فرصت است. طبیعتًا باید برای آن 
راه حل پیدا کرد. آیا ما پول ملی می خواهیم 
یا خیر؟ آیا باید ریال را جمع و کاًل با دالر معامله 
گوییم  گر این حرف درست باشد می  کنیم؟ ا
کیست؟ دست بانک مرکزی  دالر دست 
آمریکا است. آیا او همه منافع ما را تأمین 
کند؟ طبیعتًا خیر. پول ملی بخشی از  می 
امنیت اقتصادی مردم است. پس باید پول 
ملی داشته باشیم. ارتقاء و امنیت و ارزش 
پول ملی باید حفظ شده باشد و تکلیفش 
مشخص باشد. ما می توانیم با استراتژی 
خاصی از قابلیت رمز ارز به عنوان پول )رمز 
کنیم و نفت را  ارز( بین المللی استفاده 
پشتوانه آن قرار دهیم. می توانیم با برخی از 
کشورهای همسو )ارز رمز بین المللی واحد( 
کنیم. خودمان هم به لحاظ فنی  تولید 

که بتواند  کنیم  و تخصصی آن را حمایت 
انجام شود. آن موقع خودمان می توانیم 
صاحب یک پول بین المللی کالن باشیم و 
کارهایمان را انجام دهیم، اینها همه فرصت 
است. ضمن اینکه باید رابطه اش را با پول 
ملی تعریف کنیم. چطور پول ملی به پول 
بین المللی تبدیل شود و برعکس. چطور 
ارزشش حفظ شود و حتی ارتقاء یابد. این 

کاماًل شدنی است.
که به نظر شما  پرسش: یعنی راهبردی 
که ما پول دیجیتال  می رسد این است 

ملی ایجاد کنیم؟
ما می توانیم با پشتوانه نفت یا سایر دارائی های 
ملی، رمز ارز ملی داشته باشیم و می توانیم رمز 
ارز مشترک بین المللی با کشورهای همسو 
کار نیازمند مقدمات  داشته باشیم. این 
کوسیستم  بسیاری است. ما فضایی به نام ا
گر قرار باشد رمز  رمز ارزها تعریف کردیم که ا
ارز داشته باشیم نیازمند چه الزاماتی است. 
مثاًل یک بانک مرکزی دیجیتال می خواهیم 
که برنظامات رمز ارز تسلط داشته باشد. 
همچنین نیازمند یک مجموعه  رگوالتوری 
هستیم که قوانین و مقررات رمز ارز را متناسب 
با الزامات خودمان تنظیم کند. یک مجموعه 
سخت افزار هم برای فرآیند تولید و تبدیل نیاز 
است. یک مجموعه نرم افزار و مجموعه ها 
و شرکت های پیمانکار خدماتی و مشاوره 
هم می خواهیم که باید به کارگرفته شود. 
همچنین باید دانش تخصصی و رشته ای 
برای این موضوع در دانشگاه تدریس 
شده و به تربیت نیروی انسانی بپرداخته و 
دانشگاه های ما در رشته های مختلف فنی، 
مالی و اقتصادی درباره این موضوع به بحث 
و تبادل نظر بپردازند. مهمتر از همه نظام رمز 
ارز نیازمند یک مدیر است. به عبارت بهتر 
هر آنچه برای نظام پولی و مالی ما مبتنی بر 
اسکناس و ریال وجود دارد باید برای نظام 

رمز ارز نیز ایجاد شود.
الزامات ایجاد رمز ارز ملی

بنده پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه کردم 
که شما می توانید یکی از بانک های کشور 
را به عنوان بانک مرکزی دیجیتال در نظر 
که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت  بگیرید 
کند و در همه بانک ها به تدریج در آموزش، 
مقررات، سخت افزار و نرم افزار و شرکت های 
پیمانکاری، سیستم های کمکی و ... کار 
کند. سپس این روند منجر به تشکیل یک 
بسیج علمی و تخصصی در حوزه رمز ارز شود 
تا بتوانند درباره آن اظهارنظر کنند و پایه های 
دانشی و تکنولوژی ما باالتر بیاید و در بازه 

زمانی مناسب از آن استفاده کنیم.
پرسش: با توجه به اینکه اینترنت جهانی 
تحت کنترل آمریکاست ما می توانیم در این 
زمینه وارد شویم یا باید درباره شبکه ملی 
اطالعات هم فکر کرده باشیم؟ از طرفی 
بحث راه اندازی اینترنت ماهواره ای نیز 



جدی است و شبکه ملی اطالعات را به 
چالش می کشد.

این ها همه مسائلی متصل به هم هستند. آن 
مدل حکمرانی که مدل ملی است این است 
که ما یک دریایی باشیم که کشورهای همسو 
هم می تواند جزء آن تعریف شود. با اقیانوس 
ارتباط داشته باشیم ولی استقالل خودمان 
را هم در آن حفظ کنیم. این طور نباشد که 
هر کسی در آن وارد شده و همه سیستم ها 
م  را به هم بزند. بحث اینترنت ماهواره ای ه
بسیار مهم و مفصل است که در این گفت وگو 
مجال و فرصت پرداختن به آن نیست و یک 

بحث مفصل را می طلبد.
کوین  پرسش: در رابطه با ارتباط بیت 
NSA شواهد و اطالعاتی  با سازمان 

دارید؟
حدسیاتی هست ولی مدارک و استنادات 
که راجع به این  می خواهد. دوستانی 
کنند و ممکن است  موضوع صحبت می 
گویند چون تسلط  تحلیل هم ارائه کنند می 
NSA روی اینترنت وجود دارد بنابراین 
ج از آن سیستم  این ها نمی تواند خار
شکل بگیرد. این یک نگاه تحلیلی به 
که  مسئله است. یک نگاه هم این است 
که بتواند  NSA به آن اندازه قوی نیست 

کند، چون ما شاهد  کنترل  همه دنیا را 
این هستیم استراتژی های امریکا در دنیا 
به شدت و پی در پی غلط از آب درمی آید. 
مدام به خطا می رود و مدیران عالی آنها 
با هم درگیر می شوند. رؤسای جمهورش 
بر سر سیاست های غلط به هم بدوبیراه 
گویند. پس ما نمی توانیم بگوییم هرچه  می 
NSA گفت و نوشت محقق می شود. خیلی 
از راهبردهایشان عملی نشده پس معلوم 
است که بسیاری از آن ها غلط است. بنابراین 
در حد ادعا می تواند مطرح باشد ولی اثبات 

آن تا اندازه ای مشکل است.

پرسش: از طرفی هم پروژه ای جهانی 
که بعد از 12 سال هنوز مشخص  است 
کجاست. در نتیجه به  نیست مرکز آن 
نظر می رسد یک نهاد اطالعاتی و امنیتی 

پشت ماجرا است.
کردم در رمز ارز هم  که عرض  همان طور 
فرصت و هم تهدید وجود دارد. ما نمی توانیم 
به پدیده ها نگاه کامال سیاه و سفید داشته 
باشیم و هر پدیده ای را محکوم به توطئه 
گویم وقتی شما سوار و  بدانیم. من می 
مسلط به یک تکنولوژی می شوید در آن 
که می توانید  فرصت های بسیاری است 
استفاده کنید. ابتدا به شبکه های اجتماعی 
این طور نگاه می شد ولی بعد مشخص شد 
فوایدش بیشتر از مضراتش است. در حوزه 
رمز ارز هم همین طور است یعنی قابلیت ها 

در آن خیلی زیاد است.
حقیقت آمریکا ساختمان های مجلل 

سربه فلک کشیده نیست
کلی دو تفکر وجود دارد. تفکر اول  به طور 
کنترل امریکا است و او  اینکه همه چیز در 
کند.  همه چیز را در کنترل دارد و اداره می 
این تفکر یعنی امریکا خداست. یک تفکر 
کند  گوید امریکا تالش می  دیگر است که می 
همه را کنترل کند ولی به صدها دلیل اغلب 

برآوردهای امریکا غلط از آب درمی آید و 
استراتژی، اعمال و اجرای آن غلط است و 
اساسًا نمی تواند برآورد واقعی داشته باشد. 
کثر صحنه ها شکست  بارها دیده ایم که در ا
خورده است. مقام معظم رهبری فرمودند 
در مناظره بین سران آمریکا برای ریاست 
جمهوری، پشت پرده امریکا و واقعیات 
که از اینجا  آن دیده می شود. چیزهایی 
نمی بینیم آنجا دیده می شود. وضعیت 
گرسنگی،  اقتصادی، فقر، بی سوادی، 
تبعیض نژادی، بی عدالتی، حقوق بشر و 
فرهنگ در آمریکا اسفبار است و حقیقت 

آمریکا ساختمان های مجلل سربه فلک 
کشیده نیست، این  همه فقر و بیکاری و 
گذاری غلط است.  بدبختی ناشی از سیاست 
کسی انجام  گذاری غلط را چه  سیاست 
که مدعی هستند  می دهد؟ همین هایی 
می خواهند دنیا را اداره کنند. می آیند زور 
گویند و کسانی که از آن ها زور بپذیرند  می 
گر نپذیرند  تحت سلطه شان می روند و ا
با آن ها درگیر هستند. موضوع امریکا و 
صهیونیست ها مهم هستند ولی از خدا 
مهم تر نیستند. یعنی این قدر بزرگنمایی 
نکنیم. هر چه بدی است متعلق به این ها 
است ولی این طور نیست که این ها بنشینند 
همه جای دنیا را برنامه ریزی کنند و اراده 
ما اثر نداشته باشد. حتمًا اثر دارد و برخورد 
کنیم. در توطئه شناسی باید دقیق و  می 
منطقی بود. مقام معظم رهبری تعبیری 
از دشمن دارند و می فرمایند دشمن را 
نه آن چنان متوهمانه دستکم بگیرد و نه 
آن چنان بزرگ کنید که خودتان هم از آن 
بترسید. یک نگاه و برآورد واقعی و دقیق از 
توان و قدرت دشمن داشته باشیم. واقعی 
یعنی بشود بشمارید، استدالل کنید، دقت 
داشته باشید و هر حرفی می زنید مدرکی 
پشتش باشد وگرنه ما دچار طراحی دشمن 

موهوم برای خود می شویم.
همه ابزارهای الزم برای حکمرانی قدرتمند 

سایبری را در اختیار داریم
بنده معتقدم فضای سایبری یک پارادایم 
جدید در دنیا است. مدل حکمرانی، 
استقالل، حکومت، شغل، زندگی و همه را 
تحت تأثیر خودش قرار می دهد. یک الزام 
برای همه حکومت هاست که بنشینند و 
منطبق با اهداف و منافع ملیشان نسبت 
به این پارادایم و تحوالت خودشان آن را 
کنند و یک بازتعریف از  تعریف و تنظیم 
منافع ملی، استقالل سیاسی، حقوق 

اساسی مردم و مقوالتی از این قبیل داشته 
باشند. به تعبیر رهبر معظم انقالب در این 
زمینه تولید قدرت کنند وگرنه حتمًا تحت 
گیرند. ما همه ابزارهای الزم  تسلط قرار می 
را برای تولید قدرت و تعریف یک فضای 
کاماًل مقتدرانه در فضای سایبری برای 
حکمرانی خودمان داریم. به واقع هیچ 
نقطه ضعفی در زیرساخت ها و مؤلفه های 
قدرت نمی بینم. البته در مدیریت و 
برنامه ریزی مشکالتی داریم که باید آن را 
ساماندهی کنیم و ایرادات را برطرف کنیم. 
ولی تقریبًا ما همه ابزارهای الزم را داریم. 
اصل قدرت سایبری، نیروی انسانی است. 
بعد از آن دانش در رشته های مختلف 
است. ما نیروی انسانی بسیار خوب و 
شایسته ای از نظر آمار کمی و کیفی داریم. 
در هر حوزه ای که ورود کردیم ثابت کردیم 
می توانیم. نمونه آن توان دفاعی و موشکی 
ماست. همه این ها دانش می خواهد و این 
دانش داخل کشور تولید شده است. این 
یک معجزه در دنیا است. یعنی ما همه 
ابزار دانشی را داشتیم، محصول تولید 
کردیم و این را در عمل اثبات کردیم. این 
نقطه ای است که می تواند وجود توانایی 
را اثبات کند. ولی ما در حوزه هایی مانند 

خودروسازی ملی، شبکه اجتماعی ملی 
و مواردی از این قبیل به نقطه مطلوب 
نرسیده ایم. علت نتوانستن نیست بلکه 
علت آن فقدان اراده کافی است. نخواستن 
از جنس برنامه و استراتژی است. یک برنامه 
جامع و یک استراتژی متمرکز و همگرا که 
همه مؤلفه های قدرت ملی را در آن حوزه 
متمرکز کند که هنوز اراده ای برای آن شکل 
نگرفته است. آن اراده شکل بگیرد من 
کما  معتقدم ما همه ابزارهایش را داریم 
اینکه در حوزه های دیگر این کار را کردیم 

و نشان داده ایم که می توانیم.
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رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی 
شریف و عضو حقیقی شورای عالی 
فضای مجازی است که از اسفند ماه سال 
1390 با حکم رهبر معظم انقالب به عضویت 
در این شورا منصوب شد. جلیلی از جمله 
صاحب نظران در موضوع چارچوب های 
حکمرانی سایبری کشور است که برهه های 
مختلف بر استقالل و نظارت بر فضای سایبری 

کید کرده است. و مجازی تأ
نشریه عماد برای تبیین سیاست های 
کم بر فضای سایبری، توسعه شبکه ملی  حا
اطالعات و پیام رسان های بومی و ضرورت 
توجه به پدافند سایبری، با این عضو شورای 
گو کرده است که  عالی فضای مجازی گفت و 

مشروح آن را در ادامه می خوانید:
استقالل در فضای سایبری و مجازی در 
توسعه و پیشرفت کشورمان چه جایگاهی 
دارد و خودکفایی در این حوزه، کشور را از 

چه تهدیداتی مصون می دارد؟
وقتی از استقالل حرف می زنیم؛ یاد شعار 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی می افتیم 
که انقالب اسالمی بر پایه این شعار به پیروزی 
رسید و جمهوری اسالمی به منظور فراهم 
کردن استقالل کشور و آزادی مردم بنا شد. 
وجوه استقالل بسیار گسترده و متنوع بوده 
و در مباحث، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
ارزشی و نظامی توجهات خوبی به مسئله 
استقالل شده که از همه این موارد مهم تر، 
گر بعد  که ا بعد سیاسی استقالل است 
سیاسی استقالل محقق شود، بقیه ابعاد 
قابل تحقق است. این بدان معنی نیست 
که حتما محقق می شوند بلکه باور و اعتقاد 
آن وجود دارد و در صورت امکان می تواند 

عملیاتی شود.
گر در 40 سال گذشته، مردم طعم استقالل  ا
را در فضای فیزیکی و واقعی چشیده باشند 
یعنی در رویکردها، تصمیمات، معیارها و 
قوانین، استقالل عملیاتی شده است همین 
بحث را ما در فضای مجازی و سایبری هم 
داریم چون فضای مجازی دوگانه فضای 
واقعی است که داشتن استقالل در فضای 
مجازی، رویکردها، باورها و راهبردهای 

خودش را دارد. 

گر رویکرد نظامی کشور، به واسطه استقالل  ا
سیاسی باعث شده که در بخشی از صنایع 
دفاعی خود اتکا شویم؛ همین موضوع در 
استقالل فضای مجازی هم متصور است یعنی 
صنایع دفاعی در فضای واقعی، کارکردی 
کمیت واجب هستند و  دارند که برای حا
معادل همین استقالِل حقیقی، مؤلفه های 
نرم افزاری و پلتفرمی در فضای مجازی 
گر محقق نشود؛ استقالل  وجود دارد که ا

سایبری عملیاتی نشده است.

که مؤلفه های قدرت در فضای  شکلی 
کنند، با بروز این پارامترها  مجازی بروز می 
در فضای واقعی بسیار متفاوت است ما 
در فضای واقعی نیروی انسانی و ابزارآالت 
جنگی داریم که معادل همین مؤلفه ها، 
ابزار قدرت و دفاع در فضای سایبر وجود 
دارد. پارامترهای استقالل و خود اتکایی 
در فضای مجازی، نرم تر و در فرمت 
نرم افزاری هستند پس ادوات حکمرانی 
سایبری و استقالل مجازی هم متفاوت 

که این ابزارها در  که تا زمانی  خواهد بود 
کمیت نباشند؛ استقالل مجازی  اختیار حا

محقق نمی شود.
در دهه گذشته مسئوالن کشور به استقالل 
در حوزه مجازی باور نداشتند. به غیر از مقام 
معظم رهبری که فهم دقیقی از پارامترهای 
کم بر فضای مجازی دارند؛ دیگر مسئوالن  حا
رده باالی کشور، به این موضوع حساس، 
گر موضوع  بی توجه بودند و نپذیرفتند که ا
گرفته  استقالل در فضای سایبر جدی 

گفتگوی عماد با دکتر رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی

 استقالل در فضای مجازی
 بستر تولید قدرت ملی

شبکه ملی اطالعات؛ توسعه اینترنت در جغرافیای ایران اسالمی
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نشود؛ کشور در حوزه مجازی مورد اشغال 
گیرد که متأسفانه در حال حاضر،  قرار می 
از فضای مجازی  بخش قابل توجهی 
کشور، تحت اشغال بیگانگان قرار دارد. 
باید در دولت جدید به موضوع استقالل 
گر  و تاب آوری مجازی توجه ویژه شود که ا
استقالل سایبری برنامه ریزی و عملیاتی 
شود؛ به دنبال آن، استقالل در فناوری و ابعاد 

نرم افزاری هم محقق خواهد شد.
کردید؛ برخی  به موضوع فناوری اشاره 
معتقدند ورود فناوری به کشور در تقابل با 
پدافند سایبری قرار دارد. تحلیل شما  در این 
خصوص چیست و چگونه می توان در عین 
ورود تکنولوژی های مجازی و نرم افزاری، 

به استقالل سایبری رسید ؟
ن و  ا بر ر کا یعنی  ی  یبر سا فند  ا پد
کشور در برابر  زیرساخت های مجازی 
حمالت دشمن مقاوم باشند، ضربه 
نپذیرند و آسیب پذیری زیرساخت های 
حوزه مجازی به حداقل برسد. پدافند 
سایبری هیچگونه تعارضی با ورود و تولید 
فناوری ندارد. تولید فناوری های داخلی که 
همسو و هم جهت با پدافند در حوزه سایبر 
گر  است. در مورد ورود فناوری باید گفت؛ ا
بتوانیم مدیریت فناوری را در دست بگیریم 
ما بر فناوری مورد نظر احاطه داریم و بر این 
گر محصول حاصل از فناوری را  اساس، ا
در زمان نیاز وارد کنیم هیچگونه تهدیدی 
کند  کشور را تهدید نمی  نظام پدافندی 
که در سئوال قبل به اشغال  و موضوعی 
فضای مجازی اشاره شد؛ زمانی است که 
هیچ چیزی از ارکان حکمرانی سایبری در 
اختیار ما قرار ندارد؛ یعنی قانون ما در این 
فضا اجرا نمی شود و قانون کشورهای دیگر 
بر کاربران مجازی ایرانی حکمفرماست. 
حتی برخی آموزش های مجازی در این 
ایام با اصول کشورهای دیگر در کشور ما 
گوییم  که می  اجرا می شود و اینجاست 
کشور  اصول پدافند سایبری با قوانین 
سازگار نیست چرا که کشورهای دیگر که 
گاهی خصومتی هم با ملت ایران دارند؛ 
که چه قوانینی در  گیرند  تصمیم می 
پلتفرم های مجازی اجرا شود و این ضوابط 
بدون هماهنگی و اطالع مسئوالن کشور 

پیاده سازی می شود.
در یکسال گذشته شاهد بودیم چند بار به 
زیرساخت های حیاتی کشور حمله شد که 
این حمالت بازتاب سیاسی فراوانی در سطح 
دنیا به دنبال داشت و آسیب پذیری در برابر 
این حمالت نشان می دهد ما در مدیریت 
فناوری های مجازی و زیرساخت های 

ارتباطاتی کوتاهی کردیم.
به نظر شما شبکه ملی اطالعات، به 
عنوان یکی از مهم ترین بسترهای پدافند 
سایبری کشور، تا چه میزان در الیه های 
کرده  کاربردی و محتوایی تحقق پیدا 
است و موانعی که اجرا و پیاده سازی این 

شبکه راهبردی را به تأخیر انداخته؛ چه 
مواردی هستند؟

شبکه ملی اطالعات، الیه های مختلف 
اطالعاتی، ارتباطی و خدمات مورد نیاز 
که چند ده  عموم جامعه را در خود دارد 
کرده است. شبکه  کاربر را درگیر  میلیون 
ملی اطالعات نباید در اذهان عمومی و 
رسانه ای کشور به گونه ای بازتاب شود که 
مسئوالن قصد دارند یک بستر اختصاصی 
و بسته ایجاد کنند. نخبگان و آحاد جامعه 
باید با واقعیات شبکه ملی اطالعات آشنا 
شوند که تحقق این شبکه چیزی جدای 
گسترش اینترنت در ایران نیست. به  از 
عبارت ساده تر، شبکه ملی اطالعات همان 
توسعه اینترنت در جغرافیایی جمهوری 
اسالمی ایران است. وقتی اینترنت بر بستر 
پلتفرم های بومی تعبیه شود در قالب 
گیرد. شبکه  شبکه ملی اطالعات قرار می 
ملی اطالعات از اینترنت بومی سازی شده 

کشور  جدا نیست و دو شبکه ارتباطی در 
نخواهیم داشت. وقتی یک ماشین از مرز 
کشور ما می شود، باید طبق  بازرگان وارد 
مقررات راهنمایی و رانندگی و محدودیت های 
سرعتی کشور ما رانندگی کند وقتی قوانین 
جمهوری اسالمی ایران بر فضای مجازی و 
اینترنتی حکمفرما شود شبکه ملی اطالعات 

پیاده سازی شده است.
شبکه ملی اطالعات یک عنصر ایستا نیست 
بلکه کامال پویا و درحال توسعه است. این 
شبکه مانند شهری است که همواره در حال 
تکامل است برخی جاده های آن دوطرفه یا 
یک طرفه می شود و محدودیت های آن در 
شرایط مختلف، متفاوت است. این شبکه 
هم ممکن است بنا به شرایط دچار تغییر 
شود یعنی همانطور که یک شهر همیشه 
زنده است شبکه ملی اطالعات هم همواره 
در حال تکامل و توسعه است. همین االن 
بخش قابل توجهی از الیه های این شبکه 
محقق و پیاده سازی شده است و موانع پیش 
روی آن در دهه گذشته، به عدم باور و اعتقاد 
گر در سال های آتی  گردد و ا مسئوالن برمی 
همگرایی مثبتی میان مسئوالن و مردم ایجاد 
شود و هر دو به لزوم اجرای این شبکه باور 
داشته باشند پیاده سازی چارچوب های 
سایبری بر مبنای شبکه ملی اطالعات کار 

بسیار راحتی خواهد بود.
از دیدگاه شما پلتفرم های بومی در کاهش 
مخاطرات فضای سایبری و مجازی چه 

نقشی دارند؟
گر سکوهایی که به کاربران مجازی خدمت  ا
کنند؛ ذیل مقررات جمهوری  ارائه می 
اسالمی ایران باشند؛ داخلی یا خارجی 
کند البته داخلی  بودن آن ها فرقی نمی 
بودن آن مزایای زیادی به همراه دارد مثال 
کنند و فناوری از آنها  اشتغال آفرینی می 
استخراج می شود. پس در تمایز سکوهای 

کشور  گر ذیل مقررات  داخلی و خارجی ا
باشند، در موضوع اقتصاد و اشتغال با 
هم تفاوت دارند و کارآفرینی آن ها برای ما 
اهمیت خواهد داشت همین االن هم یکی 
از اپراتورهای اصلی کشور شریک خارجی 
دارد و بدون هیچ مشکلی در زیست بوم 

کند. ارتباطی ما فعالیت می 
 ، ه ها د ا د ن  کال م  مفهو به  جه  تو با 
شبکه های اجتماعی از منظر امنیت 
اطالعات چه تهدیدها و فرصت هایی 

خواهد داشت؟
شبکه های اجتماعی یکی از کانال های اصلی 
کاربران  که به واسطه  تولید داده هستند 
کنند چون  خود داده های مهمی تولید می 
داده هایی که در این شبکه ها داد و ستد و 
تولید می شود، شخصی، اداری، آموزشی، 
بهداشتی بوده و همگی از حساسیت باالیی  
برخوردارند و کشورهای متخاصم با تحلیل و 
پردازش این داده ها افکار و اعتقادات راهبردی 

کنند. مخاطبان را هدایت می 
بحث کالن داده بخصوص داده های تولیدی 
در شبکه های اجتماعی، مانند منابع نفتی 
گر  برای دهه های آینده حساسیت دارند که ا
مقرراتی داشته باشیم که این کالن داده ها 
کمیت جمهوری اسالمی ثبت و ضبط  در حا
شوند، در آینده در راستای کارآفرینی از آن ها 
استفاده می شود. شرکت های دانش بنیان 
کالن داده ها، ایده های  می توانند با این 
خالقانه ای طراحی کنند که مخاطب و کاربر 
شبکه های اجتماعی باید مجاب شوند که 
که های اجتماعی بومی  زیرساخت ها و شب
و تحت حکمرانی سایبری کشورمان، چه 
فرصت های خوبی می تواند در اختیار 

کارآفرینان قرار دهند.
که در این مصاحبه  از شما  ممنون 

شرکت کردید
بنده هم از شما سپاسگزارم.
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گر استقالل سایبری برنامه ریزی و   ا
عملیاتی ش���ود؛ به دنبال آن، استقالل 
در فناوری و ابعاد نرم افزاری هم محقق 

خواهد شد

 نخبگان و آحاد جامعه باید با واقعیات 
شبکه ملی اطالعات آشنا شوند که تحقق 
ای���ن ش���بکه چیزی جدای از گس���ترش 

اینترنت در ایران نیست

 شبکه ملی اطالعات همان توسعه 
اینترنت در جغرافیایی جمهوری اسالمی 

ایران است



مترجم: مهدیه غفاری 
اشاره:

گزارش های  کارنگی در یکی از   موسسه 
گون در  خود، استراتژی سایبری پنتا
مواجهه با کشورهایی مانند چین را مورد 
کاوی قرار داده است. آنچه  تحلیل و وا
گزارش تحلیلی به وفور مشاهده  در این 
می شود، تکیه بر توان رصد سایبری 
که منجر به عدم  چینی هاست. قدرتی 
گون )و دیگر نهادهای امنیتی  توانایی پنتا
آمریکا( در نبرد سایبری با رقیب دیرینه 
واشنگتن شده است. در اینجا، به مرور 
بخش هایی از گزارش موسسه کارنگی در 
خصوص استراتژی سایبری وزارت دفاع 
آمریکا و میزان آمادگی پکن در مواجهه با 

آن می پردازیم:
ی  یبر سا ش  ر ا گز ین  خر آ بر  ی  ر و مر

گون  پنتا
گزارش راهبرد سایبری وزارت دفاع آمریکا  
در سال  2018 منتشر شد. این گزارش در 
کیدی بر همان  استراتژی وزارت دفاع  واقع تا
مبنی بر اجرای عملیات در فضای مجازی 
در ژوئیه 2011 و همچنین آوریل 2015 است. 
مهمترین بخش این استراتژی تغییر مفهوم 
عملیات، از "دفاع سایبری فعال" به "دفاع 
پیشرو" می باشد. مفهوم "دفاع سایبری 
ح  گزارش سال 2011  مطر فعال"  ابتدا در 
شد. در این گزارش، مفهوم فوق به عنوان 
"قابلیتی برای کشف، تشخیص، تجزیه و 
تحلیل و کاهش تهدیدات و آسیب ها، به 
منظور جلوگیری از نفوذ به شبکه های وزارت 
دفاع و سیستم های آن" تعریف شده بود. 
گرچه این اصطالح در سند 2015 دیگر به  ا
گون به کرات  کار گرفته نشد اما هنوز در پنتا

گیرد.  مورد استناد قرار می 
گون  در سال 2018، عبارت  - اما گزارش پنتا
کند. این دفاع،  ح می  "دفاع پیشرو" را مطر
به روشی برای "ایجاد اختالل یا توقف 
فعالیت های سایبری مخرب )خصوصا 
فعالیت های غیرمسلحانه( در منبع و مصدر 
آن" و "مقابله با کمپین های سایبری که به 
لحاظ نظامی  تهدیدی برای ایاالت متحده 

محسوب می شوند" می پردازد.
کاتی نیز با هم دارند.  این دو استراتژی اشترا
برای مثال منظور از واژه "دفاع" در هر دو 
استراتژی، به معنای "دفاعی فراتر از دفاع 
غیرعامل"  است. اما تفاوت های آنها نیز 
قابل توجه است. در حالی که هدف از دفاع 
سایبری فعال " شناسایی و متوقف نمودن 
فعالیت های مخرب پیش از تاثیرگذاری 
گون"  آن بر شبکه ها و سیستم های پنتا
می باشد ، هدف دفاع پیشرو "ایجاد اختالل 
یا توقف فعالیت های سایبری مخرب در 
منبع آن" است. تعاریف موجود در اسناد 
2011 و 2018 نشان می دهد که دفاع پیشرو 
می باید به عنوان اقدامی  پیشگیرانه، مورد 

توجه قرار گیرد. 

کلی،  دفاع سایبری فعال  در یک نگاه 
تالشی است برای دفاع از شبکه ها و 
سیستم های وزارت دفاع  به منظور "خنثی 
نمودن حمله و جلوگیری از تخریب اموال 
یا تلفات جانی"، دفاع پیشرو"، امنیت و 
انعطاف پذیری شبکه ها و سیستم هایی 
کند را تقویت  کمک می  که به برتری نظامی 

کند." می 
خطری که آمریکا حس کرده است 

که حیطه  برخالف دفاع سایبری فعال 
تمرکز محدودتری دارد، دفاع پیشرو 
در تمامی حیطه های تهدید، از جمله 
فعالیت های پایین تر از سطح درگیری های 
که  کند. همانطور  مسلحانه ورود می 
بروس برکوویتز در اوایل سال 2001 اشاره 
کرد، نیروهای نظامی  ایاالت متحده برای 
تدارکات، و در بسیاری از موارد برای انتقال 
واحدها به محل نبرد به سیستم حمل و 
نقل تجاری وابسته هستند، و یک دشمن 
خارجی می تواند با حمله به رایانه ها، مثال 
در تاسیسات بندر تجاری، مانع فعالیت 

نیروهای آمریکایی شود.
ت  عا ز منا ر  د یکا  مر آ ی  یر سیب پذ آ

سایبری
 تحول در اسناد سایبری وزارت دفاع نشان 
می دهد که نیروی سایبری ایاالت متحده 
در حال گسترش دامنه عملیات خود به 
لحاظ جغرافیایی، زمان بندی و دشمنان 

بالقوه است. اما چه چیزی موجب این 
تحوالت می شود؟ 

هنگام تدوین یک مفهوم عملیاتی، 
اولین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد 
هویت دشمن فرضی است. گزارش منتشر 
شده در سال 2011  در پی ارزیابی محیط 
امنیتی در فضای مجازی، به ناامنی 
ذاتی ناشی از ساختار اینترنت می پردازد 
که تهدیدات سایبری  کند  کید می  و تأ
ممکن است از منابع مختلف، از جمله 
بازیگران دولتی، گروه های کوچک و حتی 
خودی  ناشی شود. بنابراین، تهدیدات 
سایبری علیه آمریکا، به یکی از مصادیق 
آسیب پذیری این کشور در نظام بین الملل 
تبدیل شده است. در مقابل، کشورهایی 
مانند چین، روسیه و ایران قدرت دفاع 
سایبری خود را در مواجهه با کنش ها و 
اقدامات سایبری )تهدیدات سایبری( 

آمریکا افزایش داده اند. 
یبری  سا ت  ا ید تهد د  بعا ا سبه  محا

دشوار است 
کنش های سایبری در دو حوزه    کنش ها و وا
دولتی و غیردولتی، اغلب با هم ترکیب 
می شوند که همین مسئله، تشخیص را 
دشوارتر کرده و احتمال محاسبات اشتباه 

را افزایش دهد.
تغییرات قابل توجهی در نحوه ارزیابی 
محیط امنیت سایبری در استراتژی 

سال 2018 آمریکا وجود دارد اما منتج به 
کشور در حوزه پدافند  ایمن سازی این 
سایبری نشده است.  در بخشی از این 
سند، بدون ذکر هیچ عامل غیر دولتی به 
عنوان منبع تهدید ادعا شده است : »تمرکز 
ما بر کشورهایی خواهد بود که می توانند 
تهدیدهای راهبردی برای رفاه و امنیت 

کنند.« ایاالت متحده ایجاد می 
واشنگتن  و معمای قدرت سایبری 

پکن 
گون و دیگر  در اسناد دیگری که توسط پنتا
نهادهای امنیتی آمریکا منتشر شده است، 
گردد که  از چین به عنوان کشوری یاد می 
کنش سایبری آن در برابر  قدرت کنش و وا
ایاالت متحده  قابل مالحظه است. یکی 
گسترده  از اصلی ترین دالیل آغاز جنگ 
اقتصادی آمریکا با چین در دوران ریاست 
جمهوری ترامپ نیز همین مسئله بود. در 
گسترده ای  ماه  مارس 2018 تعرفه های 
بر واردات چین اعالم شد. همین اقدام  
کرد  به دولت چین سیگنالی را مخابره 
که آمریکا، به چین به عنوان یک دشمن 

کند. نگاه می 
استراتژی 2018 همچنین بیانگر دغدغه های 
آمریکا در خصوص سرعت توانایی های 
سایبری در مواجهه با پکن می باشد.  اولین 
استراتژی سایبری وزارت دفاع، در سال 2011 
، 14 ماه پس از استقرار فرماندهی سایبری 
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کام)  منتشر شد. در سال 2018، سایبر 
CYBERCOM( ازیک فرماندهی نظامی 
 تحت فرماندهی استراتژیک ایاالت متحده، 
کاماًل یکپارچه ارتقا  به سطح فرماندهی 
گون مدعی بود که می خواهد   یافت. پنتا
مفاهیم مربوط به حوزه پدافند سایبری  

را بازنگری کند.
در ماه های قبل از انتشار سند استراتژی 
2011 ، تمرکز اصلی سایبر کام  بر »حفاظت 
از دارایی های نظامی  ایاالت متحده« بود. 
کیت الکساندر ، رئیس وقت آژانس امنیت 
ملی صراحتا عنوان کرد که »در پی تالش 
برای نظامی سازی فضای سایبری نبوده 
است«. در حال حاضر ، تمرکز فرماندهی 
سایبری بر دستیابی به برتری در فضای 
مجازی با در دست گرفتن و حفظ ابتکار 
کتیکی و عملیاتی در فضای مجازی  عمل تا
، که منجر به برتری استراتژیک نسبت به 
دشمنان می شود، می باشد. اتخاذ  رویکرد 
کنش  تهاجمی  از سوی ایاالت متحده، با وا
رقبای واشنگتن در نظام بین الملل همراه 

شده است. 
ایاالت متحده دائما از اقدامات امنیتی 
کند و چین را یک  سایبری چین انتقاد می 
تهدید سایبری می داند. به همین دلیل، 
که سند  کنند  ممکن است برخی تصور 
استراتژی سال 2018 در واقع پاسخی به 
وضعیت سایبری چین  محسوب شود. با 
این حال، از دیدگاه چین ، در فضای مجازی 
ایاالت متحده  برتری نظامی  زیادی نسبت 
که یائو یونژو و  به چین دارد و همانطور 
همکارانش در یک گزارش مشترک توضیح 
داده اند – این برتری از طریق تدوین و 
به روزرسانی دکترین ها و استراتژی های 
عملیاتی سایبری ، ایجاد و ارتقاء فرماندهی 

سایبری بدست آمده است. 
ی  یبر سا جنگ  ی  ها حد ا و خت  سا

توسط چین 
به طور حتم، چین به دو دلیل قصد دارد 
در کنار قابلیت های نظامی  و اقتصادی،  
قابلیت های خود در فضای مجازی را نیز 
توسعه دهد: نخست به دلیل همگامی 
 با روند اخیر انقالب نظامی  و فناوری در 

سراسر جهان. دوم ، برای اطمینان از اینکه 
می تواند در نبردی که با استفاده گسترده 
از فناوری های اطالعات و ارتباطات )در 
تقابل با آمریکا و هم پیمانان آن(  شکل 
گرفته، پیروز شود. در مورد وضعیت 
ارتش چین در فضای مجازی، مقاله ای 
با عنوان "استراتژی نظامی چین" )2015( 
کند که چین »توسعه یک نیروی  اعالم می 
سایبری را سرعت می بخشد«. وظایف 
اصلی شامل افزایش قابلیت های چین در 
گاهی از وضعیت فضای مجازی، بهبود  آ
دفاع سایبری و حمایت از تالش های این 
کشور در فضای مجازی و مشارکت آن در 
همکاری های سایبری بین المللی است. 
هدف این تالش ها "مهار بحران های بزرگ 
سایبری، تضمین امنیت شبکه و امنیت 
اطالعات ملی و حفظ امنیت ملی و ثبات 

اجتماعی است."
در عین حال باید توجه داشت که ارتش 
کند و  چین از دفاع فعال نیز استفاده می 
دستور کار آن به شرح زیر است: پایبندی به 
وحدت دفاع استراتژیک و حمله عملیاتی 
کتیکی. پایبندی به اصول دفاع ، دفاع  و تا
شخصی و ... ؛ و پایبندی به این موضع که 
"تا زمانی که مورد حمله قرار نگیریم حمله 
کنیم ، اما در صورت حمله ما مطمئنًا  نمی 
آن را با ضدحمله پاسخ خواهیم داد." این 
ح زیر توضیح داد:  امر را می توان به شر
هدف چین ارتقای صلح از طریق کاهش 
بحران ها و ایجاد محیطی پایدار در زمان 
صلح است. استراتژی نظامی  چین در پی 
جلوگیری از تشدید بحران، کنترل بحران 
در صورت وقوع آن است. در صورت بروز 
یک رویارویی نظامی ، استراتژی نظامی 
چین شامل انجام اقدامات قاطع برای 
دستیابی به پیروزی است. تا کنون ، چین 
هیچ سند رسمی  حاوی توضیحات دقیق 
نحوه اجرای دستورالعمل های استراتژیک 
نظامی  دفاع فعال را در فضای مجازی 
را منتشر نکرده است. اما شواهد نشان 
که دفاع فعال چین در مقابل  می دهد 
حمله پیشگیرانه، به دنبال تالفی است، 
در حالی که وزارت دفاع ایاالت متحده در 

گزارش سال 2018 ، صراحتا اعالم کرده که 
»هدف این مجموعه پیشگیری، شکست 
از فعالیت های سایبری  یا جلوگیری 

مخرب است«.
تفاوت عمده در اینجا بر سر انتخاب 
"پیشگیری" و یا "تالفی" به عنوان یک 
اصل استراتژیک می باشد.همین مسئله، 
گون را در قبال پکن دستخوش  محاسبات پنتا

تالطماتی کرده است. 
گون پیچیده شده  پنتا برای  ماجرا 

است 
در دنیایی که همه امور به نوعی با یکدیگر 
مرتبط می باشد، به ویژه در فضای مجازی، 
بین بازیگران مختلف منازعات و  تعامالتی 
وجود دارد. تعامالت در فضای مجازی 
می تواند اعتماد و همکاری را تقویت کند، 
اما در عین حال می تواند سوء ظن، رقابت 
و درگیری را برانگیزد. آنچه در این بین به 
نگرانی ها دامن می زند این است که آخرین 
گیری  گون ، "دفاع پیشرو، شکل  سند پنتا
رقابت روزمره و آماده شدن برای جنگ" 
گون و "ایجاد نیروی  را اولویت های پنتا
مشترک مرگبارتر" را به عنوان اولین رویکرد 
کرده است. در این میان  این وزارت ذکر 
، اصطالحاتی مانند "کاهش خطرات" و 
گزارش قبلی  که در دو  "کنترل درگیری" ، 
استفاده شده بود، از آخرین گزارش سایبری 

گون  حذف شده است. پنتا
کشورها نیز  مشخصا با این وضع سایر 

در خصوص امنیت سایبری خود نگران 
خواهند شد. این افزایش ناامنی و افزایش 
ک  سوء ظن به ویژه در فضای مجازی خطرنا
است ، زیرا منجر به بحران و تشدید بیشتر 

تنش ها می شود.
خطای محاسباتی واشنگتن در حوزه 

سایبری
کید شده  گون تا بر خالف آنچه در گزارش پنتا
است، راههای دیگری هم  برای دستیابی به 
امنیت در فضای مجازی وجود دارد. گزینه 
جایگزین "تجاوزگری در فضای مجازی"، 
"خویشتن داری" است ، که می تواند بدون 
کنش های خصمانه، نقش مهمی   ایجاد وا
را در بهبود محیط امنیتی ایفا کند. گروه 
متخصصان دولتی سازمان ملل متحد 
در زمینه توسعه اطالعات و ارتباطات از 
راه دور در چارچوب امنیت بین المللی، 
پیشنهادات جامعی در مورد هنجارهای 
خویشتن داری و خود کنترلی ارائه می دهد. 
کند  به عنوان مثال ، این گروه توصیه می 
که بازیگران ، دولتها، ایالتها و .... از حمله 
به زیرساخت های حیاتی و ایجاد اختالل 
کنش اضطراری رایانه ای  در کار تیم های وا

خودداری کنند. 
برخی از اندیشکده ها و شرکت ها نیز 
ابتکاراتی در این زمینه داشته اند. شرکت 
مایکروسافت از دولت ها می خواهد که "در 
توسعه سالح های سایبری خویشتنداری 
کرده و اطمینان حاصل کنند که هر گونه 
پیشرفتی در این زمینه محدود ، دقیق و 
ح  قابل استفاده مجدد نخواهد بود." طر
سیاست سایبری کارنگی در حال بررسی 
راه هایی است که بر اساس آن،  دولتها بر 
حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی در 
برابر تهدیدهای سایبری به عنوان یک 

حوزه  مشترک تمرکز کنند.
آمریکا از تجربه جنگ سرد درس بگیرد 

یکی از درس های مهم جنگ سرد این 
که  حفظ ثبات استراتژیک در بین  است 
قدرت های بزرگ برای جلوگیری از درگیری 
هسته ای بسیار حائز اهمیت است. نظم 
سایبری بین المللی امروز بر سر یک دوراهی 
گرفته است: یک مسیر به دستیابی  قرار 
کند، در حالی  به ثبات عمومی  اشاره می 
ج و  که مسیر دیگر ممکن است منجر به هر
ج و درگیری شود. افزایش توان نظامی  مر
 با اقدامات پیشگیرانه و جسورانه منجر به 
ایجاد احساس ناامنی گسترده می شود و 
باعث ایجاد یک معضل امنیتی می شود 
- وضعیتی که در آن اقدامات یک دولت 
با هدف افزایش امنیت، سایر کشورها را 
به اقدامات مشابهی سوق می دهد.این 
که آمریکا در سند  همان راهکاری است 
کید  گون) سال 2018( مورد تا سایبری پنتا
قرار داده و قطعا زمینه های آسیب سایبری 

این کشور را نیز فراهم می سازد. 
منبع: گزارش موسسه کارنگی
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   تهدیدات س���ایبری علیه آمریکا، 
به یکی از مصادیق آسیب پذیری این 
کشور در نظام بین الملل تبدیل شده 
اس���ت. در مقابل، کشورهایی مانند 
چی���ن، روس���یه و ایران ق���درت دفاع 
سایبری خود را در مواجهه با کنش ها و 
اقدامات سایبری )تهدیدات سایبری( 

آمریکا افزایش داده اند

    نظم سایبری بین المللی امروز بر 
سر یک دوراهی قرار گرفته است: یک 
مسیر به دستیابی به ثبات عمومی  اشاره 
کند، در حالی که مسیر دیگر ممکن  می 
ج و درگیری  ج و مر اس���ت منجر به هر
شود. افزایش توان نظامی  با اقدامات 
پیشگیرانه و جسورانه منجر به ایجاد 
احس���اس ناامنی گس���ترده می شود 
و باع���ث ایج���اد ی���ک معض���ل امنیتی 
می ش���ود. این همان راهکاری است 
گون)  که آمریکا در س���ند سایبری پنتا
کید ق���رار داده و  س���ال 2018( م���ورد تا
قطعا زمینه های آسیب سایبری این 

کشور را نیز فراهم می سازد
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 دکتری برنامه ریزی شهری

شهرها به عنوان مظهر تمدن و نخستین 
سکونتگاه های بشری همواره با نگاهی 
به امنیت طراحی و ساخته شده اند. 
جنگ شهری پدیده جدیدی نیست و 
عمری به قدمت ساخت شهرها دارد. 
شهرها همواره مرکز جنگ بوده اند از 
گرفته تا جنگ خیابانی، از  محاصره 

استقرار صلح تا کودتا در شهرها اتفاق 
افتاده است. شهرها، جنگ و خشونت 
سیاسی سازه هایی متقابل بوده اند. به 
لحاظ ماهوی جنگ شهری موضوعی 
بوده که استراتژیست ها همواره آن را نهی 
کرده اند اما فرماندهان ناچار از دفاع و 
حمله به شهرها بوده اند. درس هایی 
گروزنی و فلوجه به  که استالینگراد، 
کی از آن است  مهاجمان داده است حا
که جنگ شهری ماهیت پیچیده ای 
دارد. امروزه به میزانی که شهرها و زندگی 
شهری پیچیده شده است، تهدیدات 
نیز ماهیتی چندوجهی ، پیچیده و پر 
از دشواری یافته اند. جنگ نیز اینک 
به مانند هر پدیده دیگری در حال 
شهری شدن است. جنگ شهری نوین 
نیازمند مهارت های جدید، سالح های 
کتیک های جدید است. بین  جدید و تا

روایت های تاریخی باستانی در مورد 
جنگ در شهرها و ویژگی های نبرد شهری 
امروزه شباهت های کمی وجود دارد. 
عدم درنظر گرفتن تغییرات اجتماعی و 
تکنولوژیکی بستری که جنگ در آن شکل 
گیرد سوءاستفاده از تاریخ نظامی  می 
است و به اندازه به رسمیت نشناختن 
ک باشد. جنگ  تاریخ می تواند خطرنا
باید در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، انسانی، اخالقی، سیاسی 
و روانی آن درک شود. واقعیت این 
است که نظامیان اندکی تجربه جنگ 
در شهرها را دارند اما آنها برای شهرها 
بسیار جنگیده اند. ژنرالها و فرماندهان 
جنگ در طول تاریخ همواره از جنگیدن 
در شهرها بیزار و به دنبال اجتناب از آن 
بوده اند اما امروزه آموزش های نظامی 
به تمرین جنگ در شهرها می پردازند و 

باید پذیرفت جنگ شهری به عنوان یک 
پدیده مدرن واقعیتی غیرقابل اجتناب 
است . این جمله که آینده جنگ فرزند 
طوفان صحرا نیست بلکه فرزندخوانده 
چچن و سومالی است که توسط ژنرال 
ک  فرمانده سابق نیروی  کروال چارلز 
دریایی ایاالت متحده در سال 1996 
عنوان شده است خود گواهی بر ماهیت 
مدرن جنگ های شهری و کشیده شدن 
جنگ های آینده به فضاهای شهری 
است. در ادبیات جنگ شهری برخی 
که محیطهای شهری  بر این باورند 
بی طرف هستند و در جنگ به نفع 
کنند بنابراین  هیچ فردی عمل نمی 
نباید از شهر ترسید اما عده ای دیگر 
با استدالل های تاریخی نگاهی دیگر 
کنند که تنها جنگل  دارند و عنوان می 
بی طرف است و آب شیرین و پوشش 
گیاهی جهت استتار را به طور مساوی 
به دوست و دشمن می دهد. بی طرفی 
محیط قطعا در نبردهای شهری صادق 
نیست. جنگ در محیط و فضاهای 
شهری جنگیدن در مناطقی مقاوم 
ک و پرخطر است، اقدامات  پر اصطکا
سریع و ترکیبی است و بنابراین هوشیاری 
و آمادگی باالیی را می طلب.د جنگ 
کتیک  شهری در صورت اتخاذ راهبرد و تا

 قرن بیست و یک
 و جنگ های شهری شده

گزارش راهبردی



    جهان در دهه گذش���ته ش���اهد احیا 
جنگ های شهری بویژه در خاورمیانه 
بوده اس���ت. ش���هرهای حلب، صنعا ، 
رق���ه، دونتس���ک و موصل ش���اهدی بر 
ای���ن مدعا هس���تند و ط���ی این دو دهه 
اول قرن بیست و یکم میدان جنگ های 
ش���هری بوده اند و خس���ارات فراوانی را 
دیده ان���د. جنگ ه���ای ش���هری عالوه 
ب���ر اینکه بخاطر ازدیاد تعداد ش���هرها و 
جمعیت شهرنشین در جهان بویژه در 
جه���ان جنوب افزایش یافته اند بخاطر 
کز  ارزشهای استراتژیک شهرها بعنوان مرا
کنترل و فرماندهی اقتصاد و سیاست رو 

به افزایش اند
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را نصیب  نامناسب جریمه سختی 
شما خواهد کرد. جنگ های شهری با 
چالش های متعددی روبر و هستند. 
حضور غیرنظامیان در محیط های 
ک  شهری عنصر پیچیده ای از اصطکا
کتیک ها تا  از تا را در همه سطوح 
استراتژی و سیاست به وجود می آورد. 
کتاب "آینده جنگ در  آلیس هیلز در 
کند که  شهرها" در سال 2004 عنوان می 
میزان شهرنشینی، روندهای جمعیتی 
پیوندهای اقتصادی و مالی میان 
که  دولتها همه و همه نشان می دهد 
محیط عملیاتی آینده به طور مشخص 
شهری خواهد بود. بسیاری از اهداف 
سیاسی بدون کنترل شهرهای خاص 
برای دوره های مختلف زمانی محقق 
نمی شود. شهرهای کلیدی کریدورهای 
نظامی را پوشش می دهند. شهرها 
گرایان  نقاط مقصد تبهکاران و افراط 
هستند و به عنوان سرمایه های جهانی و 
سیاسی نقاط اصلی سازماندهی فضایی 
تولید و بازار هستند. آنها مدتهاست 
که به عنوان  پایگاه مورد استفاده قرار 
گیرند و مکان های استراتژیک به  می 
شمار می روند. تحلیلگران نظامی بر 
چالشهای فیزیکی عملیات در شهرها 
کم  تمرکز دارند. تاثیر ساختمان های مترا
بر تجهیزات ارتباطی، ناتوانی زره پوش ها 
در مواجهه با تک تیراندازها، نیاز مستمر 
گاهی از موقعیت، الزامات  به بهبود آ
کنترل غیر نظامیان و تمایز نظامی از 
غیر نظامی از جمله چالش های جنگ 
کتاب  شهری است. آلیس هیلز  در 
خود عملیات آمریکا در افغانستان 
و جنگ غزه را به عنوان مثال هایی 
که نشان دهنده رویکرد  کند  ذکر می 
اشتباه و عدم شناخت از واقعیت های 
نبرد شهری هستند. همانطور که درک 
محیط فیزیکی شهرها برای غلبه بر 
محدودیت های هندسی ضروری است 
ارزیابی محیط انسانی نیز برای درک 
مدیریت و بهره برداری از آن ضروری 

است. زندگی شهری به طور معمول 
نتیجه یک شبکه پیچیده از نیروهای 

اجتماعی تنظیمات نهادی و روابط بین 
فردی است. شناخت چنین روابطی که 
کم تر می شوند  حین عملیات نظامی مترا
کتیکی و  بسیار مهم است. مهارتهای تا
عملیاتی برای موفقیت در کوتاه مدت 
ضروری هستند اما موفقیت نهایی 

عملیات شهری معموال 

به مالحظات سیاسی بستگی دارد. 
نبردهای شهری باید از همه جهات 
گیرند.  کنکاش قرار  مورد ارزیابی و 
برخی استراتژیست های نظامی بر این 
اعتقادند که شهرها عالوه بر مصائب و 
مشکالتی که برای جنگیدن به همراه 
دارند فرصت هایی را نیز در خود دارند.  
استفاده از امکانات مانند غذا، آب، 
سوخت، پناهگاه، امکانات پزشکی 
کن تعمیر و تجهیز  امکانات ارتباطی، اما
از آن جمله اند. موضوع مهم دیگر در 
خصوص جنگ در شهرها اهمیت نمادین 
آنها در ذهن مردم و سیاستمداران است 
به عنوان مثال لنینگراد معیار قدرتی 
بود که هم استالین و هم هیتلر در پی 
ک معتقد است  آن بودند. چارلز کروال
که آمریکا و غرب به شکل  در عصری 
جنگ های نیابتی مداخله نظامی 
فراوانی را در سایر کشورها به خصوص 
کشورهای توسعه نیافته خواهد کرد و با 
عبرت گرفتن از جنگ های افغانستان و 
عراق باید نظامیان این کشورها آموزش 
جنگ های شهری را به بهترین نحو ببیند 
و به تعبیر وی عرق ریختن از خون ریختن 
جلوگیری خواهد کرد. به همین منظور 
ایاالت متحده آمریکا در سال 2005 مرکز 
آموزش جنگ شهری را در صحرای نگف 
اراضی اشغالی ملقب به بالدیا به معنای 
شهر با هزینه 45میلیون دالر ایجاد کرد 
که در آن ساختمان هایی 

کلینیک،  مانند مساجد، راسته بازار، 
آپارتمان ساختمان شهرداری و مانند آن 
را جانمایی کرده تا تصویری از واقعیت 
یک شهر خاورمیانه ای را نشان دهد و 
حتی صداهایی مانند اذان و سرو صدای 
کرده  خیابان ها را در آن  شبیه سازی 
است. آمریکا همچنین توسط آژانس 
تحقیقات پروژه های پیشرفته دفاعی 
)DARPA( بر روی پروژه جنگ های 
کند تا نگرانی ارتش این  شهری کار می 
کشور را از باب آسیب پذیری در جنگ های 
شهری با کمک فناوری های بهبودیافته 
مرتفع کند. ماموریتی که قرار است برای 
ردیابی و شناسایی تهدیدها توسط 
سیگنال های ساطع شده از هواپیماهای 
بدون سرنشین و پهبادها و همچنین 
بکارگیری هوش مصنوعی و اینترنت 
اشیا انجام شود. همچنین آلمان در 
حال تکمیل  یک منطقه آموزشی جنگ 
کسن  شهری در اسنوگرسبورگ در زا
آنهالت است که به لحاظ پیچیدگی و 
مقیاس با بالدیا قابل مقایسه است و 
شامل طیف وسیعی از انواع ساختمان 
شهرک   ، شهر یمی  قد له  مح نند  ما
مسکونی ناحیه صنعتی سبک، ایستگاه 
راه آهن و فرودگاه است. روسیه نیز روی 
گذاری  رزمایش های شهری سرمایه 
قابل توجهی کرده است آنها در پایگاه 
مولینو در نزدیک نیژنی مرکز آموزشی با 
عنوان شهر نبرد با امکانات گسترده ای 
که امکان استقرار یک  کرده اند  ایجاد 
کامل را دارد. در ادامه همین  گردان 
رویکرد ناتو در مارس 2017 بازی جنگ 
شهری را طراحی کرد که در آن تیم ها 
با 39 فناوری فرضی و واقعی مختلف 
کنند و سناریوهای مختلف  بازی می 
کنترل،  را در همه ابعاد فرماندهی، 
نظارت و شناسایی و لجستیک به کار 
کند  گیرند.  این بازی تالش می  می 
درکی گسترده از محیط واقعی عملیات 

شهری ارائه دهد.
کثر سربازان   به هر حال با وجود آنکه ا
کنند  وفرماندهان در شهرها زندگی می 
کز آموزش نظامی در  کثر پادگانها و مرا و ا

ادامه درصفحه بعد



رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کید بر اهمیت احصای  کشور با تا
یک تصویر روشن از دارایی ها، تهدیدات 
و آسیب پذیری ها در شهر تهران، گفت: 
دستیبابی به چنین ارزیابی منوط به 
تکمیل مطالعات پدافند غیرعامل شهر 
که با توجه به پیشرفت 80  تهران است 
ع وقت  درصدی مطالعات آن باید در اسر

تکمیل شده و به سرانجام برسد.
سردار غالمرضا جاللی در دیدار با دکتر 
کانی، شهردار تهران با بیان اینکه  علیرضا زا
امروز جمعیت در مناطق شهری افزایش 
چشمگیری یافته و هر روز نیز بر حجم آن 
اضافه می شود، اظهار داشت: با توجه به 
این افزایش جمعیت و به دنبال آن انباشت 
دارایی ها و زیرساخت ها حساس، حیاتی 
و مهم در شهرها، تامین امنیت شهرها و 
تقویت تاب آوری و پایداری زیرساختهای 
شهری برای تداوم خدمت رسانی به 
شهروندان در جهت ارتقای کیفیت زیستی 
شهرنشینی به ویژه در مواقع بحران، 

اهمیتی دوچندان یافته است.
وی ادامه داد: با درک این موضوع، اهمیت 
رعایت ضوابط و الزامات پدافند غیرعامل 
در شهرها به ویژه درشهری مانندتهران،به 
سبب جایگاه ویژه سیاسی، اجتماعی، ملی 

و بین المللی بیش ازپیش است. 
 طرح جامع پدافند غیرعامل شهر تهران 

نهایی می شود
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
کید بر اهمیت احصای یک تصویر روشن  تا
از دارایی ها، تهدیدات و آسیب پذیری ها 
کرد: دستیابی به  کید  در شهر تهران، تا
چنین ارزیابی منوط به تکمیل مطالعات 
که با  پدافند غیرعامل شهر تهران است 
توجه به پیشرفت 80 درصدی مطالعات 
ع وقت تکمیل شده و به  آن باید در اسر

سرانجام برسد.
دومنظوره سازی بوستان های حاشیه 
تهران برای ارتقای آمادگی پایتخت در 

شرایط اضطراری
ح  سردار جاللی با اشاره به لزوم تهیه طر
واکنش اضطرای برای شهر تهران،خاطرنشان 
کرد: امروزه همه کالن شهرها به ویژه در 
کشورهای توسعه یافته در برابر بحران ها 

ح های انتقال  و مخاطرات احتمالی از طر
جمعیت برخوردارهستند که نمونه آنها را 
بارها در تخلیه شهرهای آمریکا در مواقع 
کالنشهر  وقوع طوفان ها دیده ایم. لذا 
تهران نیز باید شرایط اسکان اضطراری 
حداقل سه میلیون نفر از جمعیت خود 
را در شعاع60 کیلومتری فراهم کند که در 
این میان استفاده دو منظوره از فضاهای 
باز شهری در پارک ها و بوستان ها، یک 

راهبرد اساسی است.
ت  سیسا تا ز  ا ظت  حفا همیت  ا

کانالهای مشترک  زیرسطحی و 
انرژی شهری

وی در بخش دیگری از این نشست با 
اشاره به اهمیت حفاظت از تاسیسات 
کانالهای مشترک انرژی  زیرسطحی و 
در شهرها تصریح کرد: اقدامات انجام 

شده درشهرهای مشهد، اصفهان 
و همچنین برخی بزرگراه های 

تهران، نمونه های خوب و 
موفقی در زمینه حفاظت 
از این زیرساخت ها است 

که باید توسعه آن در دستور 
کار قرار گیرد. 

توسعه هوشمندسازی تهران 
فند  ا پد ت  ا ام ز ال ت  ای رع ا  ب

غیرعامل
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با اشاره به توسعه هوشمندسازی 
شهرها در جهان و حرکت به سمت 
شهرهای هوشمند، خاطرنشان 
کرد: به مدد فناوری، شهرهای 
هوشمند به افزایش رفاه و کیفیت 
کمک شایانی توجهی  زندگی 
خواهند داشت، ولی باید در 
کنار فرصت ها به تهدیدات آن 
نیز اشراف داشت. تهدیدات 
سایبری و خطر نفوذ و اشراف 
بخشی از موارد است که باید به 

آن توجه جدی داشت.
تهیه طرح پاسخ به حوادث در 

مجتمع های بزرگ مقیاس
سردار جاللی ادامه داد: با 

گسترش  توجه به توسعه و 
ی  مجتمع ها

۶۶
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400
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شهرها قرار دارند اما جنگیدن در شهرها داستان متفاوتی است. به طور کلی جهان 
گذشته شاهد احیا جنگ های شهری بویژه در خاورمیانه بوده است.  در دهه 
شهرهای حلب، صنعا ، رقه، دونتسک و موصل شاهدی بر این مدعا هستند و طی 
این دو دهه اول قرن بیست و یکم میدان جنگ های شهری بوده اند و خسارات 
فراوانی را دیده اند. جنگ های شهری عالوه بر اینکه بخاطر ازدیاد تعداد شهرها 
و جمعیت شهرنشین در جهان بویژه در جهان جنوب افزایش یافته اند بخاطر 
کز کنترل و فرماندهی اقتصاد و سیاست رو  ارزشهای استراتژیک شهرها بعنوان مرا
کتیک نیز بکار گرفته  به افزایش اند. جنگ های شهری گاهی حتی به عنوان یک تا
کردن دشمن جنگ را به  گیر  کند برای زمین  کشور مدافع تالش می  می شوند و 
داخل شهرها بکشاند تا برتری تکنولوژیکی دشمن را کاهش دهد. طبق این نگاه 
کند. حتی برتری فنی، مادی، تجهیزاتی و  محیط شهری به نفع مدافع عمل می 

عددی مهاجم تضمینی برای پیروزی او در جنگ شهری نیست.
 از جمله دیگر چالش های جنگ شهری موضوعات بشردوستانه و چارچوب های 
حقوقی بین المللی حفاظت از جان غیرنظامیان است که سازمان های بین المللی 
خ و هالل احمر پیگیر آن هستند. واقعیت این  مانند سازمان ملل، صلیب سر
است که غیرنظامیان در جریان جنگ های شهری آسیب زیادی می بینند. آنها 
گاه توسط مهاجم و گاه توسط مدافع خواسته یا ناخواسته به عنوان سپر انسانی 
گیرند. همچنین سالح هایی مانند توپخانه های سنگین،  مورد استفاده قرار می 
بمب ها و موشک ها که برای محیط های غیرشهری ساخته شده اند بی مهابا و بدون 
هدایت در شهرها به کار گرفته می شوند که منجر به گشتار گسترده غیرنظامیان در 
شهرها می شود. بعنوان مثال بیش از 70 درصد غیرنظامیان کشته شده در سوریه 
و عراق مربوط مربوط به شهرها بوده اند. عالوه بر آن زیرساخت ها و خدمات شهری 
که برای حفظ زندگی ضروری هستند تحت تاثیر مستقیم جنگ مختل می شوند 
کنان شهر از آب، غذا، برق و مراقبت های بهداشت  و در شرایط جنگ اغلب سا
کم باالی جمعیتی  محروم می شوند. در واقع غلظت زیرساخت های حیاتی و ترا
کثر می رساند. تخریب زیرساخت های اساسی  آسیب جنگ های شهری را به حدا
گواری  مانند شبکه های برق، تاسیسات آب بیمارستان و شبکه فاضالب عواقب نا
را برای جمعیت غیرنظامی دارد زمانی که جنگ طوالنی می شود چشم انداز و بافت 
کند. غیرنظامیان چاره ای جز فرار ندارند و اغلب این کار  اجتماعی شهرها تغییر می 
را با پذیرش خطرات بزرگ انجام می دهند. با پایان جنگ نیز مهمات منفجر نشده 
و سایر انواع آلودگی های ناشی از سالح و مهمات و عدم وجود خدمات ضروری مانع 
خ جهانی طی  از بازگشت بسیاری از آوارگان می شود. به همین دلیل صلیب سر
سال های اخیر تالش هایی را برای الزام دولت های درگیر جنگ به محدود کردن 
استفاده از سالح های انفجاری در مناطق پرجمعیت انجام داده است که بیانیه 
گو که در سال 2018 و با حضور 23کشور آمریکای  ماپوتو در سال 2017  و بیانیه سانتیا
التین برگزار شد از جمله این تالش هاست. از دیگر چالش های جنگ شهری حضور 
و نمود گسترده رسانه ها و بویژه در عصر استیالی اینترنت و شبکه های اجتماعی 
است که به راحتی اجازه پیروزی در جنگ روایت ها را به طرف مهاجم نمی دهد. در 
کنند تا اخبار را به گونه ای انتشار دهند  جنگ متعارف دو طرف تالش بسیاری می 
که کنترل افکار عمومی را به دست گیرند. آنها از برتری تکنولوژیکی به عنوان ابزار 
کنند اما در نبرد شهری دسترسی گسترده مردم به  برتری اطالعاتی استفاده می 
فضای مجازی و لنزها و عدسی های پرشمار محیط های شهری وضع را دگرگون 
کند. رسانه های اجتماعی و شبکه هایی مانند توئیتر یوتیوب و فیسبوک امروزه  می 
گیرند. چنانچه داعش  توسط همه طرف های درگیر در جنگ مورد استفاده قرار می 
با کمک همین شبکه ها بیش از 30 هزار نیرو از  حدود 100 کشور مختلف کشورهای 

مختلف گردآوری و به جنگ سوریه و عراق فرستاد. 
با این تفاسیر به نظر می رسد جنگ های شهری در همه ابعاد و مقیاس های آن 
اعم از جنگ های بین کشورها تا جنگ با گروه های تروریستی واقعیت پیش روی 
کشورها  در ادامه سده بیست و یکم باشد. در این راستا آمادگی و آموزش به عنوان 
گیرد  کید قرار می  ابزاری اساسی برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان مورد تا
و حفاظت از غیر نظامیان که در محیط شهری در معرض خطر هستند باید اولویت 
باشد اما چیزی که در حقیقت مشاهده می شود این است که کشورهای مهاجم 
کنند و گروههای  که به بهانه های مختلف در اقصی نقاط جهان جنگ افروزی می 
تروریستی همچون داعش که دست پرورده همان کشورها هستند به هیچ قانون 
کنند و در جریان جنگ های شهری از  معاهده و چارچوب بین المللی اعتنا نمی 

کنند. هیچ خشونت و جنایتی فروگذار نمی 

ادامه ازصفحه قبل



بزرگ مقیاس تجاری، مسکونی و اداری در 
ح پاسخ به حوادث  شهر تهران، تهیه طر
در ابتدای طراحی تا بهره برداری از آنها 

باید در دستور کار قرار گیرد.  
به  مجهز  ی  نی ها تش نشا آ د  ا تعد

 CBRNE تجهیزات مقابله با تهدیدات
باید افزایش یابد

وی همچنین با اشاره به ظهور و بروز 
تهدیدات نوین )CBRNE( در شهرها 
بر اهمیت آمادگی و تجهیز مدیریت 
شهری برای مقابله با چنین حوادث 
کرد و افزود: در  کید  و بحران هایی تا
این زمینه، تجهیزات مقابله با حوادث 
زیستی، شیمیایی و پرتویی در اختیار 5 
ایستگاه آتش نشانی در تهران قرار گرفته 
است که امیدواریم این روند، تا دستیابی 

به سطح قابل قبول تعداد ایستگاه های 
مجهز ادامه یابد.

تهران برای مدیریت بحران نیازمند 
فرماندهی واحد شهری است

کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کید بر اهمیت وجود فرمانده واحد  با تا
شهری در بحث دفاع غیرنظامی در 
شهرها، متذکر شد: باید برای اداره 
یک حادثه در یک شهر، از جایگاهی 
که  کنیم  قوی تر از مدیریت استفاده 
همان فرماندهی است. از همین رو ما 
در سند پدافند شهری، فرمانده واحد 
را برای مقابله با حوادث و تهدیدات در 
نظر گرفته ایم و زیرساخت های حیاتی 
شهری نیز باید از یک مرکز واحد کنترل 

و فرماندهی شوند.

وی ادامه داد: تحقق این امر نیازمند 
تفویض اختیار به شهردار تهران از سوی 
وزیر کشور است که امیدواریم این امر در 
دستور کار ویژه شهردار تهران قرار گرفته 
ح و حصول نتیجه  و در هیئت دولت مطر

منجر شود.
ابالغ ساختار پدافند غیرعامل در 

شهرداری تهران
بحث ایجاد ساختار پدافند غیرعامل در 
شهرداری که از سوی شهردار سابق تهران 
ابالغ شده است نیز از دیگر موضوعات مورد 
که شهردار تهران بر  اشاره در دیدار بود 
اهمیت توجه به موضوع پدافند غیرعامل با 
توجه به حوزه تخصصی هریک از معاونین 

کید کرد. مدیریت شهری تهران تا

کانی همچنین به تشریح اقدامات  زا
شهرداری تهران برای استفاده دو منظوره 
از بوستانهای شهری و اراضی جنگلی 
حریم تهران پرداخت و گفت: توجه ویژه 
به سازمان فناوری اطالعات شهر تهران 
و یکپارچه سازی آن در شهرداری را در 

دستور کار قرار داده ایم.
کز  توانمندسازی مردم به ویژه در مرا
مسکونی، تجاری به ویژه در مناطق 
کیدات شهردار  آسیب پذیر از جمله دیگر تا

تهران در این جلسه بود. 
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در دیدار سردار جاللی و شهردار تهران مطرح شد؛

ارتقای تاب آوری و کیفیت زیست شهرنشینی 
در تهران با رعایت الگوی پدافند شهری



سمیه علی پور
گر شهر را به پیکره ای زنده تشبیه کنیم،  ا
بی  تردید شبکه حمل ونقل، استخوانبندی 
و اس���کلت آن اس���ت. سیستم حمل ونقل، 
س���اختار ش���هر را شکل و کاربری اراضی شهر 
را نظم و نس���ق می دهد، رفت و آمد مردم را 
سامان می بخشد و در مجموع توسعه پایدار 
اجتماعی و اقتصادی شهر را رقم می زند. از 
طرف دیگر وقتی صحبت از پدافند شهری 
ی���ا دفاع غیرعامل ش���هری ب���ه میان می آید 
بالفاصله سیستم حمل و نقل با تمام اجزاء 
آن ب���ه ذه���ن متبادر می ش���ود. در ش���رایط 
بحرانی و زمانی که یک حادثه ش���هری اعم 
از بلیه طبیعی یا حوادث س���هوی و عمدی 
خ می دهد شهری که شبکه  دست انسان ر
حمل و نقل پایدار و با تاب آوری باال داشته 
باش���د به راحتی می توان���د بالیا و حوادث را 
گر سیس���تم حمل و نقل  مدیری���ت کند اما ا

آن ب���ا ن���گاه به ش���رایط بحران���ی و اضطراری 
برنامه ریزی و طراحی نش���ده باشد و تدابیر 
الزم را ب���رای چنین ش���رایطی نیندیش���یده 
باش���د حتی ی���ک حادثه کوچ���ک مقیاس 
می تواند فاجعه به بار آورد. باید گفت شبکه 
حمل و نقل شهری مستعد اختالل، وقفه ها 
و خطرات ناشی از عوامل طبیعی و انسانی 
اس���ت. در ح���وادث طبیع���ی مانند س���یل و 
زلزله شبکه حمل و نقل شهری، آسیب های 
زی���ادی را متحم���ل می ش���ود. در حوادث و 
فجایعی که ساخت دست انسان است اعم 
از جنگ ها، حمالت تروریستی، اغتشاشات 
و ناآرامی های شهری نیز شبکه حمل و نقل 
یکی از مهمترین و استراتژیک ترین اهداف 
دش���منان و مهاجم���ان ب���ه ش���مار می رود. 
همچنین در عصری که ش���هرها به س���وی 
هوش���مند ش���دن پیش می رون���د حمالت 
س���ایبری نی���ز ترجی���ح می دهند سیس���تم 
حمل و نقل را نش���انه بگیرند. حتی در یک 
گیری جهانی مانند کرونا  که ش���هرها  همه 
را تح���ت تاثی���ر ق���رار داده و 80 درص���د مرگ و 
خ داده  میره���ای ناش���ی از آن در ش���هرها ر
نی���ز ش���بکه حمل و نق���ل مح���ور برنامه ها و 
گردد  گذاری هاست مالحظه می  سیاست 
که شبکه حمل و نقل ایمن و تاب آور اساس 
گذار از همه بحرانهای شهری است. هرگونه 
افت یا کاهش عملکرد سیستم حمل و نقل 

عملکرد سایر بخش ها و سیستم های شهری 
را مختل کرده و به قهقهرا می برد.

کنش اضطراری مدیران یک  در حقیقت وا
شهر به  بحران ها و فجایع شهری تا حدود 
زیادی به کیفیت شبکه حمل و نقل آن شهر 
بس���تگی دارد. وقت���ی صحب���ت از تاب آوری 
و مص���ون ازی ش���بکه حمل و نق���ل به میان 
می آی���د باید گفت تاب آوری درس���ت نقطه 
مقابل آسیب پذیری است. آسیب پذیری 
ب���ر حساس���یت یک سیس���تم ب���ه تداخل و 
انتش���ار تأثیر در ش���بکه تمرکز دارد، در حالی 
که تاب آوری بر توانایی حفظ یا بازگرداندن 
تعادل متمرکز است. تاب آوری در سیستم 
گ���ی اس���تحکام،  حمل و نق���ل ب���ا چه���ار ویژ
افزونگی یا ظرفیت اضافی، تدبیر و س���رعت 
ش���ناخته می ش���ود. منظ���ور از اس���تحکام 
توانایی  ش���بکه و عناص���ر آن برای مقاومت 
کننده بدون  در براب���ر یک وضعی���ت مختل 

تخریب چشمگیر سیستم می باشد. افزونگی 
میزان امکان استفاده از مسیرهای جایگزین 
و ش���یوه های جایگزی���ن در صورت آس���یب 
رس���یدن به برخی اجزا سیس���تم می باشد. 
تدبی���ر ب���ه معن���ای توانایی یافت���ن راه های 
هوش���مندانه و در دسترس بودن امکانات 
مناب���ع و تیم ها برای بازگرداندن وضعیت و 
سرعت توانایی بازگرداندن به موقع عملکرد 
است که این مورد کامال وابسته به سه مورد 
قبلی است. سیستم حمل و نقل تاب آور یک 
سیستم حمل و نقل انعطاف پذیر است که 
ب���ا ارائه گزینه های تحرک پایدار، یکپارچه، 
انعطاف پذیر و قوی - در زمان های معمول 

و زمان بحران، دسترسی ایمن، عادالنه و 
گیر را ارتقا می بخشد. باید اشاره کرد  فرا

تاب آوری در سیستم حمل و نقل شهری 
از یک ش���هر به ش���هر دیگر متفاوت 
به نظر می رس���د ولی در هر صورت 
رویکرد تاب آوری مستلزم مشارکت 

با ذی نفعان مختلف در یک فرآیند 
گیر، تلفیق برنامه ریزی ها، مدیریت  فرا

ریسک و عدم قطعیت، یادگیری مداوم و 
سازگاری با بازخورد است. همانطور که 

گفته شد سیستم حمل و نقل 
اساس پدافند غیرعامل 

ش���هری اس���ت. ذک���ر 
مثال هایی به روشن 

ش���دن ماجرا کم���ک خواهد ک���رد امروزه بر 
خالف جنگ های سابق شهرها در جریان 
جنگ ه���ا ب���ه عنوان س���مبل های نمادین 
سیاس���ی، اقتصادی و نظامی  مورد تهاجم 
گیرند. در واقع از سال 1942  و حمله قرار می 
به بعد ش���هرهای ش���رق و متعاقبا غرب به 
تدری���ج به اهداف کامل و صحنه های نبرد 
سرنوشت ساز تبدیل شدند. استالینگراد، 
خارکف، آرنهم، آخن، بوداپس���ت و برلین از 
آن جمله اند. از دهه 1980 به بعد این روند 
شدت گرفته است.  نبرد های شهری گرانادا 
ب  1983 پاناما 1989 ، موگادیشو 1993 ، جنو
لبنان 2006 ، غزه 2009 ، بالکان 1994 و عراق 
2003 نشان می دهد که جنگ دیگر از ورود 
به ش���هرها ابایی ندارد. بنابراین سیس���تم 
حمل و نقل ش���هری باید بگونه ای طراحی 
شود که توان پاسخگویی به شرایط بحرانی 

یک جنگ تمام عیار را داشته باشد.

از دیگ���ر تهدیده���ای سیس���تم حمل و نقل 
شهری حمالت تروریستی است که با تغییر 
رویکرد تحرک ش���هری از خودرو به ترانزیت 
عموم���ی  احتم���ال وق���وع آن افزایش یافته 
اس���ت. حمل���ه س���ال 1995 با گاز س���می  به 
مترو توکیو که منجر به کش���ته ش���دن 12 نفر 
گردید یکی از این نمونه هاس���ت. در مارس 
گ���ذاری در حمل و نق���ل  2004 در اث���ر بمب 
عموم���ی  مادری���د 191 نف���ر کش���ته و 1800 نفر 
گذاری  مج���روح ش���دند. همچنی���ن بمب 
سال 2005 در سیستم حمل و نقل عمومی 
 لن���دن ک���ه ح���دود 50 نفر را از بی���ن برد و  700 
ک���رد قاب���ل ذکر اس���ت. بخش  نف���ر را زخمی 
دیگری از تاب آوری و مصون سازی سیستم 
کنش این سیس���تم  حمل و نقل ش���هری وا
به حمالت س���ایبری علیه زیرساخت های 
هوشمند شبکه حمل و نقل است. واقعیت 
این است که سیستم حمل و نقل شهری به 
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 پدافند شهری
حمل و نقل مصون و تاب آور  

گزارش راهبردی



مانند سایر سیستم های موجود در شهر در 
حال هوشمند شدن است.

کنن���ده  در س���ال 2014 ش���رکت تس���ال تولید 
خودروه���ای برقی سیس���تم راننده خودکار 
خود را آماده کرد. سیس���تمی  که به خودرو 
ام���کان می ده���د ب���دون رانن���ده موانع را به 
صورت خودکار تشخیص دهد، در جاده ها 
گرچه  حرکت کند و با ترافیک همگام شود. ا
ای���ن چش���م انداز جس���ورانه وس���ایل نقلیه 
خودران تا تبدیل ش���دن به وسایل روزمره 
یک���ی دو ده���ه زمان می برد اما  واقعیت این 
کنون هم روز به روز به جاده های  است که هم ا
هوشمند و خودروهای متصل به اینترنت و 
زیرساخت های مبتنی بر فناوری های هوشمند 
افزوده می شود و این روند برگشت ناپذیر است. 
کوسیستمی  احتمال وقوع حمالت  چنین ا
س���ایبری به ش���بکه حمل و نق���ل را افزایش 
داده اس���ت. تهدیدات س���ایبری به اشکال 
گ���ون در سیس���تم حمل و نقل  و انح���اء گونا
شهری انجام می شود. یکی از روش های آن 
هک کردن تابلوهای هشداردهنده و عالئم 
کننده  ج پیام های گمراه  ترافیکی است و در

و یا تمسخر آمیز است.
 به عنوان مثال در 23 ماه می 2016 در تگزاس 
آمریکا عالئم و تابلوهای بزرگراه هک ش���ده 
ب���ود و پی���ام دیوانه وار رانندگ���ی کن بر روی 
تابلوه���ا نق���ش بس���ته ب���ود. در ژوئن همان 
س���ال عالئم جاده ای در داالس هک ش���ده 
و شعارهایی سیاسی در باره ترامپ و سندرز 
روی آنها نوش���ته ش���ده بود. در برخی موارد 
دس���تگاهای خرید بلیط را هک کرده پیام 

ج از سرویس می دهند. خطا یا خار
 خرابکاران سایبری همچنین دستگاه های 
ذخیره س���ازی اطالع���ات 
دوربین های نظارتی 
پلیس 

کنند. در س���ال 2017 در داالس  را ه���ک می 
آمری���کا هکره���ا 156 آژیر اضطراری را به صدا 
درآورده و مردم را به وحشت انداختند. یکی 
دیگ���ر از زمینه های خراب���کاری هک کردن 
نرم افزارهای مس���یریاب است که در آوریل 
2017 گزارش شده که سیستم برنامه ریزی 
و مسیریابی حمل و نقل در شهر دوسلدورف 
کی هک شده و تمام  آلمان به طرز وحشتنا
مسیرها را اشتباه نشان می داد این امر تاخیر 
در حرکت و توقف های طوالنی را سبب شد و 
چون تابلوهای دیجیتالی اطالعات نادرست 
را نش���ان می داد رانندگان مجبور ش���دن  از 
تابلوهای دس���ت نویس در جلوی قطارها و 
اتوبوس ها استفاده کنند. اختالل عمدی 
در ترافی���ک با دس���تکاری در کنترل جریان 
ترافیک مکانیسم هایی مانند موانع جاده ای، 
سیگنال های خطوط، چراغ راهنمایی و غیره. 
ج در جاده ها  ج و مر هدف نهایی ایجاد هر
ی���ا در موارد ش���دید، ایجاد تصادف اس���ت. 
کنندگان به سیس���تم های سایبری  حمله 
حمل و نقل شهری با انگیزه های مختلفی 
مانن���د اختالل اغتش���اش اعت���راض  انتقام  
گیری و ... دست به این اقدام  سرقت و باج 
کوسیستم  می زنند. مجرمان سایبری که به ا
فن���اوری ارتباط���ات و اطالعات حمل و نقل 
کثر م���وارد انگیزه مالی  کنند در ا حمل���ه می 
دارن���د ام���ا بعضا می تواند انگیزه سیاس���ی و 

امنیتی هم در پشت آن باشد.
 در ی���ک سیس���تم حمل و نق���ل هوش���مند 
خودروهای خودران نیز می تواند به محلی 
برای جرائم سایبری تبدیل شود. مهاجمان 
می توانند این خودرو ها را ربوده و برای حمله 
به زیرساخت های حیاتی مورد استفاده قرار 
دهن���د و چ���ون این حمالت از راه دور انجام 
می شود ردیابی آنها تا حدودی ناممکن است. 
با این اوصاف ایمن سازی شبکه حمل و نقل 
ش���هری و ارتق���اء ت���اب آوری آن منطب���ق ب���ر 
معیارهای پدافند غیرعامل شهری 
گذاری  نیازمند سیاست 
در اقدامات 

متع���ددی اس���ت از جمل���ه ای���ن اقدام���ات 
موازی س���ازی و ترکی���ب مدل های مختلف 
حمل و نقل ش���هری اس���ت به نحوی که در 
مواقع اضطراری زیرسیستم های حمل و نقل 
بتوانند یکدیگر را پوشش داده و عملکرد شبکه 
را بهینه کنند. این موازی سازی و ترکیب در 
گیری و  فرماندهی  عرصه مدیریت و تصمیم 
حمل و نقل شهری نیز باید اتفاق بیفتد. از 
دیگر اجزا مصون س���ازی شبکه حمل و نقل 
تدوی���ن برنام���ه و ارائه س���ناریو برای تخلیه 
اضطراری به ویژه برای سیستم مترو است 
که امروزه سهم باالیی از تحرک و جابجایی 
جمعیت انسانی در شهرها و کالنشهرها را بر 
عهده دارند و روز به روز بر گرایش شهرها به 
توسعه مترو افزوده می شود. ایستگاه های 
مت���رو به عن���وان مکان هایی پ���ر ازدحام در 
معرض انواع تهدیدهای مختلف س���هوی 
یا عمدی از جمله آتش سوزی، انتشار گاز، 
گ���ذاری و دیگ���ر اقدامات تروریس���تی  بمب 
قرار داش���ته و مکان هایی پر مخاطره تلقی 
می  شوند. با توجه به ساختار مترو و همچنین 
وجود حجم زیاد جمعیت در ایس���تگاه ها و 
قطارهای در حال حرکت در داخل تونل ها 
به راحتی می توانند توسط عوامل طبیعی 
انسانی و ذاتی مورد تهدید قرار گیرند. در این 
خصوص انفجار بمب در متروی استانبول 
در سال 1394، تیراندازی در متروی پاریس 
در 1393 خراب���کاری، ایجاد حریق عمدی 

) آت���ش زدن عمدی مترو کره جنوبی در 
سال 2003 و کشته شدن حدود 200 
نفر( ایجاد رعب و ترس انتشار مواد و 

گازهای سمی، تهاجم سایبری)حمله 
هکرهای به متروی س���ئول در سال 2014( 
حمل���ه نظام���ی  و ... را ش���امل می ش���ود. 
همچنین تهدیدات طبیعی بر متروها می تواند 
مواردی از قبیل زلزله ورود س���یل به داخل 
تونل ه���ای مترو)ورود س���یل ب���ه تونل خط 
چهار مترو تهران در سال 1391( و در نهایت 
آسیب پذیری ذاتی مترو می باشد که شامل 
خرابی قطارها، خراب تاسیسات آب و برق و 
تلفن)کشته شدن 300 نفر در مترو جمهوری 
آذربایجان در س���ال 1995 به علت 
اش���کال الکتریکی(، 

ری���زش تونل، خرابی ریلها، آس���یب پذیری 
در سیس���تم نرم افزاری و شبکه کامپیوتری 
شبکه حمل و نقل و ...  قابل ذکر می باشد. در 
چنین شرایطی تخلیه جمعیت ایستگاه ها 
در ش���رایط بحران به س���ریعترین و بهترین 
نحو یک ضرورت بر اساس اقدامات پدافند 
که س���کوی مترو  غیرعامل اس���ت. هنگامی 
دچار آتش سوزی یا هر حادثه دیگری می شود 
گیرد. همین امر  وحشت مسافران را فرا می 
ج بر روی راه پله ها پله های  ج و مر باعث هر
برقی و ورودی آسانس���ورها ش���ده و کندی 
حرکت را سبب می شود در چنین شرایطی 
داشتن طرحی حساب شده توسط مدیریت 
ایستگاه ضروری است. آنها باید بالفاصله از 
ورود قطار جدید به ایستگاه جلوگیری کنند 
کننده های دود و حرارت را فعال کنند  تخلیه 
و خروجی های اضطراری را باز کنند و دیگر 
اقدام���ات ف���وری را انجام دهن���د. بر همین 
اس���اس امروزه بیش���تر متروهای 
بزرگ جهان دس���تور کار پدافند 
غیرعام���ل و طرحهای مدون در 
زمینه مواجهه با شرایط اضطرار 
را دارن���د. در ای���ن برنامه ه���ا و 
دس���تورالعمل ها تالش ش���ده 
اس���ت تا ایستگاه های مترو به 
عنوان فضاهای چند منظوره که 
می توانند به عنوان پناهگاه و 
سرپناه مورد استفاده قرار 
گیرند تعیین شوند. 
پدافند غیرعامل در 
حوزه حمل و نقل 
شهری عالوه بر موارد 
گفته شده موارد متعدد 
دیگری مانند مقاوم سازی 
پل ها، تونل ها و زیرگذرهای 
شهری، اصالح هندسی معابر 
به ویژه معابر و مسیرهای تردد 
اضطراری و  شریانهای اصلی و 
یکپارچه سازی سیستم کنترل 
و مدیریت حمل و نقل شهری 
را شامل می شود که همگی 
در یک چارچوب راهبردی 
و ب���ه عن���وان یک سیس���تم 
کالن برنامه ریزی و طراحی 

می شوند. 
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مش���روح گفتگوی مهندس اسداهلل 
کریمی، معاون امور ش���هری سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با نشریه عماد را در 

ادامه می خوانید؛ 
مفاهیم پدافند شهری در سال های اخیر 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 
اساس���ا، پدافن���د غیرعامل چ���ه قرابتی و 

ارتباطی با مدیریت شهری دارد؟
گذش���ته در فرهن���گ  پدافن���د ش���هری از 
شهرس���ازی کش���ور ما وجود داشته است. 
احداث قلعه ها، ارگ و بارو و یا حفر خندق 
در اط���راف ش���هرها هم���ه و همه تمهیدات 
پیشینیان ما برای محافظت از جان و مال 
مردم بوده اس���ت. پس از انقالب صنعتی و 
پیشرفت  های چشمگیر در صنایع و ساخت 
تسلیحات نظامی ازیک طرف و گسترش و 
توسعه سریع شهرها از سوی دیگر موجب 
شده است که علی رغم وجود پروتکل  های 
مختلف و پیمان نامه ها و مقررات بین المللی 
حمله به ش���هرها یکی از راهبردهای اصلی 

در جنگ های معاصر  باشد.
از سوی دیگر شهرهای ما در یک جغرافیای 
محدود، مجموعه ای از سیستم های پیچیده 
و درهم تنیده کالبدی و کارکردی را در خود 
جای داده ان���د ک���ه بروز ی���ک نقص کوچک 

در یکی از این سیس���تم ها می تواند بخشی 
از ش���هر و یا تمام ش���هر را دچار چالش کند و 
گاهی به صورت آبشاری، بقیه سیستم های 

فعال در شهر را نیز درگیر نماید.
گاه���ی  ل���ذا مدی���ران ش���هری بایس���تی ب���ا آ
از تهدی���دات موج���ود و متص���ور در ش���هر از 
ح های پاسخ به  کنون تمهیدات و طر هم ا
ش���رایط اضطراری را در حوزه های مختلف 
آم���اده کرده باش���ند. پدافن���د غیرعامل به 
دنب���ال ایج���اد ای���ن ش���ناخت در مدی���ران 
ش���هری بوده و ارائه راهکارهای تخصصی 
از سوی ایشان می تواند در حفظ و صیانت 
از م���ردم و ت���داوم فعالیت ه���ای خدماتی و 
نیازمندی های ضروری مردم تأثیر بسزایی 

داشته باشند.
ش���هرهای هوش���مند به یک���ی از الزامات 
توسعه در کشورهای مختلف تبدیل شده 
است. در این بین خطر اشراف و کنترل از 
طریق برخی از ابزارهای شهر هوشمند که 
کثر غیربومی و وارداتی هس���تند از سوی  ا
کارشناس���ان گوش���زد می ش���ود. پدافند 
غیرعامل چگونه می تواند در شهرسازی 
نوی���ن و ب���ه وی���ژه ش���هرهای هوش���مند، 
اس���تفاده از فن���اوری را ب���دون ابعاد منفی 

آن فراهم کند؟

رسیدن به شهر هوشمند، مستلزم مدیریت 
هوشمند نیز هست. مدیریتی که بتواند با 
گاهانه برای استفاده از فناوری های  تالش آ
نوی����ن جه����ت تح����ول در وضعی����ت فعلی و 
بهب����ود س����طح زندگ����ی، امنی����ت الزم را نیز 
فراهم آورد. محققان و پژوهشگران فعال 
در حوزه هوشمندس����ازی ش����هرها هشدار 
داده اند که ش����هرهای هوش����مند علیرغم 
تمامی مزایای متعددی که دارند، ریسک 
و چالش ه����ای زی����ادی نیز همراه دارند که 
باید به آن ها توجه ویژه ای داش����ت.آن ها 
همچنین خاطرنشان کرده اند که هکرها 
و مجرم����ان س����ایبری ق����ادر خواهن����د بود 
به راحت����ی ب����ه دس����تگاه های الکترونیکی 
کاربران و شهروندان که به خدمات هوشمند 
شهری متصل هستند نفوذ نمایند. یکی 
از بزرگ ترین چالش های ش����هر هوشمند 
به ویژه در حوزه مدیریت، مس����ئله امنیت 
سایبری است این موضوع زمانی اهمیت 
کند که نفوذ در شبکه های  بیشتری پیدا می 
زیرس����اختی شهر و خدمات رسان صورت 
پذیرد.لذا در استفاده از هر فناوری جدید 
بایس����تی به تمام ابعاد آن فناوری اش����راف 
داشته و با شناخت کافی و کامل، از مزایای 
آن استفاده و جلوی تهدیدات آن را گرفت. 

اس����تفاده از پلتفرم های بومی، نرم افزارها 
و س����خت افزارهای تخصص����ی و توس����عه 
ش����رکت های دانش بنی����ان در ای����ن حوزه 
می توان����د یک����ی از راهکارهای جلوگیری از 

تهدیدات در این حوزه باشد.
تجهیز و آموزش نیروهای عملیات شهر در 
برابر تهدیداتCBRNE با راهبری سازمان 
پدافند غیرعامل کش����ور، بازخوردهای 
مطلوب در بین مدیران شهری داشت. 
اساس����ا ضرورت اقداماتی از این دست 
چیست. برنامه آتی سازمان برای افزایش 

تاب آوری شهرها کدامند؟
امروزه علی رغم پیش����رفت های فراوان در 
عرص����ه عل����م و فن����اوری و تولید تجهیزات، 
آسیب پذیری جوامع نیز افزایش یافته است. 
برخی از آسیب پذیری ها به صورت طبیعی 
خ داده و  در زندگی روزمره ممکن اس����ت ر
برخی براس����اس تهدیدات انسان ساخت 
عم����دی و غیرعمدی)صنعت����ی( به وقوع 
بپیوندد. آنچه موجب کاهش این آسیب ها 
می شود کسب دانش و تجربه عملیاتی در 

عرصه های مختلف است.
یکی از گروه های خدمات رسان در مواقع 
ح����وادث و تهدی����دات، نیروه����ای خدوم 
آتش نش����انی هس����تند که در اولین فرصت 
خ����ود را ب����ه صحن����ه حوادث می رس����انند. 
در نتیج����ه الزم اس����ت آمادگ����ی الزم را برای 
رویارویی با انواع حوادث داش����ته باش����ند 
ای����ن آمادگ����ی ه����م در آم����وزش نیروه����ای 
آتش نشانی و هم در تجهیز آن ها و تمرینات 
دوره ای حاصل شده که نتیجه آن حفاظت 
از ای����ن نیروه����ای تخصص����ی و خ����دوم در 
مرحل����ه اول و حف����ظ و صیان����ت از مردم در 
کن����د. ازاین  رو  مرحل����ه بع����د را تضمین می 
س����ازمان در اجرای مأموریت های پدافند 
ش����هری با همکاری سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور و شهرداران محترم 
شهرهای باالی 200 هزار نفر اقدام به تجهیز 
یک خودروی آتش نش����انی برای مقابله با 
ح����وادث CBRNنمودک����ه به یاری خدا در 
س����ال جاری مرحله دوم این اقدام نیز در 
صورت حمایت س����ازمان ش����هرداری ها و 

دهیاری ها انجام خواهد داد.
سند پدافند شهری در بسیاری از شهرهای 
کش���ور تدوین ش���ده یا در دس���ت تدوین 
گوید و چه کمکی  است. این سند چه می 

به مدیریت شهری خواهد کرد؟
با توجه به تغییرات مدیریتی در سطح شهرهای 
کشور، این مطالعات آخرین وضعیت شهر را 
از نگاه پدافند غیرعامل در اختیار مدیران 
ش���هری قرار می دهند. مدیران ش���هری با 
بهره ب���رداری از ای���ن مطالع���ات می توانند 
وضعی���ت ش���هر را در حوزه ه���ای مختلف از 
منظر پدافند غیرعامل به وضوح درک کنند. 
دارایی ه���ای کلیدی ش���هر کدام بوده و در 
کجای ش���هر قراردارند. آسیب پذیری های 
ش���هر در چه حوزه هایی است، تهدید پایه 

گفتگوی عماد با مهندس کریمی معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور 
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ش���هر چیس���ت و وضعیت زیرساخت های 
اصلی ش���هر در ش���رایط بحران، آیا می تواند 
تداوم عملکرد داش���ته باش���د یا خیر؟ و در 
انتهای این مطالعات نیز بایستی برنامه های 
اثربخش، عملیاتی و اجرایی در دوره های 
زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
و با رویکرد اصل هزینه- فایده برای مدیران 
ش���هر ارائه کرده باشد.انتظار این است که 
مدی���ران در ی���ک دوره چهارس���اله بتوانند 
بخشی از این برنامه  را بر اساس اولویت های 
مشخص شده در مطالعات و اعتبارات شهر 
اجرا نموده و بتوانند در پایان دوره مدیریتی 
خود قسمتی از آسیب پذیری های شهرشان 
را مرتف���ع نمایند. در حال حاضر مطالعات 
پدافند غیرعامل در 35 شهر از 51 شهر باالی 
دویست هزار نفر جمعیت از جمله در شهر 
تهران توسط مشاورین صاحب صالحیت 

در دست اقدام است.
نبود فرمانده واحد شهری به ویژه در زمان 
وق���وع بحران ها، همواره یکی از دغدغه 
های مدیریت بحران در کشور بوده است. 
دلیل عدم شکل گیری و اجماع برای این 
امر مهم چیست؟ راهکار سازمان پدافند 

غیرعامل کشور کدام است؟
مدیری���ت ش���هری در کش���ور ما بی���ن دهها 
نه���اد دولتی و ش���هرداری ها به عنوان نهاد 
عمومی غیردولتی تقسیم شده است ادارات 
گونی در شهرها مستقر  و سازمان های گونا
ب���وده و به عن���وان دس���تگاه های خدمات 
رس���ان در حال ارائه خدمت به شهروندان 
می باش���ند. ساالنه اعتبارات قابل توجهی 
را جهت برنامه های توس���عه و نگهداش���ت 
مناسب خدمات، هزینه می نمایند.نکته 
قابل توجه اینکه این ادارات و س���ازمان ها 
گاهًا با یکدیگر هماهنگ نبوده و این عدم 
مه ها، مشکالتی  ح ها و برنا همسویی در طر
را در س���طح ش���هر ایجاد می نماید. با وجود 
گ���ذاری  تش���کیل ش���وراهای اس���المی و وا
برخ���ی از اختی���ارات  ب���ه این ش���وراها لیکن 
بعد از گذشت شش دوره از شروع فعالیت 
شوراهای اسالمی هنوز خبری از مدیریت 
واحد ش���هری نیس���ت. همین موضوع در 
حوادث و بحران های شهری چالش های 
فراوان���ی را ب���ه دنب���ال دارد. آنچه س���ازمان 
پدافند غیرعامل به دنبال آن است، ایجاد 
فرمانده���ی واح���د در بحران ه���ا و حوادث 
گون���ه ای که در ش���رایط عادی هر  اس���ت به 
نهاد و سازمانی به وظایف خود عمل کرده 
و در زمان بحران همه دستگاه ها تحت نظر 
یک فرمانده مش���خص اقدامات مورد نیاز 
و ضروری برای خدمات رس���انی به مردم را 

پیگیری و عملیاتی نمایند.
یکی از دغدغه های گذشته سازمان پدافند 
غیرعام���ل کش���ور، ع���دم همراهی کامل 
مدیریت شهری کالنشهرها در مباحث 
مربوط به رعایت الزامات و ضوابط پدافند 
غیرعامل اس���ت. برای افزایش تعامالت 

با مدیریت ش���هری جدید چه برنامه ای 
در دستور کار دارید؟

در س���ال ه���ای اخیر با هماهنگی س���ازمان 
ش���هرداری ها در تمام ش���هرهای باالی 200 
هزار نفر جمعیت مدیر پدافند غیرعامل، در 
شهرداری ها منصوب شده است و موضوعات 
پدافند غیرعامل بر اساس برنامه ای یک ساله 

و طی توافقی در ابتدای س���ال با ش���هرداران 
مشخص و توسط مدیر پدافند شهرداری ها 
پیگی���ری و اجرایی ش���ده و گزارش عملکرد 
خ���ود را بط���ور س���االنه ب���ه س���ازمان پدافند 
غیرعامل ارسال می نمایند.در شهر تهران 
نی���ز بر اس���اس ابالغ ش���هردار محت���رم تهران 
معاون���ت هماهنگی امور مناطق به عنوان 
جانش���ین شهردار و ریاست شورای پدافند 

غیرعامل شهرداری تعیین و سازمان مدیریت 
بحران شهرداری تهران به عنوان دبیرخانه 
این شورا موضوعات را در قالب کارگروه های 
تخصصی ازجمله کارگروه حمل ونقل، فنی 
و عمران���ی و کارگ���روه شهرس���ازی، کارگ���روه 
خدمات شهری و غیره پیگیری می نمایند. 
م���ا امیدواری���م ب���ا حضور جن���اب آقای دکتر 
کانی به عنوان شهردار تهران توجه ویژه ای  زا
ب���ه این حوزه ش���ده و موضوع���ات با دقت و 
س���رعت بیش���تری به صورت کام���اًل علمی و 

کارشناسی پیش رود.
تالش ه���ای س���ازمان پدافن���د غیرعامل 
کش���ور برای خروج تاسیس���ات پرخطر از 

حریم شهرها به کجا رسید؟
با توجه به رش���د سریع شهرها و هم جواری 
ک���ز و تأسیس���ات پرخط���ر ب���ا کانون های  مرا
جمعیت���ی و احتمال بروز حوادث عمدی و 
کید بربند نهم از  غیرعم���دی )صنعت���ی( و تأ
بندهای سیاست های کلی نظام در حوزه 
کند؛ "ممانعت  پدافند غیرعامل که تصریح می 
کز جمعیتی  از ایجاد تأسیسات پرخطر در مرا
گونه تأسیساتی از شهرها  و بیرون بردن این 
و پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته 
از تأسیساتی که وجود آن ها در شهر الزامی 
کز جمعیتی در  است و ممانعت از ایجاد مرا
اطراف تأسیس���ات پرخطر ب���ا تعیین حریم 
الزم".س���ازمان از س���ه طریق این موضوع را 

پیگیری می نماید:
نخس���ت از طریق ش���ورای عالی معماری و 
شهرسازی به این نحو که در زمان تصویب 

ح های جامع و تفصیلی برای ش���هرها از  طر
کز خطرزا جلوگیری  گسترش شهر به سوی مرا

می نمایند.
کره با شهرداری ها و سایر نهادها و  دوم؛مذا
دستگاه های اجرایی جهت خروج و یا ایمن سازی 

کز خطرزای موجود در شهرها مرا
و س���وم؛ پیگیری حقوقی و قانونی از طریق 
مجلس شورای اسالمی و وزارت کشور جهت 

ح یا الیحه ای برای عملیاتی شدن  ارائه طر
بند نهم سیاست های کلی.

رهب���ر انق���الب اول فروردین امس���ال، در 
سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت 
ایران راهبرد نظام و کشور را »ایران قوی« 
اعالم کردند. به نظر شما در حوزه پدافند 
شهری چه طور می توان این رهنمود معظم 

له را عملیاتی کرد؟
رهبر معظم انقالب اسالمی دربیان ضرورت 
توج���ه به پدافند غیرعام���ل بیانات دقیق، 
صری���ح و ش���فافی دارن���د ک���ه ب���ه اهمی���ت 
پدافند غیرعامل و تاثیر آن در داشتن ایران 
قوی پرداخته اس���ت.معظم له در فرازی از 
فرمایشات خود چنین بیان می کنند:امروز 
مسئله پدافندغیرعامل، مسئله مهمی است 
گذرد ب���ر اهمیت آن افزوده  و ه���ر روز ک���ه می  
می شود. و در جای دیگری می فرمایند:»این 
را در درج���ه اول مدی���ران کش���ور باید درک و 
گر چنانچه مدیران ارشد  احس���اس  کنند، ا
کشور اهمیت پدافند غیرعامل را درک نکنند 
و پدافند غیرعامل آنچنان که باید و شاید در 
کشور توسعه پیدا نکند و اعمال نشود، ما در 
گیریم که بعضی  مع���رض تهدیداتی قرار می 
از آنها قابل جبران نیست و در تشبیهی زیبا 
پدافن���د غیرعامل را به مصون س���ازی بدن 
تش���بیه ک���رده ک���ه کش���ور را از درون مصون 
گر دش���من اقدام و تهدیدی  کند یعنی ا می 
را اجرای���ی و عملیات���ی نیز بکند، آس���یبی به 

کشور وارد نمی شود.«
به نظرم این دقیقا معنای ایران قوی است. 

بر این اساس، برای داشتن ایران قوی الزم 
است همه دستگاه های اجرایی و مدیران 
کشور الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل 
را در حوزه تخصصی و ماموریتی خودش���ان 

دقیقا عملیاتی و اجرایی دنبال کنند. 
ک���ه در اختی���ار م���ا  ب���ا تش���کر از وقت���ی 

گذاشتید
بنده هم از شما سپاسگزارم
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    رسیدن به شهر هوشمند، مستلزم 
مدیریت هوشمند نیز هست. مدیریتی 
گاهانه برای استفاده  که بتواند با تالش آ
از فناوری ه���ای نوی���ن جهت تحول در 
وضعیت فعلی و بهبود س���طح زندگی، 

امنیت الزم را نیز فراهم آورد

     در اس���تفاده از ه���ر فن���اوری جدی���د 
بایستی به تمام ابعاد آن فناوری اشراف 
داش���ته و با ش���ناخت کاف���ی و کامل، از 
مزایای آن استفاده و جلوی تهدیدات 

آن را گرفت

     در ح���ال حاض���ر مطالع���ات پدافن���د 
غیرعامل در 35 ش���هر از 51 ش���هر باالی 
دویس���ت هزار نفر جمعیت از جمله در 
ش���هر تهران توسط مشاورین صاحب 

صالحیت در دست اقدام است



فادی بودیه-تحلیلگر لبنانی 
مدیر مسئول نشریه المرایا 

با وجود گذشت حدود  یکسال و نیم  از وقوع حادثه تلخ انفجار 
در بن���در بی���روت، هن���وز ابعاد زیادی از ای���ن حادثه مبهم باقی 
مانده است. انفجار بندر بیروت عصر روز 4 اوت 2020 در بندر 
خ داد و س���اختمان های زیادی در منطقه اش���رفیه را  بیروت ر
تخریب کرد. موج ناش���ی از انفجار باعث وارد ش���دن خس���ارات 
گس���ترده ب���ه س���اختمان های اط���راف محل انفجار ش���د.این 
حادثه تلخ ، باعث کشته شدن 220 نفر و زخمی شدن حدود 
7000 نفر و مفقود ش���دن بیش از 110 نفر ش���د. بر اثر این ماجرا، 
صدها نفر از شهروندان لبنانی بی خانمان گردیده و مجبور به 
مهاجرت به شهرهای دیگر شدند. فراتر از آثار مخرب عمومی 
و اجتماعی این انفجار، داده ها و اطالعات منتشر شده از این 
حادث���ه ، تکان دهن���ده است.ش���دت انفجار )مع���ادل حدود 
1000 تن تی ان تی( به حدی بود که به عنوان یکی از قوی ترین 

انفجارهای غیرهسته ای تاریخ محسوب می شود.
س���ازمانهای زمین شناس���ی اعالم کرده اند که ش���دت انفجار، 
معادل زمین لرزه ای به قدرت 3.3ریشتر بوده است که در ترکیه، 
سوریه،س���رزمین های اش���غالی ، بخش هایی از اروپا احساس 
شد و صدای آن در جزیره قبرس در فاصله 250 کیلومتریمحل 

وقوع حادثه ) بندر بیروت( شنیده شده است.
در خص���وص چرای���ی و علت ماجرای انفجار در بندر بیروت نیز 
بارها ش���نیده ایم که ذخیره 2750 تن آمونیوم نیتراتمنجر به 
ک به  مدت  وقوع این انفجار ش���ده اس���ت. این ذخیره خطرنا
شش سال در گمرک بندر بیروت بدون ایمنی کافی نگهداری 
شده بود. هر چند طرفداران رژیم صهیونیستی در بیروت، مانع 
از انجام تحقیقات بی طرفانه و طبیعی در خصوص علل وقوع 
حادثه در بندر بیروت شده و صرفا با هدف بهره برداری تبلیغاتی 
از این حادثه ، انگشت اتهام خود را به سوی گروههای مقاومت 
نشانه می گیرند، اما دیگر بر همگان مسجل است که تل آویو 
بیشترین سود را از این حادثه برده و برخی اطالعات مهم )که 
در آینده افشا خواهد شد( فرضیه عامدانه بودن این انفجار و 

کند.  هدایت آن توسط صهیونیست ها را تقویت می 
در اینج���ا قص���د داری���م از منظ���ر دیگری به حادث���ه انفجار بندر 
بی���روت ن���گاه کنیم. ش���اید تا قبل از وق���وع این حادثه، مفهوم 
"پدافند غیرعامل" برای ش���هروندان لبنانی چندان ملموس 
نب���ود. ب���ا ای���ن حال وق���وع این حادثه به وضوح نش���ان داد که 
مولفه های دفاع غیرانس���انی، چه نقش مهمی در پیش���گیری 
از بح���ران و حت���ی مدیری���ت صحنه بحران در زمان وقوع و پس 
از آن دارد. حادثه انفجار در بندر بیروت برای همه مخاطبان 
این فاجعه و مخصوصا شهروندان آسیب دیده از این حادثه، 
از منظر پدافند غیرعامل عبرت آموز بوده اس���ت.  چه در حوزه 
جانمایی و چه پروتکل های نگهداری از مواد شیمیایی و چه 
کنش در برابر بالیایی که می تواند در یک روز ، ساختار  نحوه وا
اجتماع���ی، سیاس���ی و اقتص���ادی ی���ک کش���ور را بر ه���م بریزد. 
فراموش نش���ود که انفجار بندر بیروت درس���ت در بحبوحه دو 

خ داد: بحران دیگر ر
یکی شیوع ویروس کرونا در لبنان و دیگری ، وضع تحریم های 
یکجانبه و ظالمانه دشمنان لبنان و مقاومت علیه کشورما.در 
چنین ش���رایطی وقوع حادثه انفجار بندر بیروت، کمر جامعه 
لبنان را شکست. در این میان ، نکاتی وجود دارد که نمی توان 

به سادگی از کنار آنها عبور کرد:
نخس���ت اینکه پس از شکس���ت رژیم اش���غالگر قدس و حامیان 
آن در نبرد نظامی و اقتصادی علیه موجودیت لبنان و جبهه 
مقاومت، آنها به روش های نوینی در مواجهه با  لبنان متوسل 
می شوند. دشمنان در عصرکنونی، صرفا بر روی نبرد متقارن و 
اقدام نظامی متمرکز نیستند بلکه به دنبال مجاری و راهکارهای 
جایگزینی هس���تند که بتواند از یک س���و جامعه لبنان را هدف 
ق���رار ده���د و از س���وی دیگر، هزینه ه���ای متعارف نبرد نظامی و 
امنیتی را برای صهیونیس���تها و متحدان آن نداش���ته باش���د. 
بنابرای���ن، احتم���ال وقوع حوادثی نظیر آنچ���ه در بندر بیروت 

خ داد در آینده  وجود دارد . ر
نکته دوم اینکه آماده سازی لبنان در این نبرد جدی 
کارگیری راهکارهای فوری  اما غیراعالمی، مستلزم به 

و مهمی اس���ت. در این خصوص الزم اس���ت خروج تاسیس���ات 
پرخطر از شهرها )که از مولفه های اصلی و مورد توجه در حوزه 
پدافند غیرعامل است( در دستور کار قرار گیرد. در این خصوص 
الزم است کانون های بحران بالقوه در لبنان شناسایی شود و 
از این طریق، مانع از فعالسازی ظرفیت های بحرانی نهفته در 
این کانون ها شد. بخشی از مدیریت دفاعی در لبنان نیز باید 
ناظر به زمان و پس از حوادثی این چنین صورت گیرد. همگان 
گاه هس���تند که پس از وقوع حوادثی از قبیل آنچه در انفجار  آ
خ داد، افکار عمومی و ش���هروندان بر اثر ش���وک،  بندر بیروت ر
استرس و هیجان ناشی از حادثه، بر ابعاد بحران می افزایند و 
در مقابل، قدرت عمل نهادهای دخیل در مدیریت بحران را 

شدیدا محدود می سازند. 
نکته سوم اینکه تقویت مولفه های دفاع غیرعامل در لبنان، 
مرهون "احساس نیاز عمومی" و " اقدام جدی دولت" است. 
گویی���م ک���ه پ���س از وقوع انفج���ار بندر  کن���ون، ب���ه ج���رات می  ا
بی���روت، این احس���اس نی���از عمومی تحت تاثی���ر فضای تلخ و 
کن���ده از ان���دوه و دردی ک���ه پس از انفجار ش���کل گرفته ) و تا به  آ
امروز نیز ادامه دارد ( ، به وجود آمده اس���ت. امروزه با توجه به 
خ داد، عزم ملی قابل اتکا و توجهی در  آنچ���ه در بن���در بی���روت ر
خص���وص تقوی���ت و ترویج مولفه ها و گزاره های تثبیت ش���ده 
در ح���وزه دف���اع غیرعامل وجود دارد.بدیهی اس���ت که دولت 
لبنان نیز باید در این خصوص اقدامات جامع و مهمی صورت 
دهد. همان گونه که اعالم شد، حادثه انفجار در بندر بیروت 
حکم تلنگری پرهزینه و س���خت را برای جامعه لبنان داش���ت.
جامعه ای که در معرض انواع تهدیدات از سوی دشمنان قرار 
دارد و در طول دهه های متمادی ،"ثبات داخلی" آن بارها از 
سوی دشمنان از جمله آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به چالش 
کشیده شده است، باید کلیه مجاری نفوذ و خرابکاری دشمنان 
را شناس���ایی و خنثی کند. پس از وقوع حادثه انفجار در بندر 
کاری  بیروت و مشاهده آثار و تبعات این فاجعه سخت، اهمال 
و قصور ، حتی به صورت غیرعامدانه در این حوزه از س���وی 

هیچ کس قابل قبول نیست. 

 درس هایی که باید  
از حادثه انفجار بیروت گرفت
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

جایگاه راهبردی پدافند غیرعامل در مقابله با »جنگ ترکیبی« دشمن
کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد و عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شواری اسالمی در گفتگویی گفت: با 
توجه به شرایط کشور ما در دنیا، طبیعتا مراحل سخت 
جنگ فیزیکی را پشت سر گذاشته ایم و جهان در حال 
حاضر پذیرفته اس���ت که نمی تواند با جنگ فیزیکی با 
اهداف جمهوری اسالمی مبارزه کند. بنابراین جنگ 
امروز استکبار جهانی با ما با جنگ های گذشته متفاوت 
اس���ت. ای���ن جن���گ بیش���تر در ح���وزه جن���گ فرهنگی، 

اقتصادی و فضای س���ایبری انجام می شود.وی ادامه 
داد : با شرایطی که داریم، تقویت حوزه سایبری و توانمند 
ش���دن در موضوع پدافند غیرعامل تنها راه چاره کش���ور 
محس���وب می شود.س���رمدی درب���اره ضمانت اجرایی 
دس���تورات س���ازمان پدافند غیرعامل گفت: نمی توان 
گفت روند اجرایی شدن توصیه های این سازمان ضمانت 
اجرایی ندارد اما در دولت گذش���ته دیدیم بس���یاری از 
توصیه های این س���ازمان اجرایی نش���ده است لذا الزم 

اس���ت ظرفیت های قانونی بیشتری برای این موضوع 
در قالب الیحه ای از طرف دولت به مجلس داده شود تا 
به تصویب قانونی برسد.نماینده مردم اسدآباد درباره 
رویکرد دولت سیزدهم نسبت به پدافند غیرعامل گفت: 
هرچند قضاوت در این حوزه کمی زود است اما عضویت 
رییس سازمان پدافند غیرعامل در شورای عالی فضای 
مج���ازی نش���ان دهنده حرکت مثب���ت دولت جدید در 

ارتباط با این سازمان راهبردی است. 

آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

تقویت پدافند غیرعامل یک ضرورت راهبردی
ک در مجلس  محمدحس���ن آصفری نماینده مردم ارا
شورای اسالمی در گفتگویی در خصوص نقش و اهمیت 
پدافند غیرعامل برای شرایط امروز کشور گفت: با توجه 
به تهدیدات مختلفی که کش���ور ما با آن رو به رو اس���ت 
این سازمان برای ما بسیار مهم محسوب می شود. در 
گر بس���یاری از دستورات این سازمان را به کار  گذش���ته ا
می بس���تیم قطعا با خیلی از آس���یب های کنونی مواجه 
نمی ش���دیم. ب���ا توج���ه به این که دنیا هر روز به س���مت 
دیجیت���ال ش���دن م���ی رود س���ازمان پدافن���د غیرعامل 
هم وظیفه دارد این فضا را به خوبی زیر نظر بگیرد زیرا 

گر این فضاها با کوچکترین چالش���ی مورد تهدید قرار  ا
بگیرد برای کش���ور دردسرس���از می شود.وی ادامه داد: 
متاسفانه کشور ما ضعف های زیادی در حوزه سایبری 
دارد، هم���ان ط���ور که در گذش���ته دیدی���م حمل و نقل 
ریلی کشور ما مورد تهدید سایبری قرار گرفت و ما برای 
فروش بلیط ها هم به مش���کل برخوردیم. عمده ترین 
دلیل این مش���کل این اس���ت که ما نتوانسته ایم شبکه 
ک در  ملی اطالعات را راه اندازی کنیم.نماینده مردم ارا
مجلس شواری اسالمی افزود: همین تجربیات نشان 
دهنده این اس���ت که باید در این حوزه کش���ور را تقویت 

کنیم.باید توجه داش���ته باش���یم در سال های گذشته 
همان قدر که در حوزه سایبری قوی شده ایم تهدیدات 
ما هم افزایش داش���ته اس���ت و الزم بوده ما از دش���منان 
همیشه چند قدم جلوتر باشیم. آصفری درباره رویکرد 
دولت جدید نس���بت به س���ازمان پدافند غیرعامل نیز 
گفت: توقع داریم خود س���ازمان پدافند نظارت جدی 
بر سازمان های کلیدی کشور داشته باشد و در این باره 
به مجلس و دولت تذکر دهد. بازگشت سردار جاللی به 
شورای عالی فضای مجازی خود نشانه یک گام مثبت 

توسط دولت محسوب می شود.

رحمت هللا فیروزی نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

تقویت پدافند غیرعامل ضامن توسعه بازدارندگی دفاعی کشور 
رحم���ت اهلل فی���روزی پوربادی، نماین���ده مردم نطنز در 
مجلس شورای اسالمی در گفتگویی درباره اهمیت پدافند 
غیر عامل با بیان اینکه تقویت پدافند غیرعامل ضامن 
توسعه بازدارندگی دفاعی کشور است،  اظهار کرد: نظر 
به شرایط کشور و مواجه بودن با دشمنان این سازمان 
یکی از مهم ترین نهادهای کش���ور محس���وب میش���ود و 
لذا خود مس���ئوالن این س���ازمان هم موظف هستند با 
ق���درت ب���ه کار خ���ود ادامه دهند، دول���ت و مجلس هم 

وظیفه دارند بودجه و امکانات واجب را در اختیار این 
نهاد قرار دهند. وی درباره ضمانت اجرایی دستورات 
سازمان پدافند غیرعامل توسط دستگاه های اجرایی 
کشور گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور باید بررسی 
گر قوانین موجود برای اجرایی شدن دستوراتش  کند که ا
کافی نیست پیشنهاداتی در این زمینه به مجلس بدهد 

تا به شکل قانون تصویب شود.
نماینده مردم نطنز در مجلس ش���ورای اس���المی اظهار 

ک���رد:  عضوی���ت س���ردار جالل���ی در ش���ورای عالی فضای  
مج���ازی نش���ان دهنده ن���گاه مثبت دولت  به مجموعه 

پدافند غیر عامل است.
وی درباره اهمیت پدافند سایبری نیز گفت: احساس 
می شود تامین راهبری فضای مجازی کشور تا حدی رها 
شده است و یک عده ای به هر شیوه ای که می خواهند 
در آن فعالیت می کنند و این نش���ان دهنده اولویت در 

تقویت پدافند سایبری در کشور است.

محمدصالح جوکار رییس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

پدافند غیرعامل راه ایستادگی هوشمندانه در برابر خصم دشمن
کمیسیون شوراها و  محمدصالح جوکار، رییس 
امور داخلی مجلس شورای اسالمی در گفتگویی 
درباره اهمیت  و ضرورت رعایت الزامات پدافند 
که  کرد:  با توجه به تهدیداتی  غیرعامل اظهار 
کشور با آنها مواجه است قطعا رعایت  همواره 
شیوه نامه ها و استاندارهای پدافند غیرعامل 
کارهای سیاسی و اقتصادی همه  باید سرلوحه 

مسئولین کشور قرار گیرد.
نماینده مردم یزد در خانه ملت افزود: به نظر می رسد 
تنها راه مقابله هوشمندانه با دشمنان کشور این 
است که چهارچوب های پدافند غیرعامل را اجرایی 

کنیم. در غیر این صورت شاهد باال رفتن هزینه های 
کشور خواهیم شد و در مبارزه با دشمنان از آن ها 

عقب خواهیم ماند.
کشور نیز  جوکار درباره تقویت پدافند سایبری 
کلی پدافند غیرعامل را  گفت: اول باید به صورت 
 قانونمند کنیم، تا تمام مسئولین در تمام حوزه ها

مکلف شوند تا چهارچوب های این سازمان را 
رعایت کنند. باید در هر پروژه ای که اجرا می شود 
گر این  پیوست پدافند غیرعامل هم مد نظر قرار گیرد ا
خ دهد خواهیم دید که با بها داده شدن به  اتفاق ر
کم کارشناسان حوزه  سازمان پدافند غیرعامل کم 

پدافند سایبری می توانند به راحتی فعالیت کرده 
و این حوزه را تقویت کنند. 

نماینده مردم یزد در خانه ملت درباره رویکرد دولت 
گفت:  سیزدهم به موضوع پدافند غیرعامل نیز 
رعایت اصول پدافند غیرعامل از طرف دولت اقای 
رییسی امری مبارک برای کشور محسوب می شود 
و من امیدوارم همان طور که در حال حاظر به این 
موضوع در کشور بها داده شده است در عرصه عمل 
هم شاهد اجرایی شدن این چهارچوب ها باشیم 
که مردمش  کشور هرچه سریع تر به جایگاهی  تا 

الیق آن هستند برسد.



اعظم زینالی
در مورد اینکه کرونا یک سالح بیولوژیک 
است یا یک بیماری مانند سایر بیماری های 
ویروسی اظهار نظرهای متفاوت و ضد و 
نقیضی انجام شده است و در حال حاضر 
گزاره با  به درستی نمی توان در مورد این 
گر  کرونا ا قطعیت سخن گفت. به هر حال 
کم به  سالح بیولوژیک هم نباشد دست 
این نگرانی دیرینه دامن زده است که یک 
حمله زیستی محتمل با ویروسی در مقیاس 
کووید 19 چه تبعاتی را می تواند برای جهان 
داشته بهمراه داشته باشد. ناشناخته 
بودن، جهش ها و تغییر سویه های مداوم 
کرونا این نگرانی را چندین برابر  بیماری 
کرده و جامعه جهانی به این نتیجه رسیده 
کنون در مورد تهدیدات  است که آنچه که تا
گفته شده و شنیده شده حتی  بیولوژیک 
در تخیلی ترین فیلم های هالیوودی بیشتر 
شبیه شوخی بوده است. صحبت در مورد 
تهدیدات بیولوژیک در دوران جدید بیشتر 
با عدم قطعیت و حدس و گمان همراه بود 
که بر مبنای فرضیات و حدس و  و چیزی 
کند و  گمان باشد چندان توجه را جلب نمی 
ترسی را بر نمی انگیزد اما ویروس کرونا تمام 
آن ناشناخته ها را به واقعیت بدل کرد. جنگ 
کنون با تمام شواهد و قرائن و آثار  بیولوژیک ا
و نتایج آن قابل درک و ملموس است جنگی 
که در آن شیوع بین المللی دیده می شود، 

مرگ و میرغم انگیز و دراماتیک به همراه دارد 
و طی آن قرنطینه اجرا می شود.

گیری پدیده جدیدی نیست.   باید گفت همه 
آنفلوآنزای اسپانیا در 1918 حدود 50 میلیون 
نفر یعنی بیش از تلفات دو جنگ جهانی قربانی 
گرفت اما در آن مقطع هنوز نگرانی سیاسی 
راجع به سالح های بیولوژیک وجود نداشت. 
در دوره جدید نیز ابوال و سارس بصورت 
خ داد و  ج از جغرافیای غرب ر محدود و خار
جوامع غربی نگرانی را تا قبل از شیوع کرونا 
در این حد احساس نکرده بودند.در واقع 
سارس و ابوال جنبه جهانی پیدا نکردند. اما 
کرونا رویداد متفاوتی بودکرونا را چه سالح 
بدانیم چه یک خطای آزمایشگاهی و چه 
یک بیماری ویروسی طبیعی طی نزدیک 
که جهان با این پاندمی درگیر  به دوسالی 
ک اقتصادی، اجتماعی بر  است آثار هولنا

جای گذاشته است.
کرونا به عنوان بزرگ ترین بحران بهداشتی 
کنون  جهان بعد از جنگ جهانی دوم تا
بیش از 240 میلیون نفر را در جهان مبتال 
کرده و نزدیک به 5 میلیون نفر را به کام مرگ 

کشانده است.
گیری کرونا، بزرگ ترین انسداد اقتصادی  همه 
کنون را رقم زده است. راهی  جهان از 1930 تا
برای بیان دقیق خسارات اقتصادی ویروس 
کرونا وجود ندارد اما توافق گسترده ای میان 
اقتصاددانان در مورد تأثیرات منفی شدید 

این ویروس بر اقتصاد جهانی وجود دارد. 
در این بین گردشگری که زیربنای توسعه 
بسیاری از شهرهاست، در دوران کنونی یکی 
از آسیب پذیرترین بخش های اقتصادی 
جهان بوده است. سازمان جهانی گردشگری 
کرونا، بخش  که ویروس  بر این باور است 
گردشگری بین المللی را 20 سال به عقب 
برگردانده است. بر مبنای گزارش کنفرانس 
  ) UNCTAD( تجارت و توسعه سازمان ملل
که در ژوئن 2021 منتشر شده است سقوط 
گردشگری جهانی در اثر کرونا حدود حدود 
4 تریلیون دالر به تولید ناخالص جهان 

خسارت زده است.
 به عنوان نمونه در کشور ترکیه تنها در سال 
2020 حدود 33 میلیارد دالر خسارت ناشی 
گردشگری وارد  کرونا به بخش  از شیوع 
شده است.شرایط پاندمیک و اپیدمیک، 
دشمن شهر و شهرنشینی هستند. آنها 
فضاهای عمومی را که مشخصه سرزندگی 
گاه  و حیات شهری هستند به عنوان کمین 
کم را بهترین  کنند و جمعیت مترا انتخاب می 
گیرند. شهرها اولین  طعمه خود در نظر می 
کرونا شدند و  که درگیر  مکان هایی بودند 
کنش ها را نیز شهرها نشان دادند.  اولین وا
بر مبنای تخمین ها بیش از 90درصد موارد 
ابتال به کرونا در جهان مربوط به شهرها بوده 
است. همچنین برآوردها نشان می دهد 
که شهرها در سراسر جهان در اثر کرونا 15تا 

25درصد درآمدشان را از دست داده اند. این 
وضعیت در برخی شهرها از جمله شهرهای 
آفریقایی بیش از 30 تا 60درصد خواهد بود. 
که به  کرونا اولین ویروسی نیست  ویروس 
شهرها حمله کرده است و آخرین نیز نخواهد 
کانون این  بود در طول تاریخ شهرها غالبا 

موضوعات بوده اند.
سرایت طاعون سیاه در قرن 13 یک سوم 
جمعیت اروپا و خاورمیانه را از بین برد. 
شیوع وبا در قرن نوزدهم در لندن پاریس 
گو و دیگر  مسکو هامبورگ، نیویورک، شیکا
شهرهای بزرگ تلفات پر شماری را گرفت. 
که در این زمینه به  آنفلوآنزای 1918 نیز 
کرونا زخم عمیق تری بر  آن اشاره شد. اما 
پیکره شهرها به جا گذاشته است.پاندمی 
گیری دوران شهری شدن  کرونا اولین همه 
جهان و عصر جهانشهری است.شهرها 
که در آن همه  امروزه مکانهایی هستند 
چیز به همه چیز ربط دارد و یک پیوستگی 

کننده در آنها دیده می شود. خیره 
گرچه بر جذابیت و  این پیوستگی و ارتباط ا
جنب و جوش شهرها بویژه شهرهای بزرگ 
می افزاید اما در عین حال آسیب پذیری آنها 
را نیز بیشتر کرده است. تاثیر کرونا بر شهرها 
گیر بوده است.تعطیلی  چندجانبه و فرا
کز فرهنگی و آموزشی،  فضاهای عمومی و مرا
بسته شدن بازارها، قرنطینه، افزایش بیکاری، 
گردشگری بخشی از این تاثیرات  سقوط 
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 شهرها و همه گیری کرونا
 آزمونی سخت برای مقابله باچالش های آینده

گزارش راهبردی
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کرونا از نظر اجتماعی نیز  است. بیماری 
تبعات ناخوشایندی داشته است حتی در 
شهرهایی که سمبل جهان وطنی و پذیرش 
جهانی بوده اند نوعی بیگانه هراسی و بعضًا 

نژادپرستی را سبب شده است.
شهرهایی که عمدتا به یک فعالیت مانند 
گردشگری یا حمل و نقل متکی بوده اند نسبت 
به شهرهای با اقتصاد متنوع بیشتر آسیب 
دیده اند. گردشگری شهری که حدود نیمی 
گردشگری بین المللی را شامل می شود  از 

بسیار آسیب دیده است.
گسترده هم فعال  کسیناسیون   با وجود وا
مسافران بین المللی ترجیج می دهند از مقاصد 
غیر شهری که فضای بازتر و تجمع کمتری 
وجود دارد دیدن کنند. به گفته کارشناسان 
آنکتاد نباید زودتر از سال 2023 انتظار بازگشت 
گردشگران بین المللی را داشت. موانع اصلی 
محدودکننده سفر مهار کند ویروس، روند 
کسیناسیون، اعتماد به  نامتقارن و نابرابر وا
نفس پایین مسافران و اقتصادهای ضعیف 
و نزار شده بر اثر کرونامی باشند. همچنین 
بخش اقتصاد غیررسمی که قوام بخش حیات 
برخی شهرهای در حال توسعه است. بخاطر 
قرنطینه های طوالنی مدت، محدودیت ها و 
کمبود خدمات ایمنی آسیب های بیشتری 
را متحمل شده اند. جغرافیای کرونا طی این 
دو سال تغییرات فراوانی کرد. در موج اول 
که دارای بیشترین  شهرهای بزرگ جهان 
ارتباطات هوایی و مسافران بین المللی 
بودند آسیب دیدند اما بعدها جغرافیای 
این ویروس به شهرهای کوچکتر و خلوت تر 
نیز نقل مکان کرد. از بدو ورود کرونا شهرها 
با بیم و امید برنامه های خود را برای مبارزه 
گیری اجرا کردند.بخش حمل و  با این همه 
کنش نشان  نقل شهری بالفاصله به کرونا وا
گذاری  ح هایی مانند فاصله  داد. آنها با طر
اجتماعی و پایین آوردن ظرفیت جابجایی 
گسترده و شدید  کردند با شیوع  سعی 
بیماری در فازهای اولیه مقابله کنند. برای 
مثال در آن مقطع زمانی، لندن تعداد تردد 
قطارهای مترو و نیز اتوبوس های تندرو 

کاهش داد و بیش از 40 ایستگاه مترو را  را 
بست. خطوط شبانه مترو فقط برای کادر 
کردند. همچنین  درمان خدمات رسانی 
ک شهرداری را از 25  کلیه مستأجرین امال
مارس به مدت 3 ماه از پرداخت اجاره معاف 
کرد. در پاریس، مترو و خطوط اتوبوسرانی با 
کردند و خدمات  50 درصد ظرفیت کار می 
کز  ویژه ای برای مقصد بیمارستان ها و مرا
درمانی تعریف شده بود. در نیویورک ظرفیت 
مترو و شبکه اتوبوسرانی 25 درصد کاهش 
یافته بود. در کواالمپور مالزی فاصله زمانی 
قطارهای مترو به 30 دقیقه افزایش یافت و 
ساعات سرویس دهی آنها محدود شده بود 
و از ورود مسافران بدون تجهیزات جلوگیری 
می شد. در تهران  نیز سیستم حمل و نقل 
شهری بالفاصله وارد عمل شد و تالش 
کردند با کاهش ظرفیت مترو از شیوع کرونا 

جلوگیری کنند.
 عالوه بر حوزه حمل و نقل مدیران شهری 
همپای دولتهای ملی تدابیر مختلفی را بکار 
گزارش  گرفتند. در لندن سامانه ای برای 
تجمعات راه اندازی شد و هر تجمعی با 
جریمه سنگین روبرو می شد.در اقدامی 
دیگر شهرداری لندن برای قرنطینه کردن 
بی خانمان ها و ایجاد فاصله اجتماعی تعداد 
صد اتاق از متل ها و مهمانسراها را به این امر 
اختصاص داده و بی خانمانان را از فضای شهر 
جمع کرده و در آنجا اسکان داده است. در 
بعد بودجه و تامین مالی دولت های محلی  
در بسیاری از شهرها بخاطر کسری بودجه 
مجبور به بازنگری در بودجه ساالنه خود شدن 
و با کاهش چشمگیر درآمدها دست نیاز به 

سوی دولت های محلی دراز کردند.
که تدابیر دولتهای  واقعیت این است 
محلی چه برای شناسایی و چه درمان 
و جلوگیری از انتشار ویروس و چه برای 
کسیناسیون بسیار متنوع و البته  تسریع وا
کنون به  شایسته تحسین بوده است اما ا
درستی در مورد موفقیت یا عدم موفقیت 
تدابیر اتخاذ شده آنها نمی توان قضاوت کرد 
ک  که تلفات جانی و مالی کرونا وحشتنا چرا

گیرد  کان نیز قربانی می  کما بوده است و 
اما به وضوح مشخص است که در صورت 
عدم این سیاست ها و تدابیر شرایط کرونا 
ک تر باشد.کرونا یک  می توانست هولنا
که شهرها و مدیران شهری  گرفتاری بود 
تا به حال چنین معضلی را تجربه نکرده  
بودند و وقتی از مدیران شهرهای مختلف در 
خصوص طرح و برنامه های آنها برای مقابله 
کثر آنها این بود که  با کرونا سؤال شد پاسخ ا
آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان، سونامی، 
حمالت تروریستی و بسیاری مخاطرات 
دیگر را تجربه کرده اند اما هرگز شاهد چنین 
وضعی نبوده اند.امروزه و در شرایط  فروکش 

بحران کرونا رقابت شهر بر سر عبور از بحران 
کنند با  گیری است و شهرها تالش می  همه 
استراتژی های مختلف هرچه سرعتر زنجیره 
کرونا را قطع و زندگی را در شهر به  پاندمی 

روال عادی بازگردانند.
کسیناسیون  کنون که در اثر موج گسترده وا ا
شهرها اندکی خود را پیدا کرده و فرصت تفکر در 
مورد آینده را دارندطرح های دوران ریکاوری 
گیری  کنند.همه  خود را ارائه کرده و پیگیری می 
گذاران،  کنون سیاست  باعث شده است که ا
دولتهای محلی ، نهادهای بین المللی و سایر 
کلیدی شهرها نوعی بازنگری را  ذینفعان 
در تصمیمات خود انجام دهند. بخشی از 
کرونا  استراتژی بازسازی شهرها در دوران پسا
کمک به اقشار،صنوف و بخش هایی است 
کارگران  که بیشترین آسیب را دیده اند. 
کارگران غیررسمی جزو اولویت های  بویژه 
گیری نقطه  حمایتی هستند. شاید همه 
که تصمیم سازان به مناطق  عطفی باشد 
گاههای غیر  حاشیه ای شهر و سکونت 
رسمی توجه بیشتری کنند که آشکارا آسیب 
کرونا متحمل شدند. حدود 2  بیشتری از 
میلیارد کارگر غیررسمی در جهان وجود دارد 
کرونا 4 برابر بیبشتر از بحران  که در جریان 
مالی 2009 خسارت دیده اند و این کارگران 
بیشتر در کشورهای رو به توسعه مانند هند 
و برزیل و آفریقا بوده اند. قرنطینه اجباری و 

تعطیلی هایطوالنی مدت بسیاری از این اقشار 
را به ورطه فقر کشانده است.کرونا باعث شد 
بسیاری از شهرها نقاط ضعف و قوت خود را 
بشناسند و در همین راستا به برنامه ریزی 
بهتر برای شرایط اضطرار بپردازند. به عنوان 
ح محله محور شهید  کشور ما طر مثال در 
سلیمانی از جمله پروژه های موفقی بود که 
ح،  در مبارزه با کرونا به کار گرفته شد. این طر
مشارکت محله ای و مدیریت از پایین به باال 
را به معنای واقعی به منصه ظهور رساند. این 
که عالج بسیاری از دردها  ح نشان داد  طر
در شهرها مشارکت اجتماعی شهروندان 
گرچه  کرونا ا است. شهرها در دوران پسا
می توانند از پاسخ ها و راه حل های همدیگر 
بیاموزند اما سطح برنامه ریزی هر شهر به 
سطح توسعه اقتصادی، ظرفیت دولت، 
کیفیت زیرساخت ها و  قوانین و مقررات، 
مشارکت ذی نفعان بستگی دارد. بسیاری 
از شهرها امروز با شعار بازگشت هنر ماست 
تالش دارندزمینه های ریکاوری اقتصادی 
گذاری کنند.مکزیکوسیتی در کشور  را پایه 
کمک آژانس دیجیتال نوآوری  مکزیک با 
عمومی توانسته است داده های اپیدمیولوژیک 
را با داده های اقتصادی تلفیق و ترکیب کند 
و اطالعات جامعی را در اختیار دولتمردان و  
که همین امر موجب  شهروندان قرار دهد 
شده است برنامه بهبود اقتصادی خود را  
دقیق و هوشمندانه جلو ببرند. بوئنس 
آیرس در آرژانتین با تمرکز بر روی صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات الیحه ای را برای 
حمایت از مشاغل حوزه دیجیتال و تشویق 
گذاری در فناوری و نوآوری تصویب  سرمایه 
کرده و تالش کرده شهر را به عنوان قطب نوآوری 
کرونا را با  ح کرده و دوران بازسازی پسا مطر
تکیه بر این مشاغل طی کند مقامات این 
کنند که دیجیتالی شدن زمان  شهر ادعا می 
کرونا سود سرشاری را نصیب شرکت های 
فعال در این حوزه کرده و همین الگو برای 
بازیابی اقتصاد شهر باید توسعه یابد. در رابطه 
با نقش هوشمندسازی،دیجیتالی شدن 
و فناوری های نوین ارتباطی بسیاری از 
که این  صاحب نظران بر این عقیده اند 
لحظه خالقیت و یک فرصت بی نظیر است 
که شهرها پس از کرونا میراثی را بنا بگذارند 
که مدت ها و نسل ها باقی بماند. به هر 
تقدیر کرونا به عنوان یک شرایط اضطراری 
جهانی و یک بحران واقعی شهرها را درگیر 
کردند  کرد و شهرها نیز در هر محله تالش 
گیری بدهند  پاسخی مقتضی به این همه 
که در برخی موارد موفقیت آمیز و در مواردی 
کنون  کم نتیجه بوده است. ا کم اثر و  دیگر 
نیز تمام تالش شهرها معطوف به ریکاوری 
کرونا است و امید می رود شهرها بخاطر  پسا
ظرفیتهای باالی اقتصادی و اجتماعی و 
پتانسیل های خالقانه بتوانند  این آزمون 
سخت را با موفقیت پست سر بگذارند و با 

امید بیشتر به استقبال آینده بروند.

  در دوران کروناشهرهایی که عمدتا 
ب���ه ی���ک فعالی���ت مانند گردش���گری یا 
حم���ل و نق���ل متک���ی بوده ان���د نس���بت 
ب���ه ش���هرهای با اقتصاد متنوع بیش���تر 

آسیب دیده اند

  بیماری کرونا از نظر اجتماعی تبعات 
ناخوش���ایندی داش���ته اس���ت حتی در 
ش���هرهایی ک���ه س���مبل جهان وطن���ی 
و پذی���رش جهان���ی بوده ان���د نوع���ی 
 نژادپرس���تی را 

ً
بیگانه هراس���ی و بعض���ا

سبب شده است



  

7۶
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400
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سرتیپ دوم پاسدار مسعود داریوندی 
معاون امور زیربنایی سازمان پدافند 
غیرعامل کشور و جانشین قرارگاه پدافند 
کشور معتقد است »شیوع  اقتصادی 
ویروس کرونا« مانند یک جنگ اقتصادی، 
بعنوان یک عامل خارجی و غیرساختاری بر 
اقتصاد کشور تحمیل شده است. مشروح 
گوی وی با نشریه عماد را در ادامه  گفت و 

می خوانید؛
پدافند غیرعامل و اقتصاد مقاومتی 
ازجمله مفاهیم مهم و اساسی در ادبیات 
اقتصاد ایران هستند. این دو مولفه چه 

نسبتی با یکدیگر دارند؟
پدافند غیرعامل به مجموعه اقدامات 
غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، 

کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های 
ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل 
مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و 
گفته  گردد  اقدامات نظامی دشمن می 
می شود. اقتصاد مقاومتی نیز الگوی 
اقتصادی بومی  و علمی  برآمده از فرهنگ 
انقالبی و اسالمی  و دارای ارکان »درون زا، 
گرا، مردم محور،  عدالت بنیان، برون 
دانش بنیان و فرهنگ جهادی« است 
که اهدافی همچون، توانایی مقاومت در 
برابر عوامل تهدیدزا )تکانه های اقتصادی، 
بالیای طبیعی و تکانه های تخاصمی(، 
استفاده از ظرفیت ها حتی در وضعیت 
تحریم، مقاوم سازی و محکم سازی پایه های 
اقتصاد، رونق اقتصادی و اصالح پایه های 

اقتصادی و حل مشکالت مردم، مقابله با 
جنگ اقتصادی تمام عیار، مقابله با مخاطرات 
و بی اطمینانی های ناشی از تحوالت خارج 
از اختیارحفظ دستاوردهای کشور، تداوم 
پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون 
کردن  اساسی و سند چشم انداز، برطرف 
شکنندگی اقتصاد در برابر تکانه ها، ایجاد 
اقتصاد مستحکم، نفوذناپذیر، تأثیرناپذیر 
کند. با توجه به  از سوی دشمن را دنبال می 
کنیم که پدافند  این دو تعریف، مشاهده می 
غیرعامل و اقتصاد مقاومتی، در بسیاری از 
موارد بدنبال هدف مشترک هستند ولی 
پدافندغیرعامل بیشتر مختص اقدامات 
بازدارنده در مورد تهدیدات نظامی  است 
اقتصاد مقاومتی بیشتر مختص شرایط 

تهدیدات اقتصادی است.
نقش پدافند اقتصادی را در خنثی سازی 
فشار همه جانبه و جنگ اقتصادی علیه 
کنید؟ ملت ایران را چگونه ارزیابی می 

پدافند اقتصادی به مجموعه اقدامات 
گفته می شود که افزایش توانایی  غیرنظامی 
آشکارسازی، ارتقاء سطح مصونیت و 
بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم 
تأمین با کیفیت و پایدار نیازهای اساسی 
بحران در مقابل  و تسهیل مدیریت 
تهدیدهای اقتصادی را به دنبال دارد. 
تعریف پدافند اقتصادی نشان دهندة آن 
است که درصورت تحقق کامل آن، فشار 
همه جانبه و جنگ اقتصادی علیه ملت 

ایران بطور کامل خنثی خواهد شد.
مهمترین ابعاد و ابزارهای جنگ اقتصادی 
دشمن علیه ملت ایران چیست و 
چه بخش هایی از اقتصاد ما را نشانه 

رفته است؟
مهمترین ابعاد و ابزارهای جنگ اقتصادی 
شامل؛ پولی و مالی و تجاری، سایبری، 
فناورانه، بیولوژیکی، دیپلماتیک و بین 
المللی، اطالعاتی و جاسوسی، روانی 
هستند که بخش های مختلف اقتصاد از 
جمله نظام بانکی و ارزی، تجارت خارجی، 
امنیت غذایی، فروش نفت و ... را هدف 

گرفته است.
برای  راهبردهایی  به نظر شما چه 
قوی سازی و جلوگیری از آسیب پذیری 
اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار 
گیرد؟ پیشنهاد سازمان پدافند غیرعامل 

کشور در این زمینه چیست؟ 
راهبردهای کالن برای قوی سازی و جلوگیری 
از آسیب پذیری اقتصادی کشور را می توان 
به چند دسته تقسیم کرد؛ نخست؛ ایجاد 
مرکز پایش و رصد وضعیت اقتصاد داخلی 
و تهدیدهای اقتصادی دشمن و تهیه 
کنش هوشمند، فعال، سریع  طرح های وا
و به هنگام اقتصادی. راهبرد دیگر ایجاد 
سامانه جامع آمار و اطالعات در بخش های 
مختلف اقتصادی شامل سه جریان اصلی 
"مبادالت مالی"، "اسناد و مجوزها" و "کاال 
و خدمات" و ایجاد هم افزایی بین آن ها با 
کاالهای اساسی  اولویت زنجیره تأمین 
کید بر استفاده از فناوری های  و با تأ

بومی غیرقابل نفوذ است.
تشکیل قرارگاه پدافند اقتصادی با اختیارات 
و اعتبار الزم ذیل معاون اول ریاست 
کنش سریع،  کید بر تمهید وا جمهوری با تأ
هوشمند و یکپارچه دستگاه های اجرایی 
در برابر اقدامات دشمن نیز از جمله دیگر 
که می توان از آن نام برد.  راهبردهاست 
بازبینی، اصالح و تکمیل محتوای دروس 
آموزش اقتصاد متناسب با الگوی اقتصاد 
کید بر ورود ادبیات پدافند  مقاومتی با تأ
اقتصادی در محتواهای آموزشی نیز از 
گیری از  جمله دیگر راهبردهاست. بهره 

گفتگوی عماد با سردار داریوندی جانشین قرارگاه پدافند اقتصادی کشور 

 راهبردهای پدافند اقتصادی برای صیانت از 
تا ب آوری اقتصادی در برابر تکانه ها



مدل های نوین تبادالت اقتصادی در حوزه 
بین الملل نظیر تهاتر، پیمان های تجاری 
دو یا چندجانبه، پیمان های پولی دو یا 
چندجانبه و ایجاد زیرساخت های جدید 
پیام رسان مالی بین المللی و همچنین 
کید  متنوع سازی منابع درآمدی دولت با تأ
بر فعال سازی کامل ظرفیت های درآمدی و 
گری مالیات و گمرک به ویژه از طریق  تنظیم 
بهبود و تکمیل زیرساخت های مالیاتی و 
گمرکی نیز از جمله راهبردهایی است که برای 
جلوگیری از آسیب پذیری اقتصادی کشور 
می توان از آن بهره گرفت. متنوع سازی سبد 
ارزی کشور و ایجاد سامانه جامع، به روز و 
شفاف تخصیص و انتقال ارز، ایجاد سامانه 
کید  ذخایر راهبردی کاالهای اساسی با تأ
کنده سازی و ظرفیت سازی و با توجه  بر پرا
به تأمین کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت و ساماندهی نظام تولید غذاهای 
کید بر؛ اصالح الگوی کشت،  اساسی با تا
توسعه متوازن زنجیره های تولید )از نهاده تا 
محصول نهایی( غذاهای اساسی در داخل 
کشور، ارتقای حفاظت فیزیکی ظرفیت های 
بالقوه تولیدات دریایی و مراتع چرای دام 
در جهت افزایش تولید غذاهای اساسی و 
شناسایی، حفظ و بهره-برداری اصولی 
از ذخایر ژنتیکی و منابع طبیعی و پایه 
کشاورزی نیز از دیگر مواردی راهبردهایی 

است که می توان به آن اشاره کرد. 
همچنین تدوین و پیاده سازی برنامه جامع 
حمایت از فناوری های راهبردی با مشارکت 
همه نهادهای ذی ربط و با محوریت معاونت 
علمی  و فناوری ریاست جمهوری، افزایش 
کید  صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده باال با تأ
بر تقویت توان رقابتی تولیدات داخلی، 
فعال سازی ظرفیت های ترانزیتی کشور در 
یلی  حوزه های حمل بار و مسافر )به صورت ر
کید بر استفاده  و هوایی(، داده و انرژی با تأ

از ظرفیت-های بخش خصوصی، تدوین 
چارچوب تعامل با نهادهای بین المللی 
کثری  کید بر کاهش حدا و منطقه ای با تأ
اثرپذیری از تصمیم سازی های نهادهای 
بین المللی و حضور جدی و مؤثر در نهادهای 
منطقه ای، ایجاد و توسعه شرکت های 
ارائه دهنده خدمات حمل و نقل در سطح 
کید  بین المللی مانند بیمه و رتبه بندی با تأ
کشورهای همسو، روزآمد  بر همکاری با 
)مدرنیزه( کردن روش های فروش نفت از 
طریق؛ متنوع سازی روش های فروش نفت 
نظیر فروش ریالی نفت، انتخاب مشتریان 
گیری از ظرفیت بخش  راهبردی، بهره 
خصوصی در صادرات نفت و فرآورده های 
نفتی، استفاده از ظرفیت تهاتر کاال و نفت 
و ایجاد توانایی اثرگذاری بر بازار جهانی 

انرژی است.
 در این زمینه تسلط بر ابزارهای نقش آفرینی 
موثر نظیر ایجاد بورس نفت و اثرگذاری 
رسانه ای، فعال سازی ظرفیت ترانزیت 
کشور، افزایش صادرات  گازی  )سوآپ( 
برق کشور، تقویت همکاری با کشورهای 
کننده انرژی و ایجاد هم پیمانی با  تولید 
کشورهای همسو در زمینه انرژی و افزایش 
گاز نقش بسزایی  ذخائر راهبردی نفت و 

ایفا خواهد کرد.
کشور از  تأمین پایدار و بهینه ی انرژی 
طریق؛ اصالح الگوی مصرف انرژی، توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات تولید، 
انتقال و توزیع انرژی و تکمیل شبکه ارزش 
افزوده نفت و گاز از طریق افزایش ظرفیت 
پاالیشی و پتروپاالیشی کشور، اصالح توسعه 
نامتوازن صنعت پتروشیمی، تقویت نظام 
کید  تنظیم  گری یکپارچه زنجیره ارزش با تا
بر اصالح رابطه مالی شرکت ملی نفت و 
شرکت های مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش 

نیز از جمله دیگر راهبردهاست.

بحران کرونا چه تاثیری بر اقتصاد کشور 
کاهش تاثیرات منفی  گذاشت؟ برای 
ناشی از بحران های مشابه چه تدابیری 

باید اندیشیده شود؟
شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد 
را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا 
مواجه ساخت، از یک طرف عرضه نیروی 
کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین 
مواد اولیه تولید نیز مشکالتی ایجاد شد 
)شوک عرضه(. شوک عرضه، شوک تقاضا 
را به همراه داشت. تعطیلی کسب وکارها، 
منجر به تعدیل نیرو شده و کاهش درآمد 
خانوار، کاهش تقاضا را به همراه داشت. از 
طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، 
خانوار را به تصمیم برای پس انداز بیشتر و 
به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری 
ترغیب کرده است. همین امر کاهش تقاضای 

کل بیشتری را موجب گردید.
که مشاهده می شود »شیوع  همانطور 
کرونا« مانند جنگ اقتصادی،  ویروس 
بعنوان یک عامل خارجی و غیرساختاری 
بر اقتصاد کشور تحمیل شده و بخش های 
مختلف را تحت تأثیر قرار داده است؛ در 
اینجا نیز همان راهبردهای کالن ارائه شده 
در بخش قوی سازی اقتصاد، می تواند در 
کاهش تأثیرات منفی ناشی از بحران های 

مشابه بسیار مفید باشد.
به نظر شما تاب آوری و مصون سازی 
زیرساخت های حیاتی کشور چه تاثیری 
کثری علیه  در شکست راهبرد فشار حدا

اقتصاد کشور دارد؟ 
همانطور که می دانیم برخی از زیرساخت های 
که در حوزه انرژی، حمل  کشور،  حیاتی 
کارکرد  و نقل، نظام بانکی قرار دارند، 
که نقاط  اقتصادی داشته و در صورتی 
آسیب پذیر و تهدیدزای آنها شناسایی 
شده و با برنامه ریزی دقیق و جامع نسبت 
به تاب آوری و مصون سازی آنها اقدام گردد، 
کم تأثیرِی راهبرد  شاهد بی تأثیری و یا 
کثری دشمن در این حوزه ها  فشار حدا
خواهیم بود، زیرا تاب آوری و مصون سازی 
در این زیرساخت ها، تمرکز در تداوم کارکرد 
اقتصادی و مقابله با محدودیت های ایجاد 
کثری دشمن از  شده حاصل از فشار حدا

جمله تحریم ها خواهد بود.
از منظر پدافند اقتصادی شاخص های 
پایدار و پویا  یک توسعه اقتصادی 

چیست؟
از منظر پدافند اقتصادی، سیستم اقتصادی 
پویاست که مقاوم در برابر فشار و تکانه های 
اقتصادی باشد. از قدرت بازدارندگی در 
برابر فشارهای اقتصادی برخوردار بوده 
و در بتواند نیازهای اساسی را با کیفیت و 
به صورت پایدار تامین کند. توانمندی در 
رصد، پایش، تشخیص و هشدار تهدیدات 
اقتصادی دشمنان به مبادی ذی ربط 
زیر از دیگر مشخصات یک اقتصاد پایدار 

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

ح کنید. نبود لطفا مطر
کارآمدن دولت جدید،  امیدواریم با روی 
توجه و اهتمام الزم در مقابله با جنگ 
اقتصادی دشمنان با تمرکز بر راهبرد 
کشور ایجاد  »خنثی سازی تحریم ها« در 
کثری دشمنان در  شده و بتوان فشار حدا
زمینه اقتصاد را شکست داده و موجبات 
گردد؛ این قرارگاه  رونق اقتصادی فراهم 
اعالم آمادگی می نماید با دولت جدید، 
کامل در زمینه مقابله  همکاری و تعامل 

با جنگ اقتصادی داشته باشد.
با تشکر از وقتی که در اختیار خوانندگان 

نشریه عماد قرار دادید.
من هم از شما متشکرم

  درصورت تحقق کامل اصول و الزامات 
پدافند اقتصادی، فش���ار همه جانبه و 
جنگ اقتصادی علیه ملت ایران بطور 

کامل خنثی خواهد شد

  از منظر پدافند اقتصادی، سیس���تم 
اقتصادی پویاس���ت ک���ه مقاوم در برابر 

فشار و تکانه های اقتصادی باشد

  مهمتری���ن ابع���اد و ابزاره���ای جنگ 
اقتص���ادی ش���امل؛ پول���ی و مال���ی و 
تجاری، سایبری، فناورانه، بیولوژیکی، 
دیپلماتیک و بین المللی، اطالعاتی و 

جاسوسی، روانی هستند
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علی بیات
مقدمه:

موضوع پذیرش تعهدات FATF چندسالی 
است که یکی از بحث های جدی در حوزه 
کشور است. بسیاری از  کالن  اقتصاد 
کارشناسان و صاحبان معتقدند پذیرش 
کارگروه بین دولتی  تعهدات مدنظر این 
در شرایط جنگ اقتصادی می تواند 
کشور را بیش از پیش ذیل فشار  اقتصاد 
ببرد. در ذیل مروری داریم بر مهمترین 
که بر اساس آن پذیرش  استدالل هایی 
لوایح سی اف تی و پالرمو می تواند به ضرر 

اقتصاد کشور منتج شود.
 آسیبی به نام ساده انگاری لواح سی اف تی 

و پالرمو 
بزرگ ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال 
یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده 
انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، 
اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در 
قبال آن است. چنین قاعده ای در خصوص 
لوایح دوقلو نیز صادق است. به نظر می رسد 
میان فشارهای پشت پرده و آشکار  آمریکا و 
اروپایی ها بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر 
و جامع تر از برجام و اقدامات ضدایرانی  
گروه ویژه اقدام مالی، ارتباط وجود دارد. 
بنابراین، نباید در مواجهه با موضوع لوایح 
کاذب  دچار ساده انگاری و ساده سازی 
صورت مسئله شویم. متاسفانه طرفداران 
تصویب لوایح بدون آنکه بر روی عواقب و 
تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی 
اقدام ویژه متمرکز شوند، سعی در تصویب 
لوایح، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب 
ناپذیر دارند. این پیش فرض نادرست و 
مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر 
دشمنان ملت ایران است. پدیده اف ای 
تی اف اساسا پدیده سیاسی و امنیتی است 
تا مالی و پولی. بنابراین در چارچوب های 
سیاسی باید رفع شود و  نه تعهدات سنگین 

و خودتحریمی.
 سوالی که باید در خصوص پالرمو و سی 

ح شود اف تی مطر
مدافعین تصویب پالرمو و CFT باید به 
که این  این سوال مشخص پاسخ دهد 
گشایشی را در  تصویب چه تاثیر مثبت یا 
عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی 
کند؟ نکته قابل تامل  با ایران ایجاد می 
کید دارند  اینکه مقامات غربی خود نیز تا
که تصویب لوایح مد نظر اف ای تی اف از 
سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرط های 
عادی سازی احتمالی روابط تجاری با ایران 
محسوب می شود. بنابراین، در اینجا بحث 
ح است  احتماالت و پیش شرط ها مطر
نه گزاره های قطعی و قابل استناد. با این 
که  حال، در مقابل ستانده های مبهمی 
اساسا مشخص نیست ما آنها را در قبال 
تصویب لوایح مذکور به دست بیاوریم، 
بسیاری از داشته های عینی خود را از 

دست خواهیم داد.
که واشنگتن  اصل موضوع این است 
و متحدان اروپایی معتقدند هر اندازه 
صحنه را پیچیده تر و ابعاد زمین بازی 
با ایران را گسترده تر سازند، قدرت مانور 
بیشتری برای امتیازگیری از ایران خواهند 
داشت. بنابراین، به نظر می رسد دشمنان 
یک معادله ساده »یک مجهولی« به نام 
»خروج آمریکا از برجام« و »لزوم بازگشت 

بدون قید و شرط آن به توافق هسته ای« 
را تبدیل به معادله ای »چند مجهولی« 
کرده اند که اخیرا، FATF  نیز به یکی دیگر 

از مولفه های آن اضافه شده است.
 نقطه آسیب پیوستن به پالرمو  و سی 

اف تی 
با تصویب بی قید و شرط لوایح مدنظر 
FATF، ایران به متغیری وابسته به بازی 
گردانندگان این  گروه مالی ویژه و تفاسیر 
گروه در قبال مقوالتی مانند پولشویی و 
تروریسم مواجه خواهیم شد. سوء تفیسر 
عامدانه غرب از لوایح، اصلی ترین خطری 
که در صورت پذیرش آن در انتظار  است 
ما خواهد بود. در این خصوص بهتر است 
مثالی بزنیم تا موضوع روشن تر شود. در 
کنوانسیون پالرمو اعالم شده  ماده یک 
کنوانسیون ارتقای  است، مقصود از این 

همکاری ها )همکاری های سازمان یافته 
دولتی( جهت پیشگیری و مبارزه تاثیرگذار  

با جرایم سازمان یافته فراملی است.
به راستی تفسیرگنندگان آمریکایی و 
اروپایی کنوانسیون پالرمو، که متاسفانه 
نظر آنها نیز در گروه ویژه اقدام مالی مورد 
استناد قرار می گیرد، چه گروه ها و افرادی 
را مصداق مجرمین سازمان یافته فراملی 
می دانند؟ در دیگر لوایح مذکور نیز بارها 

از کلیدواژه تروریسم سخن به میان آمده 
کسانی تروریسم و  است. به راستی چه 
کشورها  مصادیق آن را تفسیر و به دیگر 
در قالب یک دستورالعمل جمعی  )در 
خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی( 
کنند؟ نقش محوری سه عضو  ابالغ می 
دائمی غربی شورای امنیت یعنی آمریکا و 
انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق "جرم"، 
"تروریسم" و" جرایم سازمان یافته"، قاعدتا 
نباید جایی برای خوشبینی ما نسبت به 

این مقوله باقی بگذارد.
تصویب همراه با "تحفظ" برای سازمان های 

بین المللی معنایی ندارد
نکته دیگر، به شروط و تبصره ای مربوط می 
 )Reservation( شود که اصطالحا  تحفظ
نام دارد. برخی به حق تحفظ ایران 
استناد کرده و اعالم نموده اند که پذیرش 

کنوانسیون پالرمو مشروط به پذیرش 
همین مالحظه می باشد. با وجود شروط 
و تبصره ای که در این خصوص اعالم شده 
است، تحفظ جمهوری اسالمی ایران در 
کنوانسیون پالرمو، عمال نمی تواند  قبال 
تحت عنوان یک "حق" مورد شناسایی و 
تفسیر دیگر اعضای کنوانسیون قرار گیرد. 
مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ 
یک کشور در قبال یک معاهده در صورتی 

قابل قبول است که با هدف و اصالت آن 
معاهده در تقابل و تضاد نباشد. با این حال 
که اظهار شد، چنین قاعده  گونه  همان 
ای در خصوص کنوانسیون پالرمو صادق 
کنوانسیون  نیست. بر اساس ماده )1( 
کنوانسیون ارتقای  پالرمو، هدف از این 
همکاری بین المللی در مبارزه با جرایم 
که ایجاب  سازمان یافته فراملی است 
کنش های مشکوک  کند اطالعات ترا می 
در صورت درخواست هر یک از اعضا بدون 
گذاشته شود. با  ک  هیچ مانعی به اشترا
توجه به اینکه ایران تحریم ها را از مسیرهای 
غیررسمی دور می زند، طبیعی است که این 
کشورها مشکوک  کنش ها از نظر سایر  ترا
قلمداد شود و عدم ارائه این اطالعات، 
در واقع در تعارض با هدف و موضوع این 

کنوانسیون خواهد بود. 

FATF  دیده بان دشمن 
در جنگ اقتصادی
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در این خصوص ما در بسیاری از موارد با 
تصمیماتی مواجه خواهیم شد که از سوی 
بازیگرانی خاص مانند ایاالت متحده 
آمریکا، فرانسه و انگلیس )به عنوان سه 
حامی عملی تروریسم( اتخاذ می شود. 
بدیهی است که در این صورت، جمهوری 
اسالمی ایران نمی تواند برای عدم پیروی 
از تصمیماتی که تحت فشار این بازیگران و 
همراهی کشورهای دیگر اتخاذ می شود به 
"حق تحفظ" خود استناد کند.بدون شک 
گروه مالی اقدام ویژه، شروط و تبصره اعالم 
شده از سوی جمهوری اسالمی ایران را در 
خصوص تصویب همراه با تحفظ این لوایح 
را نمی پذیرد و از ایران می خواهد تا میان 
دو گزینه "پایبندی کامل به کنوانسیون" 
و " عدم پیوستن به آن" یکی را انتخاب 
کند. در نهایت اینکه با توجه به مالحظات 
کمترین  ح شده،  موجود و موارد مطر
توجیه و دلیلی دال بر پیوستن جمهوری 
  CFT اسالمی ایران به کنوانسیون پالرمو و

وجود ندارد. 
بر   مبنی  ی  د پیشنها ح  طر همچنین 
ایجاد کمیته ای برای بررسی مورد به مورد 
اطالعات درخواستی FATF از نظام بانکی 
ح چنین  ایران کارآمدی الزم را ندارد.  طر
پیشنهادی نشان می دهد تیم حقوقی 
FATF به  پیشنهاد دهنده، با ادبیات 
 FATF طور کامل آشنا نیست. زیرا اساسًا
کند،  کشورها اطالعاتی مطالبه نمی  از 
بلکه اطالعات مورد درخواست از طریق 
واحدهای اطالعات مالی )FIU( کشورها 
رد و بدل می شود. FATF تنها بر وجود 
زیرساخت های الزم و عملکرد کشورها در 
اجرای استانداردهای تعریف شده نظارت 
کند. با قطع نظر از این موضوع، باید  می 
که این مکانیزم در حال  توجه داشت 
حاضر در قانون مبارزه با پولشویی )مصوب 
1386( وجود دارد. همکاری اطالعاتی با 
کشورهای دیگر از طریق آئین نامه ای صورت 
گیرد که توسط شورای عالی امنیت ملی  می 
تهیه و ابالغ می شود. با این حال آنچه در 

ج کردن نام  گیری FATF برای خار تصمیم 
ایران از لیست سیاه اهمیت دارد، کیفیت 
 FATF گر برای تبادل اطالعات است که ا
کننده نباشد، نمره قبولی به ایران  راضی 
نداده و همچنان ایران را به عنوان یک 

کشور غیرهمکار خواهد شناخت!
 خطری به نام مانور آمریکا در سازمان های 

بین المللی
که نمی توان در  یکی دیگر از موضوعاتی 
بررسی لوایح سی اف تی و پالرمو نادیده 
انگاشت، به "مانور آمریکا و متحدانش در 
گردد. در  سازمانهای بین المللی" باز می 
این خصوص الزم است نکته ای را مدنظر 
قرار دهیم. ایاالت متحده اصلی ترین 
نقش را در حمایت از گروه های تروریستی 
کرده  و تکفیری در منطقه غرب آسیا ایفا 
است. مقامات آمریکایی بارها به صورت 
ناخواسته، نسبت به خلق داعش در منطقه 
غرب آسیا و حمایت از این گروه تروریستی 
اعتراف کرده اند. در چنین شرایطی حتی 
گروه را تروریستی  گر آمریکا در ظاهر این  ا
بداند، در عمل آثار تحریم مالی این گروه را 
با استناد به ابزارها و راهکارهای غیر قانونی 
از بین می برد. وخامت موضوع اما زمانی 
که توجه داشته باشیم،  بیشتر می شود 
واشنگتن و دو متحد آن یعنی انگلیس 
و فرانسه )به عنوان دو عضو دائمی دیگر 
در شورای امنیت( همچنان درصددند 
گروههای مقاومت در منطقه را )به جرم 
ایستادگی در برابر تروریسم تکفیری و ممانعت 
از پیاده سازی اهداف منطقه ای غرب  و 
رژیم صهیونیستی( تروریستی معرفی کرده و 
با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو، زمینه 
تحریم هماهنگ، جمعی و زیرساختی این 

گروه ها را فراهم آورند.
جود  و به  جه  تو با  که  ست  ا یهی  بد
استانداردهای چندگانه غرب در قبال 
کی  مقوله "تروریسم" و مصداق یابی خطرنا
که ایاالت متحده آمریکا و متحدان آن در 
این خصوص صورت می دهند، همان 
ماده نخست کنوانسیون پالرمو مخدوش 

به نظر می رسد، بنابراین نخستین و اصلی 
کنوانسیون  ترین نقطه آسیب در قبال 
پالرمو، "سوء تفسیر مقوله تروریسم" از 
سوی بازیگران صاحب نفوذ غربی است. 
کشورهای  از دید ایاالت متحده آمریکا و 
غربی، گروه هایی مانند حشدالشعبی در 
عراق، حماس، حزب اهلل و .....گروه های 
تروریستی خوانده می شوند و بعید نیست در 
مصوبات آتی شورای امنیت نیز این مساله 

پدید آید. در چنین شرایطی جمهوری 
اسالمی ایران نیز در صورت پیوستن به این 
کنوانسیون در آینده مقابل دو انتخاب قرار 
گرفت: انتخاب نخست عمل کردن به مفاد 
کنوانسیون که موجبات ابتالی کشورمان 
به نوعی "خودتحریمی مزمن " و "پایدار" را 
فراهم خواهد آورد. دومین گزینه نیز عدول 
که آن  کنوانسیون و مفاد آن می باشد  از 
نیز آثار و تبعات حقوقی خاص خود را برای 

کشورمان به همراه خواهد داشت.
همچنین اف ای تی اف ذیل استاندارد 
که  کشورها می خواهد  شماره 6 خود از 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 

را اجرا کنند و در برنامه اقدام ایران این بحث 
قید شده است با این مضمون که برای اجرای 
این قطعنامه ها، باید سازوکارهای حقوقی 
در ایران ایجاد شود. معنای این اقدام 
که قوانینی در مجلس شورای  این است 
اسالمی یا شورای عالی امنیت ملی تصویب 
شود که قطعنامه های سازمان ملل را در 
داخل کشور نافذ کند. این بحث مسائل 
کشورمان به  جدی از نظر قانون اساسی 
وجود می آورد. قانون اساسی ما قواعد و 
قوانین بین المللی را ارجح نمی داند و باید 
فرایندهایی طی شود تا این اتفاق بیافتد. 
 FATF خصوصًا اینکه این استاندارد در
که قطعنامه  بگونه ای بیان شده است 
های بعدی مرتبط هم از نظر کشورها باید 
پذیرفته شود و این چالش جدی برای 
کند. لذا به نظر  حقوق اساسی ما ایجاد می 
نمی رسد که افق روشنی برای حل و فصل 

این مورد وجود داشته باشد.
چالش الزامات و تعهدات جرم انگاری 

در پالرمو
 پیوستن کشورها به کنوانسیون »پالرمو« 
در موارد متعددی الزامات و تعهدات به 
کند؛  جرم انگاری را برای دولت ها ایجاد می 
به موجب این کنوانسیون، دولت های عضو 
که مشارکت در گروه مجرمانه  متعهد می شوند  
سازمان یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، 
پولشویی و فساد را جرم انگاری کنند، بر این 
اساس، پیوستن جمهوری اسالمی ایران به 
کند تا  کنوانسیون »پالرمو« کشور را ملزم می 
قوانین و فرآیندهای کیفری اش را همسو با 
انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند 
و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین 
ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط 
کنوانسیون »پالرمو« آن را جرم انگاری کند، 
به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون 
که ایران باید براساس آن، در  وجود دارد 
قوانین و مقررات کیفری اش بازنگری کند که 
گر  همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه 
جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی 

ایران محسوب می شود.
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   پدیده اف ای تی اف اساسا پدیده 
سیاسی و امنیتی است تا مالی و پولی. 
بنابرای���ن در چارچوب های سیاس���ی 
باید رفع ش���ود و  نه تعهدات س���نگین 

و خودتحریم���ی

    ب���ا تصوی���ب ب���ی قید و ش���رط لوایح 
مدنظ���ر FATF، ای���ران ب���ه متغی���ری 
وابس���ته ب���ه ب���ازی گ���روه مال���ی ویژه و 
تفاس���یر گردانندگان این گروه در قبال 
تی مانند پولش���ویی و تروریسم  مقوال

مواجه خواهیم ش���د



یک اقتصاددان، اصلی ترین اولویت 
امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست 
کشور  خارجی ایران را احیای ساختار ارزی 
که ساختار ارزی  می داند و متذکر می شود 
کشور در حضور و عدم حضور تحریم ها باید 

حفظ شود.
کری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل  مجید شا
گو با نشریه عماد با  گفت و  اقتصادی در 
اشاره به اهمیت مسئله حکمرانی در حوزه 
اقتصادی و نقش اقتصاد مقاومتی در عبور از 
بحران ها گفت: اعمال حکمرانی توسط ایران 
در بازارهای اقتصادی، منوط به این است که 
ج  بتواند در بازار ارز مداخله کند. یعنی در خار
از این حالت اصال نمی توان انتظارات تورمی 
باثباتی در اقتصاد ایران بدست آورد که بتوان 
روی آن اعمال حکمرانی کرد و در یک برنامه 
توسعه به برخی از بخش های اقتصادی توجه 
ویژه تری شود یا بتوان برنامه توسعه عمودی 

ایجاد کرد.
وی ادامه داد: چگونگی مداخله در بازار ارز 
توسط دولت ها نکته ای حائز اهمیت است. 
خ ارز نسبت به تورم باید مورد توجه  تعدیل نر
قرار گیرد تحریم یکی از دالیل اصلی در ایجاد 
کشورمان  شوک های ارزی بعد از انقالب در 
شده است یعنی به خاطر عدم مداخله، دچار 
شوک های ارزی شدیم نه بخاطر نداشتن ذخایر 
ارزی و تصمیمات اشتباه. برای کشوری که 
می تواند با فروش نفت حساب جاری خود را 
مثبت نگه دارد عدم مداخله در سیاست های 
کالن  پولی معنا ندارد. این تحلیلگر مسائل 
اقتصادی تشریح کرد: در کشوری که »ارز جهان 
روا« ندارد و روی تبدیل ارز به ارزهای خارجی، 

کسی نمی تواند تضمین ثبت دهد؛ حتما 
باید بانک مرکزی در داخل بازار ارزی، اعمال 
موضع کند. البته این بدان معنی نیست که 
قیمت ارز را در کشور سرکوب کنیم یا چندین 
سال ثابت نگه داریم بلکه قبل از اعمال هرنوع 
گذاری، باید بتوانیم مداخله کنیم تا  سیاست 

خ ارز را ثابت نگه داریم. بتوانیم نر
کری با اشاره به جهش های ارزی در دوران  شا
پس از انقالب، توضیح داد: توضیح جهش های 
ارزی، صرفا با تغییرات در نقدینگی اشتباه است. 
عدم تعدیل نرخ ارز و کاهش رقابت پذیری باعث 
می شود تراز پرداخت های مالی دچار مشکل 

شود تا حدی که حفظ و تعادل در پرداخت های 
ارزی کار سختی باشد. هر وقت فشار تحریم ها 
علیه کشورمان زیاد شده است؛ حداقل برای 
4 سال ما در کشور ارز ذخیره داشتیم پس یک 
عاملی از بیرون تمام حساب های پرداختی 
کشور را قفل کرده است یعنی اجرای حکمرانی 
جمهوری اسالمی ایران، مستلزم مداخله 
بانک مرکزی است. یعنی باید بتوانین بصورت 
گذاری کنیم تا یک  مستقل در بازار ارز هدف 
کوتاه مدت و  خ مشخصی برای بازه های  نر

بلند مدت مشخص شود.
این اقتصاددان، اصلی ترین اولویت امنیتی، 

اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران؛ 
را احیای ساختار ارزی کشور دانست و افزود: 
کشور در حضور و عدم حضور  ساختار ارزی 
تحریم ها باید حفظ شود به نحوی که بانک 
مرکزی بتواند در بازار مداخله کند و ارز ناشی 
از صادرات را در بخش های کلیدی و بنیادی، 
کند این یک شرط اساسی است و  مصرف 
بدون این شرط، ایجاد اقتصاد مقاومتی به 
گرا  عنوان یک نوع اقتصاد درون زای برون 

ممکن نیست.
کرونا و نقش آن  کری با اشاره به موضوع  شا
کرونا  گفت: موضوع  کشورمان  در اقتصاد 
کاهش  که اقتصاد ایران می تواند  نشان داد 
کند اما نمی تواند  درآمدهای ارزی را تحمل 
متوقف شدن تجارت را تحمل کند. با پیدایش 
کرونا می توانستیم یک استراتژی توسعه صنعتی 
طراحی کنیم اما عمال با کرونا مانند یک بحرانی 
که در برابر آن دستمان بسته است؛ برخورد 
کردیم. وی ادامه داد: در 6 ماهه اول سال 99 
که بخاطر کرونا تجارت خارجی متوقف شد، 
اقتصاد ضربه اساسی خورد و شوک های جدی 
برای عرضه محصوالت صادراتی برای کشور 
ایجاد کرد. کرونا یک فرصت استثنایی برای 
گذاری اقتصادی بود یعنی با فرصت  سیاست 
پنداشتن کرونا، میشد خیلی از مسائل اقتصادی 
و مفهوم دولت الکترونیک را متناسب با این 
بحراِن از پیش تعیین نشده؛ بازسازی کرد و این 
یک فرصت استثنایی بود که آینده اقتصادی 
کشور را جهت دهی میکرد که چگونه می توان 
برنامه های توسعه ای کشور را بنویسیم اما این 
نیازمند راه حل هایی بود که از پیچیدگی نسبی 
برخوردار باشد اما عمال راه حل های اقتصادی 
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گفتگوی عماد با مجید شاکری اقتصاددان

 احیای ساختار ارزی؛ 
اصلی ترین اولویت پدافند اقتصادی 



که پیاده شد، بسیار ساده و عادی بود. 
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به موضوع 
جهش تولید، افزود: در موضوع جهش تولید و شعارهای 
که توسط مقام معظم رهبری با دغدغه فراوان  سال 
گذاری شد؛ مسئوالن کشور نتوانستند اقتصاد کالن را  نام 
به یک چارچوب مشخصی برسانند. برنامه های توسعه ای 
در حوزه جهش تولید، نهایتا نیازمند یک تصویر و کالن 
ایده است. برای مثال اینکه 4 سال دیگر چه صنایع و 

تکنولوژی هایی اهمیت دارند.
کرد:  بعد از سال 1395 یک بحران جدی  وی تشریح 
سیاست مداران و مسئوالن اقتصادی کشور را درگیر کرد 
کردن نداشت یعنی  کالن  ایده ای برای اداره  کشور،  که 
در چند سال گذشته در حوزه سیاست خارجی و مفاهیم 
اقتصادی دچار فقر ایده و تصمیم هستیم که در سطح 
حکمرانی سیاسی، ایده های کالن و مقبول وجود، حتی 
در نبود یک استراتژی مرکزگرا برنامه اقتصادی افقی هم 
کشور ثبات  کالن  ایجاد نکردیم. چون ساختار اقتصاد 
نداشت، تورم های فزاینده در ماه های متوالی؛ نشان 
داد دولت دوازدهم هیچ نوع کریدور سیاستی در حوزه 

اقتصادی و تولیدی نداشته است.
کشورمان  کری با اشاره به نقش تحریم در اقتصاد  شا
تصریح کرد: تحریم در واقعیت یک امر آسیب زا است اما 
تحریم باعث نشد که ما نقشمان را در اقتصاد جهانی از 
دست بدهیم. بلکه از دست رفتن نقش ایران در اقتصاد 
جهانی باعث شد که ما تحریم شویم. با این نگاه دقیق 

کردن با  کره  که پاسخ به تحریم، مذا کرد  می توان درک 
هر شرطی نیست بلکه تالش برای تعریف نقش خودمان 
گر به این نقش برسیم  در داخل اقتصاد جهانی است که ا

کره معنایی ندارد. تحریم و مذا
کری به موضوع برداشته شدن تحریم ها و پارامترهای  شا
کرد و گفت: زمان از بین رفتن تحریم،  مؤثر در آن اشاره 
که ایران در داخل اقتصاد جهانی یک  روزی است 
که  کند  موقعیت و نقشه ای برای خود ترسیم و تعریف 
در این حالت خودکفا بودن هم پاسخ مثبتی برای رفع 
تحریم نیست. البته مخالف خودکفایی در محصوالت 
که اعمال  کید بنده این است  استراتژیک نیستم اما تأ
کشورمان؛ بخاطر از دست  تحریم های اقتصادی علیه 
رفتن نقش ایران در داخل اقتصاد جهانی است که پاسخ 
به تحریم در دنیای امروزی، درگیر شدن با زنجیره های 
ج از ساختار حکمرانی آمریکا  ارزی جدیدی است که خار

و کشورهای غربی شکل گرفته باشد.
این اقتصاددان، بزرگ شدن بازار سرمایه در کشورهای 
درحال توسعه را یک آسیب برشمرد که می تواند تاب آوری 

اقتصادی مردم را نشانه بگیرد.
کشوری مثل ایران، بزرگ شدن بازار  گفته او، برای  به 
سرمایه از تأمین مالی و افزایش سهم دارایی های مالی 
در سبد خانوار، به هیچ وجه مطلوب نیست به همین 
دلیل وقتی سهم تأمین مالی در بازار سرمایه زیاد می شود 
و سهم دارایی مالی تغییرپذیر را در داخل سبد خانوار 
کند؛ تالطم مستقیما به سبد اقتصادی خانوار  زیاد می 

منتقل می شود.
تحلیلگر اقتصادی  ادامه داد: کشورهای درحال توسعه، 
فقط از طریق تأمین مالی بانکی، فاصله خود را با کشورهای 
کنند و افزایش سهم بازار سرمایه  توسعه یافته کمتر می 
برای کشورهای در حال توسعه فایده ای ندارد اما حاال که 
سهام در داخل سبد خانوارهای ایرانی قرار گرفته است، 
بهترین پاسخ برای ثبات بازار این است که اقداماتی که 
وزیر اقتصاد دولت دوازدهم انجام داد را کنار بگذاریم چون 
اقدامات تیم اقتصادی دولت قبل، نقدشوندگی را از بازار 
ج کرد چون با بازار سرمایه برخوردی انجام  سرمایه خار

گذاری را افزایش داد. شد که ریسک سرمایه 
کری در پایان خاطر نشان کرد: وضعیتی که سهامداران   شا
خرد بصورت غیرحرفه ای روی تک سهم های غیرارزنده 
کنند؛ قابل قبول نیست. سهامداران حقیقی  بازی می 
که بدون داشتن دانش مالی به این بازار وارد شدند باید 
گذاری غیرمستقیم و صندوق های  به سمت سرمایه 
گذاری هدایت شوند تا بازار سرمایه به ثبات و  سرمایه 

ارزندگی برسد. 
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   ساختار ارزی کشور در حضور و عدم حضور 
تحریم ه���ا باید حفظ ش���ود به نحوی که بانک 

مرک���زی بتوان���د در ب���ازار مداخل���ه کن���د

   موضوع کرونا نش���ان داد که اقتصاد ایران 
می تواند کاهش درآمدهای ارزی را تحمل کند 

اما قادر به تحمل توقف تجارت نیس���ت

   با پیدایش کرونا می توانستیم یک استراتژی 
توس���عه صنعتی طراحی کنیم اما عمال با کرونا 
مانند یک بحرانی که در برابر آن دستمان بسته 

اس���ت برخورد کردیم

فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

تصمیمات  پدافند غیرعامل 
نیازمند ضمانت اجرایی قانونی است

کمیسیون انرژی مجلس شورای  فریدون عباسی عضو 
اسالمی در گفتگویی درباره اهمیت موضوع پدافند غیرعامل 
گفت: شاید برخی فکر کنند سازمان پدافند غیرعامل صرفا یک 
سازمانی نظامی محسوب می شود و فعالیت های آن فقط در 
حوزه نظامی است اما مسئله فراتر از این است زیرا کشور ما فقط 
زیر بار تهدیدهای نظامی  نیست و ما در حوزه های سایبری، 
اقتصادی و فرهنگی برای رفع تهدیدات دشمن  نیازمند رعایت 

الگوی پدافند غیرعامل هستیم.
وی افزود: ما در شرایط تحریمی نمی توانیم با فرمول های مرسوم 
اقتصادی کار کنیم زیرا همان طور که در سال های گذشته دیدیم 
گیری  کاهش چشم  تحت فشارهای دشمن ارزش پول ملی ما 
گر در این حوزه با  پیدا کرد و معادالت اقتصادی به هم خورد اما ا
کردیم می توانستیم خیلی بهتر  تفکر پدافند غیرعامل عمل می 

جلوی این بحران اقتصادی را بگیریم.
عباسی ادامه داد: ما وقتی می خواهیم قیمت حامل های انرژی 
را تغییر دهیم مجبوریم به تمام تبعات اقتصادی و اجتماعی فکر 

کنیم و این خود به نوعی همان پدافند غیرعامل است.
گفت:  صنایع  کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی  عضو 
گذاری  خاصی مثل فوالد و پتروشیمی در حوزه تولید و قیمت 
گیرند اما تفکر پدافندی تمام   فقط مسائل اقتصادی را در نظر می 
کند. این نماینده مجلس افزود:  وجوه یک موضوع را بررسی می 
سازمان پدافند غیرعامل با اطالعات طبقه بندی شده ای که در 
دست دارد می تواند در هر موضوعی  تصمیماتی را اتخاد کند که 

با هزینه کم کشور از مشکالت عبور کند.
عباسی درباره ضمانت اجرایی دستورات سازمان پدافند غیرعامل 
به ضعف در قانون کشور اشاره کرد و گفت : این موضوع باید به 
گر نهاد  که ا صورت مصوبه مجلس درآید و در آن نوشته شود 
اجرایی دستورات سازمان پدافند غیرعامل را اجرایی نکند باید 

مجرم محسوب شود و به دستگاه قضایی ارجاع شود.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی در پایان درباره 
رویکرد دولت آقای رییسی به موضوع پدافند غیرعامل اظهار کرد: 
سردار جاللی فردی خوش فکر و با تجربه در حوزه پدافند غیرعامل 
کنند  است و انشاهلل بتواند جانشینان خوبی برای خود تربیت 
تا کشور از تجربیاتش بیشتر استفاده کند. رییس جمهور هم با 
انتخاب درست، سردار را در شواری عالی فضای مجازی عضو کرد 
و امید دارم با این انسجام دولت بتواند در ایجاد زمینه های به 

وجود آوردن تمدن نویین اسالمی موفق باشد.
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گفتگوی عماد با سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

 اقتصاد مقاومتی الگوی عالی 
پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی

محمد مهدی مفتح، سخنگوی 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی، با 7 دوره نمایندگی یکی 
از باسابقه ترین نمایندگان مجلس است 
کنون از حوزه های انتخابیه رزن،  که تا
تویسرکان و تهران به مجلس راه یافته 
است.  وی با مدرک دکترای اقتصاد، 
کمیسیون برنامه و بودجه،  ریاست 
کمیسیون ویژه تحول  عضویت در 
اقتصادی و کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی را در کارنامه دارد. وی 
کاوی مفاهیم پدافند اقتصادی و  در وا
دالیل عدم تبیین اقتصاد مقاومتی در 
سطح جامعه در گفتگو با عماد در ابتدا 
به ضرورت تبیین الگوهای اقتصاد 
مقاومتی در سطح جامعه پرداخت 
کشور ما سال هاست درگیر  گفت:  و 
توطئه های اقتصادی استکبار جهانی 
است و برای اینکه بتوانیم این توطئه ها 
را به صورت اساسی خنثی کنیم نیازمند 
که بهترین الگو برای  الگویی هستیم 
افزایش تاب آوری جامعه در برابر تحریم 
و توطئه های اقتصادی دشمن، همان 
اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم 

رهبری سال ها پیش ابالغ کردند.
وی ادامه داد: تبیین الگوهای اقتصاد 
مقاومتی و نحوه آشنایی اقشار مختلف 
جامعه برای رویارویی با این مفاهیم، 
که دست اندرکاران  نیاز اولیه ای است 
که  این حوزه باید انجام می دادند 
کاری هایی صورت گرفت و امیدواریم  کم 
در دولت جدید به حوزه اقتصاد مقاومتی 
توجه بیشتری شود تا تاب آوری جامعه 
در برابر تهاجمات اقتصادی دشمنان 

بیشتر شود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 
تشریح کرد: عدم تبیین کامل الگوهای 
اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه مهم ترین 
چالش در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است و مشاهده می شود که 
اقتصاد ملی در برابر تحریم و تکانه های 

خارجی تاب آوری الزم را ندارد.

کرونا و توان  مفتح با اشاره به بحران 
کشور در برابر این  بازدارندگی مناسب 
بحران از پیش تعیین نشده، گفت: در 
مواجهه با بیماری کرونا علی رغم تمام 
که استکبار  کارشکنی ها و تهدیداتی 
جهانی علیه بهداشت و درمان کشورمان 
ایجاد کرد، تاب آوری مناسبی در حوزه 
شاخص های اقتصادی مشاهده شد که 
دلیل اصلی آن همراهی و مقاومت مردم 
در برابر آسیب های اقتصادی این ویروس 
ناشناخته بود. البته خسارت هایی به 
کشور وارد شده است  بدنه اقتصادی 

اما درمجموع تاب آوری خوبی در این 
زمینه شاهد بودیم که نشان از روحیه 
استکبارستیزی و دشمن ستیزی است 

که در میان ایرانیان مشهود است.
کمیسیون برنامه و بودجه  سخنگوی 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
باتمام تهاجمات و تحریم های اقتصادی 
پیشرفت ما در شاخص های اقتصادی 
قابل قبول است چون حجم دشمنی ها 
علیه ملت ایران فراتر از تصور است و در 
حوزه های اقتصادی بخصوص صنعت، 
راهکارهای خوبی ارائه شده است و در 

برخی حوزه ها به موفقیت های خوبی 
دست یافتیم.

مفتح با اشاره به شاخص های افزایش 
تاب آوری جامعه در برابر تحریم و 
تکانه های اقتصادی بیرونی، افزود: 
تالش مردم در فرهنگ مصرف و همت 
مسئوالن در مدیریت صحنه های 
اقتصادی می تواند مقاومت جامعه در 
برابر تکانه های اقتصادی را افزایش دهد. 
صنعتگران و اقتصاددانان هم می توانند 
با تکیه بر مفاهیم اقتصاد دانش بنیان و 
فناورمحور، به رشد پارامترهای اقتصادی 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلی شورای اسالمی عنوان کرد

عزم بهارستان برای تقویت قانونی 
پدافند غیرعامل

کمیسیون امنیت ملی  ییس  عباس مقتدایی، نایب ر
مجلس شواری اسالمی در گفتگویی درباره اهمیت موضوع 
پدافند غیرعامل اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران سال هاست 
در حوزه پدافند و همین طور پدافند غیرعامل اقدامات موثری را 
انجام داده است زیرا ما کشوری هستیم که از یک سو با حوادث 
طبیعی و از سوی دیگر با دشمنی برخی از کشورها روبه رو هستیم، 
تجربه نشان داده حوزه پدافند غیرعامل برای ما از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم هزینه های کشور 

را به ویژه در موضوع مدیریت بحران کاهش دهیم باید در 
حوزه پدافندغیرعامل خود را تقویت کنیم. مقتدایی 

درباره ضمانت اجرایی شدن دستورات سازمان 
کرد: در زمینه فرهنگ  پدافند غیرعامل اظهار 
پذیرش اهمیت پدافند غیرعامل راه طوالنی 
در پیش داریم تا مسئولین عمیقا اهمیت این 
کمیسیون امنیت ملی  کنند.  ماجرا را درک 

کردن مقررات و قوانین مرتبط  در حال تکمیل 
کمیسیون  با پدافند غیرعامل است و اعضای 

امنیت ملی مجلس یازدهم از ابتدا با رویکرد تقویت 
کنون مدیران  کرده اند. ا کارشان را شروع  پدافند غیرعامل 

ما باید یاد بگیرند در هر کاری پیوست پدافند غیرعامل آن را در 
نظر بگیرند. عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
افزود: این روزها سازمان پدافند غیرعامل نه یک سازمان تجملی 

بلکه یکی از مهم ترین بخش های حکمرانی برای ما 
محسوب می شود. مقتدایی گفت: همان گونه 
که آب و هوا برای حفظ حیات یک ضرورت 
است پدافند غیرعامل هم برای حفاظت 
از اموال و دارایی و همه ارکان کشور یک 
با  ما  یرا  ز ورت محسوب می شود  ضر
استفاده از پدافند غیرعامل می توانیم 
حجم بهره وری و بهره برداری ها را افزایش 
دهیم. رویکرد دولت با توجه به عملکرد آن 
ییس  گذشته از جمله عضویت ر در ماه های 
سازمان پدافند غیرعامل در شورای عالی فضای 
مجازی و همچنین اختصاص بودجه مشخص برای این سازمان 
نشان دهنده اهتمام هرچه بیشتر دولت جدید برای همکاری و 

هماهنگی با سازمان پدافند غیرعامل است. 



جامعه کمک کنند و باید در حوزه اقتصاد 
به این افراد بها داده شود چون موضوع 
اقتصاد دانش بنیان یکی از ارکان اساسی 

در حوزه اقتصاد مقاومتی است.
او در ادامه به موضوع اقتصاد دانش بنیان 
به عنوان یکی از ارکان افزایش تاب آوری 
جامعه در حوزه اقتصادی اشاره کرد و 
گفت: اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی 
ح های اقتصادی  در نهادینه کردن طر
برای مقابله با تحریم های خارجی 
دارد و در ثبات و پویایی اقتصاد کشور، 
کمک زیادی خواهد کرد. حوزه اقتصاد 
که  گسترده و قانون مند است  بسیار 
دانش بنیان کردن اقتصاد می تواند ثبات 
پایه های اقتصادی را استمرار ببخشد. 
پس توجه به اقتصاد فناور محور برای 
تقویت بنیان های اقتصادی جامعه در 
برابر تحریم و هرگونه تکانه خارجی، یک 

ابزار و دانش تأثیرگذار است.
کمیسیون برنامه و بودجه  سخنگوی 
مجلس شورای اسالمی افزود: در دوران 
تحریم تالش هایی برای خنثی سازی 
توطئه های اقتصادی و فرصت سازی 
در جهت رونق تولید صورت گرفت اما 
کافی نبود چون دغدغه حمایت از تولید 
داخلی در میان دولتمردان قبلی وجود 
نداشت امیدواریم در این دولت شعار 
جهش تولید و حمایت از کاالی ایرانی 
به باور قلبی تبدیل شود و تالش ها در 

این زمینه فزونی یابد.
گر در  مفتح در پایان خاطر نشان کرد: ا
حوزه های اقتصادی به خصوص اقتصاِد 
کننده و  کننده، تولید  صنعتی؛ مصرف 
گذار به طور جدی به ظرفیت های  سیاست 
داخلی توجه کنند و یک مدل اقتصادی 
و منطقی برای هر سه بخش تبیین 
شود قطعا راهکارهای خوبی برای 
مبارزه با تحریم و تکانه های خارجی 
ارائه می شود تا عالوه بر خنثی سازی 
توطئه های اقتصادی دشمنان؛ با 
گذاری، تحریم را به  حمایت و سیاست 

فرصت تبدیل کنیم. 
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     تاب آوری مناس���بی در حوزه ش���اخص های اقتصادی با وجود بحران کرونا مش���اهده ش���د که دلیل اصلی آن همراهی و 
مقاومت مردم در برابر آسیب های اقتصادی ناشی از این ویروس ناشناخته بود

ت���الش م���ردم در فرهن���گ مصرف و همت مس���ئوالن در مدیریت صحنه های اقتص���ادی می تواند مقاومت جامعه در برابر 
تکانه های اقتصادی را افزایش دهد

در دوران تحریم تالش هایی برای خنثی سازی توطئه های اقتصادی و فرصت سازی در جهت رونق تولید صورت گرفت اما کافی نبود
موضوع اقتصاد دانش بنیان یکی از ارکان اساسی در حوزه اقتصاد مقاومتی است

حجت االسالم والمسلمین سیدجواد حسینی کیا:

سرمایه گذاری در پدافند غیرعامل 
هزینه کشور در مدیریت بحران را 

کاهش می دهد
کیا،  حجت االسالم و المسلمین سید جواد حسینی 
کمیسیون صنایع مجلس شورای  نایب رئیس 
کرد: دنیا به این نکته پی  گفتگویی اظهار  اسالمی در 
برده است که موضوع پدافند غیر عامل یکی از استراتژیک 
ترین حوزه هایی است که کشور ها باید روی آن سرمایه 
گذاری کنند. برخی مسائل در کشورداری به ظاهر ساده 

گر سازمان پدافند غیرعامل بر  به نظر می رسد اما ا
آن نظارت نداشته باشد می تواند به راحتی 

به تهدیدی برای امنیت و آسایش مردم 
تبدیل شود.

گذاری در  کید بر اینکه سرمایه   وی با تا
پدافند غیرعامل هزینه کشور در مدیریت 
بحران را کاهش می دهد، افزود: به طور 

مثال این سازمان باید تائید کند که کدام 
کارخانه در کجا احداث شود، کدام محصول 

کشت شود و یا چه مسیرها و جاده هایی ارزش 
استراتژیک در بحران ها دارد.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دلیل اجرایی نشدن برخی دستورات سازمان 
کم رنگ بودن ضمانت اجرایی آن  پدافند غیر عامل، 

ها در متن قانون است اما بخش اعظم آن 
عدم درک جایگاه این سازمان از طرف 
مدیران اجرایی است. مدیران ما هنوز 
که در نبود  به این باور نرسیده اند 
دیدگاه پدافندی بسیاری از مسائل 
گرفته  کشاورزی  کشوری، از  ساده 
تا مقابله با بالهای طبیعی میتواند 
کشور  کلی  امنیت  برای  تهدیدی 

محسوب شود.
وی در پایان درباره رویکرد دولت جدید 
نسبت به سازمان پدافند غیرعامل اظهار کرد: 
در حال حاضر به علت یکی بودن دیدگاه دولت و مجلس 
با سازمان پدافند غیرعامل کشور پیش بینی میشود که 

این همراهی و همکاری ادامه داشته باشد.



جعفر قادری نماینده حوزه انتخابیه 
شیراز و زرقان در دوره های هشتم، نهم 
و یازدهم مجلس شورای اسالمی و شهردار 
سابق شیراز است. قادری اقتصاددان، عضو 
هیئت علمی دانشگاه شیراز و عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای 
که  اسالمی در دوره نهم نیز بوده  است. او 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در 
دانشگاه شیراز اخذ کرده است دارای دکتری 
اقتصاد شهری و منطقه ای از دانشگاه تربیت 
مدرس می باشد و در ادوار مختلف مجلس 
شورای اسالمی در کمیسیون های تخصصی و 
اقتصادی عضویت داشته است. وی در تبیین 
اهمیت سیاست های حوزه پدافند اقتصادی به 
گوید: با توجه به اینکه کشور از  نشریه عماد می 
لحاظ نظامی در جایگاهی قرار دارد که دشمن 
فکر جنگ نظامی را هم در سر نمی پروراند، 
طبیعتا روی مسائل و موضوعات دیگری از 
جمله جنگ اقتصادی متمرکز شده است. 
امروزه موضوعات ارتقای تاب آوری و اقتصاد 
مقاومتی جایگاه ویژه ای در سیاست های 
که در مسائل نظامی  کشور دارد. همانطور 
موضوعات پدافندی رعایت می شود در حوزه 
اقتصادی هم توجه به ارتقای تاب آوری هم 
ضروری است.  قادری ادامه داد: هر روزنه ای 
در حوزه اقتصاد که شکنندگی داشته باشد؛ 
می تواند نقطه شکست کشورمان تلقی شود که 
دشمن هم روی همین نقاط حساس متمرکز 
شده تا با خیال خود بتواند به اقتصاد و معیشت 
مردم آسیب جدی وارد کند. به دلیل اهمیت 
بسیار زیاد، پدافند اقتصادی باید در دستور کار 
گیرد و موضوع تاب آوری  همه مسئوالن قرار 
در برابر فشارهای اقتصادی دشمن باید در 
ادبیات اقتصادی کشورمان معنا شود. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه اهمیت امنیت 
غذایی به اندازه امنیت مرزها و دفاع فیزیکی 
کرد: سالمت و امنیت  اهمیت دارد، تصریح 
بهداشتی مردم هم باید مورد توجه قرار گیرد به 
طور کلی هر حوزه ای که تأخیر در آن مشکالت 
جدی برای زندگی مردم ایجاد کند باید مفاهیم 

پدافندی در آن تبیین و پیاده سازی شود.  به 
گفته قادری، ما نمی توانیم در این حوزه های 
ج مرزها وابسته  ضروری نیاز خود را به خار
کنیم بلکه حداقل های مورد نیاز باید با اتکا به 
گر در شبکه  خلی تأمین شود که ا ظرفیت های دا
تحریم و فشار فزاینده خارجی قرار گرفتیم؛ کشور 
دچار بحران های اقتصادی نشود. وی با بیان 
اینکه نقاط آسیب پذیر در حوزه های حساس 
و راهبردی باید شناسایی شود، متذکر شد: 
هر کجا که تاب آوری اقتصادی دچار مشکل 
شده باشد باید با آسیب شناسی و ارائه راهکار 
کشور  عملیاتی، توان بازدارندگی اقتصادی 
کمترین آسیبی به معیشت و  افزایش یابد تا 
کارشناس مسائل  رفاه مردم وارد شود. این 
اقتصادی، بحران آب و خشکسالی را یکی از 
که در  کشورمان دانست  بحران های جدی 
امنیت غذایی مردم تأثیر مستقیم دارد به 
طوری که یکی از شوک هایی که ممکن است 
در سال های آتی با آن مواجه شویم؛ خشکسالی 
هایی است که در کشور وجود دارد. بنابراین 
کشور؛ استفاده  باید از ظرفیت و منابع آبی 
بهینه شود. یکی از مصارف اصلی منابع آبی 
کشور در حوزه کشاورزی است که باید به سمت 
تکنولوژی هایی که آب بری کمتری دارد حرکت 
کنیم تا هدر رفت منابع آبی در بخش کشاورزی 

به حداقل برسد.
نماینده مردم شیراز در مجلس، خودکفایی در 
محصوالت کشاورزی را بسیار ضروری دانست 
ولی در عین حال تصریح کرد که کشاورزی ما 
باید به سمت محصوالتی که آب کمتری مصرف 
کنند حرکت کند چون منبع محدودکننده  می 
ما در بخش کشاورزی موضوع زمین نیست بلکه 
بحث منابع آبی است. وی ادامه داد: باید در 
مکان یابی واحدهای صنعتی نیز، واحدهای 
آب َبر به سمت سواحل منتقل شوند در کنار 
آن، موضوع سوآپ آبی یک بحث جدی است 
و منابع آبی در مرکز کشور نباید به قسمت های 
کند بلکه با  جنوبی و مرزهای آبی حرکت 
شیرین سازی باید از منابع دریایی استفاده 
بهینه صورت گیرد. استفاده از تکنولوژی های 
آب شیرین کن در کشورهای توسعه یافته دنیا 

بسیار مورد توجه قرار گرفته است که باید با اتکا 
به ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان، 
کرد.  کشور را مدیریت  بتوان مصارف آبی 
قادری با بیان اینکه نظام سالمت در بحران 
که نیازمند بازنگری و اصالح  کرونا نشان داد 
رویکردهاست، توضیح داد: نظام سالمت 
بیش از آنکه مبتنی بر پیشگری باشد؛ مبتنی 
بر درمان است درحالی که روش های مبتنی 
بر درمان به ویژه در اپیدمی ها، کارایی الزم را 
که پیشگیری را در نظام  کشورهایی  ندارد. 
کمترین  کردند در  سالمت خود پیاده سازی 

زمان این بحران پیش بینی نشده کرونا را کنترل 
کردند. بنابراین نظام سالمت کشور به بازنگری 
جدی نیاز دارد تا روش های پیشگیری به درمان 
کمتری به  ترجیح داده شود و آسیب هایی 
کشور تحمیل شود. به گفته عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی، تیم اقتصادی دولت باید برنامه های 
خود را در حوزه های کوتاه مدت، میان مدت 
کوتاه  کنند. روش های  و بلند مدت متمرکز 
ج از چارچوب سیاست های  مدت نباید خار
بلند مدت باشد تا در مسائل و موضوعات 
گیرد. وی  اقتصادی تحرک مثبتی صورت 
که خیلی  توضیح می دهد: فعالیت هایی 
ارتباطی با تحریم ندارد مانند زیرساخت های 
اقتصادی، باید از مشارکت های مردمی و بخش 
خصوصی کمک گرفت تا نتایج مطلوب تری 
حاصل شود. اقتصاد کشور در دوره کنونی به 
اشتغال و بالقوه کردن ظرفیت اشتغال جوانان 
وابسته شده است. مقررات زدایی و استفاده از 
فناوری اطالعات برای کاهش مراجعات اداری 
کاهش دهد و  می تواند هزینه های تولید را 
شرایط رقابتی تولیدکنندگان را بهتر کند. صنایع 
پایین دستی پتروشیمی و صنایع غذایی به 
گذاری های اساسی نیاز دارند تا عالوه  سرمایه 
بر کمک به ظرفیت اشتغال، تحرکات مثبتی 

در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم.

گفتگوی عماد  با دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی

 نهادینه سازی الگوی 
 پدافند اقتصادی 

در استراتژی های کالن کشور
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    همانط���ور ک���ه در مس���ائل نظام���ی 
موضوعات پدافندی رعایت می شود 
در حوزه اقتصادی هم توجه به ارتقای 

تاب آوری هم ضروری اس���ت
    ه���ر کج���ا ک���ه ت���اب آوری اقتص���ادی 
دچ���ار مش���کل ش���ده باش���د بای���د ب���ا 
آسیب شناسی و ارائه راهکار عملیاتی، 
توان بازدارندگی اقتصادی کشور افزایش 
یاب���د تا کمترین آس���یبی به معیش���ت و 

رفاه مردم وارد ش���ود



حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
دوره نهم، دهم و یازدهم مجلس 
شورای اسالمی و عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
از حوزه انتخابیه شاهین شهر، میمه و برخوار 
در استان اصفهان  است. وی در گفت و 
گویی با عماد به تبیین الگوهای اقتصاد 
مقاومتی و پدافند اقتصادی پرداخته 

است که در ادامه می خوانید؛
وی در ابتدا با اشاره به همراستا بودِن 
مفاهیم پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی 
گفت: معنای واقعی پدافند اقتصادی 
همان اقتصاد مقاومتی است که 8 سال 
پیش مقام معظم رهبری سیاست های 
آن را تبیین کرده اند. اما متأسفانه دولت 
کردن  یازدهم و دوازدهم برای عملیاتی 
این سیاست ها تالش زیادی نکردند و 
امید داریم با توجه به وزرای انقالبی در 
دولت سیزدهم، اقتصاد مقاومتی و محور 
اصلی آن یعنی پدافند اقتصادی در ریل 
اصلی خود قرار بگیرد و به سمت افزایش 
تاب آوری جامعه در حوزه اقتصاد حرکت 
کشور با امنیت غذایی و تولید  کند تا 
محصوالت استراتژیک در برابر تکانه های 

اقتصادی دشمنان مقاوم شود.
وی در ادامه افزود: در حوزه اقتصاد 
مقاومتی از جانب مردم مشکلی نداشتیم 
چون در طول این سال ها با وجود اعمال 
شدیدترین تحریم ها، تاب آوری داشتند 
اما از ناحیه مدیران برنامه ریز کشور دچار 
که با  مشکل بوده و هستیم و الزم است 
روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد رفع 

این نقیصه باشیم. 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
کرد: یکی از این سهل انگاری ها  تشریح 
در حوزه مدیریت منابع آبی و کشاورزی 
است. سیاست های کالن مشخص شده 
در حوزه کشاورزی باید ساالنه اجرا شود 
نه اینکه یکسال عملیاتی شده و سال 
بعد به فراموشی سپرده شود. برحسب 
آمار مشخص است که کشور ما چه میزان 
گندم، برنج یا انواع میوه ها را نیاز دارد پس 
باید به همان میزان مصرف کشور تولید 
شود و مازاد آن با حمایت دولت در مسیر 
صادرات به کشورهای همسایه قرار گیرد 
گر هم بنا بر پیش بینی های موجود، منابع  ا
آبی کشورمان در آن سال محدود است 
کشاورزی  فقط درحد نیاز، محصوالت 

را تولید کنیم.
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: به همان 
کشور مقاومتی شده  که اقتصاد  میزان 
است، در برابر تحریم و فشارهای اقتصادی 
دشمنان هم تاب آوری داشتیم از طرفی 
هرچقدر در اجرا و تبیین سیاست های 
کردیم؛  اقتصاد مقاومتی سهل انگاری 
کشور دچار گرانی، تالطم و اثرات سوء ناشی 
از تحریم شده است. مبادالت خارجی و 
تحریم هم در اقتصاد کشورمان تأثیر جزئی 
دارد اما در بسیاری از سال هایی که کشور 
گر به تولید و  دچار شوک اقتصادی شد؛ ا

کردیم، تحریم  خوداتکایی جامعه توجه می 
بی اثر یا کم اثر می شد. وقتی دشمن ببیند 
کاالهای اساسی و معیشت  ما به تولید 
مردم، توجه داریم و هوشمندانه عمل 
کنیم قطعا از مواضع و فشارهای خود  می 

کند. عقب نشینی می 
او با گالیه از مسئوالن دولت گذشته که نسبت 
به تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی 
سهل انگاری کردند، افزود: برخالف مردم 
که به طور خودجوش به سیاست های 

اقتصاد مقاومتی عمل کرده اند، توجه به 
مفاهیم اقتصاد مقاومتی در سازمان ها 
کمرنگ است.  و ادارات دولتی بسیار 
متأسفانه در سال های اخیر مدیران معتقد 
و عامل به اقتصاد مقاومتی کم داشتیم و 
توجه به این سیاست ها در سطح ادارات 

و سازمان ها ناچیز بوده است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 
گفت: ظرفیت های داخلی باید برای 
فرآوری تولید در سطح کشور اختصاص 
که مازاد است و به هر  یابد و در مواردی 
دلیلی ظرفیت فرآوری را در سطح کشور 
کنیم. به  نداریم باید به صادرات فکر 
کشاورزی  دلیل سوءمدیریت در حوزه 
که قیمت یک  هر ساله شاهد هستیم 
محصول سرسام آور باال می رود و همان 
محصول در سالی دیگر دور ریخته می شود 
این نشان دهنده بی توجهی مدیران 
گویا هیچ  به حوزه امنیت غذایی است 
سیاست مدونی در این زمینه وجود 
کشور در این بی تدبیری  ندارد و منابع 

ضایع می شود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: ظرفیت هایی 
که در واحدهای تولیدی کشورمان وجود 
گر در مسیر درستی مدیریت شود  دارد ا
باعث خوداتکایی و جهش واقعی در 
تولید داخلی می شود اما در مواردی که 
ظرفیت تولیدی مناسبی داریم و مجدد 
گذاری زیادی در راستای تولید  سرمایه 
اتفاق می افتد؛ هدررفت سرمایه ملی را 
شاهد خواهیم بود پس بهتر است به جای 
گذاری چندباره در حوزه تولید  سرمایه 
داخلی، ظرفیت های بالاستفاده در 
این زمینه بکارگیری شود و سرمایه های 
مازاد در مسیر سرمایه درگردش به رونق 

تولید کمک کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
ح امنیت غذایی و تأمین  ادامه داد: طر
کشور در  غذای پایدار برای جمعیت 
مجلس شورای اسالمی تدوین شده که 
8 ماده آن به تصویب نمایندگان مجلس 
ح اقتصاد  رسیده است. با اجرای این طر
کشاورزی و تولید داخلی به یک مدل 
نظام مند تبدیل می شود تا در مدیریت 
کشاورزی به یک تعادل  محصوالت 

پایدار برسیم.
حاجی دلیگانی در پایان به اهمیت اقتصاد 
دانش بنیان در افزایش تاب آوری اقتصادی 
جامعه اشاره کرد و افزود: در کشور آنچه که 
نیاز اساسی داریم  را می توانیم با محصوالت 
دانش بنیان و توجه به اقتصاد فناورمحور 
کنیم حتی تحریم هم با حمایت از  حل 
شرکت های دانش بنیان بی اثر می شود که 
ح حمایت از مؤسسات دانش بنیان  طر
در مجلس شورای به تصویب نمایندگان 
رسیده است و شاهدیم که این شرکت ها 
با تولید محصوالت بنیادی، عالوه بر 
کشورهای  نیاز داخلی، با صادرات به 
همسایه، ارز زیادی به چرخه اقتصادی 

کشور وارد کرده اند. 
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 گفت وگوی عماد با  حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

پدافند اقتصادی؛ 
صیانت از تاب آوری 
اقتصادی در برابر 

تکانه ها



حجت االسالم و المسلمین غالمرضا 
مصباحی مقدم، مجتهد و سیاستمدار 
اصولگرا، نماینده سابق مجلس شورای 
اسالمی در ادوار هفتم، هشتم و نهم، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی 
این مجمع و نماینده مجلس خبرگان 
رهبری است. وی مؤسس و رئیس کمیته 
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 
بوده و در زمینه اقتصاد مقاومتی صاحب 

اندیشه است.  
مصباحی مقدم با اشاره به موانع پیش روی 
جامعه برای تبیین اقتصاد مقاومتی که مانع 
اجرای این سیاست  ها شده است، امنیت 
غذایی را رکن اساسی اقتصاد مقاومتی 
می داند. بنابراین برای تولید محصوالت 
گندم و برنج باید تمام  راهبردی مانند 
ظرفیت های کشور را بکار گرفت. این عضو 
مجلس خبرگان معتقد است دولت و مجلس 
باید با اعمال سیاست های تشویقی مانع 
که پیری  پیر شدن جمعیت ایران شوند 
جمعیت برای اقتصاد کشورهای در حال 
توسعه یک معضل اساسی است. مشروح 
گفتگوی عماد با غالمرضا مصباحی مقدم 

در زیر آمده است:

پیشنهاد شما برای تبیین الگوهای اقتصاد 
مقاومتی در سطح جامعه چیست و چگونه 
می توان ظرفیت مردم و مسئوالن را در 

این زمینه بالفعل کرد؟
از ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
گذرد.  توسط مقام معظم رهبری 8 سال می 
سال 1392 این سیاست ها در 24 بند ابالغ 
شد. مردمی کردن اقتصاد اصل مهم این 
سیاست هاست که این رویکرد در شعارهای 
آیت اهلل رئیسی هم مشاهده شده است. 
گرایی از شاخص های  درون زایی و برون 
اقتصاد مقاومتی بوده و بدین معناست که 
ظرفیت های درونی اقتصاد ایران فعال و 
بکار گرفته شود. مانند جوانان نخبه کشور 
که در رشد و پیشرفت اقتصادی منبع غنی 
به شمار می روند. جوانان ایرانی در حوزه 
فناوری های نو خودشان را به خوبی نشان 
داده و سرآمد منطقه شده اند. منابع زیرزمینی 
مانند ذغال سنگ، نفت و گاز هم در بالفعل 
کردن اقتصاد بسیار مؤثر هستند. این منابع 
باید به خوبی بهره وری شوند و زنجیره تولید 
در استفاده از مواد معدنی شکل بگیرد و 
از خام فروشی پرهیز شود تا مواد معدنی 
پس از فرآوری با ارزش افزوده باال در بازار 

داخلی و بین المللی عرضه شوند.

ک  با استفاده مطلوب و بهینه از آب و خا
به عنوان منابع غنی تغذیه بشر، می توان 
عالوه بر تأمین زنجیره غذایی، امنیت غذایی 
کرد. یکی از بندهای  کشور تضمین  را در 
اقتصاد مقاومتی هم امنیت غذا و درمان 
است تا مواد غذایی عالوه بر نیاز داخلی به 
کشورهای همسایه صادر شود. استفاده 
بهره ورانه از حوزه انرژی بسیار اهمیت دارد 
گر با برنامه، روی حوزه انرژی متمرکز  که ا
شویم، می توانیم انرژی بیشتری را به 

کشورهای همسایه صادر کنیم.
 یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی این است 
که همه مردم اعم از شهری و روستایی در 
اقتصاد کشور مشارکت داده شوند. همه 
مردم باید در پویا شدن اقتصاد کشور فعال 
شوند و امکانات و ظرفیت های مردمی برای 
رشد و بالندگی جامعه در اقتصاد مقاومتی 

کار گرفته شود. به 
موانعی هم پیش روی تحقق اقتصاد 
که از جمله آن ها  مقاومتی وجود دارد 
می توان به؛ ناترازی بودجه از نظر درآمدها و 
هزینه ها، تورم و کم ارزش شدن ارزش پول 
ملی، رشد بی حساب نقدینگی که از عوامل 
اصلی تورم بحساب می آید، افزایش اتکای 
بودجه ساالنه به درآمدهای نفتی و... اشاره 

کرد. دولت باید بند ناف بودجه عمومی را از 
نفت قطع کند و به انواع مالیات و جلوگیری 

از فرارهای مالیاتی توجه کرد.
تاب آوری اقتصادی چه مفهومی دارد و 
نظام اقتصادی کشور ما در برابر بحران های 
کرونا، چقدر  پیش بینی نشده مانند 

مقاوم است؟
تاب آوری اقتصادی یا همان اقتصاد مقاومتی، 
در اقتصاد جهانی مفهوم شناخته شده ای 
است. بدین معنا که اقتصاد یک کشوری 
گر ضربه ای به آن وارد  ضربه ناپذیر باشد و ا
شد؛ به سرعت و دقت، ضربه وارده را خنثی 
کند. تاب آوری باید در برابر شوک های 
کرونا و شوک های خارجی  داخلی مانند 
مانند تحریم، مقاوم باشد. بهترین راه 
برای مقابله با تحریم دشمن، رشد و جهش 
گر تولید داخلی رشد  تولید داخلی است. ا
داشته باشد؛ می توان بسیاری از آسیب های 

تحریم را کاهش داد.
کرونا هم بنده معتقدم بهترین  در مورد 
راه برای افزایش تاب آوری جامعه در برابر 
این بحران، شناخت بیمار است. یعنی 
شناسایی بیماران و کسانی که به بیماری 
مبتال هستند. تا فقط جامعه هدف قرنطینه 
شود نه اینکه کل جامعه را قرنطینه کنیم 
ح شهید  و تمام کارها را تعطیل کنیم. طر
سلیمانی برای شناسایی محله به محله 
افراد مشکوک به بیماری باید با جدیت 
ح  دنبال شود. در مرحله اول اجرای طر
شهید سلیمانی، شناسایی و قرنطینه 
بیماران هدف، باعث شد تعداد فوتی های 
کرونایی به زیر 50 نفر برسد. مجددا این 
ح به حاشیه رفت و تلفات روزانه ناشی  طر
از این بیماری به باالی 500 نفر رسید. باید 
به جای قرنطینه جامعه، بصورت متمرکز 

قرنطینه اجرایی شود.
به نظر شما در موضوع جهش تولید چقدر 
موفق بودیم و چالش های کشور در برابر 

خودکفایی چه مواردی هستند؟
از سال 98 که رهبر معظم انقالب، به موضوع 
کید فراوان داشتند؛ دولت  جهش تولید تأ
خیلی در این زمینه اقدامی انجام نداد اما 
ک  بخش هایی از اقتصاد مانند حوزه پوشا
و لوازم خانگی در این زمینه فعالیت های 
جدی انجام دادند و از تحریم، فرصت سازی 
کردند. از این جهت در بخش لوازم خانگی 
تولیدات کشور، رشد چشمگیری داشته و 
صادرات مطلوبی هم در سال های تحریم به 
ک  کشورهای هدف انجام شد. تولید پوشا
کشور هم نسبت به سال های قبل رشد 
جهشی داشته است. در سایر زمینه های 
تولیدی و صنعتی هم باید این اتفاق بیفتد. 
40 درصد ظرفیت صنایع و کارخانه های 
گر  کشور تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. ا
منابع مالی الزم برای راه اندازی کارخانجات 
خوابیده تأمین بشود و سرمایه درگردش 
این صنایع به آن ها پرداخت شود، عالوه 

گفتگوی عماد با حجت االسالم و المسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 وابسته سازی »غذا« به خارج 
عدول از راهبردهای پدافند اقتصادی 
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بر رشد تولید به اشتغالزایی و استفاده از 
ظرفیت نیروی جوان در چرخه حرکت 

کند. صنعتی کشور، کمک می 
به صورت اختصار چالش هایی که دیگر 
صنایع نتوانستند در تولید ملی موفق 
باشند و از ظرفیت تحریم برای خودکفایی 

استفاده کنند را تشریح کنید؟
اولین چالش واردات است. یعنی واردات 
مواد اولیه مورد نیاز این کارخانجات ناموفق 
در حوزه جهش تولید. در دوران تحریم این 
صنایع نتوانستند مواد اولیه خود را وارد 
کنند و در پرداخت و مبادالت ارزی مشکل 
گر این مشکل با تدابیری رفع  داشتند که ا
شود، امکان دارد شاهد جهش تولید در 
دیگر بخش های کشورمان باشیم. حتی 
در بخش قطعات خودروسازی، شاهد 
جهش تولید بودیم و وضعیت بسیار بهتری 
نسبت به گذشته داشتیم که باعث رشد 
تولید خودروهای داخلی شده است. 
بنابراین واردات مواد اولیه و قطعات یکی 
از چالش های پیش روی صنایع کشور برای 
عمل به شعار جهش تولید است. شرکت های 
دانش بنیان در این زمینه ظرفیت باالیی 
گر بتوانند با مهندسی معکوس،  دارند که ا
قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع را 
خ صنعت کشور  طراحی و تولید کنند؛ چر
با سرعت بیشتری به سمت جهش تولید 

حرکت خواهد کرد.
یکی دیگر از موانع پیش روی تولیدی ها 
که بارها  و صنایع، موانع اداری است 
شاهد بودیم، تولیدکنندگان صنعتی از 
پیچ و خم های اداری گالیه دارند و وعده 
دولت و مجلس برای رفع موانع تولید در 
کاهش  این زمینه بسیار راهگشاست. 
کنون  خ مالیات برای شرکت ها که هم ا نر
25 درصد است در رونق و جهش تولید 
تأثیر زیادی دارد. حمایت مالی از صنایع 
با نظارت بانک ها هم می تواند موانع مالی 

صنایع را برطرف کند.
خشکسالی یکی از بحران هایی است 
که چند سال گذشته کشور را درگیر کرده 
است. به نظر شما و با اتکا به تئوری های 
اقتصادی چگونه می توان این بحران را 
کنترل کرد و اثرات سوء ناشی از این بحران 

را کاهش داد؟
که ما در کشور نیاز نداریم در  این دیدگاه 
گندم و برنج خودکفا شویم و باید به منابع آبی 
ک است  توجه بیشتری کنیم؛ بسیار خطرنا
و منابع غذایی ملت ایران را به بیگانگان 
کند. این موضوع دقیقا نقطه  وابسته می 

مقابل اقتصاد مقاومتی است. 
 امنیت غذایی رکن اساسی اقتصاد مقاومتی 
است و خوداتکایی در مواد غذایی حساس 
مانند گندم و برنج اهمیت دوچندانی دارد. 
در این محصوالت نباید هرگز به بیگانگان 
وابسته شویم بلکه باید روش هایی را دنبال 
کنیم که هزینه های تولید این محصوالت 

کاهش دهیم و از منابع آبی به صورت  را 
بهینه استفاده کنیم. 

کشاورزی ایران باید از آبیاری قطره ای و 
بارانی به جای آبیاری سیالبی بهره مند 
گسترده  ح به صورت  گر این طر که ا شود 
اجرایی شود؛ می توان نیاز به واردات این 
کاهش داد. یکی  محصوالت راهبردی را 
دیگر از سیاست هایی که هزینه ها را پایین 
می آورد؛ کشت یکپارچه است. در بسیاری 
کشاورزی  مناطق، قطعات زمین های 
کوچک شده است  ناشی از ارث، بسیار 
که این موضوع بازدهی و راندمان تولید را 
گر با توجیه و موافقت  پایین آورده است. ا
کشاورزان، زمین های مناطق روستایی در 
قالب یکپارچه کاشته شود، هزینه ها بشدت 
کند و بهره وری محصوالت  کاهش پیدا می 
هم افزایش می یابد. نیروی انسانی هم به 
سمت بخش های مکمل، مانند فرآوری 
کند. این موضوع در محصوالت  حرکت می 
زراعی آستان قدس رضوی اثبات شد و با 
کشت یکپارچه، قیمت تمام شده گندم به 
نصف قیمت تمام شده این محصول برای 

دیگر کشاورزان تبدیل شد.
کشور ما در عرصه  90 درصد آب مصرفی 
کشاورزی است اما بهره وری این بخش 
حدود 30 درصد است و شاهد اتالف بی رویه 
منابع آبی در صنعت کشاورزی هستیم. باید 
مدیریت بهینه مصرف در این زمینه محقق 
شود. نکته بعدی توجه به آب بازیافتی است. 
مصرف آب کالن شهری مانند تهران بسیار 

گر آب بازیافتی کالن شهرها در  باالست. ا
بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد؛ 
بهره وری منابع آبی در یک سیکل هدفمند 
گیرد و چندین مرتبه می توان از آب  قرار می 
بازیافتی در صنعت کشاورزی استفاده کرد. 
راهکار سومی هم وجود دارد و آن تأمین 
آب از خلیج فارس، دریای عمان و دریای 
خزر است که این تجربه در استان کرمان 
عملیاتی شده است. موضوع انتقال آب 
از دریاها در کشورهای حوزه خلیج فارس 
بسیار مرسوم است. بیابان های برهوت 
کشورهای عربی به مناطقی سرسبز تبدیل 

شده است. ما هم امکانات شیرین سازی 
آب را داریم. ظرفیت تولید آب شیرین کن 
و انتقال به تمامی مناطق کشور در شرکت 
مهندسی مپنا وجود دارد و باید از این 
ظرفیت بومی استفاده کرد. بخش مهمی 
از صنایع کشور مانند صنایع پتروشیمی 
کنار دریا منتقل شود  و فوالدی باید به 
کمتر استفاده  تا از آب باران و سیالب ها 
شود و سفره های آب های زیرزمینی کمتر 

آسیب ببینند.
با توجه به پیر شدن احتمالی جمعیت 
ایران در دهه های آتی، به نظر شما این 
موضوع چه اثراتی بر اقتصاد کشور دارد و 
چگونه می توان اثرات سو ناشی از پیری 

جمعیت را در کشور مدیریت کرد؟
جمعیت، یک موضوع راهبردی و بسیار 
مهم است. مقام معظم رهبری در دهه 
کید  اخیر بارها به لزوم رشد جمعیت کشور تأ
داشتند اما این موضوع در 3 دهه اخیر مورد 
خ رشد جمعیت  غفلت قرار گرفته است. نر
از 3.2 درصد در سال 1367 به حدود 1.08 
درصد رسیده که این موضوع یک معضل 
گر مدیریت نشود مانند  اساسی است و ا
کشورهای اروپایی دچار پیری جمعیت 
می شویم. پیشرفت اقتصادی کشور اقتضا 
کند که جمعیت جوانش بیشتر باشد.  می 
جمعیت پیر بازنشسته است و بهره وری 
مطلوبی برای جامعه ندارد اما نیروی 
خ های تولیدی و  جوانی می تواند تمام چر
صنعتی کشور را به حرکت در بیاورد. ما نیاز 
داریم در سیاست های جمعیتی اصالحاتی 
گذاری برای  کنیم. البته سیاست  اعمال 
خ رشد  گرفته تا نر رشد جمعیت صورت 

جمعیت به باالی 2 درصد برسد.
اولین اقدام برای رشد جمعیت، اصالح 
فرهنگ عمومی است. سن ازدواج بسیار 
باال رفته و مسئوالن برای ترویج ازدواج 
آسان باید مشوق های حمایتی اعمال 
کنند. سیاست فرزندآوری در سنین اول 
زندگی مشترک هم باید بسیار مورد توجه 
قرار گیرد. هر خانواده باید حداقل 3 فرزند 
داشته باشد تا به هدف باالی 2 درصد 
گذاری و  برسیم. این نیازمند سیاست 
حمایت است. مثال مشاغل دولتی فقط 
که  گیرد و افرادی  به افراد متأهل تعلق 
صاحب فرزند هستند در اولویت باشند. در 
موضوع کاهش هزینه ازدواج و فرزندآوری 
گذاری انجام شود. یک  باید سیاست 
ح خوب در مجلس یازدهم تدوین  طر
گر پس از تصویب شورای  که ا شده است 
نگهبان عملیاتی شود، رشد جمعیت در 
کشور حتمی است و خانواده ها هم بدون 
دغدغه و آینده روشن نسبت به فرزندآوری 

کنند. اقدام می 
از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار 

دادید سپاسگزارم.
بنده هم برای شما آرزوی توفیق دارم
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گرایی از شاخص های   درون زایی و برون 
اقتص����اد مقاومت����ی و ب����ه معن����ای بکارگی����ری و 
فع����ال ک����ردن ظرفیت ه����ای درون����ی اقتصاد 

ایران اس����ت

    بهتری���ن راه ب���رای مقابل���ه با تحریم 
دش���من، رش���د و جهش تولید داخلی 

اس���ت

      وابسته کردن منابع غذایی ملت 
ای���ران به بیگانگان دقیقا نقطه مقابل 

اقتصاد مقاومتی اس���ت
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دکتر سید شمس الدین حسینی، 
نماینده مردم تنکابن، رامسر و 
عباس آباد و رئیس کمیسیون ویژه جهش و 
رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای 
اسالمی است .وی همچنین مسئولیت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت های 

نهم و دهم را نیز به عهده داشت.
وی با اشاره به ضرورت تبیین و توجه 
به سیاست های اقتصاد مقاومتی برای 
که می تواند  افزایش تاب آوری جامعه 
مقاومت اقتصادی در برابر تکانه های 
بیرونی را افزایش دهد؛ معتقد است که 
کردیم  کرونا ضعیف عمل  در مدیریت 
و این غفلت مسئوالن در موضوعات 
بهداشتی و درمانی، تأثیرات منفی بسیاری 
کشورمان  بر زیرساخت های اقتصادی 
داشت. وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم 
در ادامه به اقتصاد دانش بنیان اشاره 
کرد که باعث شکوفایی اقتصاد کشورها 
گوی دکتر سید  می شود. مشروح گفت و 
شمس الدین حسینی را با ویژه نامه عماد 

در ادامه می خوانید:
کیدات فراوان مقام معظم  با توجه به تا
رهبری به اقتصاد مقاومتی به عنوان 
یکی از اصلی ترین ارکان تاب آوری 
جامعه در برابر تحریم و تکانه های 
اقتصادی، پیشنهاد شما برای تبیین 
الگوهای اقتصاد مقاومتی در سطح 

جامعه چیست؟
 در موضوع اقتصاد مقاومتی باید یک 
کرد. هر الگویی  الگو و نقشه راه ترسیم 
از باور شروع می شود و پس از تدوین 
کرد.  برنامه، باید آن را به عمل تبدیل 
اقتصاد مقاومتی نزد خیلی از افراد موثر 
گیر هنوز به باور تبدیل نشده  و تصمیم 
است. این عدم باور قلبی در دولت قبل 
کامال مشهود بود و در برنامه های دولت 
یازدهم و دوازدهم اثری از موضوع اقتصاد 
مقاومتی مشاهده نمی شد. مسئوالن 
دولت قبل نمی پذیرفتند که باید اقتصاد 
ایران را همراه با فشارهای بیرونی مدیریت 
کنند. دولت قبل بیشتر از آنکه به دنبال 
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگو و 
نقشه راه باشد؛ برای رفع تحریم ها با 
امتیاز دادن به دولت های غربی تالش 
کرد. دولتمردان باید باور داشته باشند 
که در شرایط تحریم و فشارهای بیرونی 
دشمنان، ظرفیت های کشور را بیش از 
گذشته فعال کنند تا تاب آوری جامعه در 

برابر این فشارها افزایش یابد.
در دو سال اخیر شاهد موج های گسترده 
کرونا و تاثیر این ویروس ناشناخته بر 
اقتصاد کشورها بودیم. به نظر شما نظام 
اقتصادی کشور در برابر کرونا و هرگونه 
بحراِن پیش بینی نشده چقدر تاب آوری 
است. راهکارهای عملیاتی شما برای 

افزایش این موضوع چیست؟
کل  کرونا بر اقتصاد  ویروس ناشناخته 
خ رشد اقتصاد تمام  دنیا تأثیرگذار بود و نر
کشورهای صنعتی و غیرصنعتی تحت تأثیر 
این بحران قرار گرفت. برای مدیریت کرونا 
کرونا، دو دسته برنامه حائز اهمیت  و پسا
است. یک دسته برنامه های بهداشتی 

کرونا را مدیریت  که دوره ها و موج های 
کند و ما در این زمینه ضعیف عمل 
کردیم و سوءمدیریت ها تحت تاثیر عدم 
برنامه ریزی قاطع و سریع در حوزه های 
کسیناسیون به موقع یا عدم رعایت  وا

پروتکل های بهداشتی بود.
موضوع کرونا روی تمام اقتصادها تأثیرگذار 
که نظام بهداشتی  کشورهایی  بود. در 
ع وقت شرایط  و درمانی توانست در اسر
گسترده  کنترل و از بروز موج های  را 
پیشگیری کند؛ برای درمان هم موفق تر 
بودند. کشور ما در این زمینه ناموفق بود 
و بسیار دیرتر از کشورهای دیگر توانست 

بحران کرونا را کنترل کند.
دسته دوم برنامه های اقتصادی است. 
که در مدیریت  کلی مشکلی  به طور 
کشور وجود دارد وقفه های  اقتصاد 
گذاری و اجرایی  مختلف در سیاست 
است. چند نوع وقفه در مدیریت اقتصاد 

وجود دارد: نخست؛ وقفه جمع آوری 
اطالعات و تشخیص، دوم؛ وقفه تحلیل 
گیری، سوم؛ وقفه اجرایی. این  و تصمیم 
وقفه ها باعث می شود وقتی از بیرون، 
تکانه ای به اقتصاد کشور تحمیل شود؛ 
در مدیریت پیامدهای تکانه و فشار 
بیرونی دچار مشکل شویم. در بسیاری از 

موارد تصمیمات درستی اتخاذ می شود 
اما به مرحله اجرا در نمی آید یا به صورت 
کامل اجرا نمی شود. مثال بحث اقتصاد 
کرونا و مدیریت فعالیت های اقتصادی  پسا
کرونا موضوع مهمی است  در ایام پسا
که در صحبت ها بسیار تکرار می شود 
اما برنامه اجرایی در این زمینه وجود 
ندارد و باید به این مسائل مهم توجه 

بیشتری شود.
تولید ملی و توجه به ظرفیت های بومی 
چقدر می تواند در خوداتکایی و مقاومت 
اقتصادی جامعه در برابر تهدیدات 

بیرونی تاثیرگذار باشد؟
ایران از معدود کشورهای دنیا است که 
ادبیات دفاعی را در عرصه اقتصادی بکار 
گرفت. اقتصاد مقاومتی دفاعی ترین سند 
اقتصادی جهان است که در آن به صراحت 
گان دفاعی استفاده شد. موضوعاتی  از واژ
مانند آفند و پدافند در اقتصاد خیلی 

متعارف نیستند و بکار گرفته نمی شوند 
اما در اقتصاد مقاومتی ذکر شده و ما از 

کنیم. آن استفاده می 
موضوع پدافند و تاب آوری در حوزه اقتصاد 
برای بسیاری از کشورها ضرورت ندارد اما 
اهمیت این اصل برای اقتصاد ایران در 
گر  سال های اخیر بیشتر شده است. البته ا

به دوران قبل انقالب توجه کنیم مشاهده 
که در تاریخ قبل از انقالب هم  می شود 
کشور ما همواره در معرض تهدیدات 
اقتصادی با هدف غیراقتصادی بوده 
کشور،  است. اولین برنامه توسعه ای 
قبل از انقالب در سال 1327 با شکست 
گر علت آن را بررسی  مواجه می شود که ا
کنیم؛ می بینیم به دلیل مقابله با نهضت 
ملی شدن صنعت نفت، انگلیسی ها 
ایران را تحریم کردند. بعد از انقالب هم 
به بهانه تسخیر النه جاسوسی آمریکا، 
این تحریم ها ادامه یافته است. با اینکه 
دولت قبلی در موضوع سیاست خارجی، 
کارانه  نرمش نشان داد و این نرمِش سازش 
را پیش گرفت؛ اما کشورهای غربی حتی 
یک قدم عقب ننشستند. دولت اوباما 
گرفت  کار  تعلیق هایی در تحریم ها به 
اما دولت ترامپ با بهانه های واهی 
تحریم های بیشتری را وضع کرد. عملکرد 
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که آمریکایی ها از رویکرد ترامپ 
ناراحت نیستند.

تغییر در سیاست  کشورهای استکباری 
نسبت به مردم ایران حکایت از آن دارد 

که ما باید در سیاست های اقتصادی خود 
مانند حوزه نظامی، طراحی پدافندی 
داشته باشیم. یکی از موضوعات جنگ 
ترکیبی هم تهاجم و هجوم اقتصادی 
است البته در جنگ های سنتی هم یکی 
از اهداف تخریبی منابع اقتصادی بوده و 
جنگ با هدف تخریب و فشار اقتصادی 

گرفت. صورت می 
نقش اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور 
در ثبات و پویایی اقتصادی جامعه 
چیست و این اقتصاد تا چه میزان 
توانسته به تقویت بنیان های اقتصادی 

جامعه کمک کند؟
همواره دانش در اقتصاد اهمیت داشته 
کشورهای درحال توسعه،  است و در 
اقتصاد به عنوان یک علم مورد توجه قرار 
گیرد و فردی که در فعالیت و کار خود  می 
نوآوری و خالقیت داشته باشد؛ موفق 
است. توجه به دانش اقتصادی همان 
حرکت از مدل رشد برون زا به مدل رشد 
درون زا است. در دهه های اخیر نقش 
اقتصاد دانش بنیان، برجسته شده و شعر 
»توانا بود هر که دانا بود« در بحث اقتصاد 
موضوعیت پیدا کرده است. در سه دهه 
گذشته، دسته بندی جدیدی از اقتصاد 

جهانی رونمایی شده است و در اقتصاد 
صنعتی هم به موضوعات دانش بنیان 

توجه می شود.
در موضوع اقتصاد دانش بنیان، تولید 
انه نقش  فناور ز محصوالت  ا ثروت 
گیرتری دارد. دانش در اقتصاد  چشم 
فراتر از یک عامل مؤثر بلکه به عنوان عامل 
گیرد و  تأثیرگذار اصلی مورد توجه قرار می 
کنند  در اقتصاد دانش بنیان بررسی می 
کسب ثروت چقدر  که علم و فناوری در 

اهمیت دارد.
برای بررسی دارایی های یک کارخانه، در 
نگاه اول ارزش آن به ماشین آالت، زمین و 
نیروی انسانی است اما امروز شرکت های 
دانش بنیان که ماشین آالت خاصی ندارند 
به خاطر مسلح بودن به سالح دانش و 
فناوری، ارزش سهام و دارایی هایشان 
بسیار باالست. مثال شبکه های مخابراتی 
گرام و فیسبوک میلیاردها  مانند اینستا
دالر ارزش دارند؛ بدون اینکه از ابزارآالت 
خاصی استفاده کنند. گاهی ارزش یک 
فرمول چندخطی، از هکتارها زمین و 
کارخانه بیشتر است یا در شرکت های 

داروسازی ارزش و دارایی اصلی آن ها به 
دانش تولید دارو وابسته است.

در دنیای امروزی، میزان تولید و دانش 
کاربردی در تولید ثروت، کاال و خدمات 
که  نقش اساسی دارد. اقتصادهایی 
در آن ها دانش به عنوان عامل و فرآیند 
تولیدی به محصول تبدیل می شود؛ 
خدمات مطلوب تری دارند. درخت یک 
گر به جای میوه  تابع تولیدی است که ا
طبیعی دانش کاربردی ارائه کند، قطعا 
ارزش محصوالت این درخت باالتر خواهد 
گر درخت صنعت و تولید ایران، بارش  بود. ا
دانش باشد، می تواند به اقتصاد جهانی 
مسلط شود و در اقتصاد دنیا حرفی برای 
گر  گفتن داشته باشد. مسئوالن کشور ا
کارایی، نوآوری و بهره وری را در اقتصاد 
پرورش دهند سهم ایران از بازارهای 

جهانی بیشتر می شود.
اینکه در این مصاحبه  از  با تشکر 

شرکت کردید.
برای شما آرزوی موفقیت دارم.

  موض���وع پدافن���د و ت���اب آوری در 
حوزه اقتصاد برای بسیاری از کشورها 
ض���رورت ن���دارد ام���ا اهمی���ت این اصل 
ب���رای اقتصاد ایران در س���ال های اخیر 

بیشتر شده است

کش���ورهای     تغیی���ر در سیاس���ت  
 استکباری نسبت به مردم ایران حکایت 
از آن دارد که ما باید در سیاس���ت های 
اقتصادی مانند حوزه نظامی، طراحی 

پدافندی داشته باشیم

   توج���ه ب���ه دان���ش اقتص���ادی همان 
حرکت از مدل رشد برون زا به مدل رشد 

درون زا است



تی
اخ
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د   

افن
جانشین معاونت فرهنگی سازمان پد

پدافند غیرعامل کشور معتقد است 
تاب آوری فرهنگی در حقیقت یک گفتمان 
دفاعی است. چرا که یکی از مهم ترین عناصر 
تاب آوری، فرهنگ است که باعث می شود 
افراد جامعه دارای باورها و اعتقاداتی راسخ 
که از  بوده و بتوانند در مقابل تهاجماتی 
سوی دشمنان وارد می شود مقاومت و 
ایستادگی کنند. مشروح گفت وگوی دکتر 
محمدحسین اسمعیلی با ویژه نامه عماد 

را در ادامه می خوانید؛
رهبر معظم انقالب اسالمی اول فروردین 
امسال، در سخنرانی زنده تلویزیونی 
خطاب به ملت ایران راهبرد نظام و کشور 
را »ایران قوی« اعالم کردند. به نظر شما 
در حوزه فرهنگی چه طور می توان این 

رهنمود معظم له را عملیاتی کرد؟
رهبر معظم انقالب اسالمی همیشه با 
نگاهی رو به آینده و مالحظه تمامی جهات، 
ح می فرمایند  نکاتی را در ابتدای سال مطر
که به نظر من سخنرانی ایشان در ابتدای 
سال همیشه خط مشی یک سال کشور را 
کند. سخنان و رهنمودهای  مشخص می 
معظم له اصواًل با توجه به شناخت ایشان 
از مسائل روز جامعه بوده و با نگاهی پدرانه 
کشور را در تمامی زمینه ها به سمت مصونیت 
که  پیش برده  است. یکی از راهبردهایی 
کید فرمودند »ایران قوی«  امسال به آن تأ
است که در حوزه ملی و بین المللی به آن 
گر جنبه های قدرت  کید نموده اند. ا تأ

در حوزه های مختلف را بررسی نماییم 
که در  می توان به یکی از بزرگ ترین آن ها 
دینا زبانزد خاص و عام است و در حوزه 
کنیم و  فرهنگی نیز قابل بحث است اشاره 
آن جنبه مشارکت مردم است. به طور قطع 
مشارکت مردم و همراهی و پشتیبانی مردم 
کنون  از نظام همیشه از ابتدای انقالب تا
بوده و هست و دشمن نیز به این موضوع 
گاه شده و برنامه هایی برای تضعیف این  آ
قدرت در ایران داشته و خواهد داشت. 
بی شک موضوع فرهنگ یکی از مواردی 
است که دشمنان ما برای تضعیف این وجه 
قدرت کشور مورد هدف قرار خواهند داد. 
که دارد امکان  فرهنگ به دلیل ماهیتی 
نفوذ نرم در آن بسیار باالست، لذا مورد طمع 
بیگانگان قرار خواهد گرفت و برنامه های 
کنند.  ح ریزی می  زیادی در این حوزه طر
رهبر معظم انقالب، همان طور که بارها به 
این مهم اشاره فرموده اند و بحث جنگ 
نرم را بارها تذکر داده اند در این سخنرانی 
کشور  خود نیز فرمودند »مشکالت اصلی 
را بدانید و برای آن ها برنامه و راه حِل ولو 
اجمالی داشته باشید« و می فرمایند »نحوه 
مواجهه با سیاست های پیچیده دنیا و 
مسئله بسیار مهم فرهنگ را بشناسید« 
پس ایشان با وسعت دیدی که دارند یکی 
از مسائل مهم را فرهنگ می دانند و باید 
برای این حوزه برنامه ریزی های جدی 
نمود، زیرا جنگ فرهنگی خود نوعی جنگ 
چندوجهی است و نیاز به دفاع به صورت 

چندوجهی دارد و تمام ارکان کشور اعم از 
نظامی و غیرنظامی، علی الخصوص اصحاب 
فرهنگ و رسانه باید با برنامه ریزی دقیق 
و تدوین استراتژی و راهبرد قابل اجرا این 
که از مهم ترین درگاه های نفوذ  حوزه را 

دشمن است را مصون کنند.
اهمیت اقدامات فرهنگی در حوزه پدافند 

غیرعامل چیست؟
پدافند غیرعامل به دلیل ماهیتی که دارد 
کشور را بر عهده  وظیفه مصون سازی 
دارد. این مأموریت باعث می شود تا حوزه 
فرهنگ نیز از این قاعده مستثنی نباشد و 
که راهبرد دشمنان ضربه زدن  در زمانی 
به نظام در این بخش است، با رصد و 
پایش تهدیدات و ارائه راهکار مناسب برای 
مقابله با آن، نسبت به مصون سازی کشور 
که پدافند غیرعامل  اقدام نماید. از آنجا 
خود به تنهایی مجری این دفاع نیست 
لذا با بسیج ظرفیت های فرهنگی کشور، 
گاه سازی مدیران بخش های فرهنگی  آ
و ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه های 
فرهنگی کشور، اقدام به مصونیت بخشی 

در این حوزه خواهد نمود.
از منظر شما پدافند فرهنگی به چه معنی 
است؟ و چه مفاهیمی را در برمی گیرد؟

پدافند فرهنگی در مقابل جنگ فرهنگی 
تعریف می شود. بهتر است برای تعریف 
کلی از فرهنگ داشته  آن ابتدا تعریفی 
باشیم تا بهتر بتوان به مباحث دفاع از آن 
بپردازیم. فرهنگ مجموعه ای از دانش ها، 

باورها، اخالقیات و رفتار، عادات و قوانین 
عمومی یک جامعه است، با این تعریف 
که فرهنگ در تمام  متوجه خواهیم شد 
ارکان زندگی جامعه جریان دارد و در همه 
گستره  مواضع ورود خواهد داشت. این 
عظیم به دلیل داشتن مرزهای وسیع، 
امکان نفوذ بسیار باالیی دارد و توان رصد 
کردن و مقابله با تمامی تهدیدات در این 
زمینه بسیار سخت خواهد بود، دشمنان 
نیز به همین دلیل در سال های اخیر به این 
حوزه به صورت جدی ورود کرده اند چون 
کارکردهای مختلف فرهنگ و  با توجه به 
قابل رصد نبودن بسیاری از آن ها به صورت 
آشکار، می توان هجمه زیادی در این حوزه 
کرد. یکی از مصادیق این  کشور وارد  به 
تهاجم را می توان هجمه به اعتقادات و 
که در این حوزه  باورهای جامعه دانست 
به وضوح می توان آن را در رسانه های مختلف 
مخصوصًا در فضای مجازی مشاهده کرد. 
گر بخواهیم به بحث  کنون ا با این تفاسیر ا
گیرد  پدافند فرهنگی و عرصه هایی که دربر می 
بپردازیم خواهیم دید شامل یک مدل یا 
راهبرد نخواهد شد و باید برای مقابله با 
این نوع از تهاجم، ارتشی متشکل از تمام 
ظرفیت های فرهنگی کشور تشکیل شود و 
دفاع نیز به صورت همه جانبه برنامه ریزی 
و اجرا گردد. نفوذ نرم دشمنان می تواند در 
حوزه های آداب اجتماعی و رفتاری، نحوه 
عملکرد افراد جامعه با پایین آوردن سطح 
مشارکت عمومی، تضعیف باور عمومی به 
کاهش سطح تاب آوری  کشور و  تضعیف 
اجتماعی منجر شود. پدافند فرهنگی باید 
به نحوی متولی و سکان دار هدایت این 
دفاع در مقابل تهدیدات فرهنگی جامعه 
شود و بتواند مدیریت اتاق فرمان دفاع 

فرهنگی را در دست بگیرد.
که  تاب آوری فرهنگی، واژه ای است 
این روزها از سوی کارشناسان اهمیت 
آن به طور مرتب گوشزد میشود. از نظر 
شما تاب آوری فرهنگی چیست و چه 

اهمیتی دارد؟
کارشناسان  که اخیرًا  تاب آوری فرهنگی 
کنند یک  حوزه جنگ نرم به آن اشاره می 
گفتمان دفاعی است، بدین معنا که یکی از 
مهم ترین عناصر تاب آوری، فرهنگ است، 
فرهنگ باعث می شود افراد جامعه دارای 
باورها و اعتقاداتی راسخ بوده و بتوانند در 
مقابل تهاجماتی که از سوی دشمنان وارد 
می شود مقاومت نموده و در برابر آن ایستادگی 
کنند. جوامعی که دارای همبستگی باال، غرور 
ملی، اعتقادات راسخ دینی، وطن پرستی، 
اتحاد و یکدستی و سایر مؤلفه های مرتبط 
باشند دارای تاب آوری باالیی بوده و همین 
امر باعث می شود دشمنان کمتر به آن جامعه 
چشم طمع داشته باشند، با این تعاریف 
می توان دریافت که قدرت فرهنگی یکی از 
ارکان اصلی در حوزه تاب آوری خواهد بود 

گفتگوی عماد با دکتر محمدحسین اسمعیلی جانشین معاونت فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور

پدافند فرهنگی؛ گفتمان دفاعی 
در برابر تهدیدات نرم

۹2
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400



و جامعه را در مقابل بسیاری از بحران ها 
کند. دشمن تمام تالش خود  مصون می 
کرد و  را برای تضعیف این قدرت خواهد 
تضعیف فرهنگ باعث تضعیف قدرت ملی 

نیز خواهد شد.
ی  ر و ب آ تا ث  بح لی  متو شما  ر  نظ ز  ا
فرهنگی در کشور چه نهاد یا نهادهایی 
هستند و آیا توانسته اند به وظایف خود 

عمل کنند؟
متولی بحث تاب آوری فرهنگی نهاد یا 
سازمان خاصی نیست، چون فرهنگ 
اصالتًا یک نهاد، سازمان یا دستگاه دولتی 
نیست، همه اقشار جامعه متولی این بحث 
خواهند بود، اما اینکه چه کسانی می توانند 
در این حوزه با سازمان دهی و مدیریت 
باعث افزایش تاب آوری شوند، در وهله اول 
تمامی دستگاه های فرهنگی اعم از علمی 
و آموزشی و فرهنگی در صف اول این دفاع 
خواهند بود، از حوزه های علمیه، مساجد 
کز دینی و اسالمی گرفته تا سازمان ها و  و مرا
نهادهای متولی فرهنگ و هنر، از مدارس 
گرفته تا دانشگاه، از وزارتخانه های مرتبط 
با حوزه فرهنگ تا صداوسیما، تمامی این 
نهادها وظیفه ارتقاء تاب آوری در حوزه 
فرهنگ را دارند، اما باید اتاق فکر مدیریت 
این جبهه در راستای هم افزایی و ارتقاء این 

قدرت طراحی و ساماندهی شود.
نقش مسئله فرهنگ را در عبور از بحران 
کرونا که همچنان پس از بیش از یک سال 
و نیم گریبان گیر کشور و جهان شده است 

چگونه ارزیابی می کنید؟
گیری  بحران کرونا که یک پاندمی یا همه 
جهانی بود در ایران نیز بخش قابل توجهی 
که  کرد، باوجودی  از جامعه را درگیر خود 
علم و دانش در حوزه پزشکی پیشرفت های 
بسزایی داشته اما بشر باز هم نتوانست در 

کامل  مقابل این بحران از خود به صورت 
کند. این بیماری مانند تمامی  مراقبت 
بیماری های مسری، از انسانی به انسان 
دیگر منتقل شد و دامنه انتشار آن به حدی 
گسترش یافت تا تمام کره زمین را گرفت، 
با این  وجود دستورات و برنامه هایی برای 
پیشگیری و مقابله با این پاندمی وجود 
که عمل به آن دستورالعمل ها  داشت 
گسترش این بیماری  باعث اختالل در 
می شد، فرهنگ سازی در این زمینه یکی 
کرد تا  کمک  که  از مهم ترین عواملی بود 
که ما شاهد  این بیماری مهار شود، همین 
استفاده مستمر مردم از ماسک، رعایت 
پروتکل های بهداشتی، اجتناب از سفر 
و تجمعات غیرضروری و امثال این موارد 
هستیم نشان از انجام یک کار فرهنگی در 
این زمینه دارد. از طرفی هم بحران کرونا 
فرهنگ نوع دوستی و همدلی را که یکی از 
مواهب الهی برای بشر است در بین مردم ما 
گسترش داد. همین یکپارچگی و همدلی 
باعث شد تا با وجود تمامی فشارها، فرهنگ 
نوع دوستی بازهم در بین مردم ما جا داشته 
باشد. این خود یکی از زیبایی های فرهنگ 
کمتر  که شاید در  ایرانی اسالمی ماست 
جایی از جهان به این وسعت شاهد آن 
باشیم. از طرف دیگر کمک به همنوعان، 
کادر درمان، همراهی با متصدیان  یاری 
نظم در جامعه، نمونه های زیبایی از ارتقاء 
کرونا بود. شاید  فرهنگ انسانی در زمان 
عده ای نقشی برای فرهنگ در حوزه عبور از 
کرونا قائل نباشند اما وقتی به دقت به این 
قضیه و ابعاد فرهنگی ایجادشده در این 
کنیم می بینیم که فرهنگ  بیماری نگاه می 

هم جزئی از این پروسه بوده است.
جنگ شناختی جبهه جنگی جدیدی 
است که دشمنان علیه ما گشوده اند. 

ارکان این جنگ را تبیین 
ه  ا ر ین  بهتر  . ید نما

مقابله با این جبهه 
جدید چیست؟ 

ختی  شنا جنگ 
یکی از جدیدترین 
نوع تهدیدات علیه 

کشور ماست. البته 
این تعبیر بدین معنی 

که قباًل این نوع  نیست 
جنگ را تجربه نکرده ایم اما 

با این ابعاد و شدت بی سابقه 
که از آن  است. جنگ شناختی 

کی  به جنگ موریانه ای یا جنگ ادرا
گونه تعریف می شود:  نیز تعبیر می شود این 
هدف قرار دادن قوه شناخت عموم مردم 
و نخبگان جامعه هدف با تغییر هنجارها، 
ارزش ها، باورها، نگرش ها و رفتار ها از طریق 
ک و برداشت، با این تعریف  مدیریت ادرا
معلوم می شود این نوع جنگ تازگی ندارد اما 
با به وجود، آمدن رسانه های نوین ارتباطی 
ابعاد این جنگ و رویکرد آن از جنگ روانی 
به جنگ شناختی تغییر مسیر داده و نوع 
تکامل یافته تری از جنگ روانی است، جنگی 
که بدون سالح به منابع اصلی یک کشور که 
همان فکر و ذهن جامعه است مسلط شده 
و جامعه را دستخوش تغییرات خودخواسته 
می سازد، مثالی که از این نوع جنگ در کشور 
ما اتفاق افتاد همین مسئله جمعیتی بود 
که با دادن اطالعات غلط به جامعه باعث 
افت رشد جمعیتی کشور شد.  راه حل هایی 
کارگیری  که می توان در این نوع جنگ به 
شود؛ ارتقای سطح سواد رسانه ای افراد، 
ارتقای سطح شناخت و دانش، ارتقای 
گسترش علم و  سطح باورهای دینی و 
اندیشه است. افرادی که به سالح دانش 

کمتر دستخوش این نوع  مسلح باشند 
تهدیدات خواهند شد. لذا برای مقابله با 
این نوع تهدیدات نیازمند ارتقاء سطح علم، 
دانش و معنویت در سطح جامعه هستیم. 
گونه شرایط  نخبگان جامعه باید در این 
هرگونه رفتار هیجانی مبتنی بر منفعت فردی 
را برای جامعه تشریح نمایند تا مردم دچار 
گیری نشوند. در جنگ  اشتباه در تصمیم 
کشور،  شناختی، وظیفه نخبگان علمی 
رسانه ها و مسئولین فرهنگی از دیگران 

بیشتر خواهد بود.
که برای این مصاحبه  با تشکر از وقتی 

اختصاص دادید.
من هم از شما سپاسگزارم
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 پدافن���د غیرعام���ل خ���ود به تنهایی
 مج���ری دف���اع در  براب���ر هجمه های فرهنگی 
نیست اما بسیج ظرفیت های فرهنگی کشور، 
گاه س���ازی مدیران بخش ه���ای فرهنگی و  آ
ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه های فرهنگی 
کشور، اقدام به مصونیت بخشی در این حوزه 

خواهد نمود

 نف���وذ ن���رم دش���منان می توان���د در 
حوزه ه���ای آداب اجتماع���ی و رفتاری، 
نحوه عملکرد افراد جامعه با پایین آوردن 
سطح مشارکت عمومی، تضعیف باور 
عمومی به تضعیف کشور و کاهش سطح 

تاب آوری اجتماعی منجر شود

 
ً
ک���ه اخی���را ت���اب آوری فرهنگ���ی   

کارشناسان حوزه جنگ نرم به آن اشاره 
کنند یک گفتمان دفاعی است می 

 جنگ شناختی به هدف قرار دادن قوه 
شناخت عموم مردم و نخبگان جامعه با 
هدف تغییر هنجارها، ارزش ها، باورها، 
نگرش ه���ا و رفتار ه���ا از طریق مدیریت 

ک و برداشت، گفته می شود ادرا



حسین جمشیدیان
مقدمه:

رسانه ها می توانند همچون ابزاری 
مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با 
استفاده از آخرین پدیده های علمی، 
زندگی دلخواه، آرمانی و پرباری داشته 
گر این ابزار، غلط، و یا  باشد؛ ضمن اینکه ا
با سوءنیت به کار گرفته شود می تواند به 
کننده و مصیبت بار  صورت نیرویی ویران 
عمل نماید. اقشار مختلف جامعه از 
مدیران، کارکنان و حتی خانواده ها در 
عصر جدید، به واسطه تنوع رسانه ای 

آسیب پذیرتر از گذشته شده اند. برای 
اینکه بتوان در برابر رسانه های متکثر 
موجود، مخاطبینی داشت که بتوانند 
گاهانه و فعاالنه از  در کنار بهره برداری آ
این رسانه ها، خود را در مقابل چالش ها، 
آسیب ها و پیامدهای مخرب رسانه ای 
حفظ نمایند، نیازمند توجه به آموزش 
سواد رسانه ای در سطح جامعه هستیم. 
چرا که در عصر ارتباطات و اطالعات باید 
همه افراد را بدون توجه به پست و مقام 
و جایگاه به سواد جدیدی به نام سواد 

رسانه ای مجهز نمود.

سواد رسانه ای را می توان بستر منطقی 
دسترسی، تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط 
گون رسانه ای دانست  در شکل های گونا
که می تواند به مخاطبان رسانه ها 
که از حالت انفعالی و مصرفی  بیاموزد 
ج شده و به ارتباط فعاالنه ای وارد  خار
که در نهایت به نفع خود آنان  شوند 
باشد. به عبارت دیگر سواد رسانه ای 
کارکرد  قدرت درک مخاطبان از نحوه 
رسانه ها و شیوههای معنی سازی در آنها 
کوشد این  را مورد توجه قرار می دهد و می 
کاوای را برای مخاطبان به یک عادت  وا

و وظیفه تبدیل کند تا با رژیم رسانه ای 
از سفره رسانه ها به گونه ای هوشمندانه 

و مفید بهره مند شویم. 
در واقع سواد رسانه ای به افراد جامعه 
کند تا ساختار دانشی قویتر  کمک می 
درباره رسانه ها به دست آورند، ما را در 
تشخیص الیه های متعدد پیام های 
رسانه ای یاری داده و در تمیز مرز بین 
جهان واقعی و جهان رسانه ای توانا 
می سازد. وقتی از سطح باالیی از سواد 
رسانه ای برخوردار باشیم، در واقع 
نقشه روشنی در دست داریم که کمک 
کند در جهان رسانه ای راه را بهتر  می 
پیدا کرده، تجارت و اطالعات مفیدی 
کنیم و بتوانیم با تسلط بر این  کسب 
پیام ها، هوشیارانه کنترل زندگی خود 

را به دست گیریم.
 ارتقاء سطح سواد رسانه ای به خانواده ها
 در جهت خود کنترلی در برابر رسانه ها 
نیازمند آموزش مهارت های الزم به 
آنهاست. با توجه به خال موجود در زمینه 
آموزش سواد رسانه ایبه خانواده ها و 
صیانت از کانون خانواده؛ ضرورت دارد 
تا به آموزش های جدی در این زمینه 
پرداخت. چرا که هرگونه بی توجهی در 
این زمینه می تواند تاوان سنگینی به 

دنبال داشته باشد.
تبیین اهمیت فضای مجازی و تحلیل 
فضای رسانه ای کشور در کالم مقام 

معظم رهبری
اهمیت فضای مجازی و دغدغه های 
کم بر این فضا طی سال های اخیر در  حا
بیانات رهبر انقالب بارها شنیده شده 
است و ایشان در اظهارات متعددی 
غفلت از آسیب های مرتبط با این فضا 
را گوشزد کرده اند و تعابیری راهبردی 

به کار گرفته اند.
گر من  ایشان در جایی فرمودند: »ا
امروز رهبر انقالب نبودم حتمًا رئیس 
که  کشور می شدم«  فضای مجازی 
این بیانات اهمیت فضای مجازی را 

نشان می دهد.
در جایی دیگر نیز فرموده رهبر انقالب 
اینگونه است: »اهمیت فضای مجازی به 
اندازه اهمیت انقالب اسالمی است«.

گرچه این اظهارات و تعابیر راهبردی  ا
مقام معظم رهبری، تبیین اهمیت 
فضای مجازی را به همراه دارد و یکی 
از اولویت ها و ارجحیت های مدیریت 
کند  اجرایی کشور را به روشنی بیان می 
اما با این وجود، بی توجهی به مدیریت 
عالمانه و هوشمند مسائل مرتبط با فضای 
کمیت  مجازی در کشور، نبود اعمال حا
جمهوری اسالمی بر این فضا و حتی 
عدم تشکیل منظم جلسات شورای 
عالی فضای مجازی، بارها مورد مطالبه 

رهبر انقالب قرار گرفته است. 

ارتقای سواد رسانه ای راهکار 
پدافندی در برابر جنگ شناختی
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فضای رسانه ای ما و دشمنان
با رشد و گسترش ابزارهای ارتباط جمعی 
و تسهیل دسترسی مردم به این وسایل، 
در کنار همه استفاده ها و مزایای مطلوب 
کاربردهای این فضا در  آن، راه برای 
جهت اهداف دشمنان نیز باز شده 
کتیک های دشمنان  است. یکی از تا
برای استفاده دشمن از فضای رسانه، 

»عملیات روانی« است.
امروزه، عملیات روانی یکی از شیوه های 
که بسیاری از  نوین جنگ نرم است 
کشورها برای دستیابی به اهداف خود 
کنند. این شیوه در  از آن استفاده می 
کم هزینه ترین ابزاری  عین اثرگذاری، 
است که با تاثیرگذاری بر فکر و اندیشه 
مخاطب به تغییر رفتار آن ها منجر می 
شود. با رشد و گسترش ابزارهای ارتباط 
جمعی و تسهیل دسترسی مردم به این 
کاربرد عملیات روانی بسیار  وسایل، 
بیشتر شده است و دشمنان برای از 
بین بردن کارامدی حریف، از این ابزار 

بهره می گیرند.

در معرض جنگ شناختی قرار داریم
جنگ در معنای عام خود، تحمیل اراده 
بر حریف اس�ت ب�ه گون�ه ای ک�ه حری�ف، 
رفت�ار مطلوب و نظر مورد کشور حمله 
کننده در را پیش گیرد. از دهه 1970 برخی 
از اساتید برجسته علوم سیاسی آمریکا 
همچون جوزف نای، جان و کالیز اعضای 
مهم س�ازمان س�یا و فرمان�دهان ارشد 
گون با تأسیس مرکزی به نام » کمیته  پنتا
ح نظریه جنگ ن�رم،  خطر جاری« با طر
معن�ای متفاوتی از جنگ را وارد ادبیات 
سیاسی و امنیتی دنیا کردند. هدف از 
ک�ار، زمین�ه س�ازی برای فروپاشی  ای�ن 
شوروی با ابزارهای غیرخشونت آمیز و 
از درون این کشور بود. بعد از حادث�ه 11 
کمیته  سپتامبر، بار دیگر اعضای این 
کمیته را  گرد آمدند و دوباره این  هم 
برای تدوین راهبرد امنیت مل�ی آمریکا 

فعال کردند. 
ج  کمیته به دولت جر که  گزارشی  در 
بوش ارائه کرد، جمهوری اس�المی ایران 
یکی از اهداف تهاجمی آمریکا اعالم شد 
که به لحاظ وسعت س�رزمین، کمی�ت و 
کیفی�ت نیروی انسانی، امکانات نظامی، 
منابع طبیعی و موقعیت برتر جغرافی�ایی، 
نم�ی ت�وان از راهک�ار تهاجم نظامی برای 
سرنگونی آن استفاده کرد؛ بنابراین تنها 
راه س�رنگونی جمه�وری اس�المی، استفاده 

از جنگ نرم علیه ایران است.

 قدرت نرم 
سابقة جنگ نرم به دوران قدیم و استفادة 
کمان از شایعه، تخریب چهرة دشمن  حا

گردد. در قرن  و... بازمی 
بیستم، این نوع جنگ به 

شکل جنگ روانی به طور گسترده 
در مقابل جنگ سخت مورد استفادة 

دو ابرقدرت قرار گرفت. 
در واقع تعریف واحدی از مفهوم جنگ 
نرم وجود ندارد که مورد پذیرش همگان 
باشد و تلقی و برداشت افراد، جریان ها 
گون از جنگ نرم،  گونا و دولت های 
متفاوت است. مهمترین تعریف ارائه 
شده از قدرت نرم در ارتباط نزدیك 
با قدرت نرم را جوزف نای پژوهشگر 
برجستة آمریکایی ارائه داده است. وی 
سال 1990 میالدی در مجلة سیاست 
خارجی در این خصوص نوشت: »قدرت 
نرم شیوه  های برای رسیدن به نتایج 
دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار 
و ملموس است. بر این پایه، یک کشور 
کمیت می تواند به مقاصد مورد  و حا
نظر خود برسد؛ چون کشورهای دیگر 
ارزش های آن را می پذیرند و تحت تأثیر 
اندیشه و پیشرفت آن قرار میگیرند و در 
نتیجه، خواهان پیروی از آن می شوند. 
در این مفهوم، مهمترین مسئله، تنظیم 
دستورالعملی برای جذب دیگران 
است. بنابراین، قدرت نرم کسب آنچه 
می خواهید از طریق جذب کردن است، 

نه از طریق اجبار یا پاداش«.
جنگ نرم به دلیل ماهیت خود و عدم 
نیاز به ابزارهای فیزیکی، به دنبال آن 
کز  است که در مسافت های دورتری از مرا
طراحی کننده، به اجرا درآی�د. جه�انی و 
فرام�رزی ب�ودن فض�ای سایبر، امکان هایی 
را به آسانی در اختیار طراحان جنگ نرم 
قرار می دهد و با ف�راهم شدن بسترهای 
فکری - فرهنگی اهداف مورد نظر، از 

سوی جری�ان ه�ای درون جامع�ه ه�دف 
دنبال می شود. میسر بودن ارتباط دو 
طرف�ه نی�ز ابزاره�ای عملی�اتی را در خ�دمت 
کز قرار می دهد تا در  طراح�ان و رهبران مرا
موقعیت های  حساس، که امک�ان حض�ور 
و ه�دایت مستقیم میدانی حوادث، از 
براندازان سلب می شود، عناصر حاض�ر 
در ص�حنه نق�ش رس�انه ای عملیات را 

کنند. بازی می 
 از سوی دیگر، جنگ نرم به عناصر و 
سربازان می�دانی نی�از دارد که از ج�نس 
مخاطب�ان جامعه هدف باشند. این 
عناصر، باید برای خود هویتی خاص قایل 
باشند تا بتوانند هدایت رون�د درگیری را 
برعهده گیرند. در شرایط کنونی، امکان 
دسترسی به فض�ای مج�ازی ب�ه دلی�ل در 
اختیار گذاشتن لحظه ای حجم وسیعی 
از اخبار، اطالعات و تسهیل ارتباط، 
چنین هویت کاذبی به راحتی در میان 
بخشی از صحنه گردانان حوادث ایج�اد 

می شود. 

 ابزارهای قدرت نرم
امروزه دنیای اینترنت از 
وبگاه های ثابت، به نوع 
اینترنت  ز  ا جدیدی 

ک�ه م�ی ت�وان آن را اینترنت 
محاوره ای نامید تغییر یافته است، 

تا آنجا که اینترن�ت ق�دیمی  را »وب 1« 
و اینترن�ت جدید را » وب 2« نامیده اند. 
این پ�روژة جدید که اج�ازه ورود و مش�ارکت 
فع�ال را ب�ا محوریت ارتباطات دوسویه 
فراهم آورده است، »رسانۀ اجتم�اعی« 
گذاری،  سرشت  ن�ام دارد. دلی�ل ای�ن ن�ام 
اجتماعی این رسانه جدید است. برخی 
از صاحب نظران به جای استفاده واژة 
رسانه های اجتماعی با توجه به کاربرد 
شبکه ای این دست از رسانه ها، استفاده 
از واژة »شبکه های اجتماعی« را ترجیح 
می دهند. اقبال کاربران ب�ه ش�بکه های 
که  اجتماعی به اندازه ای بوده است 
سال 2010 میالدی نام به سال شبکه 

گذاری شد. های اجتم�اعی نام 
شبکه های اجتماعی در دنیای کنونی 
محبوبیت زیادی یافته اند و ای�ن رو 
بسیاری از مناسبات انسانی افراد را 
نیز تحت تأثیر خود ق�رار داده اس�ت. 
یافت�ه ه�ای پ�ژوهش ه�ای اجتماعی در 
ایران نشان می دهد جوانان بیشترین 

کاربران اینترن�ت در ای�ران  و مهم ترین 
هستند. آمارهای متعدد موجود از تعداد 
کاربران اینترنت در ایران و ایرانیانی که 
شبکه های اجتماعی مجازی عضویت 
یافته اند، نمایانگر حضور گستره و خیره 
کنندة جامعه ایرانی در رسانه ه�ای 
اجتماعی است.درنتیجه می توان 
گفت همانگونه که شبکه های مجازی 
در فض�ای س�ایبری، یک فرصت ایده آل 
برای توسعه اطالعات محسوب می شود، 
ابزاری مناسب برای جنگ نرم نیز قلمداد 

گردد. می 
کارکردهای شبکه های اجتماعی در 

جنگ نرم
• ایجاد اختالف و شکاف در بین گروه ها 

و اقوام
• تداخل محیط خصوصی و عمومی

• ساختارشکنی
گرایش مقاومت در افراد در  • تقویت 
برابر الگوهای ارزشی، فکری و فرهنگی 

مرسوم
• مشروعیت زدایی ساختاری از نظام 

سیاسی 
• انسجام زدایی ساختاری از جامعه 

هدف 
•  تهییج الیه های اجتماعی جامعه 
هدف به سوی شورش، نافرم�انی م�دنی 

و راهپیمایی اعتراضی 
•  شکل دادن گروه ها و مجموعه های 
پنهان در جامع�ه ب�رای ایج�اد تض�اد و 
منازعه اجتماعی و شکستن انسجام 

اجتماعی
• امنیتی سازی فضای 

سیاسی اجتماعی

   س���واد رس���انه ای را می توان بستر 
منطقی دسترس���ی، تجزیه و تحلیل و 
گون  تولید ارتباط در ش���کل های گونا
رس���انه ای دانس���ت ک���ه می توان���د به 
مخاطب���ان رس���انه ها بیام���وزد ک���ه از 
ج شده و  حالت انفعالی و مصرفی خار
به ارتباط فعاالنه ای وارد شوند که در 

نهایت به نفع خود آنان باش���د

     س���واد رس���انه ای ق���درت درک 
مخاطب���ان از نح���وه کارکرد رس���انه ها 
و ش���یوه های معنی س���ازی در آنه���ا را 
کوش���د  مورد توجه قرار می دهد و می 
کاوای را ب���رای مخاطب���ان ب���ه  ای���ن وا
ی���ک ع���ادت و وظیفه تبدیل کند تا با 
رژیم رس���انه ای از س���فره رسانه ها به 
گونه ای هوشمندانه و مفید بهره مند 

ش���ویم



جنگ شناختی
 )Cognitive War( جنگ شناختی
یکی از جدیدترین و پیچیده ترین 
جنگ های امروزی است که این روزها 
صحبت بسیاری از آن به میان می آید. 
کنون مطالب  درباره جنگ شناختی تا
محدودی منتشر شده است. شاید 
بتوان گفت بیش از یک قرن است که 
جنگ شناختی در دستورکار قرار دارد اما 
تا سال ها نامی از آن به میان نمی آمده 
کلمن در  است. به عنوان مثال جان 
ک« )Tavistock( درباره  کتاب »تاویستا
مرکزی با همین عنوان در انگلستان برای 
گری هایی را صورت  نخستین بار افشا
ک به عنوان  می دهد. او که از تاویستا
»اولین مرکز شستشوی مغزی جهان« 
گیری این  کند، تاریخچه شکل  یاد می 
مرکز را به قبل از جنگ جهانی اول مربوط 
کتاب او  که در  می داند. توضیحاتی 
درباره شیوه مدیریت افکار عمومی و 
ک  شستشوی مغزی انستیتو تاویستا
که ما را به یاد  می خوانیم، بیش از این 
نه ای بیندازد،  جنگ روانی و یا جنگ رسا
شباهت های زیادی با جنگ شناختی 
که نویسنده این  دارد. جالب تر این 
ک که  کتاب مأموریت انستیتو تاویستا
پیش از جنگ جهانی اول تأسیس شده 

را طراحی جهان بعد از جنگ جهانی 
کند. درواقع جهت دهی  دوم عنوان می 
و شکل دهی افکار عمومی و آمادگی آن ها 
برای نظم نوین جهانی که قرار است بعد 
از جنگ جهانی دوم برقرار شود وظیفه 
این مرکز بوده است.پرداختن به جنگ 
شناختی به عنوان یکی از جنگ های 
مدرن را در دوره های اخیر در مقاله 
 Cognitive( »قلمرو شناختی جنگ«
Domain of War The( نوشته جیمز 
کنیم. جیمز  بلک ول  نیز مشاهده می 
که خود عضو نیروی هوایی  بلک ول 
ارتش آمریکاست و با کتاب »صاعقه در 
صحرا« که در آن به جنگ خلیج فارس 
پرداخته است در ایران شناخته شده 
است، در آثار مختلف خود به ابعاد 
مختلف مناسبات نظامی پیش روی 
ایاالت  متحده آمریکا می پردازد و در 
مقاله »قلمرو شناختی جنگ« نیز 
به موضوع جنگ شناختی پرداخته 
کند  است. او در این مقاله اعتراف می 
که آمریکا سال ها قبل در دوران جنگ 
سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی نیز این 
شیوه جنگ را مورد استفاده قرار داده و 
معتقد است امروز باید این تجربیات را 
در ابعادی گسترده تر علیه چند کشور 

از جمله ایران پیاده کرد.

ابزارهای جنگ شناختی
بسیاری بر این باورند که جنگ شناختی 
با جنگ رسانه ای یکسان است. اما 
نکته ای که باید به آن توجه کنیم این 
است که در جنگ شناختی، رسانه تنها 
ابزار جنگ نیست بلکه یکی از ابزارهاست. 
که جنگ رسانه ای تقریبًا فقط  درحالی 
از ابزار رسانه برای پیشبرد اهداف خود 
بهره می برد، در جنگ شناختی  این ابزار 
در کنار ابزارهای متعدد دیگر نقش ایفا 
کند و مجموعه این ابزارها، مقاصدی  می 
متنوع تر و کارآمدتر را به همراه می آورند. 
گفت در جنگ رسانه ای  شاید بتوان 
مهم ترین هدف، کنترل جریان اطالعات 
است اما هدف از جنگ شناختی و به 
عبارت بهتر هدف از هر عملیات شناختی 

بسیار متنوع تر است.
هدف از ایجاد رسانه ها انتشار اخبار 
افکار  نیست بلکه هدف، مدیریت 
عمومی است. به عبارت دیگر رسانه ها 
برای انتشار اخبار به وجود نمی آیند 
بلکه برای مدیریت افکار عمومی به 
وجود می آیند. لذا در دهه های اخیر 
که جریان هایی  شاهد این بوده ایم 
که به دنبال اثرگذاری بیشتر هستند، 
حتمًا در راستای راه اندازی یک یا چند 
رسانه قدم برمی دارند. در دوره های اخیر 

انحصار رسانه بسیار حائز اهمیت بود 
که جریان هایی که انحصار رسانه ها  چرا
را در اختیار داشتند، به سادگی افکار 
عمومی و کنترل جریان اطالعات را نیز 
گذشت  در اختیار خود داشتند. اما با 
زمان و تکثر رسانه ها و سپس انفجار 
رسانه ها با پیدایش فضای مجازی، 
دیگر هیچ رسانه و جریانی نمی تواند 
کنترل جریان اطالعات را  که  کند  ادعا 
در اختیار دارد. در گذشته کنترل جریان 
اطاعات برای کنترل افکار عمومی اهمیت 
گر کسی به دنبال کنترل  داشت اما امروز ا
جریان اطالعات باشد به نظر می رسد 
تالشی بیهوده را در دستورکار خود قرار 

داده است.
که انحصار رسانه از  کنونی  در شرایط 
بین رفته و هیچ  فردی نمی تواند جریان 
اطالعات را در کنترل خود داشته باشد، 
چه راهبردی باید اتخاذ کرد؟ این جاست 
که مزیت های جنگ شناختی خود 
کند و جنگ رسانه ای را  را نمایان می 
به عنوان شیوه ای منسوخ به حاشیه 

می راند. 
برای  فراد  ا به ذهن تک تک  نفوذ 
دستکاری های ذهنی، تغییر نگرش، 
تغییر و تسلط بر مدل تحلیل اطالعات 
گیری ها و  در افراد، اثرگذاری بر تصمیم 
کنش های  اقدامات افراد، پیش بینی 
رقیب، مدیریت هیجانات و احساسات 
و حب و بغض ها، مدل سازی ریاضی 
کثری  فرایندهای ذهنی، استفاده حدا
از هوش مصنوعی و فناوری های نوین 
و سایر اقداماتی از این  دست و فراتر از 
آن، اهدافی است که در جنگ شناختی 
گیرد. با این اقدامات  مورد توجه قرار می 
که چه کسی کنترل جریان  صرف نظر از این 
اطالعات را در اختیار دارد، می توان پس 
از ورود جریان اطالعات به ذهن ها، بر 
گذاشت و  افکار و رفتارهای افراد تأثیر 

کننده ایفا نمود. نقشی تعیین 
تصور غالب این است که مرکز فرماندهی 
هر انسان مغز اوست. مغز است که برای 
کند  سایر اعضای بدن فرمان صادر می 
و اعمال و رفتارهای ما را شکل می دهد. 
اما دانیل کانمن، روانشناس برنده جایزه 
کند اغلب انسان ها  نوبل اقتصاد اثبات می 
که بر اساس فکر تصمیم بگیرند  بیش از آن 
بر اساس هیجانات و احساسات تصمیم 
کنند. از این  جهت در  گرفته و اقدام می 
جنگ شناختی فقط ذهن به عنوان مرکز 
فرماندهی اعمال هر انسان مورد توجه قرار 
گیرد بلکه حوزه احساسات، عالیق  نمی 
و هیجانات نیز به عنوان بخشی تأثیرگذار 
و غیر قابل چشم پوشی مورد توجه جدی 
است. به همین دلیل است که در کتاب 
»نبردی برای تسخیر ذهن ها و قلب ها« 
گون منتشر  که سال ها پیش توسط پنتا
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 ایجاد اختالف و شکاف 
در بین گروه ها

 تداخل محیط 
خصوصی و عمومی

ساختار شکنی

تقویت گرایش مقاومت 
در افراد در برابر الگوریتم 

مرسوم

مشروعیت زدایی 
ساختاری از نظام سیاسی

انسجام زدایی ساختاری 
از جامعه هدف 

تهییج الیه های اجتماعی 
جامعه هدف

شکل دادن گروه ها و 
مجموعه های پنهان

امنیتی سازی فضای 
سیاسی اجتماعی

کارکردهای شبکه های 
اجتماعی در جنگ نرم
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که تسخیر هر دو حوزه  شد، می بینیم 
ذهن و قلب مورد توجه است.

سناریوهای جنگ شناختی
دو مؤلفه نامرئی بودن و نداشتن محدودیت 
در طراحی سناریو از امتیازات ویژه جنگ 
شناختی است. جنگ شناختی جنگی 
نامرئی است. نه نقشه آن معلوم است و نه 
آرایش نیروها در آن قابل  مشاهده عینی 
است. شوالیه ها و سربازان این عرصه 
بدون هیچ محدودیتی وارد بخش های 
مختلف ذهن حریف خود می شوند و 
مرکز فرماندهی اعمال و رفتارهای او را 
تحت اشغال و کنترل خود درمی آورند. 
تا جایی که حتی کنش های او را به نفع 
خود مصادره نموده و حریف خود را 
به مکمل  بخشی از پازل خود تبدیل 
کشورها امروز به  کنند. بسیاری از  می 
دلیل نداشتن درک درستی از مفهوم 
جنگ شناختی و قلمرو آن، به فراهم 
کردن  کردن زیرساخت ها و مستقر 
سامانه های دفاعی و پدافندی در مرزها و 
نقاط استراتژیک این قلمرو بی توجه اند. 
همین امر موجب می شود دشمن بتواند 
به راحتی و بدون مواجه شدن و مقابله 
با هیچ مرزبانی، وارد این قلمرو شود و 
کز  کز فرماندهی و مرا به راحتی کنترل مرا

که همان قلمرو شناخت  استراتژیک 
باشد را به دست گیرد.

عالوه بر نامرئی بودن، امتیاز دیگر جنگ 
شناختی داشتن بی نهایت سناریو و عدم 
محدودیت از این لحاظ است. در هر جنگی 
سناریوها و عملیات های احتمالی آن 
جنگ تقریبًا مشخص و قابل پیش بینی 
است. به عنوان مثال در جنگ نظامی 
سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی و در 
کنار این ها یگان های سایبری و جنگ 
الکترونیک و نهایتًا عملیات های روانی 
کننده عملیات های جنگی،  پشتیبانی 
عرصه جنگ را به طورکلی تشکیل می دهند 
و یگان ها و تیپ های انسانی، زرهی، 
الکترونیک و... نیز تقریبًا مشخص و 
قابل شناسایی هستند. درنهایت ترکیبی 
از این نیروهای مشخص، عملیات ها و 
سناریوهای جنگی را انجام می دهند. 
اما در عرصه شناخت، بی نهایت سناریو 
توسط بی نهایت کنشگر می تواند اتفاق 
بیفتد که به هیچ عنوان قابل پیش بینی 
و تخمین نیست. به هیچ وجه نمی توان 
پیش بینی کرد که چه اقداماتی، توسط 
کدام کنشگران، در چه زمانی و برای تکمیل 
پازل های چه سناریویی قرار است انجام 
پذیرد. بلکه تنها بعد از انجام عملیات 
می توان آن را تحلیل کرد و متوجه شد 

که چه سناریوی شناختی ای در دستور 
کار بوده است.

ارزیابی اهداف جنگ شناختی دشمن 
علیه جمهوری اسالمی ایران

دشمن در جنگ شناختی، سه نقطه 
آماج اصلی را هدف قرار می دهد:

1. ایده اصلی نظام: »اسالم ناب« و 
»والیت مطلقه فقیه« )هسته اصلی و 

مرکزی گفتمان انقالب اسالمی(؛
2. ساختار نظام: مجموعه نهادها، 
ارکان و دستگاه های برآمده از ایده 
که مجموعه حکومت را شکل  اصلی 

داده است 
3. کارکرد نظام: نتایج حاصله از عملکرد 
اجزای ساختار نظام که در واقع، نشان 
دهنده خروجی ساختار بوده و کارآمدی یا 
کارآمدی آن را نشان می دهد. در نهایت  نا
هدف از این تهاجم، مشروعیت زدایی، 
اعتبارزدایی، اعتمادزدایی، قداست 
کارآمدنمایی  زدایی، ناامیدسازی و نا
است که در نهایت دشمن امیدوار است 
سبب رویگردانی اجتماعی و از بین رفتن 

سرمایه اجتماعی نظام شود.
سواد رسانه ای در کالم رهبری

گام  رهبر انقالب اسالمی در بیانیه 
دوم ضمن مروری به تجربه 40 ساله 

گام دوم انقالب  انقالب، با  اشاره به 
سرفصل ها و توصیه های اساسی را 
در بخش هایی چون علم و پژوهش، 
معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت 
و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، 
عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی 
ح  مطر گی  ند ز سبک   ، شمن د با 
کنند اما پیش ازاین سرفصل ها  می 
کنند که بدون  نکاتی را خاطرنشان می 
تحقق آن گام ها امکان پذیر نیست و 
آن موضوع »امید« است. سپس به 
موضوع سیاست تبلیغی و رسانه ای 
دشمن  اشاره  و از محاصره  تبلیغاتی 
گویند  گویند و خطاب به جوانان می  می 
گام در شکستن این  شما باید پیش 

محاصره  تبلیغاتی باشید.

سواد رسانه ای و بیانیه گام دوم
امروزه در دنیایی احاطه شده توسط 
کنیم و این رسانه ها  رسانه ها زندگی می 
تأثیرات شگرفی بر حوزه های مختلف 
گذارند. ظهور جدید نسل  بشری می 
جدید رسانه ها مبتنی بر فضای مجازی 
و ویژگی های منحصربه فرد این رسانه ها 
گی تعاملی بودن نسبت به  همچون ویژ
رسانه های سنتی ضرورت توجه جدی تر 

به این حوزه را می طلبد.
در تعامل و استفاده از این رسانه ها 
نظریه ای به نام سواد رسانه ای مطرح شده 
که برخی از آن دانش و مهارت فردی که 
شامل توانایی دسترسی، استفاده، 
درک انتقادی و تولید پیام می باشد 

کنند. یاد می 
گی های مهم سواد رسانه ها  یکی از ویژ
افزایش درک انتقادی فردی در تعامل و 
استفاده از رسانه هاست؛ به عبارت دیگر 
که قدرت تحلیل پیام و  دانشی است 
رسانه و ارزیابی فرد را افزایش می دهد. 
از بخش های اساسی مهارت  یکی 
انتقادی توانایی تحلیل پیام می باشد، 
بدین معنی که مخاطب بداند پیام با 
چه فنونی، دارای چه مفاهیمی و چرا 

ارسال  شده است.
مقام معظم رهبری در حقیقت با  اشاره 
غ،  و به تکنیک هایی »خبرهای در
تحلیل های مغرضانه،…« در تولید 
پیام، حوزه شناختی سواد رسانه ای 
یعنی تفکر انتقادی را به عنوان یکی 
از بخش های سواد رسانه ای و سواد 
فضای مجازی موردعنایت و توجه ویژه 

قرار دادند.
که پیش  از این مقام معظم  هرچند 
رهبری در حکم ابالغ اعضای شورای عالی 
فضای مجازی با توجه به اهمیت موضوع 
خواستار اهتمام و توجه جدی به » ارتقای 
فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی 

جامعه« شده بودند.

تغییر نگرش

نفوذ به ذهن تک تک 
 افراد برای 

دستکاری های ذهنی

استفاده حداکثری 
از هوش مصنوعی و 

فناوری های نوین

مدل سازی ریاضی 
فرایندهای ذهنی

مدیریت هیجانات و 
 احساسات 

و حب و بغض ها

پیش بینی کنش های 
رقیب 

 اثرگذاری بر 
تصمیم گیری ها و 

اقدامات افراد

تغییر و تسلط بر مدل 
 تحلیل اطالعات 

در افرد
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زمینه  شکست محاصره تبلیغاتی
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به 
موضوع »سیاست تبلیغی و رسانه ای« 
دشمن  اشاره نموده و از برخی از این 
تکنیک های تولید پیام توسط دشمن 
مانند »خبرهای دروغ، تحلیل های 
مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعیت ها، 
کردن جلوه های امیدبخش،  پنهان 
کوچک  کوچک و  کردن عیوب  بزرگ 
نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ«  یاد 
کنند. البته بعد از بیان این تکنیک ها  می 
به موضوع »محاصره  تبلیغاتی«  اشاره 
و خطاب به جوانان می فرمایند »شما 
گام در شکستن این  جوانان باید پیش 

محاصره  تبلیغاتی باشید.«

به سیاست های  ورت توجه   ضر
رسانه ای

شاید یکی از موضوعاتی که در برخورد با 
موضوع سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی 
بدان کمتر توجه شده نگاه کالن به این 
حوزه و ضرورت تعامل این بخش با سایر 
حوزه هاست. متأسفانه شاهد هستیم 
که گاه در برخورد صحیح با رسانه ها صرفًا 
به مقوله ارتقای سواد رسانه ای جامعه 
توجه می شود و سایر حوزه ها سهوًا یا 

عمدًا نادیده گرفته می شود.
در میان مباحث مرتبط با حوزه سواد 
رسانه ای که به عنوان عوامل محیطی 
از آن یاد می شود موضوع دسترسی 
و سیاست های رسانه ای دو موضوع 

بسیار مهم می باشد.
رهبر معظم انقالب در فصل دوم با عنوان 
اخالق و معنویت دراین باره می فرمایند: 
گیر،  »ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فرا
امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون های 
ضد معنویت و ضد اخالق نهاده است و 
کنون تهاجم روزافزون دشمنان به  هم ا
ک جوانان و نوجوانان و حّتی  دل های پا
گیری از این ابزارها را به  نونهاالن با بهره 
چشم خود می بینیم. دستگاه های مسئول 
حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر 
عهده  دارند که باید هوشمندانه و کاماًل 
مسئوالنه صورت گیرد؛ و این البته به معنی 
رفع مسئولیت از  اشخاص و نهادهای 
غیرحکومتی نیست. در دوره  پیشرو باید 
در این باره ها برنامه های کوتاه مدت و 
میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ 

ان شاء اهلل.«

موضوع »سیاست های رسانه ای« و 
ح و برنامه ریزی و  تالش در جهت طر
اجرایی نمودن برنامه های کوتاه مدت و 
میان مدت می تواند در ارتقا، گسترش و 
افزایش اثرگذاری سواد رسانه ای به عنوان 
عاملی در جهت استفاده هوشمندانه 
از این فضای مجازی مؤثر باشد. وگرنه 
توجه صرف به ارتقای سواد رسانه ای 
جامعه نمی تواند عاملی مؤثر در استفاده 

هوشمندانه از فضای مجازی باشد.
به  عبارت  دیگر عوامل متعددی از جمله 
سیاست های رسانه ای می تواند سواد 
رسانه ای را به خرد رسانه ای تبدیل کند 
وگرنه دانش در سطح دانستن باقی 
می ماند و منجر به بروز رفتار یا اقدام 
مطلوب نمی شود. نتیجه ارتقای سواد 
رسانه ای صرف، بدون توجه به عوامل 
متعددی از جمله عوامل محیطی مانند 
دسترسی، سیاست های رسانه ای 
و… مانند پزشکی است که به مضرات 
گاه است اما همچنان سیگار  سیگار آ

کشد. می 

اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن 
بیست و یکم

امروزه عالوه بر تربیت شهروندی برای یک 
جامعه ملی، نیاز آماده سازی شهروندان 
برای زندگی در جامعه جهانی به صورت 
یک ضرورت تربیتی درآمده است. آموزش 
سواد رسانه ای به شهروندان در عصر 
جهانی شدن، مفهومی کلی است که به 
مطالعات رسانه ای، فرهنگی، اجتماعی، 
تاریخی، سیاسی و تکنولوژیکی وابسته 
است و می توان آن را به آموزش شیوه 
های بهتر زندگی کردن در عصر اطالعات 
که به طور خاص در یک  و ارتباطات 

جامعه و به طور عام در جامعه جهانی 
می توان اطالق کرد. 

سواد رسانه ای به عنوان ابزاری برای 
حمایت شهروندان در برابر آثار منفی 
رسانه های جمعی است؛ که چارچوبی را 
جهت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و خلق 
پیام ها به اشکال مختلف از چاپ گرفته تا 
اینترنت، فراهم می نماید. سواد رسانه ای 
رویکردی آموزشی در قرن بیست و یکم 
محسوب می گردد. چرا که سواد رسانه 
ای درکی را از نقش رسانه در اجتماع 
کسب مهارت های  شکل می دهد و 
ضروری تحقیق و بیان عقاید شخصی 
را برای شهروندان در عصر جهانی شدن 

ضروری می داند.

گیری از سواد  کاربرد و بهره    مراحل 
رسانه ای

گیری از  که دارای سواد بهره  شخصی 
رسانه هاست، در نحوه استفاده از رسانه ها 
به برنامه ریزی شخصی می پردازد و به 
اهمیت این برنامه ریزی واقف است. 
بدین معنا که توجه بیشتری به انتخاب و 
تماشای انواع مختلف برنامه ها داشته، به 
صورت مشخصی به استفاده از تلویزیون، 
رایانه، بازی های الکترونیکی، فیلم ها و 
دیگر رسانه ها پرداخته و میزان مصرف را 
کاهش می دهد. به عبارت دیگر، خود را 
کند در استفاده از رسانه، جیره  ملزم می 

مصرف داشته باشد.
چنین فردی در گام بعد به جنبه های 
کند  نامحسوس تر رسانه ها توجه می 
و به پرسش ها و موضوعات عمیقی 
کسی پیام های رسانه ای را  مانند چه 
می سازد؟ با چه اهدافی فرستادن پیام 
دنبال می شود؟ چه کسی از ارسال پیام 

کسی ضرر  سود می برد و چه 
کند؟ و ... می پردازد. به  می 
بیان دیگر، در این مرحله با توجه 
گی های پیام دهنده، به  به ویژ
گزینش پیام ها پرداخته و برخی 
از پیام های مطلوب را برگزیده و 
گیرد.  بقیه پیام ها را نادیده می 
سپس با کمک برخی مهارت های 
الزم برای تماشای انتقادی به 
تجزیه و تحلیل و پرسش درباره 
چارچوب ساخت پیام و جنبه های 
جا افتاده در آن می پردازد. آنچه در این 
مرحله اهمیت دارد، شناخت حقایق و 
جنبه هایی از پیام است که حذف شده 
است. در این مرحله همچنین به نقد 
پیام های رسانه ای پرداخته می شود.
گفت مخاطب با  در نهایت می توان 
داشتن سواد رسانه ای در مواجهه با 
پیام های مختلف از رسانه ها و برای 
دریافت معنای حقیقی آن ها، دو مرحله 
گری را باید پشت  گری و پردازش  گزینش 
سر بگذارد. بدین ترتیب، سواد رسانه ای 
همانند فیلتری عمل خواهد کرد تا جهان 
کم از پیام، از الیه های فیلتر سواد  مترا
رسانه ای عبور کرده و شکل مواجهه با 

پیام معنادار شود.

 تعریف جامع سواد رسانه ای
 )Media Literacy( سواد رسانه ای
مجموعه ای از مهارت های قابل یادگیری 
است که به توانایی دسترسی، تجزیه و 
تحلیل و ایجاد انواع پیام های رسانه ای 
اشاره دارد و یک مهارت ضروری در 
دنیای امروزی به شمار می رود. برای 
حرکت در محیط رسانه ای پیچیده 
امروز باید قادر به درک بهتر پیام های 

رسانه ای باشیم.
افراد، با سواد رسانه ای قادر به کشف 
پیام های پیچیده ی موجود در محتوای 
تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجالت، 
کتاب ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، اینترنت 
و سایر رسانه های مستقل خواهند شد. 
آن ها هم چنین می توانند رسانه های 
گیری  کرده و در شکل  خود را ایجاد 
فرهنگ رسانه ای مشارکت فعاالنه 
داشته باشند، این امر سبب می شود 
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ج شده،  مردم از حالت مصرفی خار
از رسانه ها به صورت هوشمندانه ای 

بهره مند شوند.
گیری سواد رسانه ای می تواند به  فرا

افراد جامعه کمک کند تا:
1. چگونگی ایجاد پیام های رسانه ای 

را درک کنند.
2. آنچه که رسانه ها می خواهند ما را به 

باور آن برسانند را تشخیص بدهند.
3. تعصبات، اطالعات غلط و دروغ های 

رسانه ای را تشخیص بدهند.
4. قسمتی از داستان که کتمان می شود 

را کشف کنند.
5. پیام های رسانه ای را براساس 
تجربیات خود، باورها و ارزش هایشان 

ارزیابی کنند.
6. پیام های رسانه ای خود را طراحی، 

ایجاد و توزیع کنند.

ی  ا بر ی  نه ا سا ر د  ا سو همیت  ا  
مدیران

همه مدیران دستگاه های اجرایی به 
نحوی در حوزه ستادی خود با رسانه، 
اخبار و شبکه های در ارتباط هستند. 
 این ارتباط غیر از مدیران، کارمندان را نیز

 هر روز درگیر فضای مجازی و حاشیه ها آن 
کند. به دنبال تاثیرپذیری کارمندان،  می 
خانواده های آنان نیز با موضوعات مربوط 
به فضای مجازی و حواشی آن ارتباط 
خواهند یافت. نتیجه آنکه فضای مجازی 
و رسانه اثرگذاری باالیی در اثربخشی 
کارکنان یک دستگاه  کارآیی الزم بر  و 
اجرایی خواهد داشت. چنانچه مدیر 
یک دستگاه اجرایی از سواد و مهارت 
رسانه ای الزم و کافی برخوردار باشد به 
بهترین وجه می تواند، تهدیدات را بی 

اثر و حتی تبدیل به فرصت کند. 
گر یک مدیر دستگاه اجرایی از مهارت  ا

سواد رسانه ای برخوردار باشد؛
• می تواند فضای دستگاه اجرایی خود به 
نحو احسن مدیریت کند و این مدیریت 
موجب می شود کارآیی و اثربخشی آن 

سازمان افزایش یابد.
• مدیران دستگاه  اجرایی می توانند با 
کسب مهارت سواد رسانه ای به تولید 
پیام و محتوا در معرفی دستاوردهای 
سازمانی خود بپردازند و از فضای مجازی 

به عنوان یک فرصت استفاده کنند.
گر مدیر یک دستگاه اجرایی سواد  • ا
رسانه ای داشته باشد جدای از اینکه 
کارمندان و خانواده های آنان از آسیب ها، 
مصون خواهند شد و اثربخشی و کارایی 

آنان افزایش خواهد یافت.
• مدیر بهره مند از سواد رسانه ای می تواند 
در برابر شایعات، شبهات و اتفاقاتی که 
ممکن است در حوزه رقابت تجاری یا 
سازمانی بر سر آن دستگاه اجرایی بیاید 
کامال هوشمندانه برخورد  به صورت 
گیری های احساساتی  کند و از موضع 

جلوگیری کند.
گیری  • یک مدیر دستگاه اجرایی با فرا
مهارت های سواد رسانه ای می تواند 
که آموزش دیده  تکنیک های اقناعی 
را خوب پیاده سازی کند و با استفاده از 
تکنیک سواد رسانه ای برای خود مزیت 
رقابت سازمانی تعریف و اثربخشی و کارآیی 
سازمان متبوع خود را بیشتر کند و واقع 

بین تر مسایل را گزارش دهد.
کسب  • یک مدیر دستگاه اجرایی با 
مهارت سواد رسانه ای، تحت تاثیر 
انتقادات یا تعریف هایی که از او در فضای 
گیرد و  گیرد قرار نمی  مجازی صورت می 

واقع بین خواهد بود.
کاربران  • سواد رسانه ما را تبدیل به 
کاربران رسانه ای  فضای مجازی یا 

واقع بین خواهد کرد که این واقع بینی 
که مدیر درست  موجب خواهد شد 
تصمیم بگیرد و در برابر هجمه های 
رسانه ای درست تشخیص و درست 

پاسخ دهد.
• سواد رسانه ای باعث می شود یک مدیر 
از توانایی الزم در مواجهه با رسانه ها 
برخوردار باشد و در مقابل تحریکاتی 
که رسانه ها به عمد یا غیرعمد، موافق 
یا معاند انجام می دهند دچار مشکل 

نشود و هوشمندانه اقدام کند.
• وقتی یک مسئول از مهارت سواد 
رسانه ای برخوردار باشد، تحت تاثیر 
گیرد و رسانه ها با  رسانه ها قرار نمی 
گیری  جریان سازی ها در عملکرد و تصمیم 
و تصمیم سازی آن مسئول یا سازمان 
دخیل نخواهند بود و واقع بینانه به 

کند. مسایل نگاه می 
• سواد رسانه ای باعث می شود یک 
مسئول بتواند با ارزیابی صحیح از 
پیام های رسانه ای داشته باشد و 

گیری کند. راحت تر تصمیم 
• یک مسئول در مواجهه با پیام های 
کند  رسانه ای باید هوشمندانه عمل 
و بدانند چگونه به نقد منصفانه یا 
غیرمنصفانه رسانه ها پاسخ دهد و پاسخ 
که باعث تشدید  گونه ای باشد  او به 

التهاب در جامعه نشود. 



حجت االسالم والمسلمین علیرضا 
سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس 
و نماینده مردم محالت در مجلس 
شورای اسالمی در موضوع مواجهه با 
تهاجمات فرهنگی دشمن بر ضرورت 
اتخاذ دفاع استراتژیک در برابر تهاجمات 
کید دارد. وی در  فرهنگی دشمن تا
گوید: هر آسیب و  گو با عماد می  گفت و 
ویروسی، حتما دارو و پادتن مناسب 
خود را دارد، تا بتواند با دفاع استراتژیک 

قدرت بازدارندگی را افزایش دهد. 
همانطور که برای آسیب های فیزیکی 
ما به دنبال افزایش قدرت بازدارندگی 
هستیم؛ آسیب های فکری، اعتقادی 
و فرهنگی هم به تاب آوری نیاز دارند 
تا در برابر تهاجمات فکری و اعتقادی 
با دفاع استراتژیک، جامعه را از این 

کنیم. آسیب های فکری ایمن 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: زمانی که دشمن با 
جدیت، تمام سالح های خود را برای 
گیرد مسئوالن  تهاجم فرهنگی به کار می 
کشور باید دو اقدام جدی  فرهنگی 
انجام دهند. اول توجه به مفاهیم 
تاب آوری فرهنگی است تا میزان تحمل 
عمومی در حوزه فرهنگ به حدی باال 
که تهاجم دشمن خنثی شود و  رود 

تیر او به سنگ بخورد.
گر دشمن در  کرد: ا سلیمی تشریح 
جنگ شناختی، تیری را رها کند و در 
سوی مقابل آغوش بازی برای پذیرش 
تیر وجود داشته باشد؛ حتما فشار 
دشمن بیشتر می شود و در جنگ 
شناختی به راحتی به پیروزی می رسد 
چون به جای توجه به پدافند و دفاع، 
زمینه برای تهاجمات دشمن فراهم 

شده است.
کمیسیون آموزش و تحقیقات  عضو 
مجلس شورای اسالمی افزود: در 
گذشته جوانان، بیشتر با حوزه معارف 

دینی آشنا می شدند و در مباحث 
اعتقادی، بنیان محکمی داشتند در 
حالی که امروزه ما در حوزه اعتقادی 
منفعل شده ایم و مبانی فکری درست 
و مطلوبی به طور شایسته در اختیار 

گیرد. جوان امروزی قرار نمی 
او ادامه داد: اقدام بعدی که در زمینه 
جنگ شناختی و تهاجمات فرهنگی 
دشمن باید به آن اشاره کرد این است 
که ما در برابر زهر و حمله دشمن 
باید پادزهر داشته باشیم و با دفاع 
استراتژیک، کشور را دربرابر تهاجمات 

کنیم. فرهنگی ایمن 
نماینده مردم محالت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: گاهی دشمن 
با شبهه و فرافکنی قصد دارد جنگ 
شناختی و ترکیبی را از داخل ایجاد 
ل های علمی  که باید با استدال کند 
و فلسفی به این شبهات پاسخ داد. 
شبهه را نمی توان با چماق پاسخ کرد 
بلکه با پاسخگویی علمی به ابهامات 
نسل جوان، عمق معارف دینی و 
اخالقی در میان مردم افزایش یافته 

و مترقی می شود.
این استاد حوزه و دانشگاه تشریح 
کرد: شهید مطهری شبهه شناس بود 
و نیازهای واقعی جامعه را تشخیص 
می داد. پاسخگویی به این شبهات که 
گاهی با ابزار جنگ ترکیبی و شناختی 
گرفت باعث  در ذهن جوانان شکل می 

جذب بیشتر نسل جوان به مباحث 
اعتقادی و دینی می شد چون پیش 
از آغاز جنگ شناختی دشمن، شهید 
مطهری در سطح جامعه نیازسنجی 
کرد و تاب آوری فکری و اعتقادی  می 

جامعه را افزایش می داد.
سلیمی در ادامه با اشاره به نقش 
محوری مساجد برای مقابله با تهاجمات 
فرهنگی دشمن افزود: اجتماعات 
مذهبی و کانون های فرهنگی مانند 
مساجد، برای افزایش بازدارندگی و 
کاهش آسیب پذیری جامعه در برابر 
تهاجمات دشمن یک پایگاه بسیار 
که الزم  کارآمد به حساب می آیند 
است تقویت شوند و نگاه متفاوتی 
نسبت به این پایگاه های فرهنگی و 

اجتماعی شکل بگیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: مساجد به عنوان 
یک پایگاه تأثیرگذار فرهنگی باید 
مرکزیت داشته باشند و محله های 
کشور شکل  مسجدمحور در سراسر 
گر پرچم مبارزه با تهاجم فرهنگی  بگیرد. ا
دست افراد متدین و مسجدی باشد و 
برای مقابله با جنگ شناختی در این 
پایگاه ها برنامه ریزی شود؛ بسیاری از 
توطئه های دشمنان در حوزه جنگ 
شناختی خنثی می شود و تاب آوری 
بر جنگ شناختی و  برا جامعه در 

اعتقادی افزایش می یابد.
او تشریح کرد: تهاجم فرهنگی با ابزارها 
و روش های مختلفی اتفاق می افتد که 
باید نسبت به آن ها آمادگی الزم ایجاد 
شود. در حوزه های فیلم، موسیقی، 
تولید محتوا در فضای مجازی حتی 
در تولید محتوای مباحث درسی 
امکان نفوذ دشمن بر ذهن و اعتقاد 
مردم به خصوص دانش آموزان و 
دانشجویان، وجود دارد و برای مقابله 
نهادهای  تمام  توطئه ها،  این  با 
فرهنگی باید بسیج شوند و با طراحی 
دفاع استراتژیک، تاب آوری جامعه را 

افزایش دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
کرد:  اسالمی در پایان خاطرنشان 
گر دشمن بداند تاب آوری جامعه  ا
در برابر تهاجمات شناختی او کاهش 
پیدا کرده است، ریشه های فرهنگی 
گیرد. موضوع فرهنگ  ما را نشانه می 
و تاب آوری فرهنگی باید در میان 
مسئوالن مربوطه جدی گرفته شود تا 
ما در فرهنگ های غربی هضم نشویم. 
فرهنگ ایرانی اسالمی، یک فرهنگ 
غنی و بزرگ است که جنبه های مختلف 
این فرهنگ باید در میان نسل جوان 

تبیین شود. 

گفتگوی عماد با حجت االسالم والمسلمین سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی

 ضرورت اتخاذ دفاع استراتژیک 
در برابر تهاجمات فرهنگی دشمن
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   اجتماع���ات مذهبی و کانون های 
فرهنگی مانند مساجد، برای افزایش 
بازدارندگ���ی و کاهش آس���یب پذیری 
جامع���ه در براب���ر تهاجمات دش���من 
یک پایگاه بس���یار کارآمد به حساب 

می آین���د
   آس���یب های فک���ری، اعتق���ادی و 
فرهنگی هم به تاب آوری نیاز دارند تا 
در براب���ر تهاجمات فکری و اعتقادی 
با دفاع اس���تراتژیک، جامعه را از این 

آس���یب های فکری ایمن کنیم
گر دشمن بداند تاب آوری جامعه     ا
در برابر تهاجمات شناختی او کاهش 
پیدا کرده است، ریشه های فرهنگی 

گیرد ما را نش���انه می 



گفتگوی عماد با حجت االسالم والمسلمین نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی

پدافند شناختی عرصه نخبگی 
و هوشمندی است
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محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس و نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
گو با عماد با اشاره  گفت و  اسالمی در 
به اهمیت توجه به پدافند فرهنگی 
گفت: سبک زندگی در جامعه در حال 

تغییر و تحول است و این موضوع 
نشان می دهد همانطور که ما در بحث 
دفاعی توانستیم از طریق ارتقای توان 
بازدارندگی، هجمه ها را علیه کشورمان 
خنثی و بی اثر کنیم به همین میزان هم 
باید در عرصه فرهنگی قدرت دفاعی 
خود را باال ببریم. پدافند غیرعامل و 
تاب آوری فرهنگی باید کامال هوشمندانه 
و با برنامه ریزی درست باشد یعنی به 
نرمی راهکارهای عملیاتی پیاده سازی 
کمتری در سطح  شود تا حساسیت 

جامعه ایجاد شود.
وی ادامه داد: راهکارهای افزایش 
تاب آوری فرهنگی باید کارشناسی شده 
و با نگاه صاحب نظران پیاده سازی 
شود تا نتیجه مطلوب بدست آید. از 
طرفی سیاست های پدافند فرهنگی 
باید از فرهنگ ناب ایرانی-اسالمی 
گاهی یک راهکار به  نشأت بگیرد. 
ظاهر تاب آوری را افزایش می دهد 
اما در حوزه های دیگر باعث تضعیف 
بازدارندگی جامعه در عرصه فرهنگی 

می شود.
نقدعلی به مخاطب شناسی به عنوان 
یکی دیگر از ارکان تاب آوری فرهنگی 
اشاره کرد و افزود: برای افزایش قدرت 
بازدارندگی در حوزه فرهنگی باید جامعه 
هدف را شناسایی کرد، چون جنگ نرم 
فرهنگی دشمن، بر افکار و اذهان نسل 
جوان متمرکز شده است؛ ما هم باید 

سنین پایین را مخاطب سیاست  های 
فرهنگی کشورمان قرار دهیم تا برای 
آفند دشمن در حوزه فرهنگ پدافند 
هدفمندی اتخاذ شود. یعنی شناسایی 
جامعه هدف یکی از ارکان اصلی تاب آوری 
فرهنگی و افزایش بازدارندگی در این 

حوزه است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی تشریح کرد: هجمه هایی 
که علیه نهاد خانواده  اتفاق می افتد، 
سست کردن نهاد ازدواج، روی آوردن 
جوانان به اعتیاد، تغییر در سبک 
کیفیت  ایرانی- اسالمی و  زندگی 
برقراری ارتباط در فضای مجازی از 
که تاب آوری  جمله مواردی است 
فرهنگی کشور را نشانه گرفته است و 
دشمن قصد دارد با اعمال جنگ نرم 
تاب آوری جامعه را کاهش دهد. ما هم 
کدام از این موضوعات  باید برای هر 
برنامه و راهکار عملیاتی داشته باشیم 
تا جوانان در دام و فریب جنگ تبلیغاتی 
کلی قدرت  دشمن نیفتند تا به طور 
بازدارندگی جامعه در برابر تهدیدات 

نرم افزایش یابد.
 نقدعلی با اشاره به اینکه افزایش 
تاب آوری جامعه رابطه مستقیمی 
با کاهش آسیب های اجتماعی دارد، 
افزود: تقویت بنیان خانواده و تربیت 
نسلی مبتنی بر ارزش های ایرانی-
اسالمی می تواند جلوی بسیاری 

بگیرد  ا  ر اجتماعی  ز آسیب های  ا
گرانقدر شهید  که شهدای  همانطور 
چمران و شهید بابایی در کشورهای 
به اصطالح متمدن امروزی زندگی 
کردند و هرگز از اصول فکری و اعتقادی 
خود دور نشدند. این دیدگاه ناشی از 
آن است که تاب آوری فرهنگی آن ها 
گرفته بود و  در سطح جامعه شکل 
نه تنها دچار انحطاط فکری نشدند 
بلکه باور آن ها بیشتر شد. پس افزایش 
تاب آوری فرهنگی، جامعه را در برابر 
کند  کسینه می  آسیب های اجتماعی وا
و باعث جلوگیری از تأثیر ویروس ها 
و هجمه های نرم دشمنان بر مردم 

جامعه می شود.
وی ادامه داد: هجمه ها و جنگ شناختی 
دشمن با ابزار رسانه و تولید محتواهای 
رسانه  ای هدفمند قابل دفاع است تا 
تهدیدات جنگ شناختی به فرصت 
کنیم در  تبدیل شود. چون ما فکر می 
مباحث ایدئولوژیکی و اعتقادی قوی 
هستیم اما وقتی در برابر هجمه دشمن 
قرار بگیریم با ضعف های خود آشنا 
می شویم. تاریخ پس از انقالب بارها 
مبانی فکری و شناختی مردم ایران 
مورد هجمه و جنگ نرم دشمنان 
قرار گرفته است که این جنگ با ابزار 
رسانه و فرهنگ بر ملت ایران تحمیل 
می شود پس ما هم باید در نقطه مقابل 
و با تجهیز ابزار رسانه ای و فرهنگی، 
قدرت دفاعی خودمان را در برابر 
این تهاجمات فرهنگی  هجمه های 

رسانه ای افزایش دهیم.
نقدعلی در ادامه گفت: دشمن با تولید 
محتوای رسانه ای، هجمه ای علیه 
کند  افکار و اعتقادات جوانان ایجاد می 
یقینا ما هم نیاز داریم با میدان دادن 
به نخبگان در عرصه جنگ شناختی 
وارد شویم و برای ترفند دشمنان 
راهکار داشته باشیم و نگذاریم مبانی 
اعتقادی مردم جامعه با اهداف سوء 
گر به  دشمنان مورد حمله قرار گیرد که ا
این شبهات نپردازیم و مخاطب خود 
را اغنا نکنیم در این جنگ شناختی 

مغلوب شده ایم.
به گفته وی شبهاتی که مبانی شناختی 
مردم جامعه را زیر سئوال می برد باید 
بصورت هدفمند پاسخ داده شود. 
کار  این جنگ شناختی  لبته در  ا
دشمن بسیار راحت تر است چون 
ایجاد شبهه و تردید کار راحتی است 
اما اغنای افکار جامعه و پاسخ به 
کار جهادی و  این شبهات مستلزم 
تخصصی است تا هم افکار جامعه 
در برابر تهاجم دشمنان ایمن باشد و 
هم نقاط ضعف جامعه در برابر جنگ 

شناختی مشخص شود.

   راهکاره���ای افزای���ش ت���اب آوری 
فرهنگ���ی باید کارشناس���ی ش���ده و با 
نگاه صاحب نظران پیاده سازی شود 

ت���ا نتیج���ه مطل���وب بدس���ت آی���د

   بای���د ب���ا تجهی���ز اب���زار رس���انه ای و 
فرهنگی، قدرت دفاعی خودمان را در 
برابر این تهاجمات فرهنگی  هجمه های 

رس���انه ای افزایش دهیم

و  ق���ی  حقو ن  کمیس���یو عض���و     
قضای���ی مجلس ش���ورای اس���المی، 
ن  کا ر ا و  ج���ز ا  ر س���ی  طب شنا مخا
ت���اب آوری فرهنگ���ی می داند و معتقد 
است برای افزایش قدرت بازدارندگی 
در ح���وزه فرهنگی باید جامعه هدف 

را شناس���ایی کرد



  در نشست هم اندیشی »پدافند 
غیرعامل و کارکردهای رسانه ای« 
که به همت کمیته پدافند غیرعامل وزارت 
گردید  فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 
بر ضرورت بازسازی ساختار رسانه ای 
کشور مبتنی بر الزامات جنگ شناختی 

کید شد. تا
نشست هم اندیشی »پدافند غیرعامل 
کارکردهای رسانه ای« با حضور دکتر  و 
محمد اسکندری مدیرکل روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، سعید جابری انصاری مشاور معاون 
وزیر و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، دکتر موحدی 
صفت رئیس گروه سایبری دانشگاه عالی 
دفاع ملی  به صورت ویدئوکنفرانسی برای 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  مدیران 
استان ها و جمعی از مدیران مسئول 

رسانه ها برگزار شد.
برنامه ریزی کمیته پدافند غیرعامل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 

توسعه سواد رسانه ای
در ابتدای این نشست سعید جابری  

کمیته پدافند غیرعامل وزارت  دبیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
سیاست گذاری کمیته پدافند غیرعامل 
وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی در زمینه 
ارتقای سواد رسانه ای عموم مردم، در 
برابر جنگ شناختی و فرهنگی دشمن 
کید کرد: در سال جاری و سال آینده  تا
هدف گذاری این کمیته ارتقای نقش 
فعاالن رسانه ای در مباحث پدافند 

غیرعامل است.
وی با اشاره به اینکه دست یابی به تاب 
آوری ملی نیازمند دفاع فرهنگی فعال و 
پویاست، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با همکاری سازمان پدافند 
کشور در تالش است تا دوره  غیرعامل 
های آموزشی پدافند رسانه ای را برای 

فعاالن رسانه ای برگزار نماید.
تدوین سند راهبردی پدافند فرهنگی 

کشور
جابری انصاری به تدوین سند راهبردی 
پدافند فرهنگی کشور نیز اشاره کرد و گفت: 
در این سند ضمن ارزیابی آسیب پذیری 
ها و رصد تهدیدات الگوهای مقابله و دفاع 

فعال فرهنگی با محوریت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نقش و جایگاه سایر 
دستگاه ها تبیین و راهبردهای مقابله 

با تهدیدات احصا شده است.
کمیته پدافند غیرعامل وزارت  دبیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه 
غفلت از الگوهای پدافند غیرعامل می 
تواند هزینه های سنگینی برای کشور 
داشته باشد، گفت: برای مثال در حوزه 
اقتصادی مقام معظم رهبری بیش از 
یک دهه پیش نسبت به این موضوع 
هشدارهای الزم را داده بودند اما با بی 
توجهی و غفلت برخی شرایط جنگ 

اقتصادی را به کشور تحمیل کرد.
جابری انصاری با اشاره به تالش برای 
بازسازی ساختار فرهنگی کشور براساس 
تدابیر مقام معظم رهبری از طریق آماده 
سازی زیر ساخت ها و الگوهای دفاع 
فرهنگی و ایجاد وفاق بین دستگاه های 
متولی حوزه فرهنگ برای این مهم، 
اظهار داشت: امروز بایستی جهاد رسانه 
ای شکل بگیرد. مقام معظم رهبری در 
پیام اربعین به باز نشر ارزش ها و پیام 

های حادثه عاشورا را از طریق جوانان در 
کید داشتند. فضاهای رسانه ای تأ

وی با اشاره به تالش دولت سیزدهم 
کاستی ها و  و وزیر محترم برای رفع 
تقویت ظرفیت های موجود در حوزه 
های فرهنگی و هنری به ویژه رسانه ها 
برای امید بخشی در الیه های مختلف 
کید کرد: ما در جنگ فرهنگی  جامعه، تا
با دشمنان هستیم و نیاز به رویکرد 
تعریف الگوهای دفاع فرهنگی داریم تا 

تاب آوری فرهنگی ارتقاء یابد.
پدافند غیرعامل و آرایش الیه دفاعی 

کستری  در منطقه خا
در بخش دیگری از نشست دکتر محمد 
اسکندری مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 
در سخنرانی با عنوان »الگوی مطلوب 
پدافند غیرعامل در حوزه  رسانه« در 
ابتدا به تبیین الگوی پدافند غیرعامل به 
عنوان دفاع همه جانبه در برابر تهدیدات 
گفت:  کرد و  کستری اشاره  در الیه خا
پدافند غیرعامل امروز در تالش است با 
استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی 

نشست هم اندیشی »پدافند غیرعامل و کارکردهای رسانه ای« برگزار شد

 ضرورت بازسازی ساختار رسانه ای کشور
 مبتنی بر الزامات جنگ شناختی
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یک آرایش دفاعی در برابر تهدیدات نوین 
شکل دهد. 

وی با بیان اینکه اساسا جنگ ها به عنوان 
پدیده هایی پرهزینه، خشونت بار و دارای 
تبعات گسترده در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی، روابط بین الملل و ... به تدریج 
جای خود رو به نوعی »خصم مدرن« می 
دهند، ادامه داد: در این مخاصمه هدف 
همچنان تضعیف و تخریب دولت های 
مقابل و آسیب رساندن به زیرساخت های 
حیاتی است اما این مخاصه در »منطقه 
کامال »بی نام« روی می  کستری« و  خا
دهد. مولفه هایی همچون ترکیبی و 
چندوجهی بودن، هوشمندی، شناخت 
محوری، ارزش محوری ، دانش پایگی و 
فناوری محوری  و تسری جنگ به سطح 
زندگی غیرنظامی ها از جمله مولفه های 

کستری است. منازعات در الیه خا
رعایت الزامات پدافند غیرعامل ارتباط 
یست  کیفیت ز ارتقای  با  مستقیم 

شهروندان دارد
اسکندری با اشاره به اینکه مفهوم پدافند 
گذشته  غیرعامل شاید در یک دهه 
کمتر شناخته شده ای برای  موضوع 
عموم مردم بود اما در سال های اخیر 
روزبه روز بر اهمیت این مساله و نسبت 
آن با کیفیت زیست زندگی مردم افزوده 
کید کرد: هرچند در اساس  می شود، تا
کمیتی  پدافند غیرعامل یک امر حا
است اما دستاوردها و نتایج آن نسبت 
مستقیمی با ارائه خدمات حیاتی به 

شهروندان دارد.
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
اینکه پدافند غیرعامل مانند بسیاری از 
حوزه های دفاعی طی یک دهه گذشته 
تحوالت قابل توجه و تاملی را پشت سر 
گرچه هنوز هم برخی  گذاشته است، افزود: ا
پدافند غیرعامل را با برخی اصول مثل 
استتار و اختفا می شناسند)رویکردهای 
پدافند غیرعامل در حوزه نظامی( اما واقع 
که امروز سازمان پدافند  امر آن است 
غیرعامل یکی از مهمترین قرارگاه های 

دفاع نوین در برابر تهدیدات با شکل 
جدید دشمن است.

افزایش هزینه مدیریت بحران در 
کشور با غفلت از الگوهای پدافند 

غیرعامل  
این فعال رسانه ای با اشاره به اینکه در 
این زمانه آرایش دفاعی کشور در برابر این 
تهدیدات یک ضرورت جدی است که 
غفلت از آن می تواند تبعات بسیار سنگینی 
کشور داشته باشد، خاطرنشان  برای 
نمود: مقام معظم رهبری با نگاهی 
حکیمانه و توام با تدبیر و دوراندیشی 
دو دهه پیش ضمن درک این ضرورت 
فرمان تشکیل سازمان پدافند غیرعامل 
کرده اند. امروز نیز غفلت  کشور را صادر 

از الگوهای پدافند غیرعامل 

هزینه مدیریت بحران در کشور را افزایش 
می دهد.

4 قرارگاه عملیات پدافند  فعالیت 
شناختی دشمن علیه ملت ایران

اسکندری در بخش دیگری از این سخنرانی 
با اشاره به عناصر و مفاهیم پایه در پدافند 
غیرعامل همچون ارزیابی دارایی، رصد 
تهدیدات، پایش آسیب پذیری ها، بررسی 
اثر تهدید بر آسیب پذیری  و الگوهای 
کارزار فشار  ارتقای آمادگی به شکست 
هوشمند دشمن در برابر ایستادگی ملت 
کید کرد: در شرایط فعلی  ایران اشاره و تا
بیش از چهار قرارگاه عملیات پدافند 
شناختی دشمن با استفاده از ظرفیت 
های فنی، محتوایی و علوم شناختی 
در تالش هستند تا  داده های تسلیح 
شده را به فضای رسانه ای کشور تزریق 
و الگوهای محاسباتی مردم و مسئولین 

را دستخوش اختالل کنند.
امید و سرمایه اجتماعی دارایی های 

معنوی راهبردی کشور
وی در تبیین الگوی پدافند غیرعامل 
در حوزه رسانه ای افکار عمومی، امید و 
سرمایه اجتماعی را مهمترین دارایی های 
معنوی و نرم کشور دانست و گفت: برای 
صیانت از این سرمایه های معنوی به ویژه 
با توجه به نقش و جایگاه مردم در نظام 
حکمرانی اسالمی ایرانی،  ضرورت دارد تا 
یک وفاق و همگرایی ملی در برابر تروریسم 

رسانه ای دشمن ایجاد شود.
فضای رسانه ای کشور باید در برابر الگوی 
تهاجم رسانه ای دشمن با نقش آفرینی 

فعاالن رسانه ای بازآرایی شود
 اسکندری به مطالبه مقام معظم رهبری 
در خصوص بازسازی انقالبی و عقالنی 
ساختار فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: 
کشور الزامات  اساسا فضای رسانه ای 

جنگ رسانه ای را ندارد و ضروری 

است تا در دولت سیزدهم موضوع 
بازسازی ساختار فرهنگی – رسانه ای 
کشور متناسب با اقتضائات روز ترمیم و 

بهسازی شود.
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره 
به اینکه در الگوی پدافند غیرعامل در 
سطح رسانه هم ابعاد محتوایی و هم 
ابعاد زیرساختی)پلتفرم ها( مورد توجه 
کرد: متاسفانه برخی در  کید  است، تا
دولت قبل با ولنگاری فضای رسانه ای 
کشور را در اختیار رسانه های وابسته به 

دشمن قرار دادند.
پیشنهاد تشکیل رصدخانه رسانه ای 
هوشمند جنگ شناختی با محوریت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اسکندری در پایان ضمن پیشنهاد 
تشکیل رصدخانه رسانه ای هوشمند 
در دستگاه های اجرایی برای مقابله 
با تهدیدات متصور در حوزه های 
موضوعی، بر ارتقای دانش و مهارت 
های فعاالن رسانه ای در حوزه پدافند 
غیرعامل با محوریت صیانت از منافع 

کید کرد.  ملی تا
در پایان این نشست نیز دکتر موحدی 
صفت استاد دانشگاه عالی دفاع ملی در 
ارائه ای به بررسی نقش و جایگاه رسانه 
های نوین سایبرپایه در تولید قدرت 

ملی پرداخت. 
الزم به ذکر است این نشست به صورت 
ویدئوکنفرانسی و پخش زنده از فضای 
کل  مجازی بومی در اختیار مدیران 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها و مدیران 

مسئول رسانه ها قرار گرفت.
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     اساس���ا فض���ای رس���انه ای کش���ور 
الزامات جنگ رسانه ای را ندارد و ضروری 
اس���ت ت���ا در دول���ت س���یزدهم موضوع 
بازسازی ساختار فرهنگی – رسانه ای 
کشور متناسب با اقتضائات روز ترمیم 

و بهسازی شود

       متاسفانه برخی در دولت یازدهم 
و دوازدهم با ولنگاری مدیریتی، فضای 
رسانه ای کشور را در اختیار رسانه های 

وابسته به دشمن قرار دادند



دکتر حسن بنیانیان از جمله چهره های 
شاخص مدیریت فرهنگی در کشور و 
یکی از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
است. برای تبیین مفاهیم تاب آوری 
فرهنگی، نشریه عماد با این چهره فرهنگی 
کشورمان به گفت وگو پرداخته است که 

در ادامه می خوانید؛
جناب دکتر! اخیرا مفهوم جدیدی تحت 
عنوان تاب آوری فرهنگی وارد گفتمان 
فرهنگی کشور شده است. از نظر شما 

ارکان تاب آوری فرهنگی چیست؟

بر اساس سیاست  های کلی نظام، ابالغی 
رهبر معظم انقالب، پدافند غیرعامل 
تعریف می شود: مجموعه  این گونه 
که موجب  اقدامات غیرمسلحانه  ای 
افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، 
تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای 
پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران 
در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی 

دشمن می  شود.
گر در این بحث در جستجوی تاثیر فرهنگ  ا
و تحوالت فرهنگی در افزایش تاب آوری 
گون  جامعه در مقابله با توطئه های گونا
دشمنان نظام وانقالب باشید، باید عرض 
کنم، متاسفانه در این گونه مباحث، 
ناچاریم در ابتدا تعریف مشخصی از 
فرهنگ و کارکردهای آن طرح کنیم 
تا از برداشت های ناقص و ایجاد 

سوءتفاهم جلوگیری شود.
فرهنگ، معنای زندگی در هر جمعی 
از انسان هاست که برای گذران امور 
باهم تعاملی گسترده دارند و این معنا 
را در آداب، عادات و رفتارهای 
خود در تمامی ابعاد 

زندگی نشان می دهند. فرهنگ در نقشه 
مصوب مهندسی فرهنگی در شورای عالی 
گونه تعریف شده  انقالب فرهنگی این 
است: »نظام واره ای از باورها، مفروضات 
اساسی، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار 
کات،  و دیرپا، نمادها و مصنوعات که ادرا
رفتار و مناسبات جامعه راجهت و شکل 

داده و هویت آن را می سازد.«
بنا بر این تعریف، فرهنگ هرجامعه بر 
گیری باورها و رفتارهای همه افراد  شکل 
و به تبع آن همه سازمان ها و نهادهای 
گذارد و بواسطه طبیعت  اجتماعی تاثیر می 
وجود اختیار و عالئق متفاوت افراد، در 
تعامل با شرایط جدید تغییراتی در فرهنگ  

کنند. ایجاد می 
از آنجا که هر نظام سیاسی بر مبنای یک 
مجموعه اصول و باورهای مورد پذیرش 
کثریت مردم، استوار است؛ تغییرات  ا
فرهنگی هر جامعه از منظر میزان موفقیت 
و استحکام هر نظام سیاسی، اهمیت 

کند. پیدا می 
این تغییرات از چند جهت قابل تامل 
است؛  نخست؛ روند تغییرات بعضی از 
باورها رابطه مستقیمی با ادامه اقتدار 
وحیات نظام سیاسی کشور دارد، مانند: 
باور برحقانیت اصول و کارایی دین برای 
اداره جامعه، باور برضرورت مبتنی بودن 
حکومت بر مبانی اصول اسالمی، میزان 
آمادگی مردم برای دفاع از نظام سیاسی 
در مقابله با مخالفین داخلی و خارجی، 
باور بر کارایی نظام جمهوری اسالمی برای 
تامین امنیت و پیشرفت کشور، اعتقاد بر 
کثریت مدیران جامعه،  سالمت و کارایی ا
باور برلزوم حفظ استقالل و مبارزه با زیاده 

خواهی استکبار. 
دوم؛ روند تغییرات بخش دیگری از 
تحوالت فرهنگی که بطور غیرمستقیم، 
باورهای  زمینه  سازتغییرات مخرب 
اصلی پشتوانه حیاِت اجتماعِی نظام 
که از جمله آن می توان  سیاسی است. 
کرد: وجود روحیه  به این موارد اشاره 
که به عنوان  گرایی در جوانان  مدرک 
مانعی در مسیر پیشرفت تولید و اقتصاد 
کند، وجود روحیه قدرت  نقش آفرینی می 
گرایی سیاسی و  طلبی در پیوند با قبیله 
که اجازه نمی دهد مدیران  گرایی  قوم 

شایسته به مدیریت ارشد اجرایی برسند، 
وجود حسادت، چاپلوسی، دروغ گویی، 
نفاق، رشوه خواری، پارتی بازی و... در 
تعامالت اجتماعی که سرمایه اجتماعی را 
تخریب و امنیت در سرمایه گذاری را از بین 
می برد. وجود مصرف گرایی افراطی، عدم 
روحیه پس انداز، عدم سرمایه گذاری در 
تولید، اشتیاق به مصرف کاالی خارجی، 
کنار رشد غیرمنطقی توقعات مردم  در 
کاهش مقبولیت  که عامل  از دولت ها 

نظام می شود.
سوم؛ تاثیرگذاری مخرب تحوالت مربوط 
به جهانی شدن، جهانی سازی و جنگ 
نرم دشمن، که از رهگذر رسانه های جدید 
کشورهای  ارتباطی، رشد رفت وآمد به 
باورهای  گسترده  نتقال  ا پیشرفته، 
پنهان در علوم انسانی وارداتی از طریق 
دانشگاه ها، تقلید در استقرار سبک زندگی 
غربی که در کنار نارسایی ها و کاستی های 
نظریه پردازی درمحافل علمی داخل و 
انتشار مداوم اخبار از فساد دولت مردان، 
زمینه افت شاخص های اصلی فرهنگی 

پشتوان نظام را فراهم می سازد.
که  باشید همین طور  توجه داشته 
مثبت  ی  فقیت ها مو و  فیت ها  ظر

گسترش و تعمیق می  فرهنگی، وقتی 
یابند، زمینه رشد سایر موفقیت های 
فرهنگی و ظرفیت ها را فراهم می سازند. 
کاستی ها و نقاط ضعف فرهنگی هم زمینه 
افزایش نارسایی ها وگسترش نقاط ضعف 

کنند. را فراهم می 
بنابراین در پاسخ به چیستی ارکان 
تاب آوری فرهنگی ایران امروز، باید گفت 
روند صعود و نزول همه شاخص های 
که رابطه مستقیمی با  فرهنگی جامعه 
رشد سیاسی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی، 
زیست محیطی و قضایی ما دارد؛ جزء 
ارکان تاب آوری نظام جمهوری اسالمی 
گر از بین انبوه  محسوب می شوند. اما ا
شاخص ها بگویند کدام روندها باید در 
داشپورت مدیریت راهبردی نظام جمهوری 
کنم؛ نخست؛  اسالمی باشد عرض می 
روند تغییرات در میزان دین باوری مردم 
به ویژه نسل جوان، دوم؛ روند تغییرات 
اعتقاد به کارایی نظام سیاسی مبتنی بر 
دین و وجود والیت فقیه در راس نظام، 
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گفتگوی عماد با دکتر حسن بنیانیان عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

 بازسازی »نظام مدیریت فرهنگی«  
در مسیر تاب آوری



سوم؛ روند تغییرات باور برکارایی نظام 
جمهوری اسالمی، چهارم؛ روند اعتقاد 
به سالمت فکری، رفتاری مدیران ارشد 
نظام، پنجم؛ روند اعتقاد به ضرورت 
استکبار ستیزی از سوی نظام سیاسی 
کشور در بین نخبگان جامعه و دیگری 
روند امید به آینده بهتر در بین مردم به 

ویژه جوانان کشور.
که برای  با توجه به شاخص هایی 
تاب آوری فرهنگی و مولفه های آن 
برشمردید. این مسئله چه اهمیتی 
کشور به  کالن  گیری های  در تصمیم 

ویژه در حوزه فرهنگی دارد؟
اهمیتش در این است که شاخص های 
کند  فرهنگی به تدریج و به آرامی تغییر می 
و وقتی کاهش پیدا کرد، آثار مخربش در 
همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، دفاعی، 
کند و خطر  امنیتی جامعه نمود پیدا می 
از بین رفتن اساس نظام را در بردارد و 
گر دیر متوجه عمق تحوالت اعتقادی  ا
مردم و نخبگان شویم و پوسته ای از 
نفاق، دورویی، تملق، تولید اطالعات 
گیری  گرد نظام تصمیم  کننده گردا گمراه 
که مسئوالن متوجه  را بگیرد، زمانی 
می شوند باید تغییرات اساسی در شیوه 
کشورداری خود به وجود آورند، شرایط 
برای اعمال اقدامات اصالحی دیر بوده 
یا به سختی و با هزینه بسیار زیاد امکان 

پذیر است.
بنابراین وقتی ادامه حیات یک نظام 
سیاسی ارتباط مستقیمی با تحوالت 
بعضی از شاخص های فرهنگی جامعه 
دارد؛ باید یک مرکز علمی، قدرتمند، 
بی طرف، امانت دار، اوال بطور ساالنه 
این روندها را مورد سنجش قرار دهد؛ 
گر روند این شاخص ها نزولی است، برای  ا
صعودی شدن آن به مدیران ارشد نظام 
پیشنهادات راهبردی متناسب بدهند 
تا پس از پذیرش در جمع نخبگان ارشد 
اجرایی، تغییرات الزم در ساختارهای 
کالن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و 
به موازات آن برای تحول در نحوه اعمال 
مدیریت در تحوالت فرهنگی جامعه 

اعمال شود.
به عبارت خالصه تر، چون روند تغییرات 
این شاخص ها برای نظام جمهوری 
اسالمی بسیار مهم است، باید در همه 
گذاری های داخلی و خارجی،  سیاست 
گذاری ها و اقدامات کالن در اصالح  قانون 
فرهنگ جامعه، اولین و مهمترین هدف، 
کردن روند  شناسایی علمی و صعودی 

این شاخص ها باشد.
به نظر شما عدم وجود تاب آوری فرهنگی 
چه آسیب هایی به دنبال خواهد داشت 
و برای مقابله به آن چه راهبردی موثر 

خواهد بود؟
بستگی به شدت و ضعف نزول شاخص ها 

گر به آرامی صورت پذیرد و مردان  دارد. ا
عالم سیاست برخالف هشدارهای مقام 
معظم رهبری به وظایف فرهنگی خود 
نپردازند، با عادت کردن تدریجی مردم به 
تحوالت فرهنگی جدید به آرامی از اصول 
کنند و با توجه  و مبانی اسالمی عبور می 
به نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غربی 
در جامعه، ابتدا منجر به بحران های 
اجتماعی، مثل عدم تشکیل خانواده، فرار 
مغزها، رشد مفاسد اقتصادی، گسترش 
بزهکاری ها، افزایش فسادهای مالی، 
گریزی و... خواهد شد و به دنبال  قانون 
آن تنش های سیاسی بوجود می آید. 
همین بحران های سیاسی زمینه عدم 

حل مشکالت اقتصادی و سوء استفاده 
دشمنان نظام در سطح جهان قرار 
گیرد و ما در یک دور اضمحالل قرار  می 
گیریم. اینکه برای مقابله با آن چه  می 
راهبردی موثر خواهد بود؟ اجازه دهید 
پاسخ این بخش از سوال را پس از پاسخ 

به سایر سوال ها بدهم.
نسبت آسیب های اجتماعی و تاب آوری 
فرهنگی از نظر شما چیست و این دو 

مقوله چه ارتباطی با هم دارند؟
آسیب های اجتماعی برآیند و محصول 
کاستی های فرهنگی،  نارسایی ها و 
گذشته در  اقتصادی به ارث رسیده از 
پیوند با شرایط طبیعی و جغرافیایی 
کشور، عدم مدیریت مبتنی بر برنامه های 
جامع در اداره کشور، ضعف های مدیریتی، 
ساختاری و رهاسازی مدیریت فرهنگی 
کشور در شرایط اثرگذاری روزافزون 
آسیب های جهانی شدن و جنگ نرم 
دشمنان است. باید توجه شود که این 
عوامل به صورت تعاملی و نظامند یکدیگر 
را تقویت و آسیب های اجتماعی را تشدید 
کنند، آسیب های اجتماعی نیز خود  می 
نقش تخریبی در رشد آسیب های فرهنگی 
و اقتصادی خواهند داشت. برای اینکه 
در بین این مجموعه گسترده از عوامل، 
اهمیت تحوالت فرهنگی را شناسایی 
کنیم باید مدل های علمی طراحی کرد، 
در تدوین این مدل های تحلیلی است که 
متوجه می شویم، در شکست و موفقیت 
همه بخش ها، یک متغیر تاثیرگذار فرهنگی 
وجود دارد که چون همه جا حضور دارد 
ناشناخته مانده است. اما می توان با 
که  کرد  کارشناسی، اثبات  نگرش های 
اعمال یک مدیریت راهبردی فرهنگی موثر 
دراصالح فرهنگ عمومی و حساس شدن 
همه مدیران در اصالح پیامدهای فرهنگی 

همه ساختارهای اجرایی در بخش های 
دیگر، روند رو به رشد آسیب های اجتماعی 
را مهار کرده و با سایر اقدامات برای حل 
گر ساختارهای  مسائل اقتصادی جامعه، ا
مدیریتی کشور اصالح و توازنی در ابزارهای 
گیری های مردم  هدایت کننده تصمیم 
کاهش آسیب های  ایجاد شود، روند 

اجتماعی آغاز می شود. 
به نظر جنابعالی مهمترین آسیب های 
بخش فرهنگی ما که تاب آوری را نشانه 

رفته است چیست؟
گر با نگاه جامع و نظام مند به روابط  ا
درونی یک جامعه توجه شود، مالحظه 
خواهید کرد که چون اصل و ریشه فرهنگ 
هر جامعه ماهیت نرم افزاری دارد و این 
که  باورها و ارزش های هر جامعه است 
رفتارها، نمادها  و مصنوعات جامعه را 
جهت می دهد، آنگاه متوجه خواهید 
که به راحتی نمی توان آسیب های  شد 
کرد  فرهنگی را شناسایی و طبقه بندی 
و هر صاحب نظری متاثر از دانش و تجربه 
خاص خود، روی آسیب های خاصی 

کند. کید می  تا
گربخواهیم در شرایط  من هم فکر می کنم، ا
موجود از انفعال فرهنگی در مقابل جنگ 
کثر  ج شویم. ابتدا باید  ا نرم دشمن خار
نقش آفرینان در تحوالت فرهنگی داخلی، 
جامعه شناسایی شوند و با بررسی کارکرد 
آنان در مقابله با تالش های دشمن، 

آسیب ها را شناسایی کرد.
نقش آفرینان در تحوالت فرهنگی در داخل 
کشور را می توان به دو دسته اصلی تقسیم 
کرد: نخست افراد، سازمان  ها ونهادهایی 
که رسما برای خود ماموریت اصالحات 
گاهانه دارند برای  فرهنگی قائل اند و تالشی آ
تغییر یا تعمیق و تثبیت باورها، ارزش ها و 
الگوهای رفتاری مخاطبین خاص خود. 
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   رون���د صع���ود و نزول همه ش���اخص های 
فرهنگ���ی جامع���ه ک���ه رابطه مس���تقیمی با 
رشد سیاسی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی، 
زیس���ت محیط���ی و قضای���ی م���ا دارد؛ ج���زء 
ارکان ت���اب آوری نظام جمهوری اس���المی 

محسوب می شوند

    کاس���تی ها و نقاط ضعف فرهنگی زمینه 
افزایش نارسایی ها وگسترش نقاط ضعف 

کنند را فراهم می 

کش���ور  گ���ر س���اختارهای مدیریت���ی       ا
کننده  اص���الح و توازنی در ابزارهای هدایت 
گیری های مردم ایجاد شود، روند کاهش  تصمیم 

آسیب های اجتماعی آغاز می شود



دوم؛ افراد، سازمان ها و نهادهایی که در 
بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
قضایی، دفاعی و... ظاهرا غیرفرهنگی 
هستند و به پاسخگویی یکی از نیازهای 
ادامه حیات جامعه مشغول هستند؛ اما 
گاه در تحوالت  بطور غیرمستقیم و ناخودآ

کنند. فرهنگی جامعه نقش ایفا می 
اینکه نقش این دو دسته به چه نسبتی، 
تحوالت فرهنگی جامعه را رغم می زند؛ 
کرد اما توجه به اینکه  نمی توان تعیین 
کمیت، وقتی می توانیم  ما به عنوان حا
از تحوالت فرهنگی جامعه اعالم رضایت 
کثریت  که رفتارهای بادوامی از ا کنیم 
مردم درمسائل مهم اجتماعی شاهد 
که  گزاره هایی  باشیم. تکیه نمودن به 
صرفا انعکاس دهنده باورهای مردم است 
کننده  می تواند در جامعه پیچیده ما گمراه 

باشد. مثال مشاهده کنیم:
کنند و  -  جوانان به موقع ازدواج می 
نیازهای جنسی خود را با تشکیل خانواده 

پاسخ می دهند.
-وقتی در جستجوی شغل  وکار هستند 
به سالم بودن و حالل بودن درآمد آن 

توجه داشته باشند.
گر براساس قانون موظف به پرداخت  -  ا
مالیات هستند؛ به موقع مالیات خود را 

پرداخت کنند.
کثریت  -وقتی انجام یک فعلی قانون شد، ا
غالب جامعه با انگیزه های درونی  ونه براساس 

ترس، به قانون احترام بگذارند.
کثریت  -  وقتی انتخابات برگزار می شود، ا
غالب جامعه به صندوق های رای مراجعه 
کنند و رای آنها تقویت کننده بنیان های 

فکری نظام سیاسی باشد.
-  وقتی منافع شخصی خود را دنبال 
کنند با انگیزه ها و دانش درونی خود،  می 

مواظب منافع جامعه هم باشند.
-  به ایرانی بودن و مسلمان بودن 
که  کنند در مواقع حساس  خود افتخار 
آسیب های طبیعی و غیرطبیعی سالمت 
مردم را به خطر می اندازد، داوطلبانه به 

کمک مردم بشتابند.
-  درعکس العمل به تالش های دشمنان، 
که با برخوردی  نه تنها منفعل نباشند 
گاهانه و فعال، تالش های تفرقه انگیزانه   آ

آن ها را پاسخ دهند.
خ داد، غالب جوانان  گر جنگ نظامی ر -  ا
از نظر روحی و روانی، داوطلب حضور در 

صحنه های دفاع باشند.
انتظار چنین رفتارهایی، مستلزم یک 
تغییر پارادیمی در مفهوم مدیریت 
فرهنگی جامعه است. زیرا در شرایط 
که تحوالت در مسائل  امروز جامعه 
اقتصادی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، 
اجتماعی، علمی و فناوری بسیار سریع 
رخ می دهد، نمی توان به انتظار نشست 

که افراد،  سازمان ها و نهادهای فرهنگی 
جامعه، پدیده های جدید را بشناسند، 
پیامدهای فرهنگی آن را دریابند و 
برای حذف آثار مخرب احتمالی آن 
چاره اندیشی کنند؛ بلکه الزم است در 
که یک  همان سازمان و نهاد مجری 
ح مهم  سیاست، الیحه قانونی یا طر
سیاسی، اقتصادی، قضایی و غیره را 
کنند؛ همزمان با طراحی  دنبال می 
و برنامه ریزی اجرایی برای آن اقدام، 
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن، مورد 
ح را اصالح  و  مطالعه و در صورت لزوم طر
گر دارای آسیب های تعیین کننده ای  ا

است آن را متوقف نمایند.
این همان فلسفه پیوست نگاری فرهنگی 
است که چهارده سال پیش مقام معظم 
رهبری دستور آن را دادند و در سال1393 
تبدیل به قانون شد. اما متاسفانه با 
مقاومت سازمان برنامه و بودجه و عدم 
درک اهمیت آن از سوی مدیران ارشد 
اجرایی، مورد توجه جدی قرار نگرفت. 
گر در  البته تجربه اینجانب نشان می دهد ا
وزارتخانه ای اراده پیوست نگاری فرهنگی 
و اجتماعی برای تصمیمات مهم، شکل 
بگیرد و دوام پیدا کند، خیلی زود مدیران 
که درمان  ارشد آنجا، متوجه می شوند 
گیری درست، انجام  اساسی تصمیم 
مطالعات مستمر برای نظام سازی بومی و 
اسالمی برای جامعه است. اما متاسفانه 
موانع فرهنگی وساختاری زیادی در مسیر 
چنین رویکردی در مدیریت راهبردی 

کشور وجود دارد.
خوب است به اجمال این موانع فرهنگی 

وساختاری را ذکر نمایید.
پارادایم مدیریتی می تواند ادامه حیات 
جمهوری اسالمی را بیمه کند، پیشرفت 
همه جانبه کشور را زمینه سازی و کارایی 
نظام اسالمی را اثبات نماید، در مقابل 
جنگ نرم دشمن، آسیب های جهانی 
کند هم چنین زمینه  سازی مقاومت 
ا  ر نوین اسالمی  گیری تمدن  شکل 
گذاری کند و در یک کالم تاب آوری  پایه 
استحکام بخشد  ا  ر فرهنگی جامعه 
کشور و  که همه مدیران ارشد اجرایی 
نخبگان پرنفوذ اجتماعی به تاثیرگذاری 
فرهنگی مستقیم و غیرمستقیم خود آشنا 
شوند و ظرفیت های علمی خود را برای 
اصالح این تاثیرگذاری براساس اسالم 
ناب افزایش داده و در عمل پیامدهای 
فرهنگی خود و سازمان تحت مسئولیت 

خویش را اصالح کنند.
گر این نظریه مورد پذیرش باشد، فهرست  ا
موانع فرهنگی و ساختاری عبارتند از: 
نخست؛ وجود درک تقلیل یافته از فرهنگ 
در ذهن غالب مدیران و نخبگان جامعه، 
بطوریکه نوعا وقتی بحث از اصالح فرهنگ 

است، ذهن ها صرفا متوجه بخش کوچکی 
از باورهای دینی و یا رفتارهای اجتماعی 
است و نقش مجموعه باورها و ارزش ها 
درتمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی 

نادیده گرفته می شود.
گیری افراطی از قانون و  دوم؛ اصرار بر بهره 
دستورالعمل در هدایت تصمیمات همکاران 
یا مردم. در این حالت حکمرانان برای 
ایجاد نظم، امنیت و هدایت تصمیمات 
مردم در چارچوب منافع جامعه، دو ابزار 

عمده در اختیار دارند: 
گیری  -  وضع قانون و دستورالعمل برای  بهره 

از عوامل بیرون از وجود انسان ها 
- بهره گیری از تربیت و فرهنگسازی برای 

بهره گیری از انگیزه های درونی افراد
سوم؛ وجود اقتصاد برونزا و اتکای طوالنی 
مدت به منابع نفتی برای اداره جامعه: 
در کشورهایی که منابع طبیعی متمرکزی 
مثل نفت دارند و صدور ماده خام آن 

چندین منابع مالی مورد نیاز دولت ها را 
فراهم می سازد، این امکان وجود دارد 
گیری از درآمدهای نفتی مظاهر  که با بهره 
توسعه خرید و در کشور استقرار پیدا کند 
و مدیران جامعه از نقش کلیدی نیروی 
انسانی از سه بعد دانشی، مهارتی و فرهنگی 

در پیشرفت کشور غافل شوند.
چهارم؛ برپایی شعائر ارزشمند دینی و 
غفلت از بقیه ابعاد فرهنگی جامعه: وجود 
گسترده و ارزشمند در اسالم، به  شعائر 
که عامل مهمی در انتقال  ویژه تشیع 
باورهای اصیل دینی است و همین ها 
که همه ابعاد اعتقادات،  باعث شده 
احکام و اخالقیات اسالمی، نسل اندر 

نسل منتقل و به برکت آن انقالب اسالمی 
و نظام جمهوری اسالمی استقرار یابد و 
به حیات رو به رشد خود ادامه دهد. اما 
در کنار این پدیده ارزشمند، غفلتی هم 
در بین مدیران جامعه شکل گرفته و آن 
گیری از این  بی توجهی به ضرورت بهره 
باورها و ارزش ها برای اصالح تمامی رفتارها 
و عملکردها در تمامی عرصه های سیاسی، 
اقتصادی، دفاعی، امنیتی و اجتماعی 
است و چون برپایی این شعائر مذهبی 
به عهده عالمان دینی است، عمال نوعی 
سکوالریسم پنهان در سبک مدیریت 
گرفته است و از  مدیران جامعه شکل 
موضوع نظام سازی اسالمی در هر بخش 

غفلت کرده ایم.
پنجم؛ نواقص ساختاری و ذاتی دموکراسی 
در انزوا بخشیدن به تحوالت فرهنگی: 
در نفس اعمال دموکراسی، همراهی با 
کثریت مردم نهفته است،  خواسته های ا
گر نظام مدیریت فرهنگی و تربیتی  حال ا
کارآمدی در جامعه وجود داشته باشد 
و بتواند خواسته های درونی مردم را با 
مبانی اسالمی نزدیک کند؛ انتخابات در هر 
مرحله، زمینه استحکام آن نظام سیاسی 
گر مجموعه تاثیرات  را فراهم می سازد. اما ا
مخرب وارداتی در پیوند با کاستی های 
داخل، موجب شود روز به روزماهیت 
مطالبات مردم از ارزش های اسالمی 
فاصله بگیرد، طبیعی است که با انجام 
هر انتخاباتی، زمینه برای تضعیف مبانی 
فرهنگی ادامه حیات نظام جمهوری 

اسالمی فراهم می شود.
اما چرا چنین نظام مدیریت کار آمدی 

شکل نمی گیرد؟
زیرا در جریان برگزاری انتخابات ها چند 
عامل انزوابخش توجه به فرهنگ و تربیت 

با هم پیوند می خورد. مانند:
کاندیداهای  • نمایندگان مجلس و 
ریاست جمهوری رای توده های مردم 
کنند و بطور طبیعی همواره  را طلب می 
اولویت، پاسخگویی به نیازهای مادی 

جامعه است.
کاندیداها در جریان انتخابات  • خود 
م دامن  مرد اقتصادی  های  نیاز به 

می زنند.
• با وعده تحقق آنها پس ازانتخابات، 
پاسخگویی به این نیازها را به دولت ها 

کنند. منتقل می 
• همزمان هم از توزیع عادالنه امکانات 
گویند و ابعاد انتظارات اقتصادی  سخن می 
گسترش می دهند. این  از دولت ها را 
موضوع در شرایطی است که رسانه های 
مدرن بطور شبانه روزی، مصرف کاالهای 
کودکان، زنان و  جدید را به درون ذهن 

کنند. مردان جامعه تزریق می 
• نمایندگان مجلس و دولت ها سعی 
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گ���ر بخواهی���م در ش���رایط موج���ود      ا
 از انفع���ال فرهنگی در مقابل جنگ نرم 
کثر  ج ش���ویم. ابتدا باید  ا دش���من خار
نقش آفرینان در تحوالت فرهنگی داخلی، 

جامعه شناسایی شوند

      چه���ارده س���ال پی���ش مق���ام معظم 
رهب���ری، در م���ورد فلس���فه پیوس���ت 
ن���گاری فرهنگ���ی دس���تور دادن���د که در 
س���ال1393 تبدیل به قانون ش���د. اما 
متاسفانه با مقاومت سازمان برنامه و 
بودجه و عدم درک اهمیت آن از سوی 
مدیران ارشد اجرایی، مورد توجه جدی 

قرار نگرفت



کنند با وضع قوانین و دخالت روزافزون  می 
در روابط اقتصادی جامعه، این توقعات 

را پاسخ دهند.
• با افزایش دخالت ها در اقتصاد، زمینه 
برای رشد انواع مفاسد مالی فراهم و 
سرمایه اجتماعی دولت ها کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
در چنین شرایطی هیچ فرصتی برای توجه 
به تحوالت فرهنگی جامعه، نه درمجلس 
و نه در دولت فراهم نمی شود. مگر زمانی 
که بی توجهی به یک بحران و اعتراض 

سیاسی تبدیل شود.
ششم؛ کوتاهی عمر مدیریت ها در غیاب 
وجود یک برنامه جامع: یکی دیگر از 
پیامدهای نواقص نحوه اعمال مردم 
کوتاه مدیران و احساس  ساالری، عمر 
کوتاه مدت و زود  ضرورت اصالحات 
کارایی خود به  بازده برای نشان دادن 
که در چنین شرایطی  مجلسیان است 
توجه به اصالحات فرهنگی مورد نیاز 
برای افزایش کارایی سازمان تحت نظارت 
گیرد چه  خود نیز مورد توجه قرار نمی 
برسد به اینکه ما برای افزایش تاب آوری 
فرهنگی نظام، انتظار داشته باشیم کارکرد 
فرهنگی یک وزارتخانه در فرهنگ عمومی 
عامل تقویت مبانی اعتقادی و تقویت 
گردد. این  زیربناهای فرهنگی نظام 
پدیده موجب شده باوجود  گذشت بیش 
از چهل سال از انقالب اسالمی بسیاری از 
آسیب های فرهنگ رژیم گذشته استمرار 

پیدا کرده است.
هفتم؛ اختالف نظر در نقش و مسئولیت 
گانه در مدیریت فرهنگی  قوای سه 
جامعه: عدم درک پیامدهای فرهنگی 
حاصل از سیاست ها و اقدامات قضایی، 
اقتصادی، دفاعی و غیره در پیوند با عوامل 
سابق الذکر در بستری که گسترش علوم 
غ  انسانی لیبرالیستی غربی در بین فار
التحصیالن دانشگاهی ایجاد کرده است؛ 
موجب شده اختالف نظر وسیعی برای 
گانه،  تعیین مسئولیت های قوای سه 
به ویژه قوه مجریه در اصالح فرهنگ  

به وجود آید.
 ، ی ز نی سا جها ی  ر ا گذ ثیر تا ؛  هشتم
جهانی شدن و تهاجم فرهنگی استکبار 
مل  ا عو مند  نظا یی  ا فز هم ا  : نی جها
سابق الذکر موجب شد مقام معظم رهبری 
با گله مندی از عدم کارایی مدیریت های 
کارایی شورای عالی  مسئول و ناامید از 
انقالب فرهنگی که با حضور سران سه قوه 
تشکیل می گردید، خطاب به نیروهای 
خودجوش مردمی، فرمان آتش به اختیار 
صادر کنند. این درحالیست که آثار مخرب 
فرآیندهای جهانی سازی و جهانی شدن 
در کنار تالش های سازمان یافته جنگ نرم 
دشمن به صورت مستمر تداوم داشته و هر 

گیری از سازوکارهای جدید  لحظه با بهره 
ارتباطی، گسترش می یابد.

در چنین شرایطی پدافند فرهنگی به چه 
معناست و چگونه و با چه ابزاری می تواند 

تاب آوری فرهنگی را دوام بخشد؟
پدافند به مفهوم مقابله با حمله دشمنان 
است و انعکاس این مفهوم در حوزه 
فرهنگ از پیچیدگی خاصی برخوردار 
است. چرا که یک وابستگی بسیار عمیقی 
بین تالش های سازمان یافته دشمن و 
گاهانه  گاهانه و ناآ گیری از تخریب های آ بهره 
داخلی وجود دارد.چگونه می توان جامعه 
تاب آوری ساخت و ظرفیت مردم را در این 

زمینه بالفعل کرد؟
که ما نیازمند اعمال  باید توجه داشت 
مدیریت راهبردی در فرهنگ از چند 
بعد دیگر عالوه برتاب آوری در مقابل 
دشمنان انقالب هستیم که از جمله آن 

عبارت است از:
• تحقق آرمان برپایی تمدن نوین اسالمی 
گسترش حضور  که پیش نیاز آن  است 
باورها، ارزش ها، الگوهای رفتاری، 
نمادها و مصنوعات مبتنی برجهان بینی 
اسالمی در تمامی عرصه های زندگی 

اجتماعی است.
• ضرورت اعمال اصالحات در فرهنگ 

جامعه برای تسریع در پیشرفت و توسعه 
اقتصادی کشور

• ضرورت اعمال اصالحات در فرهنگ 
جامعه برای مهار روند روبه رشد آسیب های 
اجتماعی مثل کاهش جمعیت، باال رفتن 
سن ازدواج، رشد مفاسد اخالقی، رشد 

بزهکاری و...
• ضرورت اعمال اصالحات در فرهنگ 
جامعه برای حفظ انسجام جامعه و 

آماده سازی نسل جدید برای حمایت 
از اصول و مبانی انقالب اسالمی و نظام 

جمهوری اسالمی
گیری یک  بنابراین چاره اساسی، شکل 
نظام مدیریت فرهنگی راهبردی است که 

براساس مبانی زیر استوار باشد:
گیری از  • درشیوه اداره کشور به موازات بهره 
گیری از تربیت  قوانین و دستورالعمل ها، بهره 

و فرهنگ سازی مدنظر قرار گیرد.
• در هر سازمانی اعم از فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی، قضایی، دفاعی و... مدیر سازمان 
مسئول اصالح تربیت و فرهنگ سازی بین 
همکاران، خدمات گیرندگان و فرهنگ 

عمومی تلقی شوند.
• در راهبرد اصالح عملکرد فرهنگی هر 
سازمان، به موازات تالش عالمانه برای 
آموزش و توجیه همکاران، توجه به اصالح 
ساختار، قوانین و روش انجام امور مدنظر 

قرار گیرد.
• برای آنکه این راهبرد مدیریتی »فرهنگ 
مبنا« زنده و پویا باقی بماند؛ نظام های 
ارزیابی علمی مستمر، زمینه شناسایی 
افراد فعال، نوآور را فراهم وبطور منظم 

آنان را تشویق نمایند.
• رسانه ملی مسئولیت جلب توجه آحاد 
جامعه به ویژه نخبگان و مدیران جامعه 

را به عهده بگیرد.
به موازات این اقدامات که در حوزه اصالح 
پیامدهای فرهنگی ساختارهای حکومتی 
دنبال می شود، اقدامات زیر برای تحول 

در فرهنگ عمومی دنبال شود:
•  به موازات احیا و تقویت نهادهای اصیل 
گیری از امکانات  فرهنگی گذشته، بهره 

فضای مجازی مدنظر قرار گیرد.
• عملکرد فرهنگی مساجد متناسب با 

نیازهای زمان بازسازی و محور خدمات 
فرهنگی واجتماعی محالت قرار گیرد.

• براساس مطالعات میدانی در محالتی که 
مساجد مناسب وجود ندارد، شهرداری ها 
با همکاری سازمان اوقاف و خیرین 
کمک کنند این مساجد ساخته شوند و 
مساجد موجود از جهت فضا و تجهیزات 

بازسازی شود.
• مدارس در تعامل با مساجد، مرکز 
ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی مردم 

محالت قرار گیرد.
• امکانات فرهنگی و اجتماعی شهرداری ها 
ذیل سیاست های شوراهای فرهنگ 
عمومی در خدمت اصالح فرهنگ عمومی 

شهر قرار گیرد.
• نسل جدیدی از طالب جوان برای این 
حضور فعال فرهنگی و اجتماعی شناسایی 

و آموزش ببینند.
• با شناسایی اساتید متدین دانشگاه ها، 
کار  معلمان، دبیران، بازنشستگان آماده به 
آموزش و پرورش؛ نیروی انسانی مورد نیاز 
مساجد و مدارس با آموزش های کاربردی 

متناسب با نیاز زمان آماده شوند.
• برای نفوذ اخالقی و معنوی مساجد 
در مجموعه واحدهای مسکونی بلند 
مرتبه با بهره گیری از فضای مجازی چاره 

اندیشی شود.
کارکردهای  • با همکاری بسیج اقشار، 
فرهنگی اصناف مورد بررسی واصالح 
قرار گیرد تا فضای ظاهری جامعه به نفع 

فرهنگ اسالمی اصالح شود.
ممنون از اینکه در این مصاحبه شرکت 

کردید
از شما و مجموعه پدافند  بنده هم 

غیرعامل متشکرم
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مقدمه:
رس����انه ها، مجاری انتقال پیام در 
جامع����ه محس����وب می ش����وند. در یک 
تعریف س����اده، رس����انه وسیله ای است 
ب����رای نق����ل و انتقال اطالعات، ایده ها و 
افکار افراد یا جامعه. بدیهی است که در 
گیری مثلث  این معادله، ش����اهد شکل 
"فرستنده پیام"،" پیام" و " گیرنده پیام" 
خواهیم بود. در حوزه پدافند غیرعامل، 
ن����ه تنه����ا باید "فرس����تنده" و " گیرنده" یا 
همان مخاطب پیام مش����خص باشد، 
بلک����ه محت����وای پی����ام و مجرایی که قرار 
اس����ت آن پیام از طریق آن به مخاطب 
انتقال یابد، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. بدیهی است که در این معادله، 
"اقناع مخاطب" اهمیت فوق العاده ای 
دارد، ه����ر چن����د که این اقناع می تواند با 
استناد به تبیین مخاطرات یک موضوع 
در زمان حال یا معطوفق به آینده حاصل 
شود. سوال اصلی اینجاست که با توجه 
به حساس����یت پیام های����ی که در حوزه 
پدافند غیرعامل تولید می شود، آیا می 
توان آنها را به" مخاطب عام" ارائه کرد؟ 
در غی����ر این ص����ورت، "مخاطب خاص" 
چگون����ه بای����د ب����ا این پیام ه����ای خاص 

مواجه شوند ؟ 
از مفهوم تا مصداق پدافند غیرعامل 

در رسانه ها 
معموال یک مفهوم یا واژه دارای تعریف 
خاص����ی ب����وده و ح����دود و ثغور مفهومی 
آن توس����ط نهادهای����ی ک����ه ب����ر پای����ه آن 
مفهوم اولیه تاس����یس ش����ده اند تبیین 
می شود. با این حال، یکی از اصلی ترین 
وظایف رسانه ها، مصداق یابی یا حتی 
مصداق سازی از مفاهیم کلی می باشد. 
این قاعده در مواجهه رسانه ای با مفهوم 
پدافند غیرعامل نیز صادق است. پدافند 
غیرعامل به زبان س����اده عبارت است از 
مجموع����ه اقدام����ات غیرمس����لحانه که 
موج����ب افزای����ش بازدارندگ����ی، کاهش 

آس����یب پذیری، ت����داوم فعالیت ه����ای 
ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تس����هیل 
مدیری����ت بح����ران در مقابل تهدیدات و 

گردد. اقدامات نظامی دشمن می 
نکته حائز اهمیت در مورد پدافند غیرعامل 
این است که اقدامات در این حوزه، قبل 
گیرد تا موجب کاهش  از خطر انجام می 
آسیب پذیری در زمان وقوع یک بحران 
ش����ود و کامال روش����ن است که این یعنی 
برنامه ری����زی دقی����ق و جامع بر اس����اس 
بررسی کلیه شرایط با بکارگیری نیروهای 
گونه که مشخص است،  متخصص. همان 
گون  این مفاهیم، دارای مصادیق گونا
و پیچی����ده ای هس����تند. در ای����ن میان، 
گاه،  ذهن مخاطب ب����ه صورت ناخودآ
در جست و جوی نمونه ها و مصادیقی 
است که بتواند با استناد به آنها، مفهوم 
"پدافند غیرعامل" و اهمیت آن را درک 
کند. شاید یکی از اصلی ترین دالیلی که 
مفهوم پدافند غیرعامل در ذهن  افکار 
عمومی بسیاری از کشورها هنوز شفافیت 
مورد انتظار را پیدا نکرده است، مربوط 
به همین عدم انطباق مفاهیم، تعاریف 

و مصادیق می باشد. 
تولید پیام های خاص در حوز پدافند 

غیرعامل 
همان گونه که اش����اره ش����د، بخش����ی از 
عدم انطباق برداش����ت مفهومی و نگاه 
مصداق����ی به حوزه پدافند غیرعامل در 
حوزه رسانه، مربوط به پیچیدگی ذاتی 
این مقوله می باش����د. این پیچیدگی با 
گذار بشریت به هزاره سوم و تبلور مفاهیم 
جدید مانند جنگ الکترونیک، جنگ 
س����ایبری، نبرد هیبریدی، بازدارندگی 
غیرنظامی و ..... تقویت ش����ده اس����ت. 
فرات����ر از آن، قطع����ا نمی ت����وان مخاطب 
پدافن����د غیرعام����ل را  هم����ان " مخاطب 
عام" پنداشت! به عبارت بهتر، ماهیت 
پدافند غیرعامل در یک ساختار پویا به 
گونه ای اس����ت که بسیاری از فعالیت ها 

و اقدامات����ی ک����ه در ای����ن ح����وزه ص����ورت 
گی����رد، به صورت آش����کار برای افکار  می 
عمومی منتش����ر نشود. در این صورت، 
مولفه  های "اس����تتار" و " غافلگیری" که 
در  ح����وزه پدافند غیرعامل موضوعیت 
خاصی دارند، هر دو زیر س����وال خواهد 
رفت و در نتیجه، دشمنان به داده ها و 
روشهایی که قاعدتا بخش مهمی از آنها 
باید به صورت پنهان طراحی و اجرا شود، 
گاه می شود. از این رو در مخاطب شناسی  آ
رس����انه ای حوزه پدافند غیرعامل، باید 
اص����ول و ظرایف متعددی را مورد دقت 
ق����رار داد. خط����ا در ارتب����اط رس����انه ای با 
مخاط����ب در ح����وزه پدافن����د غیرعامل، 
م����ی تواند منجر ب����ه تضییع تالش های 
صورت گرفته در حوزه ارتقای توان دفاع 

غیرنظامی کشورمان شود. 
تفکیک مخاطب خاص و عام در حوزه 

پدافند غیرعامل 
ح  در ای����ن میان س����وال مهمت����ری مطر
می ش����ود که الزم اس����ت مورد توجه قرار 
گیرد: آیا مخاطب شناسی رسانه ای خاص 
ح����وزه پدافند غیرعامل، به معنای دور 
نگاه داش����تن افکار عمومی از این حوزه 
می باشد؟ قطعا خیر! آنچه در این میان 
اصالت دارد، تولید پیام های ملموس ) 
متناسب با ذائقه و درک مخاطب عام( 
می باش����د. ب����ه عبارت بهت����ر، مخاطب 

ع����ام در این حوزه می تواند ضمن درک 
"اهمیت پدافند غیرعامل" و اعتماد به 
اقدامات����ی ک����ه در خص����وص  ارتق����ای آن 
گی����رد، از ورود بازدارنده به  ص����ورت می 
مصادیق محرمانه یا پیچیده اجتناب 
کن����د. رس����الت رس����انه ها ، انجام همین 
تفکی����ک هوش����مندانه اس����ت. در ای����ن 
معادله رسانه ای، باید میان نگاه عمومی 
و تخصص����ی به حوزه پدافند غیرعامل و 
دغدغه های آن، تمایزی هوشمندانه 
قائل شد که محصول این تمایز، تقویت 
گاهی افکار عمومی نسبت به  همزمان آ
مفهوم و مصادیق کلی پدافند غیرعامل 
و ت����وان پدافندی کش����ور در حوزه دفاع 

غیرعام����ل باش����د. بدیهی اس����ت که در 
صورت خلط این دو ) مخاطبان خاص و 
عام (، سازمان پدافند غیرعامل در عمل 
به ماموریت های خود نمی تواند  تمرکز 

و چابکی الزم را داشته باشد .
مخاطب����ان ح����وزه پدافن����د غیرعامل 

کیستند؟
در اینجا باید توجه داش����ته باش����یم که 
واژه " مخاط����ب" ب����ه طور کلی، یک واژه 
ناملموس  محس����وب می شود. واژه ای 
ک����ه  با وج����ود کاربرد ف����راوان، همچنان 
مفه����وم آن مبه����م اس����ت و حتی در حد 
مفرد و جمع بودن آن هم، در بس����یاری 
از زبان ها توافقی نهایی وجود ندارد. در 
یک تعریف اولیه، مخاطب عبارت است 
از ف����رد ی����ا افرادی که صرفا در حال گوش 
دادن به یک سخن یا گفتار هستند. از 
نظر تاریخی، وظیفه  اولیه ی مخاطبان، 
ش����نیدن بوده اس����ت و الغیر.اما امروزه 
تعریف مخاطب بسیار پیچیده تر شده 
و مخاطب شناس����ی ب����ه ی����ک تخصص 

تبدیل شده است.
گر بخواهیم از تعریف های جدی و دقیق   ا
کادمیک دوری کنیم، شاید کلی ترین  آ
تعریف این باش����د که مخاطب، کس����ی 
اس����ت که محتوا برای او تهیه، تنظیم و 

عرضه می شود.
این فرد می تواند مس����تقیم س����خنی یا 
نشنود اما در عین حال، محتوای سخنان 
گوینده یا همان فرس����تند پیام، برای او 
تنظیم شده باشد. همچنین ممکن است 
مخاطب در آینده با پیامی که برای او تهیه 
ش����ده، مواجه شود. چنانچه مشاهده 
کنیم، امروزه "مخاطب" در قاموس  می 
علوم ارتباطات و حوزه روابط عمومی، 
به معنای شنونده پیام نیست، بلکه به 
معنای کسی است که پیام ، به صورت 
هدفمند برای او تهیه و فرس����تاده شده 
اس����ت. قطعا تمرکز بر این تعریف جدید 
و گوی����ا، ب����ر روی اصول و مولفه های علم 
مخاط����ب شناس����ی نیز در عص����ر جدید 

تاثیرگذاشته است. 
احصاء و تشخیص عملیاتی مخاطبان 
خاص و عام در حوزه رس����انه ای پدافند 
غیرعامل ، محصول همکاری و هم افزایی 
رسانه ها و سازمان پدافند غیرعامل می 
باش����د. محصول این هم افزایی، تولید 
پیام ه����ای هدفمن����د، تاثیرگ����ذار و موثر 
برای مخاطبان حوزه پدافند غیرعامل 
م����ی باش����د. در ه����ر حال تروی����ج اصول و 
مبان����ی ملم����وس و قاب����ل درک پدافن����د 
غیرعام����ل در رس����انه ها،  امری ضروری 
است و چنین برنامه ای با اقناع و توجیه 
دس����ت اندرکاران و کارکنان رس����انه ها از 
سوی سازمان پدافند غیرعامل تحقق 
کند. همراهی با مردم و خدمت  پیدا می 
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اهمیت مخاطب شناسی در حوزه پدافند غیرعامل

دفاع غیرعامل در رسانه ها 
چگونه قابل تبیین است؟

محمدرضا احمدی- کارشناس رسانه

     احص���اء و تش���خیص عملیات���ی
 مخاطبان خاص و عام در حوزه رسانه ای 
پدافند غیرعامل ، محصول همکاری و 
هم افزایی رس���انه ها و سازمان پدافند 
غیرعام���ل م���ی باش���د. محص���ول این 
هم افزای���ی، تولید پیام های هدفمند، 
تاثیرگ���ذار و موثر ب���رای مخاطبان حوزه 

پدافند غیرعامل است
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به اعتقاد عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی پیاده سازی الزامات 
پدافند فرهنگی و سیاست های مقاومتی در 
حوزه فرهنگ در پیشرفت جامعه و ساخت 

»ایران قوی« نقش تأثیرگذاری دارد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدرضا 
میرتاج الدینی ، عضو هیئت رئیسه مجلس و 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
گو با نشریه عماد  گفت و  شورای اسالمی در 
با اشاره به لزوم تقویت تاب آوری فرهنگی 
برای مقابله با تهاجمات نرم دشمنان، 
گفت: امروزه باتوجه به گسترش ارتباطات و 
فناوری اطالعات، فرهنگ ها در تالقی با هم 
قرار گرفته اند و در این راستا تهاجم فرهنگی، 
رویکرد اصلی فرهنگ استکباری است به 
کشورهای متخاصم قصد دارند  که  نحوی 
با ابزار رسانه و فضای مجازی، فرهنگ دیگر 
کشورها را تضعیف کنند. چون برای رسیدن به 
دهکده جهانی، راه اصلی را گسترش فرهنگ 
غربی می دانند. برای مقابله با این تهاجمات 
باید تاب آوری فرهنگی خود را تقویت کنیم. 
فرهنگ های بومی و منطقه ای و فرهنگ ایرانی 
اسالمی که در تار و پود تمام فرهنگ ها قرار 
دارد؛ برای ظهور و بروز بیشتر، به تاب آوری نیاز 

دارد تا استقالل خود را حفظ کند.
وی در ادامه افزود: وزارت خانه های آموزش و 
پرورش و وزارت علوم با تقویت فرهنگ ایرانی 
اسالمی می توانند پایه های اعتقادی نوجوانان 
کشور را شکل دهند. آموزش و  و جوانان 
گیری افکار نوجوانان به اقدامات این  شکل 
دو وزارتخانه حساس بستگی دارد و باید 
فرهنگ سازی را از سنین کم شروع کنیم تا 
کافی از فرهنگ غنی  نوجوانان با شناخت 
بومی به خودباوری و خوداتکایی برسند. 
که توسط سازمان  فرهنگ عمومی هم 
تبلیغات اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و صداوسیما پشتیبانی می شود در 
ارتقای تاب آوری جامعه نقش تأثیرگذاری 
دارد. از طرفی نهادهای غیررسمی مانند 
مساجد و هیئت های مذهبی هم می توانند 
بصورت بومی و محلی شناخت قشر جوان 
را نسبت به فرهنگ غنی ایرانی اسالمی 
افزایش دهند و تاب آوری جامعه را نسبت به 
تهاجمات فرهنگی باال ببرند. وی با اشاره به 
آسیب هایی که تاب آوری فرهنگی جامعه را 
نشانه گرفته است، تشریح کرد: احساس یأس 
و ناامیدی در میان قشر جوانان از مهم ترین 
که تاب آوری جامعه را  آسیب هایی است 
گرفته  است. ضعف و دلباختگی به  نشانه 
که در  فرهنگ بیگانه موضوع مهمی  است 
که  میان برخی جوانان مشاهده می شود 
موفقیت و پیشرفت را در وادادگی فرهنگی 

می دانند. این ترفندها در قالب تهاجمات 
فرهنگی با ابزار رسانه به صورت غیرمستقیم 
که تضعیف  در ذهن جوانان القا می شود 
فرهنگ داخلی را به همراه دارد. دشمن با 
جنگ نرم، کمبودها و کاستی های جامعه را 
بزرگ جلوه می دهد و موفقیت ها و پیشرفت ها 
گیرد. این فضاسازی ها باید در  را نادیده می 
گام دوم انقالب اصالح شود.سیاه نمایی و 
بزرگ کردن کمبودها و کاستن از موفقیت ها 
یکی از ترفندهای دشمنان برای ایجاد یأس 
که نمود آن  و ناامیدی در میان مردم بوده 
در قشر جوان بیشتر است و باعث دلسرد 
شدن آن ها نسبت به آینده کشور می شود. 
که جوان ایرانی نسبت به آینده  مادامی 
خود، امیدوار نباشد؛ نمی توان از ظرفیت 
کرد پس  او در ساختن ایران قوی استفاده 
یکی از اصلی ترین سیاست ها و مأموریت ها 
کشور باید ترمیم  برای مسئوالن فرهنگی 
و القای روحیه خودباوری و امید در سطح 

جامعه باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: توجه به پدافند فرهنگی و سیاست های 
مقاومتی در حوزه فرهنگ در پیشرفت جامعه 
و ساخت ایران قوی نقش تأثیرگذاری دارد. 
استراتژی های مبتنی بر پدافند غیرعامل باید 
در حوزه فرهنگی به خوبی تعریف و تبیین 
شود و مسئوالن فرهنگی باید روزنه های 
کنند.  امید دشمنان را شناسایی و ترمیم 
مثال فضای مجازی و ماهواره یکی از مهم ترین 
ابزارهای دشمنان در این جنگ شناختی و 
کیدات مقام معظم  ترکیبی است که علی رغم تأ
رهبری به موضوع حساس فضای مجازی، 
ما همچنان شاهد وادادگی در این حوزه 
هستیم و دشمن با تکیه بر غفلت مسئوالن 
کشور، از همین روزنه بسیاری از  فرهنگی 
سیاست های خود را بر روی فکر و ذهن مردم 
کند. حتی در موضوع  جامعه پیاده سازی می 

بازی های رایانه ای ساده انگاری هایی در 
میان مسئوالن امر، مشاهده می شود گاهی 
بازی هایی به بازار می آید که هیچ تناسبی با 
فرهنگ ایرانی اسالمی ما ندارد و با کمرنگ 
نشان دادن حماسه های ملی و مذهبی در این 
بازی ها، ذهن جوان ایرانی را به تدریج دچار 
کنند که این آفندهای فرهنگی و  انحطاط می 
شناختی، نیازمند توجه و شناخت مسئوالن 
به موضوعات پدافندی است تا با اقدامات 
فرهنگِی پیشگیرانه و روشنگرانه، بصیرت و 

شناخت جوانان را ارتقا دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برای مقابله 
با این تهاجمات فرهنگی باید ستادی تعریف 
که نمایندگانی از تمام دستگاه های  شود 
شته  ا د ر  حضو ن  آ ر  د هنگی  فر ل  مسئو
باشند تا حمالت و آفندهای دشمنان در 
کنند و اقدامات  حوزه فرهنگ را ریشه یابی 
درخور و شایسته ای در برابر این تهاجمات 
برنامه ریزی شود چون موضوع فرهنگ تک 
بعدی نیست و برای ارتقای تاب آوری جامعه 
در برابر یک معضل فرهنگی، باید همه جوانب 
توسط وزارتخانه ها و سازمان های مسئول 

تبیین شود. 
میرتاج الدینی با تمجید از عملکرد سازمان 
کشور برای ورود به حوزه  پدافند غیرعامل 
فرهنگ و تاب آوری فرهنگی، افزود: ورود 
سازمان پدافند غیرعامل کشور به حوزه فرهنگ 
با رویکرد تقویت تاب آوری فرهنگی، یک اقدام 
شایسته و مبارکی است که باید به مسئوالن 
این سازمان تبریک گفت و از دستاورهای آن ها 
پشتیبانی کرد. ستادی که برای ریشه یابی 
معضالت فرهنگی پیشنهاد دادم؛ نیاز به یک 
که می تواند ذیل  کمیته رصد و پایش دارد 
مأموریت های سازمان پدافند غیرعامل کشور 
کمیتی و  تعریف شود که به عنوان یک نهاد حا
گذار، تهاجمات فرهنگی را شناسایی  سیاست 

و به مسئوالن مربوطه منتقل کنند.

گفتگوی عماد با حجت االسالم میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی

پیاده سازی استراتژی های پدافند فرهنگی 
برای ساخت »ایران پایدار«

به کشور در موقعیت های بحرانی و تهدید 
علی����ه امنیت ملی از جمله ضرورت های 
این برنامه ریزی است. همچنین تنظیم 
دس����تورالعمل ها برای ش����رایط تهدید و 
بحران و روشن بودن وضعیت هر یک از 
همکاران رسانه امری ضروری می باشد. 
به عبارت بهتر، نقش رس����انه ها در زمان 
وقوع بحران یا در شرایطی که وقوع یک 
بحران نزدیک اس����ت، به مراتب نس����بت 
به شرایط عادی پررنگ تر است. در این 
میان، دس����ت اندرکاران یک رسانه باید 
قبل از رس����یدن چنین موقعیتی، تصویر 
روش����نی نس����بت به اقدام����ات و وظایف 
خود در این موقعیت داش����ته باشند. در 
ای����ن میان،حفظ اعتماد عمومی مردم 
به رس����انه ها در ش����رایط تهدید و بحران 
نیز اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، 
شهروندان باید نسبت به پیام هایی که از 
سوی رسانه ها ) با هدایت سازمان پدافند 
غیرعام����ل( جهت مواجهه با بحران و در 
ش����رایط فوری منتش����ر می شود، اعتماد 
ویژه ای داش����ته باش����ند و با پیروی از این 
توصیه ه����ا و پیام ها، مواجهه با بحران را 
کید می شود که  تسریع کنند. در اینجا تا
معموال در بحران ها، رسانه ها ابتکار عمل 
گیرند و مردم و مسئولین  را در دست می 
بیش از گذش����ته نیازش����ان به رس����انه ها 
افزایش می یابد لذا برنامه دفاع غیرعامل 
در رسانه ها به ظرفیت ها و قابلیت های 

حرفه ای باالیی نیاز دارد. 
زیرساخت هایی که باید ایجاد شود

ایجاد بسترها و زیرساخت های رسانه ای 
در مواجهه با بحران های متعدد بالقوه و 
بافعلی که کشور را مورد تهدید قرار می دهد، 
در عصر کنونی یک الزام محسوب می شود. 
ب���ا ای���ن حال الزم اس���ت این منظومه، به 
صورت دقیق و بر اس���اس حساسیت ها و 
مالحظات ظریف ) که ناشی از  کارویژه ها 
و ماموریت ه���ای وی���ژه پدافند غیرعامل 
می باشد( تعریف شود تا بتواند از یک سو 
ماموریت مهم اطالع رسانی عمومی رسانه ها 
را محقق س���ازد و از س���وی دیگر، منجر به 
کنش موثر  افزایش تمرکز، ابتکار عمل و وا
این سازمان و متعلقات آن در مواجهه با 
کنیم که   کید می  ش���رایط بحرانی شود. تا
امروزه رسانه در حکم یک سالح عملیاتی 
و دفاع���ی اس���ت و تضمین پایداری آن در 
شرایط بحرانی نکته بسیار با اهمیتی است 
و فقدان آن می تواند راهبرد های عملیات 
روانی دشمن علیه مردم و دولت را تسهیل 
و عمل���ی س���ازد. بنابراین، رس���انه ها باید 
اهمی���ت و جای���گاه  خود را در این معادله 
پیچیده درک نموده و خصوصا در شرایط 
بحران یا شبه بحران، به کاتالیزور و عاملی 
کننده در مدیریت شرایط خاص  تس���ریع 

تبدیل شوند. 



دکتر شهاب قهرمانی| مشاور فرهنگی 
سازمان پدافند غیرعامل 

ٍة َوِمْن ِرَباِط  وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ
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خداوند در آیه 60سوره مبارکه انفال بر لزوم 
حفظ آمادگی و افزایش توان دفاعی در 
حد ممکن به منظور بازدارندگی دشمن 

کید نموده است. تأ
امروزه احساس می شود مخاطبان 
منبر، تلویزیون و ماهواره در حال 
تبدیل شدن به کاربران شبکه های 
اجتماعی سایبری هستند. استفاده 
روزافزون از فضای مجازی نوین 
سبب شده تا انسان ها بیشتر از 
یکدیگر فاصله بگیرند و ابزارهای 
رسانه ای مجازی را همنشین 
ارتباطات  کاهش  کنند.  خود 
کالمی، وابستگی به ابزارهای 
نوین، جدایی عاطفی و تهدید 
شدن بنیان خانواده برخی از 
دستاوردهای گسترش شبکه های 
اجتماعی مجازی در زندگی روزمره 
است. اما قضیه با ورود اقدامات 
خصمانه و برنامه ریزی شده سلطه 
گران، معاندان وسوجویان تغییر 
گیری  پیدا کرده و منجر به شکل 
جنگی ترکیبی و نوین به نام جنگ 
کی شده است که  شناختی و ادرا
حالت پیشرفته و مدرن جنگ 
نرم، جنگ روانی، جنگ رسانه ای 

و ترکیبی از همه این هاست. باید جنگ 
کی را در زمان فعلی خود  شناختی و ادرا
شناخت و با ارائه راهکارهایی در فضای 
مجازی به مقابله با آن پرداخت و با طراحی 

گام هایی راهبردی، تهدیدات شناختی 
در کشور را مدیریت و کنترل کرد. 

شناخت، پایه ایدئولوژی
کامل و بنیادین جنگ  برای تبیین 
کمی  شناختی، بهتر است موضوع را 
عمیق تر و ریشه ای تر بررسی نماییم تا از 
ابعاد و مختصات آن به صورت جامع تری 
گاه شویم. موضوع را از شناخت شروع  آ

که مفهومی بنیادی بوده و  کنیم  می 
فرایندی است که از بدو تولد انسان شروع 
شده و از طریق حواس، تجربه و تفکر 
باعث بدست آوردن دانش و فهم شده 

و ارتباط معنی داری از جهان پیرامون 
که از  را به بشر ارائه می دهد به طوری 
شناخت جزئی و ارتباط آن در مغز شروع 
شده و تا گسترش  شناخت، ارتباطات و 
تجزیه و تحلیل جهان هستی ادامه پیدا 

می کند. )فرهنگستان 1396( 
کلی به  جهان بینی به معناى نگرش 
هستی و انسان است؛ جهان بینی به 
ما خبر می دهد از ]اینکه[ چه هست و 
چه نیست؟ چه قانونی بر جهان و بر 
کم است؟ چه قانونی بر جامعه  انسان حا
کم است؟ حرکت ها به سوی چه  حا
جهتی است؟ طبیعت چگونه حرکت 
دارد و اصاًل هستی چیست؟ هر طور که 

کنیم ناچار  ما در مورد جهان بینی فکر 
ایدئولوژی ما تابع جهان بینی ما خواهد 

بود. )مطهری 1395(
شهید مطهری)ره( می نویسد: جهان 
بینی به معنی جهان شناسی است نه 
جهان احساسی و به مسئله معروف 
شناخت مربوط می شود، شناخت از 
مختصات انسان است برخالف احساس 
که از مشترکات انسان و سایر جانداران 
است، لذا جهان شناسی نیز از مختصات 
انسان است و به نیروی تفکر و تعقل 
وابستگی دارد. سپس در تعریف 
جهان بینی می فرماید: نوع برداشت 
که حذف یک مکتب  و طرز تفکری 
درباره جهان و هستی عرضه می دارد 
گاه فکری آن مکتب به  زیرساز و تکیه 
گاه،  شمار می رود، این زیرساز و تکیه 
اصطالحًا جهان بینی نامیده می شود. 
همه دین ها و آیین ها و همه مکتب ها و 
فلسفه های اجتماعی، متکی به نوعی 
جهان بینی بوده است. ایدئولوژی ها و 
مکتب ها زاده جهان بینی ها هستند. 
که بایدها و  ایدئولوژی یعنی مکتبی 
کند. مکتبی که  نبایدها را مشخص می 
کند  انسان را به یک هدفی دعوت می 
و برای رسیدن به آن هدف، راهی ارائه 
گوید: چگونه  می دهد. ایدئولوژی می 
باید بود؟ چگونه باید زیست؟ چگونه 

باید شد؟ )همان( 
از دیدگاه استاد شهید مطهری)ره( 
که مجموعه  گرفت  می توان نتیجه 
کات انسان از جهان هستی یا همان  ادرا
شناخت، پایه و اساس جهان بینی است 
و جهان بینی نیز اساس و پایه ایدئولوژی 

هر انسانی خواهد بود. اینجا مسئله 
شناخت و عملکرد مغز و ذهن انسان 
کند و همین  جنبه حیاتی پیدا می 
کات ذهنی مغز انسان از بدو تولد،  ادرا
مبنای رفتار، سبک زندگی و عملکرد وی 
گر بتوان  در طول حیات خواهد بود. حال ا
کات محیطی فرد از دوران  در سامانه ادرا
کودکی، نوجوانی و جوانی و به طور کلی 
در هر زمان دسترسی پیدا کرد و در این 
کات تغییرات مثبت یا منفی ایجاد  ادرا
نمود؛ می توان رفتارها و عکس العمل های 
مورد نظر خود را در شخص انتظار داشت. 
در جنگ پیچیده و ترکیبی-شناختی 
کات محیطی  دقیقا با همین بخش از ادرا

و ذهنی افراد روبرو هستیم که بسیاری 
از قدرت های استعماری، غول های 
اقتصادی، سازمان ها و گروه های مختلف 
کات ذهنی افراد را در  در تالشند تا ادرا
گیرند و اثرات مورد نظر خود را  دست 
کنند و در آینده از ثمره آن بهره  اعمال 

برداری کنند.
ک جنگ شناختی و مدیریت ادرا

جنگ شناختی به معنای هدف قرار دادن 
قوه شناخت عموم مردم و نخبگان یک 
جامعه است که با هدف تغییر هنجارها، 
ارزش ها، باورها، نگرش ها و رفتارها از 
ک و برداشت های  طریق مدیریت ادرا
ذهن است. این نوع جنگ، شکل تکامل 
یافته تر، پیشرفته تر، عمیق تر و وسیع تر 
جنگ روانی است که مبتنی بر جامعه 
شبکه ای )با زیرساخت رسانه های نوین( 
ک و برداشت انجام  بوده و با مدیریت ادرا
ک نیز از  گیرد. )ایمانی 1399( ادرا می 
طریق حواس پنجگانه، دنیای بیرون 
کند و از  را به دنیای درون مرتبط می 
طریق تعدادی فیلترهای ذهنی آنها را 
کند و بعد از معنی دادن به  پردازش می 
آن پیام و تغییر سیگنال ها، یک خروجی 
ک ما از رویدادهاست.  که ادرا داریم 
ک بستگی به داده های خام حسی  ادرا
دارد و مشتمل بر یک فرآیند شناختی 
که در برگیرنده فیلترسازی،  است 
تعدیل یا حتی تغییر این داده های 
خام احساسی برای استخراج حسی 
از آنهاست. به عبارت دیگر، فرایند 
کی چیزی به دنیای حسی اضافه  ادرا
کاهد )باغبانی  می نماید و یا از آن می 
1398(. ادراك  یك فرایند شناختي 

واکسیناسیون عمومی فرهنگی در سطح کشور 
برای مقابله با جنگ شناختی
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پیچیده و بیانگر تصویر منحصر به فرد 
هر کسي از جهان پیراموني است. یك 
نکته بسیار اساسي در فهم ادراك این 
که تفسیر منحصر به فرد افراد از  است 
موقعیت هاي محیطی الزاماً  منطبق با 
واقعیت نیست؛ یعني تفسیر از واقعیت 
با خود واقعیت متفاوت است و افراد در 
جامعه بر مبناي ادراك خود از واقعیت 
کنند نه خود واقعیت. هر  عمل مي 
چقدر شکاف بین ادراك از واقعیت و 
کي  خود واقعیت کمتر باشد صحت ادرا
باالتر است. ادراك ماحصل پردازش 
اطالعات است. در واقع هر فرد به همه 
محرك هاي بیروني به یك اندازه توجه 
کنند  کند. فیلترهاي وي تعیین مي  نمي 
که به چه محرك هایي توجه کند و کدام 
را نادیده بگیرد. بعضي محققان در این 
زمینه اهمیت ویژه اي براي فیلترها 
قائل اند. فیلترهای ذهنی بیش از 
نژاد، جنسیت، ملیت و سن، معرف فرد 
هستند. جنگ شناختی دقیقا از همین 
کات افراد  دستکاری و اعمال نظر در ادرا
شروع می شود.هدف جنگ شناختی 
اثر گذاشتن بر اندیشه ها، نظام باورها، 
ارزش ها، نگرش ها و سبک تفکر عموم 
کی  مردم یعنی دستگاه شناختی و ادرا

آنها طراحی شده  است. 
برای مشخص شدن چیستی و عملکرد 
جنگ شناختی می توان آن را با فرآیند 
آموزش مقایسه کرد؛ آموزش در تالش 
برای هدایت مخاطب به حوزه اندیشه 
و اندیشه ورزی است در حالیکه جنگ 
شناختی به دنبال ساختن افکار و نظریات 
حاضر و آماده برای توده های مردم است. 
آموزش می خواهد به مردم یاد دهد 
چگونه فکر کنند در حالیکه متخصص 
کند  جنگ روانی می خواهد انتخاب 
که مردم به چه چیزی فکر کنند. جنگ 
شناختی بیشتر احساسات و عواطف 
کند از  را هدف قرار می دهد و سعی می 
طریق آن به کاشت شبه اندیشه ها در 
ذهن فرد برسد، در حالیکه آموزش، به 
کات و فعالیت های  دنبال تحریک ادرا
لی و یاد دادن فرآیند  پیچیده استدال

تحصیل تفکر واقعی و اصیل است.
روش های جنگ شناختی

در جنگ شناختی از تمامی ابزارها و 
توانمندی های دیپلماتیک، اطالعاتی، 
اقتصادی و...  به غیر از ابزار نظامی و به 
کارگیری فناوری اطالعات بهره برداری 
می شود. هم چنین از مدل فرماندهی 
کنترل مبتنی بر معماری شبکه ای  و 
استفاده می شود که با تربیت نیروهای 
چابک، انعطاف پذیر و فعال در شرایط 
پیچیده و بحرانی همراه است )مهدی 

نژاد نوری 1396(.
در این نوع جنگ از شیوه هایی استفاده 

کی از پیچیدگی عملکردی  می شود که حا
آن دارد؛ شیوه هایی همچون اعتمادزدایی، 
اعتبارزدایی، مشروعیت زدایی، قداست 
کارآمدنمایی   زدایی، ناامیدسازی و نا
یک کشور و جامعه را به افراد آن جامعه 
کند و در واقع مردم جامعه  تلقین می 
که اصلی ترین سرمایه اجتماعی یک 
کشور هستند را به راحتی نسبت به 
کنند.  کشور خود بدبین می  جامعه و 
امید به آینده را در آن ها از بین می برند 
و مردم نسبت به اعتقاداتشان به چشم 
کنند و حالت رویگردانی  خرافات نگاه می 
اجتماعی به آن ها دست می دهد. 
امروزه بازیگران جنگ شناختی، با تغییر 
گذاره های پایه در ذهن افراد و ساختن 
واقعیت های مصنوعی و مجازی بر 
گذاره های دستکاری  اساس همان 
شده، ساختمان معرفت درونی آحاد 

مردم را تغییر می دهند.
  پدافند شناختی

شما نمی توانید انتظار داشته باشید که 
کسی و یا قدرتی بیرونی جلوی جنگ 
شناختی را بگیرید. برخالف دیگر انواع 
جنگ ها، هنوز برای دو نوع جنگ یعنی 

جنگ نرم و جنگ شناختی، قانون منعی 
کمک یک  کسی به  وضع نشده است. 
جامعه درگیر جنگ شناختی نمی آید. 
مگر اینکه خود جامعه با استفاده از چند 
سالح پیشگیرانه و مقابله ای عملیات 
پدافندی انجام دهد؛ یعنی اقداماتی 
هم چون ارتقای هوش اجتماعی مردم، 
گاه کردن  هدایت و مدیریت افکارعمومی و آ
گلوله های  که مورد اصابت  جامعه ای 
گرفته اند تا از این  جنگ شناختی قرار 

ج شوند.  میدان، پیروز خار
در جنگ شناختی، مهم ترین و 

دلهره آمیزترین قسمت، تلفات 
انسانی آن است. در جنگ 

سخت وقتی یک نفر مجروح 
کشته می شود یک نفر  یا 

کم  ی  د خو جبهه  ز  ا
اما در  خواهد شد، 

جنگ شناختی وقتی یک نفر نسبت به 
اعتقادات و تفکر خود بدبین می شود 
عالوه بر اینکه یک نفر از گروه خودی کم 
گروه دشمن زیاد  شده، یک نفر هم به 

می شود. )ایمانی 1399(
بهترین راه پدافندی برای مقابله با جنگ 
گاهی های اجتماعی،  شناختی، ارتقای آ
فرهنگی، رسانه ای و سیاسی عموم مردم و 
افزایش سطح سواد رسانه ای و هوشیاری 
عمومی در جامعه است. آموزش های 
گیر عموم مردم از کودکان و نوجوانان  فرا
گرفته تا بزرگساالن فعال در مشاغل آزاد در 
شهرها و روستاها همه و همه در معرض 
گلوله های جنگ شناختی هستند و 
بنابراین باید در معرض آموزش های 
گاهسازی فرهنگی و  عمومی و آ
گیرند. در واقع ما  اجتماعی قرار 
کسیناسیون  نیازمند یک وا
عمومی فرهنگی در سطح 
کشور برای مقابله با جنگ 

شناختی هستیم.

 
منابع:

گزینی - فرهنگستان زبان و ادب  - گروه واژه 
فارسی )1396( - فرهنگ واژه های مصوب 

فرهنگستان )جلد 13( - تهران
-  مطهری، مرتضی )1375( - مقدمه ای بر 
جهان بینی اسالمی )دوره شش جلدی( – 

انتشارات صدرا – تهران
-  مطهری، مرتضی )1395( - مجموعه آثار 
شهید مطهری – جلد 13� مسئله شناخت 

- انتشارات صدرا – تهران
- باغبانی، غالمرضا و راستازاده، مسلم)1398( 
کی  ک و فرآیند ادارا - عوامل موثر بر ادرا
در رفتار سازمانی - دومین همایش تدبیر 
مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه 

پایدار - مشهد
- ایمانی، سیاوش )1399( - گروه فرهنگ و هنر سایت 

https://farhangesadid.com - سدید
- مهدی نژاد نوری، محمد و جبار رشیدی، 
مدی  اح و  ن  شعبا  ، تیال و  لی  ع
حاجی آبادی، سید احمد)1396( 
ن و  بنیا نش  ا د ع  فا د بل  متقا ثیر   تأ
آینده - فصلنامه مطالعات  جنگ های 
دفاعی راهبردی - سال پانزدهم- شماره 

76 - تهران
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حس���ین پالیزدار| مشاور رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور 

در حوزه پدافند شناختی
جن���گ ش���ناختی در حقیق���ت نوع���ی 
کات ذهنی افراد  کاری ذهن و ادرا دست 
اس���ت؛ یعنی زمانی که قوه ش���ناخت و 
کات ذهنی عموم مردم و نخبگان  ادرا
ی���ک جامعه باه���دف تغییر هنجارها، 
ارزش ها، باورها، نگرش ها و رفتارها مورد 
ه���دف قرار گیرد ما با جنگ ش���ناختی 
روبرو هستیم. جنگ شناختی برخالف 

جنگ های سخت، از ماهیت انتزاعی و 
ذهنی برخوردار است. شناخت عرصه 
و بازیگران و شیوه ها و تکنیک های آن 
بسیار سخت است. باید جنگ شناختی 
که  را تدریجی، آرام و خزنده دانست چرا
به طور طبیع���ی مخاطب متوجه این 
نمی ش���ود ک���ه ب���ا دریاف���ت اطالع���ات 
هدایت شده و مخلوطی از حق و باطل 
در ح���ال اثرپذیری اس���ت. از همین رو 
از جن���گ ش���ناختی ب���ه عن���وان جنگ 
نامرئی و جنگی با بی نهایت سناریو یاد 

می شود که طیف گسترده ای از علوم را 
گیرد؛ از روانشناسی، فلسفه،  دربر می 
مغز و اعصاب، علوم ارتباطات گرفته تا 

فناوری اطالعات، سینما و...

رسانه؛ ابزار جنگ شناختی
ابزار این جنگ، رسانه است. از روزنامه 
و رادی���و و تلویزی���ون گرفت���ه ت���ا فیل���م، 
اسباب بازی، شبکه های اجتماعی و حتی 
ح روی یک لباس، همگی به نوعی  طر
می توانند ابزار جنگ شناختی باشند 
ک���ه می توانند مفاهیم و پیام های  چرا
طراحی شده ای را به مخاطب منتقل 
کنن���د؛ در دهه ه���ای اخیر، پیش���رفت 
تکنول���وژی ب���ه کم���ک گس���ترش نفوذ 
رس���انه ها آم���ده و آن ه���ا را ب���ه عنصری 
جدایی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل کرده 
است. البته رسانه هم می تواند ظرفیت 
و فرصت ایجاد کند و هم می تواند برای 
تهدید و تخریب باشد. بستگی دارد این 
ابزار در دس���ت چه کس���ی باشد و برای 
چ���ه هدف���ی از آن به���ره بگی���رد. هزینه 
هنگفت کشورهای غربی و عربی برای 
راه اندازی رسانه هایی مثل بی بی سی، 
من  و تو و ایران اینترنش���نال از چش���م 
کسی پوشیده نیست. آیا هدف کمک 
ب���ه مردم ایران اس���ت یا این رس���انه ها 
اهداف مالکان و حامیان مالی خود را 

کنند؟ دنبال می 
موضوع جنگ شناختی در دنیا موضوع 
جدیدی نیست؛ حیله عمروعاص در بر 
س���ر نیزه کردن قرآن در جنگ صفین، 
ب���رای فریب و دس���تکاری ق���وه تحلیل 
ی���اران امیرالمومنی���ن )علیه الس���الم( 

یک���ی از مصادی���ق ای���ن جنگ در صدر 
اسالم است.

 جن���گ  روان���ی، جن���گ ن���رم، تهاج���م 
فرهنگ���ی، جنگ رس���انه ای، جن���گ 
روایت ها، جنگ شبکه های اجتماعی 
و... واژه های���ی هس���تند ک���ه در عی���ن 
تفاوت هایی که با هم دارند، با جنگ 
ش���ناختی در ارتب���اط هس���تند و ب���ا آن 
قرابت مفهومی دارند و به نوعی جنگ 
شناختی، ترکیبی توسعه یافته از همه 
این هاس���ت که با گسترش تکنولوژی 
و توسعه زیرساخت های شبکه ای در 
گران  جهان، به عنوان اولویت اول سلطه 
و قدرت های استعماری قرارگرفته است. 
که نسبت به جنگ سخت، هزینه  چرا
کمت���ر اما اثرگذاری به مراتب بیش���تری 
دارد. درگذش���ته برای فتح یک کشور، 
کردند و امروز  ک آن را تصاحب می  خ���ا
قلب و ذهن مردم آن کشور را مال خود 

کنند. می 

توسل دشمن به جنگ هیبریدی
رویکرد دشمن در سال های اخیر توسل 

 پدافند شناختی 
چگونه محقق می شود؟!
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به جنگ های هیبریدی یا ترکیبی بوده 
است؛ به زبان ساده یعنی اجرای جنگ 
چندوجهی که ممکن است تلفیقی از 
جنگ سایبری، جنگ زیستی، جنگ 
اقتص���ادی، جنگ ش���یمیایی، ایجاد 
ناآرامی و آش���وب، اقدام تروریس���تی یا 
حت���ی اقدام نظامی باش���د. اما عمدتًا 
یکی از عناصر اصلی اقدامات دش���من 
گیری از ظرفیت های جنگ شناختی  بهره 
است. به این معنی که در خرابکاری ها، 
تروره���ا ی���ا در جنگ اقتص���ادی، حتمًا 
پیوس���ت رس���انه ای برای جهت دهی 
به ذهن مخاطبین مختلف پیش بینی 
می شود و تمام رسانه های تحت امر یا 
کار می آورد. البته  همسو با خود را پای 
همیشه نیاز نیست که دشمن دست 
ب���ه طراحی و اج���رای عملیات فیزیکی 
بزن���د، بلک���ه صرفًا با تمرکز بر اش���کاالت 
یا نارس���ایی های داخلی، موج سواری 
گرفت���ه و ذه���ن مخاط���ب را ب���ا  را پیش 
روایت هایی که آمیخته ای از حقیقت 
و دروغ است، تحت تأثیر قرار می دهد. 
پدافن���د غیرعام���ل یعنی دف���اع بدون 
س���الح یا دفاع غیرمسلحانه و سازمان 
پدافند غیرعامل کش���ور متولی هر نوع 
تهدید علیه کش���ور اس���ت که مبتنی بر 
اس���لحه و قابلیت های نظامی نباشد. 
جنگ شناختی یا جنگ رسانه ای هم 
یکی از مصادیق جنگ هایی است که 
کشور ما درگیر آن است و در آن از اسلحه 
و تفنگ و موشک استفاده نمی شود. لذا 
این سازمان درصدد ایجاد یک پدافند 
ش���ناختی در مقابل جنگ ش���ناختی 

دشمن است.

جنگ شناختی و مسئولیت سازمان 
پدافند غیرعامل کشور

عمده مأموریت های سازمان پدافند 
غیرعامل کش���ور متمرکز بر حفظ جان 
م���ردم و س���رمایه های کالن کش���ور از 
گزند دش���منان است. متخصصین امر 
معتقدند مهم ترین و حیاتی ترین دارایی 
و سرمایه کشور افکار عمومی مردم آن 
اس���ت. لذا محوریت مأموریت پدافند 
شناختی بحث افکاری عمومی، ذهن، 
فکر و قلب مردم ایران اس���ت. دفاع در 
ای���ن ح���وزه بای���د مبتنی بر عل���م روز و با 
مشارکت متخصصان و اندیشمندان 
طراحی و با همکاری مردم و مسئوالن 
کشور اجرایی شود، به این معنا که دفاع 
شناختی یک کار جمعی و چندبعدی 

است.
بعضی تهدیدات علیه کشور ما چه در 
ح���وزه نظامی و چه غیرنظامی، بالقوه 
یا محتمل هستند، اما جنگ شناختی 
بالفعل و جاری است. این یک پدیده 
جدید نیست بلکه دهه هاست کشور 

م���ا م���ورد تهاج���م فک���ری، فرهنگ���ی و 
رسانه ای قرار دارد اما امروز پیچیده تر 
ش���ده و دش���من توانسته به نقطه زنی 
برسد. یعنی دیگر صرفًا یک پیام انبوه 
برای عموم افراد جامعه تهیه و منتشر 
نمی شود، بلکه مجموعه ای از پیام های 
مختلف و هم سو حتی توسط کاربران 
گاه به تولید می رسد.  به صورت ناخودآ
گرام  مثاًل بخش کاوشگر )Explore( اینستا
شما نسبت به دوست یا حتی همسرتان 
گزینه ها و پیشنهاد های متفاوتی ارائه 
کند و محتوا بر اس���اس عالیق شما  می 
تنظیم می ش���ود تا ذهن شما را به مرور 
هدایت کند. ذائقه مخاطب که توسط 
 Data( کاوی ی���ا تحلیل اطالعات داده 
Mining( حاصل می شود یک سرمایه 
اساسی در کشور است که به راحتی در 
اختیار دشمن قرار می گیرد و این امکان 
را به او می دهد که با برنامه ریزی بتواند 
این ذائقه را به مرور دست خوش تغییر 

کند و دس���تگاه شناختی یا قوه تحلیل 
افراد را دگرگون کند تا جایی که مقاصد 
دشمن توسط مردم خود کشور تأمین 
شود نه سرباز یا جاسوس آنان در ایران. 
گر اعالم ممنوعیت ورود  به عنوان مثال ا
کسن آمریکایی و انگلیسی توسط رهبر  وا
انقالب که مبتنی بر عقالنیت و یک تجربه 
تاریخی و در راس���تای حفاظت از جان 
مردم اعالم شد را یک پدیده یا ورودی 
به دس���تگاه ش���ناختی اف���راد مختلف 
بدانی���م، خروجی ه���ای متضادی که 
در جامعه رؤیت شد را می توان نتیجه 
تحلیل ه���ای متفاوت دس���تگاه های 

شناختی این افراد توصیف کرد.

الزامات تحقق پدافند شناختی
ما در پدافند شناختی، دفاع را به صورت 
گذاران  الی���ه ای می بینیم. سیاس���ت 
کشور، مسئولین سازمان ها و نهادهای 
ذی ربط، رسانه های جمعی، اساتید و 

معلمان، خانواده ها و حتی خود افراد 
در این موضوع دخیل هستند. نقش 
رس���انه ها در دفاع ش���ناختی از کشور، 
بس���یار پراهمی���ت و بنیادی اس���ت اما 
اصلی تری���ن مرحل���ه دف���اع در مقاب���ل 
تهاجم شناختی دشمن در الیه »دفاع 
فردی« صورت می پذیرد. دفاع فردی 
نیازمند یک قدرت تشخیص و تحلیل 
درست است و زمانی اتفاق می افتد که 
ف���رد اواًل بنی���ه فک���ری، مطالعات قوی 
گاهی از مس���ائل روز داش���ته باش���د،  و آ
ثانی���ًا بتوان���د مس���ائل را از یکدیگر تمیز 
بدهد و ثالثًا مجهز به س���واد رس���انه ای 
ب���وده و تکنیک ه���ا و س���وگیری های 
ش���ناختی را که ابزار دش���من در جنگ 
شناختی اس���ت بشناسد. لذا آموزش 
س���واد رس���انه ای به عم���وم مردم یک 
اقدام کاماًل پدافندی اس���ت و ملت ما 

کند. را از درون مقاوم می 
البته در مورد مسئولین کشور هم باید 
گف���ت آن ها باید اهمیت افکار عمومی 
و اقن���اع آن را درک کنن���د. اینکه برنامه 
کالنی در کش���ور طراحی و پیاده سازی 
شود اما اذهان مردم به درستی در مورد 
آن اقناع نشده باشد، می تواند به کشور 
آسیب وارد کند. افزایش قیمت بنزین 
به خودی خود یک موضوع امنیتی نیست 
اما چنانچه در دوره قبل مشاهده شد 
مسئولین دولتی می توانند با بی توجهی 
به افکار عمومی، پش���ت درهای بسته 
و ب���دون اقناع م���ردم تصمیم بگیرند و 
موضوع را به یک تهدید امنیتی تبدیل 
ک���رده و بس���تر را ب���رای تح���رک دش���من 

محیا کنند.
رهب���ر معظم انقالب در طول س���الیان 
کید  گذش���ته بر اهمیت این موضوع تأ
ویژه داش���ته اند. مث���اًل در رخدادهای 
سال 88 و یا در بازدیدی که از نمایشگاه 
تخصص���ی وزارت دف���اع در س���ال 91 
داش���تند فرمودن���د: »جن���گ آین���ده 
جنگ شناختی است.« شما در همین 
خ 5  بیان���ات اخی���ر رهبر انق���الب در مور
کید ویژه ایش���ان مبنی  مهر 1400 هم تأ
بر اهمیت افکار عمومی، رسانه و ورود 
جوان���ان را می بینید که فرمودند؛ »در 
کننده ای که از صد  قبال حرکت گمراه 
طرف به سمت مّلت ایران سرازیر است 
و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از 
هدف های بزرگ دشمنان ایران و اسالم 
و انقالب اسالمی است و دچار ابهام نگه 
داشتِن افکار و رها کردن اذهان مردم 
و بخصوص جوان ها، »حرکت تبیین« 
کننده ی توطئه ی دشمن است.«  خنثی 
»جوان های عزیز خودتان را آماده کنید، 
به معنای واقعی کلمه خودتان را مجّهز 
گری  کنی���د و در می���دان تبیین و افش���ا

وارد بشوید.«
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غالمرضا منتظری، نماینده مردم 
گرگان و آق قال در مجلس و نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، 
ضمن اشاره به شاخص های افزایش تاب آوری 
گوید: برای مبارزه  جامعه در حوزه فرهنگی می 
با جنگ نرم، باید یک قرارگاه عملیاتی با 
محوریت شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل 
شود و در آن نقش هر وزارتخانه با توجه به 
فعالیت اش تعیین و ظرفیت های آن برای 
گرفته شود.  کار  مقابله با تهدیدات نرم به 
کمیسیون  گفت وگوی نایب رئیس  مشروح 

فرهنگی مجلس شورای اسالمی با ویژه نامه 
عماد را در ادامه می خوانید:

که به نظر در شرایط  یکی از موضوعاتی 
فعلی ضرورت توسعه و پیشرفت جامعه 
است ارتقای تاب آوری ملی به ویژه در 
کشور است. تحلیل  زیرساخت فرهنگی 
و ارزیابی شما از مقوله تاب آوری فرهنگی 

چیست؟!
فرهنگ یک مبحث تدریجی است که به صورت 
کند و به همین دلیل به  متناوب تغییر می 
صورت تدریجی متحول می شود. اولین نکته 

که در موضوع تاب آوری مؤثر است؛ نوع نگاه و 
نگرش است چون بینش ها هستند که مسیر 
کنند. نکته دوم ضریب  حرکت را مشخص می 
گر جامعه نسبت به یک  کنندگی است که ا اغنا
حادثه، خبر و واقعه اغنا شود؛ به همان نسبت 
گر  کند اما ا ضریب تاب آوری افزایش پیدا می 
جامعه نسبت به یک موضوع قانع نشود؛ به 
همان نسبت ضریب استقامت و پایداری 
کند و نکته سوم؛ احساس  کاهش پیدا می 
مسئولیت و ضرورت است. زمانی که جامعه 
کند  نسبت به یک موضوعی احساس نیاز 

حاضر است در آن حوزه از تمام ظرفیت خود 
برای تحقق هدف استفاده کند.

در دوران دفاع مقدس شرایط سختی برای 
مردم وجود داشت اما بینش، نگرش و باور 
جامعه بر این بود که این مسیر باید ادامه یابد 
و رزمندگان قانع شده بودند که برای دفاع از 
کشور باید از تمام هستی خود بگذرند چون 
ضرورت این امر را در اندیشه امام خمینی )ره( 
احساس کرده بودند به همین دلیل میزان 
پایداری و استقامت جامعه در برابر سختی ها 
و مشکالت بیشتر بود. در واقع نوع نگاه مردم 
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گفتگوی عماد با غالمرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

 تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با جنگ شناختی
 با محوریت شورای عالی انقالب فرهنگی



جامعه با تاب آوری و استقامت آن رابطه مستقیم 
دارد. در حادثه کربال، وقتی از حضرت زینب 
)س( پرسیدند: کربال را چگونه دیدی؟ پاسخ 
می دهد چیزی جز زیبایی ندیدم. در ظاهر 
تشنگی، اسارت و از دست دادن عزیزان زیبا 
نیست اما نوع نگاه که همه این سختی ها را 
برای رضای خدا و پیامبر ببیند، این حوادث 
را زیبا جلوه می دهد. مسائل اجتماعی نیز از 

این قاعده مستثنی نیست.
نکته چهارم؛ میزان پایبندی متولیان و مسئوالن 
از کالم تا عمل است. زمانی که مردم ببینند، 
مسئوالن سخن از ساده زیستی در حوزه 
کنند؛ تحمل  فرهنگ دارند و به آن عمل می 
گر  آن برای جامعه هدف راحت تر می شود اما ا
تناقض وجود داشته باشد، جامعه نسبت 
کنش نشان می دهد و به راحتی  به آن وا
که تاب آوری جامعه  نمی پذیرد. موضوعی 
را تحت شعاع قرار می دهد، سوءاستفاده 
کج روی برخی از افراد و مسئوالن جامعه  و 
است که با شعار اعتدال، میان شعار و عمل 
آن ها انطباق وجود ندارد. بی عدالتی با ضریب 
بسیار زیاد تاب آوری جامعه را تحت شعاع 
گر مسئوالن در مسیر اعتدال  قرار می دهد. ا
و عدالت گام بردارند جامعه حاضر است هم 
همراه شود و هم مشکالت را تحمل کند اما 
زمانی که جلوه های بی عدالتی و تبعیض در 
جامعه احساس شود؛ استقامت و تاب آوری 
کند. نکته پنجم آموزش  مردم کاهش پیدا می 
است چون حوزه فرهنگ رابطه معناداری با 
نوع آموزش جامعه دارد. نقش رسانه ها و 
وسایل ارتباط جمعی در تاب آوری فرهنگی 
گر بتوانیم از طریق رسانه ها  بسیار باال است. ما ا
کنیم، به همان  ح را تبیین  ضرورت یک طر
نسبت با اقبال بیشتری از سوی مردم جامعه 
گر با استفاده از ظرفیت  مواجه می شویم اما ا
آموزشی نتوانیم اندیشه ها را با خودمان همراه 
کنیم؛ در مقام عمل تنها هستیم و جامعه 
در مواجهه با آن موضوع و مسئله همکاری 

نخواهد کرد.
به نظر شما اهمیت تاب آوری فرهنگی در 
کشور تا چه میزان احساس  نهادهای 
شده است؟ کدام نهادها بیشترین سهم 
را در ارتقای تاب آوری فرهنگی به خود 

اختصاص داده اند؟
نمی توان همه دستگاه ها را برحسب یک 
کرد. لذا پاسخ من به  معیار و تراز ارزیابی 
صورت معدلی از اقدامات است و نمی خواهم 
تالش های شکل گرفته را نادیده بگیرم. معدل 
شکل گرفته در حد انتظار نیست و باید بیش 
از این تالش کنیم. به خصوص دستگاه های 
حوزه آموزشی، دانشی، بینشی و فرهنگی در 
این زمینه نقش بسیاری دارند. از جمله این 
دستگاه ها می توان به وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت علوم و 
رسانه ملی اشاره کردکه با حوزه دانش و نگرش 
مردم ارتباط مستقیم دارند و نقش بیشتری 
را در همراهی مردم و افزایش ضریب تاب آوری 

کنند. ایفا می 
زمای که حادثه ای در کشور اتفاق می افتد و با 
بحرانی مواجه می شویم؛ مانند سیل، زلزله و 
حوادث غیرمترقبه، شاهد عکس العمل های 
متفاوتی از سوی مردم جامعه هستیم. در 
که حرکت  بحران های اخیر، شاهد بودیم 
و سیل مهربانی  تیم های خیرخواهانه 
را به همراه  مردم، درس های مختلفی 
داشت و انعکاس این رویدادها، نقش تعیین 

کننده ای در تاب آوری، ایثار و استقامت مردم 
به همراه دارد.

در کنار رسانه ملی، سازمان هایی که با حوزه 
فرهنگ عمومی ارتباط دارند، در تاب آوری 
کنند. به خصوص  یفا می  ا نقش مهمی 
وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و 
ارشاد اسالمی که در ارتقای تاب آوری فرهنگی 
پرچمدار هستند. فرهنگ عمومی تفاوت 
بسیاری با سایر فرهنگ ها دارد. همه نهادها 
کیف فرهنگ عمومی  کم و  و سازمان ها در 
کشور نقش دارند به همین دلیل در شورای 
کشور و استان ها، عناصر  فرهنگ عمومی 
مؤثر ملی و بومی مانند نماینده ولی فقیه و 

استانداران حضور دارند.
بخش دیگر فرهنگ، فرهنگ تخصصی است 
کم بر آموزش و پرورش و وزارت  مانند فرهنگ حا
علوم، که در این نوع فرهنگ، بقیه سازمان ها 
سهیم نیستند و کار کامال تخصصی است. به 
تعبیر مقام معظم رهبری، زمانی که فرهنگ 
عمومی اصالح شود؛ جامعه اصالح خواهد 
گر ما به دنبال این مسئله هستیم و  شد. ا
بخواهیم استقامت جامعه را در محورهای 

مختلف افزایش دهیم؛ باید از فرهنگ عمومی 
شروع کنیم.

ارزیابی و تحلیل شما از موضوع جنگ 
شناختی که از طریق ابزار رسانه و فرهنگ 
علیه ملت ایران تحمیل شده چیست و 
چگونه می توان در برابر تهاجمات فرهنگی 

دشمن مقاومت کرد؟
یک بخش جنگ شناختی و اعتقادی، جنگ 
که از طریق فضای مجازی بیشتر  نرم است 
اتفاق می افتد. خصوصیات جنگ نرم، بر 
همگان روشن و آشکار است چون تهاجم 
فرهنگی و جنگ نرم، محدوده جغرافیایی 
کشته های آن  خاصی ندارد. مجروحان و 
خیلی دیده نمی شود و به تدریج سقوط 
جامعه اتفاق می افتد. جنگ سخت دارای 
پزشک و دارو است اما در جنگ نرم، داروی 
مشخصی وجود ندارد. در جنگ نرم، پزشک 
کم داریم و بیمارستان مجهز در  متخصص 
دسترس همگان وجود ندارد. فضای مجازی 
که به تعبیر مقام معظم رهبری رها شده 
است؛ باید مدیریت شود. البته خود فضای 
مجازی ارزشمند است و باید از این ظرفیت 
گاه سازی، به  کنترلی و آ به عنوان یک ابزار 

خوبی استفاده کنیم.
از دیدگاه شما، مهمترین آسیب بخش فرهنگی 

ما که تاب آوری را نشان گرفته، چیست؟
که در باال به آن اشاره  تبعیض و بی عدالتی 
شد؛ به باورهای مردم آسیب می زند و ضریب 
استقامت و پایداری را کاهش می دهد. تجربه 
دفاع مقدس و مدافعان حرم نشان داد مردم 

گر عدالت را احساس کنند در شرایط مختلف  ا
با مسئوالن همراه و همدل هستند. جامعه 
که تشنه  مانند زمین ترک خورده ای است 
گر  عدالت است و به تعبیر امام علی )ع(، ا
عدالت به درستی جاری شود؛ زمین ها سیراب 
خواهد شد و عدالت نقش بسیار مهمی در 

تحریک پذیری مردم دارد.
کند برای مقابله  یجاب می  جنس جنگ نرم، ا
با آن از سالحی همجنس با خودش استفاده 

کنیم. جنگ نرم را نمی توان با ابزار نظامی 
گر  که می خواهند ایفا پاسخ داد و افرادی 
مبارزه در جنگ نرم باشند، باید شناخت و 
مهارت الزم را کسب کنند. شرط دوم آماده 
شدن امکانات و الزامات این نقش آفرینی در 

جنگ نرم است.
کدام از نهادها و  که هر  شرط سوم آن است 
سازمان های فرهنگی و رسانه ای، برای مقابله 
متناسب با آسیب ها و تهدیدات، سناریو و 

نقش عملیاتی داشته باشند.
ما نمی توانیم هر از گاهی پرچم مبارزه با جنگ نرم 
را باال ببریم و در مواقعی هم در این حوزه غفلت 
کنیم. با این رویکرد به جایی نمی رسیم. برای 
مبارزه با جنگ نرم، باید یک قرارگاه عملیاتی با 
محوریت شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل 
دهیم که نقش هر کدام از وزارتخانه ها باتوجه 
به قلمرو و مأموریتش تعیین شود و ظرفیت 
آن مجموعه برای برای مقابله با تهدیدات 
گرفته شود. در این شرایط  جنگ نرم بکار 
باید هر کدام از نهادها و سازمان های دولتی، 
متناسب با وضعیت و استراتژی دشمن، یک 
نقشه راه تعریف کنند تا در مبارزه نرم منفعل 
نباشند. به عبارتی دیگر نباید منتظر ماند تا 
اقدامی علیه کشورمان اتفاق بیفتد باید همراه 
با نقشه راه فعال باشیم تا تاب آوری جامعه 

در شرایط بحران افزایش یابد.
کردید  از اینکه در این مصاحبه شرکت 

سپاسگزارم
من هم برای مجموعه پدافند غیرعامل 

آرزوی توفیق دارم
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  م���ا نمی توانی���م ه���ر از گاهی پرچم مبارزه 
ب���ا جن���گ ن���رم را باال ببری���م و در مواقعی هم 
در ای���ن ح���وزه غفلت کنیم. ب���ا این رویکرد 
به جایی نمی رس���یم. برای مبارزه با جنگ 
ن���رم، باید یک قرارگاه عملیاتی با محوریت 
شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل دهیم 
که نقش هر کدام از وزارتخانه ها باتوجه به 
قلم���رو و مأموریتش تعیین ش���ود و ظرفیت 
آن مجموعه برای برای مقابله با تهدیدات 

جنگ نرم بکار گرفته شود
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سعید سبحانی
تحقیقات همچنان در خصوص 
ماهیت ویروس کوید-19 و مصدر شیوع 
غ از هر نتیجه ای که  آن ادامه دارد. فار
در این باره حاصل شود، بشریت طی 
حدود دو سال اخیر شاهد یک "تهدید 
گیر " علیه موجودیت خود بوده است.  فرا
کوید-19 در  تعداد قربانیان رسمی 
جهان به نزدیک 5 میلیون نفر رسیده و 
پیش بینی می شود این روند همچنان با 
شیبی مالیم تر  ادامه داشته باشد. شیوع 
گسترده کرونا در سرتاسر جهان، بشریت 
را به درک جامع تر و عینی تری نسبت به 
جنگ بیولوژیک رسانده است. اینکه 
یک تهدید بیولوژیک چگونه می تواند 
به اندازه چندین سالح هسته ای 
عمل کند و تعداد زیادی از انسان های 
روی کره زمین را از بین ببرد، آن هم در 
شرایطی که هویت و ماهیت واقعی خود 

را پنهان سازد! 
جنگ بیولوژیک در یک تعریف کلی، 
به  مفهوم استفاده هدف مندازعوامل 
کتری ها،ویروس ها،  بیولوژیک، اعم از با
چ ها، حشرات و  تک یاخته ها،قار
نند  ما ن ها  یآ ه ها د ر و ا فر یا نگل ها ا

توکسین ها به منظور کشتن یا ناتوان 
گیاهان  کردن انسان ها، جانوران یا 
1200 عامل  کنون حدود  است. تا 
زیستی که بالقوه می توانند به عنوان 
جنگ افزار زیستی استفاده شوند 
گرفته اند. بسیاری  مورد مطالعه قرار 
که  از آن ها در محیط زیست طبیعی 
ک و جانوران حضور دارند به  آب، خا
فراوانی یافت می شوند. دامنه عوارض 
این عوامل از آلرژی های خفیف تا 
گیرد. دستکاری ژنتیکی  مرگ را فرا می 
می تواند میزان کشندگی یاناتوان سازی 
این عوامل را بیشتر و درمان آن ها 
را سخت تر و پیشگیری از آن ها را 
غیرممکن سازد.در این معادله، ما با 
ویروس های دست سازی رو به رو هستیم 
که می تواند در محیط آزمایشگاهی 

ساخته و به صورت ناخواسته در 
یک محیط منتشر شود! همچنین 
با ویروس های ترکیبی و دست سازی 
 مواجه هستیم که به صورت عامدانه
 از سوی سازندگان آن و با هدف نابودی 

بشریت انتشار می یابد. 
در قرن بیستم،محوریت جنگ بیولوژیک 
کشورها در تولید یا  بر اساس توانایی 
انباشت سالح های شیمیایی سنجیده 
می شد و پارامترهای دیگر عمال در 
حاشیه قرار داشتند. متناظر با همین 
کنوانسیون بین المللی منع  موضوع، 
جنگ افزارهای شیمیایی مصوب سال 
1972 هرگونه تولید و انبار جنگ افزارهای 
کشور تا  کرد.171  بیولوژیک را ممنوع 
کنوانسیون را  فوریه سال 2015 این 
کرده اند.اما با تنوع و  پذیرفته و امضا 
تکثیر نمادها و مصادیق جنگ بیولوژیک 
در قرن بیست ویکم، ضرورت استفاده از 
فناوری های نوین در مدیریت بحران در 

برابر آنها اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده 
است. در این میان، پدافندغیرعامل به 
عنوان یک راهبرد صلح آمیز و پیشگیرانه 
گونه جنگی قادر است نه  بدون هیچ 
تنها چشم اندازجنگ های جدید به 
ویژهجنگ های بیولوژیکی را زیر نظر 
داشته باشد، بلکه می تواندزیرساخت های 
الزم را برای مقاومت در برابر این نوع 

تهدیدات ایجاد کند. 
 در حوزه جنگ بیولوژیک، الزم است 
 مدیریت بحران را در الیه ها و مراحل

گر  ا  . بکشیم یر  تصو به  مختلفی   
را در چهار مرحله  مدیریت بحران 
کاهش، آمادگی، پاسخ و  پیشگیری و 
بازیابی با توسعه فناوری های جدید 
در زیست شناسی ، پزشکی ، رایانه و 
 شبکه های ارتباطی طبقه بندی کنیم ، 
می توانیم توانایی پدافندغیرعامل خود 
را برای کاهش تأثیرات مخرب آن افزایش 
دهیم. در این معادله، نه تنها روش ها، 
بلکه ساختارهای موجود باید مورد 
بازبینی و دقت قرار گیرد. در مواجهه با 

جنگ بیولوژیک، الزم است ساختار  پویا 
و هوشمندی بر معادالت علمی و پزشکی 
کشور مسلط باشد.  فقدان یک برنامه 
جامع ملی و ساختار سازمانی یکپارچه 
برای مقابله با تهدیدات جنگ های مدرن 
در ضعف سطوح باالتر سیستم پزشکی 
و بهداشتی و همچنین فقدان سیستم 
آموزشی برای پرسنل مراقبت های 
بهداشتی ما به ویژه پزشکان و پرستاران 
و فقدان متخصص تجهیزات و امکانات 
برای مقابله با تهدیدهای جدید و کاهش 
آسیب پذیری برای مقابله با تهدیدهای 
جدید ، به ویژه تهدید جنگ بیولوژیکی، 
معضالت اصلی ما در مواجهه با این نبرد 

محسوب می شود. 
امکان تولید و انتشار ویروس های 

مشابه کوید-19 وجود دارد 
گر فرض کنیم که کوید-19 ، ماهیتی  ا
دست ساز و آزمایشگاهی داشته باشد، 
که با توجه به ساختار  باید بگوییم 
ژنتیکی منحصر به فرد کروناویروس ها 
و همچنین توانایی آنها در تولید مثل 
و انتشار آسان ، ظهور بیماری هایی از 
این دست در آینده نیز محتمل به نظر 
گیری اخیرکووید -19 ،  می رسد. همه 
عالوه بر پیامدهای منفی اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، ورزشی و مذهبی، 
چالش های زیادی را برای بخش 

 شیوع کرونا و دغدغه
  جنگ های بیولوژیک
 در آینده بشریت

 جنگ بیولوژیک در یک تعریف کلی، 
به  مفهوم اس���تفاده هدفمندازعوامل 
، ی ه���ا کتر با ز  ا ع���م  ا  ، ی���ک ژ لو  بیو
چ ه���ا،  ویروس ها،تک یاخته ها،قار
حشرات و انگل هایافراورده هایآن ها 
مانند توکس���ین ها به منظور کش���تن یا 
نات���وان ک���ردن انس���ان ها، جانوران یا 

گیاهان اس���ت

گس���ترده  گی���ری از ش���یوع    نتیجه 
کوی���د-19 در جه���ان این اس���ت که در 
هزاره س���وم ما بای���د خود را برای دفاع 

بیولوژی���ک آم���اده کنی���م

گزارش راهبردی



کرده  مراقبت های بهداشتی ایجاد 
کادر پزشکی،  است: افزایش نیاز به 
افزایش هزینه تجهیزات پیشگیری و 
حفاظت شخصی، هزینه تشخیص 
و درمان بیماران ، نیاز به تخت های 
بیشتر و تخت های تهویه شده و افزایش 
میزان مرگ و میر در جامعه. حتی 
ادامه این روند می تواند هزینه های 
جبران  ناپذیری را به دولت ها و ملتها 
کند. سازمان بهداشت  تحمیل 
ین  تر ال با ز  ا ن  طمینا ا نی  جها
سطح سالمت، عدالت در بخش 
بهداشت، کاهش خطر عوامل 
مرتبط با سالمت و به ویژه 
توسعه زیرساخت های الزم 
برای ریشه کنی بیماریهای 

گیردار را ضروری می داند. وا
گیری ما از شیوع گسترده کوید-19  نتیجه 
در جهان این است که در هزاره سوم ما باید 
کنیم.  خود را برای دفاع بیولوژیک آماده 
کشور احتمااًل بهترین راه  توانمندسازی 
مقابله با چنین بحران هایی است. در 
علوم پزشکی، پیشگیری همیشه در 
اولویت بوده است. بدیهی است که 

کشور منابع انسانی آن است  سرمایه یک 
و حفاظت از سالمت جسم و روح افراد آن 
کشوری  جامعه مهمترین استراتژی هر 
است. در جمهوری اسالمی ایران، عالوه 
برسازمان های نظامی، سازمان های غیرنظامی 
نیز مسئول مدیریت بحران بیوتروریسم در 
قالب پدافندغیرعامل هستند. در همین 
حال، سیستم مراقبت های بهداشتی 
نقش مهمی در مدیریت چنینبحران هایی 
کند. بنابراین، نمی توان در عصر کنونی  ایفامی 
زندگی کرد و تهدیدات بیولوژیک دشمنان 
بشریت را نادیده انگاشت. جهت پیروزی 
در این نبرد، الزم است عالوه بر اطالع کافی 
از ماهیت و اجزای جنگ های بیولوژیک و 
رصد دقیق آنها و آینده پژوهی موثر در قبال 
تهدیدات دست ساز از جمله دستکاری های 
آزمایشگاهی و ژنتیکی با هدف پخش و شیوع 
بیماری های گسترده و جمعی ، تصمیمات 
و اقدامات پیشگیرانه  و موثر را در این حوزه 
تعریف و به کار گرفت. منطقی است که انسان 
مدرن سعی کند راهی برای مقابله با بالیا با 
استفاده از فناوری های جدید بیابد و کشور 
و مردم خود را از مرگ و نابودی نجات دهد 
یا حداقل خسارت را کاهش دهد. در این 
راستا، با افزایش بودجه و تقویت سیستم، 
ارتقای تخصصی دانش مدیران اجرایی در 
زمینه مدیریت پدافندغیرعامل، آموزش 
گاهی مردم و به ویژه آمادگی سیستم  و آ
بهداشت و درمان از نظر پیشگیری ، تشخیص 
و تجهیزات درمانی ، باید سطح توانایی مردم 
را جهت مواجهه با هرگونه خطر مشابه در 

آینده افزایش دهیم.

تی
س

  زی
ند

داف
پ

117
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 
نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400



سردار علی مهدی پور، جانشین قرارگاه 
گوید: کرونا به ما نشان  پدافند زیستی می 
داد هر مدیری نمی تواند فرمانده بحران باشد 
و بنابراین نیازمند تربیت فرماندهانی برای 
مواقع بحران هستیم. مشروح گفت وگوی وی 

با نشریه عماد را در ادامه می خوانید؛
سردار به عنوان سوال نخست! اساسا 
قرارگاه پدافند زیستی، چه ماموریت ها و 

وظایفی را برعهده دارد؟
تعیین سیاستهای کلی مدیریت بحران ها در 
حوزه های مختلف زیستی یکی از اساسی ترین 
وظایف این قرارگاه است. همچنین شناسایی 
نقاط ضعف و آسیب پذیری های حوزه های 
زیستی کشور با همکاری و تعامل دستگاه های 

مرتبط، برعهده ماست. 
همچنین ما وظیفه داریم سناریوهای 
محتمل حوادث و بحران های زیستی را تبیین 
و پیش بینی کنیم. هماهنگی الزم در جهت 
پایش تهدیدات، تهیه دستورالعمل هشدار 
سریع، هماهنگی در جهت شناسایی منطقه 
آلوده و ایجاد محدودیت تردد و اعمال شرایط 
قرنطینه نیز از دیگر عمده وظایف قرارگاه 

پدافند زیستی کشور است.
که در  به نظر می رسد یکی از علومی 
مواجهه با بحران آینده به ما کمک خواهد 
کرد بحث آینده پژوهی است. به نظر شما 
که از نظر مسائل  بحران های آینده ای 
زیستی ممکن است برای کشور به وجود 
بیاید چه شکل و شمایلی خواهند داشت؟ 
آیا ممکن است به عنوان یک حربه و تهدید 
تروریستی استفاده شود باید چه کنیم که 

آماده باشیم؟
گر از آنفلوآنزای اسپانیایی تجربه  بشریت ا
کرونا  گرفته بود نباید در پاندمی  درستی 
اینگونه آسیب می دید. متاسفانه ما به مروز 
کنیم و  زمان یکسری از موارد را فراموش می 
این سبب می شود تا دومرتبه درگیر بحرانی 
مشابه شویم. در بحث پاندمی کرونا نکته بسیار 
مهم این است که ما باید یک آسیب شناسی 
جدی از بیماری داشته باشیم. باید بدانیم 
این آسیب شناسی در چه زمینه هایی باید 
صورت بگیرد. یک بخش در حوزه بیماری 
و ویروس و چرایی و سویه های مختلف 
آن است. بخش دیگر در حوزه راهبری و 
فرماندهی مقابله با بیماری است. آن هم 
باید مورد بررسی قرار گیرد. در زمینه آموزش 
و در حوزه زیرساخت ها و تجهیزات نیز باید 
آسیب شناسی صورت گیرد. پیامدهای ناشی 
از بیماری و اینکه چه حوزه هایی از جمله 
حوزه امنیتی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی 
و هنری و ... را درگیر کرده است نیز نیازمند 
گر این آسیب  شناسی ها به  بررسی است. ا
درستی انجام نشود بحران ناشی از تهدیدات 
زیستی ممکن است در آینده تجربه شود. اما 
با استفاده از این آسیب شناسی ها، می توانیم 
کسب نتایج و اصالح فرایندها و الگوها آینده 

پیش رویمان را متفاوت بسازیم.   

کرونا شکل همه چیز را در دنیا تغییر داد از 
تبادالت مالی گرفته تا ورزش. پول نقد عمال 
ج شد. فعالیت های  از چرخه اقتصاد خار
هنری، سینما و تئاتر دچار اختالل شد. 
گر  کنیم ا کرونا خوب استفاده  گر از تجارب  ا
کنیم  کرونا را تجربه  در آینده بحرانی مانند 
می دانیم که باید راهبردی را در پیش بگیریم 
که حتی برای تغییر رفتار، فرهنگ و نگاه در 
ابعاد جامعه و فعالیت های اجتماعی هم 

برنامه داشته باشیم. 
با توجه به تجاربی که از بحران کرونا کسب 
کردید آیا ساختار پدافند زیستی کشور نیازمند 
گر اینطور است چه تغییراتی  تغییراتی است؟ ا

به نظر شما باید اعمال شود؟ 
کشور  بله! حتما. ساختار پدافند زیستی 
باید مورد آسیب شناسی قرار گرفته و هم در 
سطح ملی، هم استانی و شهرستانی و هم 
دستگاهی مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب 
با نوع پیش بینی ها باید این ساختار بازآرایی 
شود. ساختار براساس استراتژی باید مورد 
بازنگری قرار بگیرد و استراتژی مقابله با یک 
گذاری شود. در  تهدید زیستی باید هدف 
این ساختار ما باید چرخه پدافند زیستی را 
به روزرسانی کنیم. مباحث مرتبط با دیده بانی 
زیستی و مباحث مرتبط با حوزه مصون سازی 
و حوزه فرماندهی و مدیریت یک تهدید. باید 
در زمینه زیرساخت های مناسب با تهدید 
کنیم. نیازمند  زیستی کشور را به روزرسانی 

که باید  شبکه آزمایشگاهی قوی هستیم 
کشاورزی، دام و شیالت،  حوزه سالمت و 
آب، محیط زیست و حوزه غذا و دارو و اقلیم را 
تحت پوشش خود درآورد. این زیرساخت ها 
باید توانایی پیش بینی سناریوهای مختلف 
کنار آن باید بتوانیم  را داشته باشند. در 
در سطوح علمی، منطقه ای، استانی و 
شهرستانی و دستگاهی، آموزش ها، مانورها و 
تمرین های مختلفی را طرح ریزی و عملیاتی 
کنیم. به ویژه در حوزه فرهنگ سازی ، اطالع 
رسانی و آرامش بخشی جامعه در مواجهه با 
تهدیدات زیستی باید بازنگری اساسی شود. 
باید با تعریف راه های اطالع رسانی مطمئن از 
انتشار فیک نیوزها جلوگیری کنیم. آموزش 
در این زمینه به ویژه برای نسل جوان برای 
آمادگی آنها در مواجه با تهدیدات مشابه حائز 
اهمیت است که باید در این زمینه از ظرفیت  
آموزش و پرورش و فضای دانشگاهی کشور 

به بهترین نحوه بهره برداری کنیم.
گذشته اهمیت مرزبانی  کرونا بیشتر از 
کرد. سازمان پدافند  زیستی را مشخص 
غیرعامل و قرارگاه پدافند زیستی اقداماتی 
را در حوزه پدافند زیستی انجام داده اند. 
این اقدامات را تشریح کنید و بفرمایید تا 

چه اندازه عملیاتی شده است؟
گذشته این بود   یکی از ارزیابی های ما در 
که باید به مرزبانی زیستی کشور توجه شود. 
کشور ما با چندین کشور، مرز مشترک دارد. 

برخی از کشورهای همسایه نیز از ظرفیت های 
بهداشتی- درمانی ضعیفی برخوردارند. 
خود آن کشورها با بعضی از کشورها مجاور 
گیردار در آنها  که بیماری های وا هستند 
شیوع بیشتری دارد. از این گذشته کشور ما 
گردشگرپذیر است و ظرفیت های  کشوری 
توریستی- زیارتی زیادی دارد. این بدان معنی 
است که ساالنه شاهد حجم باال و میلیونی 
از تبادالت جمعیتی هستیم. همچنین 
محصوالت مختلف کشاورزی و دامی از جمله 
انواع بذرها در برهه های مختلف به وفور وارد 
کشور شده است. منظور از مرزبانی زیستی 
در واقع حفاظت و حراست از ذخایر زیستی 
و ژنتیکی کشور در مقابله با تهدیدات زیستی 
حتی در حوزه علمی است. بخشی از این 
ظرفیت ها ممکن است به نگهداشت درست 
مرتبط شود که چطور یک ذخیره ژنتیکی را 
در محل و شرایط مناسب نگهداری کنیم. 
بخشی به نحوه ورود و خروج اقالم مختلف 
در حوزه زیستی مرتبط می شود. مجموع 
اینها باعث شد سازمان پدافند غیرعامل 
کشور آئین نامه اجرایی مرزبانی زیستی را با 
کرده و  دستگاه های مختلف کشور تدوین 
توسط کمیته دائمی پدافند غیرعامل تصویب 

و جهت اجرا، ابالغ کند.
 آیین نامه های ابالغی تا چه حد رنگ 

عملیاتی شدن به خود گرفته است؟ 
در عمل خیلی پیش نرفت. شاید بهتر باشد 

گفتگوی عماد با سردار علی مهدی پور جانشین قرارگاه پدافند زیستی کشور

 درس ها و عبرت های کرونا 
در مسیر بازسازی ساختار دفاع زیستی  
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که مرزبانی زیستی اهمیت  اینطور بگویم 
و جایگاهش برای بعضی از دستگاه های 
اجرایی درک نشده است. در حالی که مقررات 
ج  بین المللی در این زمینه داریم. یعنی خار
از مباحث مرزبانی زیستی کشور ما مقررات 
بین المللی سالمت داریم. این یعنی باید 
ظرفیت هایی ایجاد کنید که مشخص شود 
در زمینه های انسان، دام و کشاورزی وقتی 
که تهدیدی کشوری را هدف گرفته است چه 
کارها و فرایندهایی باید طی شود.  نه تنها به 
مرزبانی زیستی بلکه به قوانین بین المللی 
هم خیلی توجه نشد. نکته مهم دیگر خالء 
که  کلیدی این بود  یک فرمانده بود. نکته 
مثال وزارت بهداشت می خواهد مرزبانی 
کند اما  زیستی و مقررات بین المللی را اجرا 
این کار بدون همکاری با سایر دستگاه های 
امکان پذیر نیست. خیلی از دستگاه ها ممکن 
است تبعیت نکنند. بنابراین یک فرماندهی 
در حوزه مرزبانی زیستی نیاز داریم تا هماهنگی 
را بین دستگاه  ها ایجاد کند. به نظرم یکی از 
دالیل عدم اجرای درست مرزبانی زیستی 
همین عدم وجود فرماندهی است. همین االن 
گذرد ما  هم که نزدیک به دو سال از کرونا می 

همچنان در این موضوع ضعف داریم. 
کدام نهاد است.  کز هشدار  متولی مرا
وزارت بهداشت است یا سازمان پدافند 
کشور یا باید سازمان دیگری  غیرعامل 

تشکیل شود؟ 
کنترل و پیشگیری از بیماری  CDC مرکز 
کنترل و مدیریت بیماری هاست. این مرکز 
کشور ما  نیازمند دیده بانی قوی است. در 
ساختاری با چنین مشخصاتی وجود ندارد 
گیر داریم که  یک مرکز مدیریت بیمارهای وا
گی های آن را  گویند ولی ویژ به آن CDC می 
ندارد. یک مرکز CDC باید تمام حوزه های 
دیگر را همچون آب، دام  و کشاورزی را باید 
پوشش  بدهد. حوزه های بیماری های 
گیر و حتی حوزه های بیماری های روحی  غیروا
و روانی را هم باید پوشش بدهد. برداشت 
من این است که باید یک مرکز CDC جامع 
گر الزم است به  در کشور شکل بگیرد. حتی ا
صورت سازمانی کامال مستقل باشد که بتواند 
ارتباطی بین دستگاه های متولی برقرار کند 
و آنها را در حوزه دیده بانی زیستی و قدرت 

تشخیص تقویت کند. 
کرونا را چطور  شما عملکرد ستاد ملی 

کنید؟ ارزیابی می 
در این موضوع حرف بسیار است. ستاد 
کرونا بعد از نزدیک به 2 سال نیازمند  ملی 
بازمهندسی در ساختار، استراتژی و اعضا 
است. نکته مهم این است که ستاد ملی کرونا 
باید به این موضوع به چشم یک تهدید حوزه 
زیستی و امنیتی نگاه کند تا بتواند جامع نگری 
کنیم  داشته باشد. وقتی به گذشته نگاه می 
گیری های این ستاد  این جامعیت را در تصمیم 
نمی بینیم. فرایندها پیش دستانه و تهاجم 
به بیماری نیست. فرایندها رویکرد منفعالنه 

را نشان می دهد. همچنان درمان محوری 
مبناست که همین امر چالش های زیادی 

را برای کشور ایجاد کرده است.
به نظر شما آیا ستاد ملی کرونا توانست از 
ظرفیت های کشور در حوزه های مختلف 

به نحو شایسته بهره ببرد؟ 
به نظر بنده آنطور که باید نتوانست. بسیاری 
ج از ستاد قرار  از گروه های تخصصی عمال خار

گرفتند. سازمان نظام پزشکی و ظرفیت هایی 
که در این حوزه هستند. سازمان نظام 
روانشناسی، انجمن ها و سندیکاهای 

که میشد از  صنفی سازمان هایی هستند 
آنها برای مدیریت مقابله با کرونا استفاده کرد 
که در عمل نقشی بازی نکردند. حوزه های 
که  آموزشی متعدد و ظرفیت هایی داریم 
می شد از آنها استفاده کرد. می توانستیم از 
ج از  ظرفیت متخصصان ایرانی داخل و خار
کشور استفاده کنیم که عمال برنامه ای برای 

آن نداشتیم. 
به نظرشما مهم ترین درس و تجربه ای که 

از بحران کرونا گرفتیم چه بود؟ 
کرونا نشان داد در بسیاری از حوزه ها دچار کمبود 
و خالء هستیم و به آن توجه نکردیم. قوانین مان 
به روز نیستند و بسیاری از ساختارها در برابر 
چنین تهدیداتی پاسخگو نیست. همچنین 
آموزش ها و حتی تجهیزاتمان نیازمند بازنگری 

هستند. حتی ساخت وسازهای بهداشتی 
و درمانی و شبکه سازی ها باید بازمهندسی 
شوند. ارتباط بین حوزه سالمت و سایر 
دستگاه ها باید تقویت و فرماندهان دوران 
کرونا به ما نشان داد  بحران تربیت شوند. 
هر مدیری نمی تواند فرمانده بحران باشد و 
نیازمند تربیت فرماندهان برای مواقع بحران 
گوش بسته از  هستیم. آموختیم چشم و 
سازمان های بین المللی پیروی نکنیم. باید 
آنقدر ساختار و نظام هایمان را قوی کنیم که 
گر توصیه های سازمان های جهانی توسط  ا
مراجع علمی داخلی تایید شد آن را بپذیریم و 
در غیر این صورت آن اقدامی را که به مصلحت 
کشور می دانیم، انجام دهیم. سازمان جهانی 

بهداشت نشان داد در عمل 
راهبر سالمت  نتوانسته 
دنیا باشد. تاخیرهایی 
که البته ممکن  داشت 
است بحث های سیاسی 

پشت آن باشد. هنوز هم 
بسیاری معتقدند سازمان 
بهداشت جهانی با سیاسی 

کاری اعالم پاندمی را عقب 
انداخت و نتوانست پیشدستانه 

به کشورهای دنیا هشدارهای الزم را بدهد 
کسن و تجهیزات  تا مدیریت در حوزه وا

بهداشت فردی انجام شود. حتی در حوزه 
درمان هم خوب عمل نکرد. در عمل خیلی 
از نشریه های معتبر دنیا محلی برای کسب 
و تجارت شدند. این یکی دیگر از چالش ها 
بود. از این رو اصالح، بازمهندسی و بازنگری 
در ساز و کار همکاری با نهادهای بین المللی 
نیز ضروری به نظر می رسد. از شیوه همکاری 

گرفته تا در اختیار قراردادن اطالعات. 
در بحث به خطر افتادن مباحث زیستی 
و ذخایر ژنتیکی، قرارگاه پدافند زیستی 
کار قرار  کشور چه راهبردی را در دستور 

داده است؟
در سال 96 اتفاقی که افتاد دستورالعمل صیانت 
ا  از ذخایر ژنتیکی ابالغ شد. بعد از سال 98 ب
فرامین مقام معظم رهبری و درخواست شورای 
عالی امنیت ملی، سازمان پدافند غیرعامل 
کشور به عنوان عضوی از تیم نظارت بر قانون 
حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، 
قوانین در این حوزه را مورد ارزیابی مجدد 
قرار داد. کار ارزشمندی انجام شد که در آن 
وظایف نظارتی دستگاه های مختلف برای 
حفاظت و صیانت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی 

مورد بازمهندسی قرار گرفت. 
شعار امسال ستاد نکوداشت پدافند 
غیرعامل » پدافند غیرعامل، ایران پایدار« 
است. از نظرشما ایران پایدار از نظر پدافند 

گی هایی دارد؟ زیستی چه ویژ
که بتواند در حوزه  ایران پایدار ایرانی است 
پدافند زیستی به خوبی دیده بانی زیستی را 

که به  انجام دهد. ایران پایدار ایرانی است 
صورت پیش دستانه بتواند تهدیدات زیستی 
کند. ابزار تشخیص مناسب را  را شناسایی 
پیش بینی کند. سناریوی احتمالی تهدیدات 
را طراحی کند. متناسب با این سناریوها خود را 
آماده کند. آماده سازی چه در حوزه مغزافزاری 
و چه در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری. 
ایران پایدار در حوزه زیستی، ایرانی است که 
مرزبانی زیستی داشته باشد. صیانت از ذخایر 
ژنتیکی و زیستی را هم ارتقا بدهد و اقداماتش 
در سطح استانداردهای جهان  باشد. در 
کنیم که انواع تهدیدات  منطقه ای زندگی می 
کند. یکی  در حوزه زیستی کشور را تهدید می 
از مهم ترین تهدیدات تغییرات اقلیمی ما 
است. این تغییرات اقلیمی حتی می تواند 
در آینده روی سبک زندگی ما تاثیر بگذارد. 
باید از این فرصت استفاده کنیم و تا جایی 
که امکان دارد عوامل مضر بر اقلیم را در داخل 
کشور مدیریت کنیم و عوامل مفید را چه در 
حوزه کشاورزی، آب و صنایع و ... گسترش 
بدهیم. امیدوارم کشور به جایگاهی برسد 
که بتواند از همه ظرفیت ها و ثروت هایی که 
در حوزه نیروی انسانی دارد بهره ببرد و این 

جامعیت را گسترش هم بدهد. 
سپاس از اینکه در این مصاحبه شرکت 

داشتید
من هم از شما متشکرم

گر از آنفلوآنزای اسپانیایی   بشریت ا
تجربه درستی گرفته بود نباید در پاندمی 

کرونا اینگونه آسیب می دید

گ���ر از تج���ارب کرونا خوب اس���تفاده   ا
نکنی���م در آین���ده نیز بحرانی مانند کرونا 

را تجربه خواهیم کرد 

  س���اختار پدافند زیس���تی کشور باید 
مورد آسیب شناسی قرار گرفته و هم در 
سطح ملی، هم استانی و شهرستانی و هم 

دستگاهی مورد بازنگری قرار گیرد



ه  یند نما ی  ر یا شهر حسینعلی 
مردم زاهدان از استان سیستان و 
بلوچستان در دوره هفتم، هشتم، نهم 
و دهم  و یازدهم مجلس شورای اسالمی 
کمیسیون بهداشت و  که ریاست  است 
درمان مجلس شورای اسالمی را برعهده 
دارد. برای تبیین سیاست های پدافند 
غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان و 
لزوم توجه به اهمیت پدافند زیستی به 
سراغ این نماینده مجلس شورای اسالمی 
گوی عماد با رئیس  رفتیم که مشروح گفت و 
کمیسیون امنیت بهداشت و درمان مجلس 

را در ادامه می خوانید؛
ساختار دفاع زیستی کشور چقدر در برابر 
گیری ویروسی  حمالت بیولوژیک و همه 
مقاوم است و توجه به مقوله های پیشگیری، 
هشدار و تشخیص در این ساختار چه 
جایگاهی دارد؟ برای ارتقای ساختار 
تشخیص به عنوان گلوگاه پدافند زیستی 

چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
که همواره در برابر  کشوری هستیم  ما 
تهدیدات زیستی قرار داریم و باید برای 
مقابله با این تهدیدات استراتژی های 

که  کنیم. یکی از دالیلی  متناسب وضع 
خیلی موفق نبودیم؛ بی توجهی و غفلت 
مسئوالن به موضوع پدافند غیرعامل در 
کرونا  حوزه زیستی است. ویروسی مانند 
کند و  دنیا را به راحتی دچار مخاطره می 
کشورهایی که در مرحله پیشگیری و افزایش 
تاب آوری زیستی برنامه هدفمند دارند؛ 
کنند. کشور  راحت تر از این بحران عبور می 
ما هم همواره در طول تاریخ بعد از انقالب 
اسالمی در معرض بیوتروریسم بوده که باید 
متناسب با این حمالت، استراتژی های 

پدافندی خودمان را فعال کنیم.
گر در مرحله  در موضوع حمالت ویروسی، ا
پیشگیری نتوانیم بحران را کنترل کنیم، 
در مرحله درمان باید توان مقابله با این 
نوع حمالت را داشته باشیم. ما در زمان 
جنگ هم بمباران های شیمیایی را تجربه 
کرد و  که رزمندگان زیادی را درگیر  کردیم 
مشکالتی برای سالمت جامعه به وجود آورد 
پس باید برای مقابله با این نوع حمالت 
زیستی برنامه عملیاتی داشته باشیم و برای 
گذاری  کنترل بحران های زیستی سرمایه 
کشور باید  کنیم. زیرساخت های درمانی 

زیرساخت های الزم را برای مقابله با هرگونه 
تهدید پیش بینی نشده ای داشته باشند. 
آمادگی در برابر تهدیدات زیستی و مقابله با 
حمالت ویروسی یکی از نیازهای اساسی 
کشور است که در قانون برنامه هفتم توسعه 
باید به صورت جدی تر به این موضوع 
پرداخته شود. بسیاری از مسئوالن هنوز به 
بیوتروریسم و حمالت ویروسی باور ندارند که 
این یک معضل جدی است و باید ضرورت 
توجه به حمالت زیستی به یک باور در میان 

مسئوالن کشور تبدیل شود.
گواری که در اوج اپیدمی  متأسفانه اتفاق نا
کرونا افتاد این بود که ریاست ستاد مقابله با 
کرونا در دولت قبل، به دست کسی بود که 
در موضوعات حساس زیستی غفلت هایی 
کرونا باور  گیری  داشت و به موضوع همه 
قلبی نداشت و یا نسبت به این بحران 
کرد. از جمله غفلت های  بی توجهی می 
کرونا، عدم حضور  ستاد ملی مقابله با 
سازمان ها و ارگان هایی بود که حضورشان 
کرونا ضرورت داشت مثال عدم  در ستاد 
حضور نماینده ای از سازمان پدافند 
کمیتی  غیرعامل کشور به عنوان یک نهاد حا
کامال مشهود بود  کرونا  در جلسات ستاد 
حتی رئیس جمهور قبل بدون توجه به 
نظرات کارشناسان، تصمیمات شخصی 
برای مقابله با این ویروس ناشناخته اتخاذ 
گسترده  که نتیجه آن موج های  کرد  می 

کرونا در کشور بود. 
به نظر شما دالیل حذف سازمان پدافند 
غیرعامل کشور از چرخه مدیریت و کنترل 
ویروس کرونا چه بود و عدم حضور این 
سازمان در جلسات ستاد ملی کرونا چه 

مخاطراتی به همراه داشت؟
کرونا یک پاندمی پیش بینی نشده است که 
گر حضور مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل  ا

کرونا برنامه  ریزی  کشور در جلسات ستاد 
کمک  کنترل این پاندمی  شده بود، به 
کرد چون بنابر سیاست های  زیادی می 
پدافندی برای مقابله با هر نوع ویروسی 
باید به استراتژی های پیشگیرانه توجه 
بیشتری شود و مسئوالن وقت نسبت 
کردند. هزینه  کوتاهی  به این موضوع 
درمان بسیار سرسام آور است و در جنگ 
زیستی نمی تواند به کنترل پاندمی کمک 
کند. دولت سیزدهم باید نسبت به این 
کند و  موضوع حساس، توجه بیشتری 
حضور مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا 
را تصویب کند تا گرفتار موج های بعدی و 

جهش یافته ویروس نشویم.
مسئوالن نظام بهداشت و درمان کشور 
تا چه میزان به موضوع پدافند زیستی 
توجه دارند و آیا جایگاه پدافند زیستی 
به عنوان موضوع پدافندی و پیشگیرانه 

در کشور تبیین شده است؟ 
مسئوالن بهداشت و درمان کشور نسبت 
به پدافند زیستی در حرف اعتقاد دارند 
اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. 
در استانداری های کشور یک مسئول و 
نماینده از سازمان پدافند غیرعامل کشور 
که برای اجرای پروژه های  حضور دارد 
بزرگ نظر تخصصی آن ها اعمال می شود. 
در زمینه بهداشت و درمان هم در برخی 
بیمارستان ها به استراتژی های پدافندی 
توجه می شود اما بیشتر جنبه نمادین 
که در این موضوع اظهار  دارد و افرادی 
کنند خیلی نسبت به پدافند  نظر می 
گاهی ندارند. به  زیستی شناخت و آ
اعتقاد بنده در موضوع پدافند زیستی 
ما به آموزش های گسترده تری نیاز داریم 
تا به اهداف مدنظرمان برسیم باید یک 
رشته دانشگاهی در زمینه پدافند زیستی 
غ التحصیالن آن بصورت  فعال شود که فار
تخصصی روی مقابله با تهدیدات زیستی 

کار کنند.
برنامه های مختلف زیستی و افشای 
حمالت بیولوژیکی آمریکا در کشورهای 
مختلف بخصوص جنوب غربی آسیا چه 
مخاطراتی به همراه داشته و ساختار 
کشورمان چقدر در برابر این  زیستی 

نوع حمالت مقاوم است؟
متأسفانه نیروهای متخاصم آمریکایی در 
جنگ عراق و سوریه سالح های هسته ای 
که  کردند  ضعیف شده ای را استفاده 
نتایج این اقدامات در نسل های بعدی 
کند. این حمالت زیستی علیه  بروز می 
کشورها هم اجرا شد.  مردم بسیاری از 
این حجم از حمالت نشان می دهد که ما 
در موضوع پدافند زیستی باید با برنامه تر 

و جدی تر عمل کنیم.
زیرساخت های کشورمان در برابر حمالت 

 گفت گوی عماد با شهریاری
 رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی

 بازسازی ساختار 
 دفاع زیستی کشور
 در برنامه هفتم توسعه
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زیستی مقاومت مطلوب ندارد و امیدواریم 
شاهد این نوع تهاجمات نباشیم چون 
گیری های  کرونا نشان داد که ما در برابر همه 
ویروسی آسیب پذیر هستیم. علی رغم اینکه 
نیروهای نظامی کشور در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و ارتش با تکیه بر تجربیات 
خود در 8 سال دفاع مقدس، خدمات 
کنترل این اپیدمی انجام  زیادی برای 
دادند اما این موضوع کافی نیست چون 
حمالت شیمیایی در جنگ، با مدیریت 
اپیدمی که همه شهرها و مناطق مسکونی 

کند متفاوت است. را درگیر می 
نیروهای مسلح در کنترل و پایش موج های 

مختلف کرونا چه نقشی داشتند و تا چه 
میزان در مدیریت این پاندمی تاثیرگذار 

بودند؟ 
ح سردار سلیمانی در کشور  تا زمانی که طر
اجرایی نشده بود؛ خیلی از ظرفیت نیروهای 
کنترل این پاندمی استفاده  مسلح برای 
نشد. وزارت بهداشت و درمان نمی تواند 
کرونا موفق باشد  به تنهایی در مقابله با 
گسترده تر شدن این  و شاهد بودیم با 
کار آمدند.  ویروس  نیروهای نظامی پای 
حدود 30 درصد مشکالت حوزه سالمت به 
وزارت بهداشت و درمان مرتبط است و باید 
سازمان های واسطه برای ارتقای سالمت 
که خوشبختانه  کار بیایند  جامعه پای 
نیروهای مسلح، با دستور مقام معظم 
رهبری به صورت جدی فعال شدند و در 
کرونا؛ سپاه، ارتش و نیروی  پیک پنجم 
کمک  کنترل این اپیدمی  انتظامی برای 
کادر درمانی ارگان های نظامی،  کردند و 
برای کنترل این اپیدمی تالش زیادی انجام 
که این موضوع جای تقدیر دارد و  دادند 
مردم نباید فکر کنند که سپاه و ارتش فقط 
زمان جنگ کارایی دارند چون شاهد بودند 
کرونا، جان برکفان  گیری  که در زمان اوج 
نیروهای مسلح، همه تالش خود را برای 
کمک به هموطنان بسیج کردند و آثار مثبت 

آن در جامعه احساس شد.
مل  عا غیر فند  ا پد ن  ما ز سا د  عملکر
کنید  درموضوع کرونا را چگونه ارزیابی می  
و نقش این سازمان در بحث پیشگیری 

از ویروس چیست؟
درخصوص عملکرد سازمان پدافند غیرعامل 
کرونا، برداشت من این است  در موضوع 
که متاسفانه ظرفیت های این سازمان 
به کار گرفته نشد و نیروهای مسلح هم با 
گاهی نسبت به سیاست های پدافندی  آ
به صورت خودجوش اقداماتی انجام 
دادند اما نظرات سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا 

استفاده نشد.
باید سازمان پدافند غیرعامل کشور در ستاد 
ملی مقابله با کرونا حضور جدی داشته باشد 
و نقطه نظرات مسئوالن این سازمان شنیده 
و عملیاتی شود. حضور خودجوش نیروهای 
کافی  کرونا الزم اما  نظامی برای مقابله با 
نیست. متأسفانه مسئله پدافند غیرعامل 
برای بسیاری از مسئوالن هنوز شناخته 
نشده است و باید کارهای رسانه ای بیشتری 
برای تبیین و ضرورت اجرای سیاست های 
پدافندی در میان مسئوالن و مردم انجام 
شود که صداوسیما و رسانه ها باید اهمیت 
و جایگاه پدافند غیرعامل را در میان مردم 
تبیین کنند چون مطالبه گری مردم حرف 
گری کنند  گر مردم مطالبه  اول را می زند و ا
مسئوالن هم مجبورند به سیاست های 
پدافند غیرعامل در پروژه ها و تصمیمات 

حساس توجه کنند.
با تشکر از وقتی که در اختیار نشریه عماد 

قرار دادید.
بنده هم از شما متشکرم.

    برخ���ی از مس���ئوالن هن���وز ب���ه
بیوتروریس���م ب���اور ندارند که این یک 
معضل جدی است و باید ضرورت توجه 
به حمالت زیستی به یک باور در میان 

مس���ئوالن کش���ور تبدیل ش���ود

  ریاس���ت س���تاد مقابل���ه ب���ا کرونا در 
دول���ت قبل، در موضوعات حس���اس 
زیس���تی غفلت های���ی داش���ت و ب���ه 
گی���ری کرونا ب���اور قلبی  موض���وع همه 
نداش���ت و ی���ا نس���بت ب���ه ای���ن بحران 

ک���رد بی توجه���ی می 

گ���ر حض���ور مس���ئوالن س���ازمان      ا
 پدافند غیرعامل کش���ور در جلس���ات 
س���تاد کرون���ا برنامه  ریزی ش���ده بود، 
ب���ه کنت���رل این پاندم���ی کمک زیادی 

ک���رد می 

   آمادگی در برابر تهدیدات زیس���تی 
و مقابل���ه ب���ا حم���الت ویروس���ی یکی 
از نیازهای اساس���ی کش���ور اس���ت که 
در قان���ون برنام���ه هفت���م توس���عه باید 
به ص���ورت جدی ت���ر ب���ه ای���ن موضوع 

پرداخته ش���ود



تلخیص و تنظیم: شهاب الدین حسینی
نظام سالمت از جمله بخش های مهم 
خدمات عمومی دولت ها محسوب می شود 
که ربط وثیقی با کیفیت زیست شهروندان 
دارد. تعاریف متعددی از نظام سالمت 
ارائه شده است با این حال بر اساس تعریف 
سازمان بهداشت جهانی »نظام سالمت 
مجموعه ای است از مردم، سازمان ها و 
منابع که بر اساس سیاست ها و قوانین ملی 
گیرند تا سالمت جامعه  در کنار هم قرار می 
تحت پوشش را ارتقاء دهند«. با توجه به این 
تعریف، تمامی افراد و سازمان هایی که به 
نحوی با سالمت در ارتباط هستند همه در 
گیرند. بنابراین  زیر چتر نظام سالمت قرار می 
مشخص است که ارتباط نظام سالمت با 
زندگی روزمره هر کدام از ما بسیار پیچیده 
و غیر قابل تفکیک خواهد بود. کارکردهای 
نظام سالمت را می تواند در چهار حوزه ذیل 

دسته بندی کرد:
گری شامل آینده پژوهی، سیاست  * تصدی 

گذاری، راهبری، نظارت و...
انسانی،  *توسعه منابع شامل منابع 

تجهیزات، منابع فیزیکی و دانش   
*تامین مالی شامل جمع اوری منابع، 
انباشت و یکپارچه سازی در صندوق های 
بیمه ای و تخصیص آن ها به فعالیت های 

تدارک خدمات
*ارائه خدمت سالمت شامل بهداشت، 
ن،  شکا پز ی  سو ز  ا مت  سال  ، ن ما ر د
پرستاران، تکنسین های اورژانس 115، 
ماماها، متخصصین تغذیه،  دندانپزشکان، 
تکنسین های آزمایشگاهی پزشکی، درمانگران، 
روانشناسان، داروسازان، *متخصصان 
اپتومتری، کارکنان بهداشت عمومی، پزشکان 

سنتی و دیگران به عموم مردم
زه  حو ر  د مل  عا غیر فند  ا پد یف  تعر  

زیستی 
اساسا به مجموعه اقداماتی که بدون بکارگیری 
گرفته شود  سالح و تجهیزات نظامی بکار 
کاهش آسیب پذیری،  و در نتیجه باعث 
افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت 
بحران، تداوم کارکرد فعالیت های ضروری 
و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات 
و اقدامات نظامی دشمن می گردد پدافند 

غیرعامل اطالق می شود. 
ماموریت سازمان پدافند غیرعامل سیاست 
گذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، 
نظارت و راهبری موضوع پدافند غیرعامل 
و دفاع غیرنظامی در چارچوب و در جهت 
تحقق سیاست های ابالغی و فرامین حضرت 
امام خامنه ای و قوانین موضوعه کشور از 
طریق فرهنگ سازی و آموزش عمومی و 
تخصصی، آمادگی و ارتقا مقاومت ملی، 
پایش تهدیدات، طبقه بندی و سطح بندی 
کز و حوزه ها، کاهش آسیب پذیری ها،  مرا
نهادینه سازی اصول، الزامات و مالحظات 
ح  فنی مهندسی پدافند غیرعامل در ذات طر

ها و پروژه های ملی، استانی موضوعی کشور، 
تسهیل مدیریت بحران و تداوم کارکردهای 
ضروری کشور، صیانت و کمک به اداره مردم 
در راستای مصون سازی کشور در برابر انواع 

تهدیدات دشمن است.
اساسا در نظام پدافند غیرعامل هر عنصر 
که موجودیت منافع، امنیت  یا وضعیتی 
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، 

گردد. تهدید زیستی محسوب می 
کلیه  سرمایه ملی زیستی شامل انسان و 
موجودات زنده اعم از حیوان و گیاه و ذخائر 
ژنتیکی موجودات در محدوده مرزهای ملی، 
کی،  منابع زیست محیطی اعم از منابع آبی و خا
کلیه منابعی )غذایی، بهداشتی، دارویی، 
...( 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 تروریسم  زیستی و یا 
حمله  زیستی توسط کشورهای متخاصم، 
سرمایه های انسانی و سرمایه های ملی 
زیستی دچار خسارت و آسیب گردد و ترس 
و وحشت  بر جامعه تحمیل شود؛ به نحوی 

که برطرف کردن آن نیازمند انجام اقدامات 
اضطراری فوق العاده باشد، بحران زیستی 

خ داده است. ر
همچنین امکان تروریسم زیستی به 
معنای استفاده عمدی و سوء، از عوامل 
چ ها و  کتری ها، ویروس ها، قار زیستی )با
وکتورها( و فرآورده های آنها )توکسین ها، 
ژن ها، پریون ها، هورمون ها و موارد مشابه( 
گروه هایی  توسط اشخاص، فرقه ها و 
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 
کشور متخاصم  اقتصادی توسط یک 
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، 
کنترل،  تشخیص، تصمیم و عملیات، 
مدیریت بحران، حفاظت و پیشگیری، 
امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی 
منابع، محدودسازی و رفع آلودگی در برابر 
تهدیدات زیستی است که موجب حفاظت 
از سرمایه های ملی در برابر تهدیدات زیستی 
گردد.  و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها می 
چرخه کامل پدافند زیستی پایش تهدید، 
تشخیص تهدید، هشداردهی، تصمیم و 
عبارات، محدودسازی، رفع آلودگی، امداد 
کسازی و دفن  و نجات، درمان و بازیابی، پا
بهداشتی، مصون سازی، تولید آمادگی و 
ارتقای آن، ارزیابی مجدد و به روزرسانی 
گردد.  اقدامات پدافند زیستی را شامل می 
همچنین باید درنظر داشت تهدیدات 
زیستی ویژگی های خاص به خود را داشته 
و با سایر تهدیدات متفاوت هستند. 
گی های این تهدیدات در  مهمترین ویژ

شکل شماره 1 ترسیم شده است.
نظام  ر  د مل  عا غیر فند  ا پد یف  تعر

سالمت 
که در  با توجه به تعاریف و توضیحاتی 
خصوص ابعاد مختلف نظام سالمت و 
ح شد به طور کلی می  پدافند غیرعامل مطر
تواند سرفصل های مشترک این دوحوزه را 

در چند بخش دسته بندی کرد
* پدافند غیرعامل در سطح راهبردی

*پدافند غیرعامل و منابع انسانی
*پدافند غیرعامل و تاب آوری اقتصادی 

*پدافند غیرعامل در ارائه خدمات سالمت 
)پدافند زیستی (

به تعبیر دقیق تر پدافند غیرعامل در نظام 
گفته  سالمت به مجموعه فعالیت هایی 
گری، توسعه  که در سطوح تولی  می شود 
منابع انسانی، تامین و پشتیبانی مالی و 
ارائه خدمات سالمت ضمن رصد تهدیدات 
و ارزیابی آسیب پذیری های سرمایه های 
نظام سالمت نسبت به ارتقای آمادگی در برابر 
بحران ها از طریق توسعه دانش، گفتمان 
سازی، تشخیص، هشداردهی، تشخیص، 
تصمیم و عملیات، کنترل، مدیریت بحران، 
حفاظت و پیشگیری، بازیابی و بازتوانی 

منابع اقدام می نماید. 

جایگاه پدافند غیرعامل 
در نظام سالمت
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صعوبت اثبات 
تهاجم و منشاء آن

ویژگی 
تهدیدات 

زیستی
امکان بازگشت 

مجدد

تکثیر و انتقال سریع 
عوامل زیستی و 
امکان گسترش 

حمله

امکان پنهان کاری 
در عملیات

کم هزینه بودن 
تهاجم و پرهزینه 
بودن هزینه دفاع

امکان تغییر و 
کنترل تسلیحات 

زیستی



سید محمد مهدی غمامی
 مدیر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

کتاب »حقوق و بحران؛ مطالعه تطبیقی تدابیر 
دولت ها در وضعیت اضطراری کرونا« که با حمایت 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و با رویکرد عملیاتی 
برای تنظیم پیش نویس قانون مربوط به زیور طبع 
در آمده است به بیان محورهای تطبیقی قوانین 
و مقررات مدیریت بیماری کرونا در کشورهای 
مختلف پرداخته است.در ادامه پیش درآمدی 

بر این کتاب را می خوانیم؛
گیر کروناویروس موسوم به کووید 2019،   بیماری فرا
به عنوان یک عامل به شدت تهدیدکننده حیات 
ک  انسانی در سراسر دنیا، تجربه ای بسیار دردنا
برای جامعه و اقتصاد جهانی در اوایل سال 2020 و 
گردد که میلیون ها  در طول این سال محسوب می 
نفر را به کام مرگ کشید، میلیاردها دالر به اقتصاد 
جهان صدمه زد و البته نظام های حقوقی همه 
کشورهای دنیا را کمابیش به چالش کشیده و در 

وضعیت اضطراری قرار داده است.
 این بیماری که سندروم حاد تنفسی است در 188 
کتبر2021( حدود 5  کشور تا اواخر مهرماه 1400 )ا
میلیون کشته و 245 میلیون مبتال در جهان را 
کنون همه امیدها به  درگیر خود کرده است و تا
کنترل و نه درمان قریب الوقوع آن محدود شده 
است. شیوع این بیماری برای اولین بار در 31  
دسامبر سال 2019 در ووهان چین شناسایی 
شد. با شیوع این بیماری، سازمان بهداشت 
جهانی، از 30 ژانویه وضعیت اضطراری عمومی 
بهداشت جهانی و پس از آن همه گیری آنرا در 

11 مارس اعالم کرد. 
کنون جان بیشتر از   در ایران نیز این بیماری تا
125000 را گرفته و بیش از 5.5 میلیون نفر را براساس 

آمارهای رسمی درگیر خود کرده است.
این وضعیت اضطراری مشتمل بر محدودیت های 
کنترل این بیماری و سرایت  متعددی برای 
آن است تا هم جان افراد از مخاطره بیماری 
مصون بماند و هم نظام سالمت از فشار مازاد 
بر توان برای درمان مبتالیان تا حدودی در امان 
بماند. این محدودیت ها البته باید قانونمند 
و با رعایت حقوق بنیادین افراد،آزادی های 
مشروع و اصل تناسب باشد. بنابراین بسیاری 
کشورها سراغ وضع قوانین اضطراری عام یا  از 
کردن قوانین  خاص وضعیت اضطراری یا بروز 

موجود خود رفتند.
چیستی وضعیت اضطراری 

وضعیت اضطراری که از آن به وضعیت اورژانسی 
 )L'état d'exception( یا استثنائی )l'état d'urgence(
یا فوق العاده )L'état d' extraordinaire( نیز تعبیر 
گردد. وضعیتی است برای مهار مخاطرات  می 
قریب الوقوع حکمرانی و بازگرداندن نظم عمومی 

)امنیت، بهداشت و سالمت، و آسایش عمومی( 
کشور.  مستقر برای صیانت از موجودیت یک 
چنانکه در خصوص شرایط مخاطره آمیز بیماری 
کرونا، دولت برای حفظ حق حیات با ماهیت 
ترکیبی )حق مثبت و حق منفی( و تامین حق بر 
محیط ایمن، موظف به تدارک وضعیت اضطراری 
است. به هر حال کرونا یک تهدید جدی علیه 
که آثار بسیار  جان و تداوم حیات بشری است 
گواری را بر حوزه اقتصاد گذاشته است، بنابراین  نا
الزم است تدابیری الزم االجرا برای تدبیر آن در 

قالب قانون تدارک دید.
اهمیت ایجاد یک نظام مدیریت قانونمند

اهمیت پرداختن به این موضوع با توجه به 
مخاطرات شدید این بیماری نسبت به سالمت 
عمومی و وظیفه هر دولتی برای تامین امنیت 
و ایمنی انسانی در کشور به عنوان یک تکلیف 
حقوق بشری و رسالت حقوق برای مهندسی 
پایدار جامعه، امری بدیهی است.بنابراین 

که تدابیر  دولت ها از خالل قواعد الزم اجرا 
گیرانه را اتخاذ کرده اند مصرانه  حقوقی سخت 
گیر(  بدنبال مهار این ویروس پاندومیک )فرا
هستند. اما کدام قوانین و مقررات توانسته اند 
در جهات مختلف از جمله تبعات اجتماعی و 
اقتصادی موفقیت نسبی داشته باشند؟ پاسخ 
به این سوال نیازمند یک مطالعه تطبیقی است. 
به ویژه اینکه در مطالعه تطبیقی هنجاری، 
کشورها را برای  می توان دستاوردهای سایر 
اتخاذ روش های حقوقی کارآمد مورد مطالعه و 
استفاده قرار داد. بنابراین در فرض در نظر گرفتن 
اینکه »مواجهه با بیماری در سطح ملی نیازمند 
الگویی متشکل از اقدامات منسجم، هدفمند 

و مشروع است.« 
کتاب »حقوق و بحران؛ مطالعه تطبیقی تدابیر 
که با  کرونا«  دولت ها در وضعیت اضطراری 
حمایت سازمان پدافند غیرعامل کشور و با رویکرد 
عملیاتی برای تنظیم پیش نویس قانون مربوط 
به زیور طبع در آمده است به بیان محورهای 
تطبیقی قوانین و مقررات مدیریت بیماری کرونا 
در کشورهای مختلف پرداخته است. هرچند 
برخی کشورها، مدیریت این وضعیت را از طریق 
سازوکارهای مستقر در قوانین عادی و یا مقررات 
دولتی و احکام حکومتی صورت داده اند. ولی 
بسیاری از کشورها نیز قوانین وضعیت اضطراری 
و اورژانسی سالمت وضع و به مدیریت اختصاصی 

قانونمند این بحران روی آورده اند.
کشورها نیز با وجود داشتن   در نهایت برخی 
قوانین وضعیت اضطراری برای کنترل بیماری 
کرونا از قوانین این وضعیت استفاده نکرده  و 
از قوانین مدیریت بحران یا پدافند غیرعامل 
بهره برده اند که تبیین این موضوع را در کتاب 
می توانید بخوانید. با این وجود در همه این 

نظام های حقوقی، تدابیری برای مدیریت این 
شرایط در قالب های قانونی طراحی شده است 
که اجماال نظم عمومی و مصالح عامه و حقوق 

کند. شهروندان را توأمان حراسب می 
الزامات حقوقی مداخله دولت در شرایط 

اضطراری سالمت
در شرایط اضطراری به ویژه تهدیدهای زیستی و 
سالمت عمومی هرچند دولت باید مداخله کند 
ولی مداخله دولت مبتنی بر الزامات حقوقی 
که غالب نظام های حقوقی  متعددی است 
مبتنی بر اصول کلی حقوقی، پاسداری از منافع 
ملی، صیانت از حقوق شهروندان و آزادی های 
مشروع، تصمیمات و اقداماتشان را ساماندهی 
کرده و این تنظیمگری در شرایط ناشی از بیماری 
کرونا مبتنی بر مطالعات تطبیقی، مبّین چارچوب 
کنار  که در  ح زیر است  حقوقی مشترکی به شر
توانمندیهای فنی و بهداشتی موجبات موفقیت 
برخی از کشورها را در کنترل و مهار بیماریهای 

گیر  ک و تهدیدات زیستی فرا مسری و خطرنا
کرده است:

الف( رعایت الزامات قانون اساسی بویژه ایجاد، 
اعمال، تداوم و خاتمه وضعیت اضطراری در 

کمیت قانون اساسی؛  پرتوی اصل حا
ب( لزوم قانونگذاری برای ایجاد تکالیف شفاف 
برای همه کنشگران درگیر در وضعیت اضطراری 
مشتمل بر )1( صالحیت مقامات اداری و اجرایی؛ 
)2( نظارت موثر بر قواعد شرایط اضطراری و 
جلوگیری از سوء استفاده از این مقررات بویژه 
ج از مسیر  با رویکرد حل سایر مسائل کشور خار
قانونی عادی ؛ )3( تکالیف مردم بصورت شفاف 

و قانونمند و در دسترس )برخط(؛
بر اساس  کشور  ج( تضمین منابع ژنتیکی 
»قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی 
کشور« )مصوب 1397( و حقوق بنیادین افراد 
بویژه اطالعات ژنی و بیومتریک آنها در پرتوی 
الزامات حریم خصوصی و عدم انتشار آنها یا 
خروج آنها بدون رعایت قواعد حقوقی، ممکن 
است موجبات تهدیدات زیستی علیه ملت و 
شهروندان را فراهم کند. مطابق بند )الف( ماده 
)8( قانون مذکور »دسترسی و بهره برداری ژنتیکی 
ج  بدون رعایت مفاد این قانون و صادرات و خار
ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره 
برداری از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد متولی 
مربوط، به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از 
مجازات های تعزیری درجه )5( و )6( قانون 

مجازات اسالمی است.«؛
د( حمایت موثر مالی، پولی، مالیاتی و تامین 
اجتماعی از تمامی آسیب دیدگان از بیماری و 

شرایط اضطراری بویژه کسب و کارها؛
ه�( ایجاد محدودیتهای متعدد بر اشخاص 
حقیقی تحت تدابیر قرنطینه و اعمال نظارت 

موثر و برخط؛
و( توجه ویژه به آرامش و روان جامعه و جلوگیری 

از تنشهای اجتماعی بین شهروندان؛
ز( تکلیف به تامین دارو و کاالهای بهداشتی و 
مراقبتی، تختهای بیمارستانی، قیمتگذاری 
خدمات خصوصی و نظارت خدمات سالمت 

و درمان.
کسن و نظارت بر  ح( تکلیف به تولید یا خرید وا
کسنهای وارداتی که مشکلی بر سالمت  تامین وا
شهروندان نداشته و حقوق بیماران و شهروندان 
بویژه گروه های حساس و در معرض خطر بیشتر 

تامین و حفاظت شود.
ط( جلوگیری از اعمال تست کلینیکال بر روی 
افراد قبل از طی کردن شرایط قانونی و توضیح 
که ممکن است برای دریافت  شفاف عوارضی 

کسن پدید بیاید. کننده وا
کاالها و نیازهای  ی( نظارت شدید بر بازار 
اساسی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از 
طریق وضع محدودیت و اعمال مجازات های 

موثر و بازدارنده.
ک( تنظیم مقررات مربوط به قرنطینه انسانی، 
کید بر تردد اشخاص مسافر  کاال با تا حیوانی و 
به کشور یا افرادی که بین مناطق پرخطر و کم 

خطر تردد میکنند.
ل( برنامهریزی جهت حفظ شعائر دینی و 
اخالق اجتماعی در قالبهای منطبق با شرایط 

مستحدثه.
م( تدابیر مربوط به مهار حمله زیستی و نحوه 
کامل و  پاسخگویی فوری و توأمان حفاظت 

فوری از شهروندان.
ن( نظارتپذیری قضائی بر تصمیمات و اقدامات 
مقامات اجرایی و امکان مجازات مقامات و 
ماموران متخلف )اعم از فعل یا ترک فعل( یا 
متجاوز به الزامات قانونی و حقوق شهروندان 

و بیماران؛
گیری  نتیجه 

با توجه به الزامات متعدد قانون اساسی از 
جمله اصول )3(، )9(، )20(، )22(، )37( و 
)79( قانون اساسی و ماده )177( آیین نامه 
که  داخلی مجلس، تردیدی وجود ندارد 
سازوکار مدیریت شرایط فوق العاده زیستی 
باید در خالل احکام قانونی جامع رقم بخورد 
و این رویکرد هر چند با برخی الزامات قانون 
مدیریت بحران )شهریور 1398( می توانست 
محقق گردد ولی عدم اهتمام جدی مجلس 
برای تکمیل آن و ضرورت ورود و مداخله 
فوری در شرایط استثنائی حادث، باعث شد 
تا بصورت موقتی، از تدابیر مقررهای ستاد 
کرونا استفاده شود،  ملی مبارزه با بیماری 
تدابیری که از یک سو در اجرا کارآمد نبوده و 
انتقادات جدی از سوی بسیاری از نخبگان به 
آن وارد شده و از سوی دیگر به جهت موردی و 
اقتضائی بودن، برای سایر تهدیدات زیستی، 
قابل استفاده نیست. بنابراین الزم است برای 
مدیریت شرایط موجود و طراحی الگوهای 
برنامه ریزی شده برای پیشگیری و مدیریت 
تهدیدات آتی، همانند تجربه کشورهای دیگر، 
با رعایت بایسته های قانونگذاری به ویژه در 
بند )9( سیاست های کلی نظام قانونگذاری،  

قانون جامعی به تصویب رساند.  
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حقوق و بحران؛ تدابیر دولت ها 
در وضعیت اضطراری کرونا



تهیه و تنظیم: نیلوفر افسانه 
کرونا یکی از نادرترین  شیوع ویروس 
کشور بوده  گذشته در  حوادث در یک سده 
است. ویروسی که با شیوع آن کشور وارد یک 
کنون نیز تلفات انسانی  گیری بزرگ شد و تا همه 
و هزینه های اقتصادی قابل توجهی به کشور 
که  وارد نموده است. یکی از سازمان هایی 
حسب وظیفه خود به ویژه در حوزه پیشگیری 
و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات مسئولیت 
مستقیم دارد سازمان پدافند غیرعامل کشور 
است.این سازمان قریب به یک دهه است که 
در حوزه مقابله با تهدیدات زیستی اقدام به 
تولید اسناد باالدستی، ساختارسازی و ارتقای 
آمادگی از طریق برگزاری رزمایش ها و توسعه 

صنایع بومی مرتبط نموده است.
برای مثال سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
اواخر سال 1396 یعنی دوسال پیش از شیوع 
ویروس کرونا رزمایش پدافند زیستی با محوریت 
مقابله با کرونا را با مشارکت دستگاه های متولی 
کرده بود.  در فرودگاه امام خمینی)ره( برگزار 
این رزمایش هرچند به صورت بخشی در یک 
شرکت فرودگاهی برگزار شده بود اما نشان می 
داد سازمان پدافند غیرعامل کشور تهدید حوزه 
زیستی را شناسایی و تا سرحد برگزاری رزمایش 

نیز پیش رفته است.
کرونا و تشکیل  با این حال با شیوع ویروس 
کرونا این سازمان به  ستاد ملی مقابله با 
کشور در حوزه  عنوان متخصص ترین نهاد 
مقابله با تهدیدات زیستی از چرخه مدیریتی 
کشور حذف شد. متاسفانه همین رویکرد نیز 
باعث شد دانش، تخصص و تجربه مدیریتی 
کشور در حوزه مقابله با تهدیدات زیستی 
کرونا  مورد استفاده قرار نگیرد و ستاد ملی 
بر اساس رویکرد آزمون و خطا جلو رفت. 
گزافی را برای کشور  که هزینه های  رویکردی 
در پی داشت. برای مثال در اسفندماه سال 
1398 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
گفتگویی با خبرگزاری فارس ضمن بیان  در 
انتقاداتی نسبت به رویه کلی کشور در مقابل 
کید دارد که خط مقدم جنگ با کرونا  با کرونا تا
نباید بیمارستان ها باشد و کشور باید به سمت 
یک رویکرد همه جانبه نگر و مبتنی بر بهداشت 
پیش برود. وی می گوید: »شیوع ویروس کرونا 
صرفا در ابعاد بهداشتی و درمانی خالصه نمی 
شود بلکه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، 
رسانه ای، امنیتی، قضایی و ... نیز ستاد باید 
با تشکیل کارگروه های کارشناسی قوی تر وارد 

عمل شود.«
همچنین در همان ایام و درحالی که ستاد ملی 
مقابله با کرونا با ریاست سعید نمکی وزیربهداشت 
وقت برگزار می شد سردار جاللی پیشنهاد داد 
که ستاد ملی کرونا به ریاست رئیس جمهور و 
یا معاون اول و با پشتیبانی اجرایی وزیر کشور 
که بعدها  کند. مساله ای  کمیت  اعمال حا
هم در ریاست ستاد ملی و هم ایجاد قرارگاه 
کشور محقق شد. البته  پشتیبانی در وزارت 
در همان ابتدا نیز سازمان پدافند غیرعامل 

کید داشت که مساله مقابله با تهدید زیستی  تا
کرونا می بایست از طریق ساختار قرارگاه های 

پدافند زیستی استانی پیگیری شود. 
با این حال در شرایط فعلی و با تغییر دولت 
که  دوازدهم این ظرفیت ایجاد شده است 
کارشناسی سازمان پدافند غیرعامل  حضور 
کرونا تقویت شود و مسیر  کشور در ستادملی 
که مورد  اشتباه پایان داده شود. موضوعی 
کید کارشناسان و نمایندگان مجلس  تایید و تا

شورای اسالمی نیز هست.
جانشین سپند: عدم اعتقاد دولت دوازدهم 

به پدافند زیستی به کشور لطمه زد
دکتر احمد کریمی جانشین سازمان پژوهش و 
نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح "سپند" است. وی معتقد است، عدم 
اعتقاد دولتمردان در دولت دوازدهم به مسئله 

پدافند زیستی و استفاده نامناسب از ظرفیت های 
نیروهای مسلح، کرونا را تبدیل به بحرانی کرد 
که هم برای دولت و هم برای مردم هزینه های 
بسیار و جبران ناپذیری برجای گذاشت.  دکتر 
کریمی در گفتگو با عماد در خصوص عملکرد 
سازمان پدافند غیرعامل در حوزه کنترل بحران 
کرونا می  گوید: متاسفانه مسئوالن کشور اجازه 
ندادند این سازمان وارد حوزه های عملی در 
کنترل ویروس کرونا شود و به حق باید  گفت 
این سازمان نتوانست تجربیات  خود را  در این 

بحران پیاده کند.
وی ادامه داد: مسئوالن دولت پیشین وقتی 
دیدند در ماجرای کرونا، سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با دست پر آمده است خواستند ماجرا را 
طوری جلوه دهند که گویی تمام کارها را دولت 
و وزارت بهداشت انجام داده اند. بنابراین 
اجازه ندادند سازمان پدافند غیرعامل وارد 

ماجرا شود.
جانشین سازمان سپند توضیح داد: در ماجرای 
کرونا ما دچار یک دیدگاه صنفی بودیم، دولت 
کند خودش  دوازدهم می خواست ثابت 

می تواند بحران کرونا را مدیریت کند و نیازی 
به نیروهای مسلح ندارد. اما نتایج نشان داد 
کنند و نتیجه  کنترل  که نتوانستند بحران را 
تشدید بحرانی بود که هزینه بسیاری بر دولت 

و مردم تحمیل کرد.
 کریمی درباره تاب آوری کشور در مقابل حمالت 
ویروسی و بیولوژیکی که ممکن است در آینده 
خ دهد، توضیح داد: در این خصوص می توان  ر
به آمارهای فوتی ها در بحران کرونا رجوع کرد. 
سازمان پدافند غیرعامل کشور 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 
که اتفاقا سناریوی آن، مقابله با شیوع  کرد 
گیردار تنفسی و از خانواده  بیماری های وا

کرونا ویروس بود.
گر دولت اجازه می داد از ابتدای  وی اظهار کرد: ا
کرونا، ظرفیت  های نیروهای مسلح به نحوه 
شایسته بهره گرفته شود در بحران کرونا بهتر 

کردیم. چون نیروهای  و موفق تر عمل می 
مسلح برای مدیریت بحران ها ساخته شده اند 
و می توانند به صورت سیستمی در بحران ها 
کشوری ما  کنند. متاسفانه مسئوالن  عمل 
هنوز به ماجرای پدافند زیستی اعتقادی 
ندارند. ما در دوران دفاع مقدس روزانه 65 
کنون  کرونا تا شهید داشتیم ولی از ابتدای 
حدودا 180 کشته به صورت روزانه داشتیم و 
هیچکس از مسئوالن هم به این موضوع توجه 
کند، این خود نشان دهنده عدم توجه  نمی 

مسئوالن به  پدافند زیستی است.
 نماینده مردم تبریز و آذرشهر در مجلس:
تجربیات پدافند غیرعامل استفاده می شد 

کشور این چنین درگیر کرونا نمی شد
احمد علیرضا بیگی نیز در گفت وگو با خبرنگار 
عماد، درباره علت حذف سازمان پدافند 
کنترل  کشور از چرخه مدیریت و  غیرعامل 
قانون  گفت: طبق  کرونا  ع ویروس  شیو
که مجلس آن را در سال 98  مدیریت بحران 
تصویب کرد  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور باید در جلسات مدیریت بحران کشور 

در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی شد

ماجرای تلخ  
یک اشتباه 
استراتژیک

 هزینه هایی که حذف پدافند غیرعامل
 از ستاد ملی کرونا برای کشور در پی داشت
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شرکت داشته باشد و لذا حذف این سازمان از 
جلسات مدیریت و کنترل ویروس کرونا امری 

خالف قانون محسوب می شود.
گر دولتمردان دولت پیشین، به  وی افزود: ا
هشدارهای سازمان پدافند غیرعامل و دیگر 
کارشناسان توجه می کردند قطعا ما چند موج 
سهمگین از این ویروس را تجربه نمی کردیم. 
نماینده مردم تبریز و آذرشهر در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: باید مکانیسمی به وجود 
آید تا دولت ها  موظف باشند در حوزه مدیریت 
بحران از تجربیات و نظرات کارشناسی سازمان 
مهمی همچون سازمان پدافند غیرعامل 
استفاده کنند. زیرا کارشناسان این حوزه سال 
ها در امور مختلف تحصیل کرده اند تا کشور را 

از بروز بحران ها نجات دهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس: حذف پدافند غیرعامل از جلسات ستاد 

ملی مقابله با کرونا اشتباهی بزرگ بود
کمیسیون  بهروز محبی نجم آبادی  عضو 
گفت وگو  برنامه و بودجه و محاسبات نیز در 
با خبرنگار عماد گفت: متاسفانه در کشور ما 
برخی مواقع سیاست هایی اعمال می شود که 
در آنها  خطراتی که در آینده ممکن است کشور 
را تهدید کند در نظر گرفته نمی شود. خصوصا 
وقتی دولتی در حال رفتن است تصمیم هایی 
میگیرد که در حوزه زیستی در سال های آینده 

ممکن است کشور را تهدید کند.
که در حوزه مدیریت  وی افزود: ما دیدیم 
کرونا تصمیم های  مقابله با شیوع ویروس 
غلط باعث شد  بسیاری از شغل ها از بین برود 
و در بازه زمانی خاصی برخی داروها در کشور 
کمیاب شود. در این دوران نیروهای جهادی 
و همچنین نیروهای مسلح سعی کردند از آالم 
مردم بکاهند خصوصا در روزهای اول بحث 
ضدعفونی کردن معابر را در دستور کار قرار دادند 
و عده ای نیز در کنار مبتالیان در بیمارستان 
که این سطح از همکاری و  ها حضور یافتند 

همدردی با قابل توجه بود.
کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد:  عضو 
در مجموع نیروهای مسلح در حوزه کرونا به 
وظیفه خود عمل کردند. آن ها بدون چشم 

داشتی به کمک مردم آمدند.  
محبی گفت: حذف سازمان پدافند غیرعامل از 
جلسات ستاد مقابله با کرونا قطعا تاثیر منفی 
در روند مبارزه با بحران کرونا داشت. دوستان 
کامل  سازمان پدافند به علت داشتن نگاه 
و جامع به مسائل در بحران ها میتوانند در 
مدیریت بحران ها بسیار اثرگذار باشند. حذف 
این سازمان از جلسات ستاد مدیریت بحران 

ویروس کرونا اشتباهی بزرگ بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی 
که می  کسن  کرد: در ماجرای تولید وا اظهار 
توانست فرصتی برای کشور باشد ما دیدم که 
برخی مسئوالن با مردم رو راست نبودند و علت 
کسن را با صداقت به مردم  تاخیر در تولید وا
اعالم نکردند و همین امر باعث شد در فضای 
مجازی این موضوع مورد تمسخر قرار گیرد و 

همین امر باعث سو استفاده دشمنان شد. 
این موضوع به خوبی نشان داد که نظر نگرفتن 
تمامی ابعاد یک موضوع می تواند یک فرصت 

را به راحتی به تهدید تبدیل کند.
گفت: استفاده از ظرفیت های سازمان  وی 
که مسئوالن به  پدافند غیرعامل یعنی این 
تمامی ابعاد یک موضوع توجه داشته باشند تا 
بتوانند به راحتی از تهدید ها فرصت بسازند.
محبی در پایان درباره نقش نیروهای مسلح 
گفت: احداث سریع  کرونا  کنترل بحران  در  
بیمارستان های صحرایی خود نشان دهنده 
عملکرد خوب نیروهای مسلح بود. ما همچنین 
که نیروهای انتظامی توانستند با  دیدیم 
اعمال محدودیت های عبور و مرور نقش 
بسزایی در کنترل ویروس کرونا ایفا کنند. در 
کسیناسیون هم دیدم سپاه و بسیج  بحث وا

و همچنین ارتش تمام امکانات خود را برای 
کسیناسیون در اختیار  تسریع در روند وا

مردم گذاشتند.
معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور: هفت 
کار تخصصی در مقابله با تهدیدات  سال 

ویروسی داشتیم
علی مالزمانی، معاون آموزش و پژوهش 
گفتگو با  کشور نیز در  قرارگاه پدافند زیستی 
خبرنگار ما گفت: سازمان پدافند در دو سال 
کرونا به صورت مستقیم  گذشته در ماجرای 
وارد عمل نشد زیرا از طرف دولت وظیفه ای 
به این سازمان محول نشد. اما در حوزه رصد 
و بررسی شرایط این سازمان به درستی عمل 
کرده است. وی ادامه داد: اما این که نهادهای 
مسئول تا چه حد از توصیه های کارشناسی 
این سازمان بهره برده اند هنوز مشخص نیست 
گفت سازمان پدافند غیرعامل تا  و می توان 
کرونا به  که وظیفه داشته در ماجرای  حدی 

درستی عمل کرده است.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: سازمان پدافند 
از هفت سال گذشته در حوزه مبارزه با بیماری 
های ویروسی کار کرده بود و به نحوه مدیریت و 
مقابله با این نوع بیماری ها تجربه داشت.اما 
در ماجرای کرونا دولت دوازدهم از این تجربه 

ها استفاده ای نکرد.
مالزمانی ادامه داد : سازمان پدافند غیرعامل 
کشور توانسته بود استان ها را آماده کند تا تحت 
فرماندهی استاندار با بیماری های ویروسی 
گر مقابله با ویروس کرونا تحت  مقابله کنند و ا
این نقشه پیگیری می شد ما می توانستیم بهتر 
عمل کنیم. همان طور که می دانید اختیارات 
استاندارها بسیار زیاد است و می توانستند از 
ابتدا تدابیر منسجم تری را برای مبارزه با ویروس 
کار  کرونا در نظر بگیرند. به طور مثال ابتدای 
کامل قرنطینه  باید برخی شهرها به صورت 
که مسئوالن  می شد و ولی متاسفانه دیدیم 
دولت پیشین این کار را انجام ندادند و ویروس 
به تمام کشور سرایت کرد در نهایت هم تعطیلی 
های ناقص و قرنطینه های ناقص باعث شد 

فقط هزینه های کشور افزایش یابد.
معاون قرارگاه پدافند زیستی درباره میزان 
تاب آوری کشور در برابر حمالت بیولوژیکی و 
ویروسی نیز گفت:  ما توانمندی علمی خیلی 

خوبی در این حوزه داریم اما  در بحث ساز و 
کمیت برخی مشکالت  کارهای اجرا و اعمال حا
وجود دارد که امید است در دولت جدید این 

مساله حل و فصل شود.
کرونا در چهارچوب و  گر مقابله با  وی گفت: ا
اصول پدافند زیستی اتفاق می افتاد به نظر می 
آید که ما بهتر می توانستیم موضوع مقابله با 

کرونا را مدیریت کنیم.
 : مجلس ملی  منیت  ا ن  کمیسیو عضو 
ضمانت اجرایی دستورات پدافند غیرعامل 

باید ارتقا یابد
سید احمد آوایی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار ما 
درباره نحوه عملکرد سازمان پدافند غیرعامل 
در موضوع بحران کرونا گفت : این سازمان در 
حوزه هشداردهی به مردم و مسئوالن خوب 
عمل کرده است اما باید کاری کنیم که هشدار 
های این سازمان ضمانت اجرایی داشته 
باشد به طوری که فعالیت این سازمان فقط 

به توصیه دادن ختم نشود.
گر این سازمان توصیه ای  وی افزود: یعنی ا
کرد و مسئوالن به این توصیه های کارشناسی 
کاری برای برخورد با  توجهی نکردند ساز و 

مسئوالن وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی: اعتقاد دارم باید مجلس مصوبه ای 
داشته باشد تا توصیه های سازمان پدافند غیر 

عامل ضمانت اجرایی داشته باشد.
کرونا  گر از اول در ماجرای  آوایی ادامه داد: ا
مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
تصمیم گیری های کالن دست داشتند شاید 

ما تا این حد تلفات جانی نمی دادیم.
وی  گفت: قصد دارم در اولین جلسه کمیسیون 
امنیت ملی درباره اهمیت تصمیم های سازمان 
پدافند غیر عامل صحبت کنم و این موضوع 
را به سرانجام برسانم تا دولت موظف شود در 
جلسات ستاد مبارزه با کرونا نماینده سازمان 
پدافند را عضو کند.   این نماینده مجلس در 
پایان درباره نقش نیروهای مسلح در بحران 
گر مسئوالن از این نیروها درخواست  کرونا گفت: ا
کنند آن ها به موقع در صحنه حضور می یابند و 
در این دو سال ثابت کرده اند که پای کار هستند 

تا به کنترل بحران کرونا کمک کنند. 

   کریمی جانش���ین س���ازمان سپند وزارت 
دفاع: در ماجرای کرونا ما دچار یک دیدگاه 
صنفی بودیم، دولت می خواست ثابت کند 
خودش می تواند بحران کرونا را مدیریت کند 
گر دولت  و نیازی به نیروهای مسلح ندارد.ا
اجازه می داد از ابتدای کرونا، ظرفیت  های 
نیروه���ای مس���لح به نحوه شایس���ته بهره 
گرفت���ه ش���ود در بحران کرون���ا بهتر و موفق تر 

کردیم عمل می 

  علیرض���ا بیگ���ی نماین���ده م���ردم تبری���ز و 
کید  آذرشهر در مجلس  شورای اسالمی با تا
بر اینکه حذف سازمان پدافند غیرعامل از 
جلس���ات ستاد ملی مبارزه با کرونا خالف 
گر از تجربیات سازمان  قانون است گفت: ا
پدافند غیر عامل کش���ور در حوزه مدیریت 
بحران استفاده می شد چند موج سهمگین 

کردیم. کرونا را تجربه نمی 

  محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار 
گفت: حذف س���ازمان پدافن���د غیرعامل از 
جلسات ستاد مقابله با کرونا قطعا تاثیر منفی 

در روند مبارزه با بحران کرونا داشت

  مالزمانی معاون پدافند زیس���تی کشور: 
س���ازمان پدافن���د غیرعام���ل از هفت س���ال 
گذش���ته در ح���وزه مب���ارزه ب���ا بیم���اری های 
ویروسی کار کرده بود و به نحوه مدیریت و 
مقابله با این نوع بیماری ها تجربه داشت.

اما در ماجرای کرونا دولت دوازدهم از این 
تجربه ها استفاده ای نکرد.

  آوای���ی، عض���و کمیس���یون امنی���ت ملی 
مجل���س: دول���ت س���یزدهم بای���د از حضور 
پدافن���د غیرعامل در س���تاد مل���ی مقابله با 

کرونا استقبال کند
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اجالس جهانی غذا در سال 1975 
امنیت غذایی را عرضه کافی مواد غذایی در 
جهان در تمام زمان ها به نحوی که افزایش 
باثبات مصرف و جبران نوسان های تولید 
کند که  و قیمت را موجب شود، تعریف می 
این تعریف مورد نقد اقتصادانانی همچون 
گرفت و بر همین اساس  آمارتیا سن قرار 
بانک جهانی در سال 1986 امنیت غذایی 
را دسترسی تمام مردم طی تمام زمان ها به 
غذای کافی و الزم برای زندگی سالم و فعال 
کرده است. امنیت غذایی یکی از  تعریف 
آرمان ها و اهداف هزاره اعالم شده توسط 
که می تواند  سازمان ملل و فائو می باشد 
زمینه ساز پیشرفت جوامع و دستیابی به 
توسعه پایدار باشد. در حقیقت سیستم 
پایدار غذایی تغذیه را برای همه بدون به 
خطر انداختن پایه های اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی نسل های آینده را فراهم 
کند این سیستم منجر به تولید بهتر،  می 
تغذیه بهتر، محیط بهتر و زندگی بهتر برای 
همه می شود. در سوی دیگر ناامنی غذایی 
سالمت، عزت و اعتماد به نفس، وفاق و 
کشور را زیر سوال  انسجام اجتماعی یک 
می برد و از طریق هدر رفتن منابع کمیاب، 
کشورها را دچار چرخه باطل فقر و گرسنگی 
کند و می تواند تهدیدی همه جانبه  می 
برای امنیت ملی یک کشور قلمداد شود.
در سال های اخیر محرک های مختلفی 
جهان را از چشم انداز پایان دادن به 
گرسنگی و ناامنی غذایی تا سال 2030 دور 
گیر کرونا  کرده اند. این چالش با بیماری همه 
افزایش یافته است. موانعی مانند تنش های 
اقلیمی، خشک سالی، جنگ ها و منازعات 
و رکودهای اقتصادی باعث شده است که 
هدف پایان دادن به گرسنگی بعنوان یکی 
از اهداف هزاره به مخاطره بیفتد و پیشرفت 

چشمگیری حاصل نشود.
 در سال 2020 بین 720 تا 810 میلیون نفر از 
مردم جهان دچار گرسنگی بوده اند تعداد 
گرسنگی در سایه پاندمی  افراد مبتال به 
کرونا افزایش یافته است و نسبت به سال 
گرسنگان  2019 حدود 118 میلیون نفر بر 
جهان افزوده شده است و در سال 2030 
گرسنه در جهان  هم حدود 600 میلیون 
گوترش  وجود خواهد داشت. آنتونیو 
دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست 
سیستم های غذایی در سپتامبر 2021 عنوان 

کرد که غذا می تواند به تسریع اقدامات و به 
کرونا  رهایی سریعتر ما از چنگال بیماری 
کرونا نشان داد  کمک شایانی بکند و نیز 
که سیستم های غذایی بشر تا چه اندازه 

آسیب پذیر و شکننده است.
سوء تغذیه و عدم دسترسی به غذای کافی 
نیز وضعی به مراتب بدتر دارد. در سال 
2020 از هر سه نفر یک نفر در ناامنی غذایی 
بوده است. بخش زیادی از این جمعیت 
متاسفانه کودکان هستند که آثار سوء تغذیه 
بین نسلی تبعات زیانباری را برای توسعه 
جهانی بهمراه خواهد داشت. کشورهای 
به توسعه که بیشتر بار  کمتر توسعه یافته و رو
کشند بالطبع  جمعیت جهان را به دوش می 
گرسنگی و سوء تغذیه  بیشترین رنج را از 
خواهند برد. در واقع پیشران های گرسنگی 
کردن فقر و  کن  که مانع از ریشه  و عواملی 
سوء تغذیه می شوند در آسیا و آفریقا نمود 
بیشتری دارند. بی تردید عامل اصلی 

گرسنگی در جهان به وضعیت کشاورزی، 
کاهش تولیدات نحوه مصرف و هدرفت و 

گردد. اتالف منابع غذایی بر می 
 تولید ناپایدار مواد غذایی و کشاورزی باعث 
تخریب محیط زیست و انقراض گونه ها شده 
است. ضایعات غذایی سیستم مدیریت 
پسماند را تحت فشار قرار می دهد. ناامنی 
کند و بحران آلودگی  غذایی را تشدید می 

سیاره ای را دامن می زند.
گر ضایعات و دورریز  چنانچه به تعبیر فائو ا
کشور تصور  مواد غذایی در جهان را یک 
کنیم این کشور سومین منبع انتشار گازهای 
گلخانه ای در جهان است. ضایعات مواد 
غذایی در جهان طبق گزارش سال 2021 فائو 
حدود 931 میلیون تن و بعبارتی 17درصد 
که  کل تولید مواد غذایی در جهان است 
نزدیک به 570 میلیون تن آن در سطح 
خانوارها ایجاد می شود و میانگین سرانه 
جهانی غذای اتالف شده 74 کیلوگرم در سال 

است با این حال آمارهای جهانی همواره 
کننده بوده و تفاوت بین کشورها را  گمراه 

کنند. به طور دقیق بیان نمی 
 طبق آمارها 45 کشور در جهان از جمله 34 
کشور  کشور آسیایی و 2  کشور آفریقایی 9 
امریکای التین تحت تاثیر تغییرات شدید 
گیری کووید 19 نیازمند  آب و هوایی و همه 
کمک خارجی فوری برای تامین غذا هستند. 
علی رغم اینکه بخش کشاورزی در برابر کرونا 
انعطاف پذیری باالیی از خود نشان داد اما 
طبق برآورد فائو تولید جهانی گندم در سال 
2021 حدود 1 میلیون تن کاهش داشته و 
به 784 میلیون تن رسیده است. هرچند 
کلی غالت پیش بینی میشود از  که تولید 
2769 میلیون تن به 2817 میلیون تن در 
پایان سال 2021 برسد اما تولید محصوالت 
کنش مناسبی ندارد  غذایی و غالت نیز پرا
کاهش تولیدات طبق انتظار  و بیشترین 
مربوط به کشورهای فقیر و کم درآمد است. 
در کشور ما نیز طبق همین گزارش میانگین 
تولید محصوالت کشاورزی در سال 2021 
کاهش خواهد بود. بر مبنای گزارش فوق 
تولید گندم در جمهوری اسالمی ایران از 14 
میلیون تن در سال 2020 به 12.8 میلیون تن 
خواهد رسید این در حالیست که میانگین 
پنج ساله تولید گندم در کشور 14.3 میلیون 
تن بوده است. در تولید برنج نیز از 3.9 
میلیون تن سال 2020 به 3.8 میلیون تن 
کاهش پیدا خواهد کرد و تولید کلی غالت 
از 22.2 میلیون تن به 20.9 میلیون تن 
خواهیم رسید. در کشور ما عالوه بر کاهش 
تولید ضایعات مواد غذایی نیز بسیار باال 
و بر مبنای برخی اظهارنظر ضایعات مواد 
غذایی معادل 50 درصد فروش نفت در 
کشور است. حجم ضایعات مواد غذایی 
در ایران بین 25 تا 35 میلیون تن در سال 

برآورد شده است.
 این حجم باالی اتالف مواد غذایی در کشور 
هم به شیوه تولید و توزیع و هم به الگوی 
گردد که هر دو نیازمند اصالح  مصرف برمی 
کشور  است. ارزش ضایعات غذایی در 
گردد و  ساالنه به 7 تا 8 میلیارد دالر برمی 
غ در این زمینه بیش  سهم گوشت قرمز و مر
که بصورت  از 300 هزار تن در سال است 
ضایعات در فرایند تولید و مصرف از چرخه 
ارزش حذف می شود. در زمینه مصرف نان 
مردم ایران جزو پرمصرف ترین ها هستند. 

ری  که سرانه مصرف ساالنه به طو



نان در جهان 25 کیلوگرم و در ایران 6 برابر 
این مقدار است. در زمینه کشاورزی باید 
گفت در کشور ما همچنان الگوهای سنتی 
کم هستند که تولید با بهره وری  کشاورزی حا
اندک و توام با خسارت به محیط زیست را 
ک در  کنند. وضعیت منابع خا دنبال می 
کننده است. ساالنه 130 هزار  ایران نگران 
هکتار مرتع تخریب، حدود 480 هزار هکتار 
ک در اثر  جنگل نابود . 1.5 میلیارد تن خا
فرسایش از بین می رود. کاهش دائمی سرانه 
کنون در کشور ما  زمین های کشاورزی که ا
حدود 2 هزار متر مربع است باعث فشار بر 
اراضی و بهره برداری بی رویه و خسارت به 
اراضی کشاورزی شده است. در مورد آب نیز 
کننده است.  وضع به همین منوال نگران 
کشور ما حدود یک درصد جمعیت جهان 
را در اختیار دارد اما تنها 0.3 درصد منابع 
آب شیرین جهان به ایران اختصاص دارد 
و میزان بارندگی در آن یک سوم میانگین 
جهانی است با این وجود هدر رفت آب در 
کشور ما حدود 30درصد و در جهان حدود 

10درصد است.
 از طرفی بیش از 90 درصد آب مصرفی 
کشاورزی است.  کشور مربوط به بخش 
کننده تر آنکه بیش از 62 درصد  نکته نگران 
کشاورزی در ایران از  آب مصرفی بخش 
آب های زیرزمینی استحصال می شود و 
کشاورزی حدود 30  راندمان آب بخش 
درصد است. با این اوصاف اصالح الگوی 
کشاورزی بویژه در زمینه مکانیزاسیون و 
تغییر شیوه های آبیاری بسیار مهم است. 
گذاری آب در کشور ما  به عبارتی سیاست 
هم باید به سمت مدیریت بهینه عرضه و 
هم مدیریت تقاضای آب پیش برود. نکته 
دیگر در این خصوص بهره وری پایین بخش 
کشور است. امروزه تقریبا  کشاورزی در 
تمام کشورها به دنبال راهکارهای افزایش 
بهره وری در تولید هستند در همین راستا 
کشور ما نیز قانون افزایش بهره وری  در 
کشاورزی و منابع طبیعی در سال  بخش 
گردید و طبق بند یک آن  1389 مصوب 
دولت مکلف است در راستای تحقق سند 
چشم انداز بیست سالة کشور، سیاست های 
کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی 
اصل 44 قانون اساسی و به موجب این 
قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیالت و 
امکانات ارتقاء بهره وری و اصالح الگوهای 

تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد و در 
تیرماه 1400 نیز دولت سند ارتقای بهره وری 
بخش کشاورزی مطابق با بند الف ماده 5 
قانون برنامه ششم را تصویب کرد. با وجود 
این قوانین و مصوبات به نظر می رسد برای 
تامین امنیت غذایی که یکی از اصلی ترین و 
مهمترین وظایف بخش کشاورزی می باشد و 
تحول در بخش کشاورزی هنوز مسیر طوالنی 
در پیش است و نیازمند اصالح رویکردها 

در بسیاری از زمینه ها هستیم.
 به عنوان نمونه بخش کشاورزی به عنوان 

بخشی که بیش از یک پنجم اشتغال کشور 
را شامل می شود در صورت پیری جمعیت 
که متاسفانه پیش روی کشور قرار دارد با 
مشکالت اساسی روبرو می شود. کشاورزی 
باید بگونه ای تحت توجه و حمایت قرار گیرد 
که جاذبه الزم را برای ورود جوانان داشته 
باشد.سالمندی جمعیت شاغل در این 
بخش وقفه و آسیب جدی به کشاورزی و 
به تبع آن امنیت غذایی وارد نکند. موضوع 
مهم دیگر در ارتباط با امنیت غذایی در 
کشور رشد قیمت سرسام آور محصوالت 
کشور طی  کشاورزی و مواد غذایی در 
که متاسفانه باعث  سال های اخیر است 
که علی رغم وفور مواد غذایی  شده است 
این مواد دور از دسترس بخش وسیعی از 
کشور  که  گیرد و در شرایطی  جامعه قرار 
کند  تورم حدود 45 درصدی را تجربه می 

رشد قیمت مداوم این اقالم امنیت غذایی 
به ویژه اقشار متوسط و پایین جامعه را 
به مخاطره انداخته است و روزانه شاهد 
کی  حذف یک یا چند مورد از اقالم خورا
از سبد غذای خانوار هستیم. باید اضافه 
کرد در مقیاس جهانی نیز طبق گزارش فائو 
شاخص قیمت مواد غذایی در ماه سپتامبر 
سال 2021 نسبت به زمان مشابه در سال 
قبل حدود 33 درصد افزایش داشته است 
که این افزایش بیشتر تحت تاثیر گران شدن 
غالت بوده و در این بین قیمت جهانی 
گندم بیش از سایر محصوالت و حدود   41 

درصد رشد ساالنه داشته است در این باره 
سازمان فائو، بانک جهانی و سازمان ملل 
کرده و هشدارهای جدی در  ابراز نگرانی 
خصوص بروز ناآرامی ها در برخی کشورها 
را داده اند. اما در کشور ما افزایش قیمت ها 
فراتر از این آمارهاست به گونه ای که برخی 
کی از جمله میوه جات از  اقالم پرمصرف خورا
کنون بیش از 100درصد  ابتدای سالجاری تا
افزایش قیمت داشته اند و افزایش قیمت 
برخی مواد غذایی مانند لبنیات حتی ماهانه 
به باالی  30 درصد رسیده است. طبق اظهار 
نظر مقامات و مسئوالن مصرف لبنیات در 
کشور به کمتر از 30 درصد میانگین جهانی 
که قیمت آن  رسیده و مصرف گوشت نیز 
در کشور طی 10 سال گذشته 12 برابر شده 

حد خود در دهه به پایین ترین است 

گذشته رسیده است. همچنین مصرف 
کیلوگرم به 10  کشور از 40  سرانه برنج در 
کیلوگرم رسیده است. این آمارها و سایر آمار 
و ارقام تکان دهنده که امنیت غذایی کشور 
و در نتیجه سالمت کشور در شرایط فعلی 
کرده است باعث شده  را با تهدید مواجه 
ح تقویت امنیت غذایی  است تا مجلس طر
کند  را در شهریورماه سال جاری تصویب 
و هم اینک در انتظار ابالغ از سوی شورای 

نگهبان است.
گیری کرد که  در پایان باید این گونه نتیجه 
امنیت غذایی رکن اساسی پیشرفت و توسعه 

یک کشور محسوب می شود و چنانچه با 
تهدید مواجه شود آثار و تبعات آن در بلندمدت 

کننده و خسارت بار است. نگران 
که  امنیت غذایی در کشور ما در شرایطی 
کند،  کرونا مبارزه می  با بحران بیماری 
کند و از  خشکسالی کم سابقه را تجربه می 
طرفی دیگر تحت تاثیر تحریم های ظالمانه 
و تروریسم اقتصادی قرار دارد شاید یکی از 
کشور باشد و بر  مهمترین موضوعات روز 
همین مبنا باید در زمینه سیاستگذاری، 
نظارت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری  مورد 
توجه و اهتمام جدی همه مسئوالن تقنینی، 

نظارتی و اجرایی کشور قرار گیرد.
 در این راستا برنامه ریزی تامین امنیت غذایی 
باید هم به شکل فوری و کوتاه مدت و هم با 

رویکرد اساسی و بلندمدت انجام گیرد.  
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در مراسمی با حضور سردار غالمرضا 
جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کبری، پدر  کشور، پروفسور محمد اسماعیل ا
پزشکی جامعه نگر ایران و معاونین سازمان، 
آیین معارفه »مشاور عالی ریاست سازمان 
در امور صیانت از ساختار جمعیت، سالمت 

عمومی و پدافند زیستی« برگزار شد.
سردار جاللی، در این آئین با گرامیداشت یاد و 
مقام شهدای انقالب اسالمی و شهدای دفاع 
از وطن و حرم آل اهلل اظهار داشت: پدافند 
غیرعامل به لحاظ راهبردی مجموعه اقدامات 
غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش 
بازدارندگي، کاهش آسیب پذیري، تداوم 
فعالیت هاي ضروري، ارتقاء پایداري ملي و 
تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات 

و اقدامات نظامي دشمن می شود.
وی با بیان اینکه رصد و مقابله با تهدیدات 
انسان ساخت در حوزه اقدامات سازمان 
گفت: در این  پدافند غیرعامل قرار دارد، 
حوزه شاهد دو مولفه اساسی هستیم، 
نخست آن بخش از تهدیدات انسانی که 
ماهیتی نرم افزاری دارد همچون تفکر، 
استراتژی، ساختار، مدیریت و مانند آن. 
مولفه دوم، تهدیداتی با ماهیت سخت 
که مبتنی  افزاری است مانند تکنولوژی 
بر دانش و فناوری است و در دنیای امروز 
شاهد رشد و تغییرات بسیار سریع آنها 
هستیم. یعنی برخالف تهدیدات طبیعی 
که در طول سال های عمر بشر تقریبا بدون 
تغییر است، تهدیدات انسان ساخت سیال 

و پویاست.
اشراف بر تهدیدات انسان ساخت نیازمند 

رصد دائمی است
سردار جاللی با بیان اینکه پویایی و سیال 
بودن تهدیدات انسان ساخت نیازمند یک 
رصد دائمی و وظیفه ذاتی پدافند غیرعامل 
است، تصریح کرد: حوزه اقدام پدافند غیرعامل 
نیز سه سطح کلی راهبردی، عملیاتی و فنی 

و اجرایی را شامل می شود.
گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل  به 
کشور، مقوله جمعیت با توجه به تاثیرات 
کشور،  آمایشی، مدیریت توسعه فضایی 
پایداری، تاب آوری و بازدارندگی جامعه 
جزو مباحث راهبردی پدافند غیرعامل 

محسوب می شود.
شاهد سقوط آبشاری آمار جمعیت در 

کشور هستیم
وی با اشاره به اهمیت سیاست های جمعیتی 
کید کرد: یکی از مهمترین مسائل  در کشور تا
در رصد تهدیدات انسان ساخت، پیدا کردن 
منشا تهدیدات است. برای مثال شاهد 
کشور  سقوط آبشاری آمارهای جمعیتی 
هستیم. این در حالیست که ما در دهه 60 
که ثمره  از رشد جمعیتی برخوردار بودیم 
آن، منابع انسانی و سرمایه نیروی جوان 
که ظرفیت بسیار مناسبی را  کنونی است 

برای توسعه کشور فراهم کرده است. 
خ موالید  پیامدهای تهدیدزای کاهش نر

در کشور
کاهش  وی با اشاره به پیامدهای جدی 
خ موالید در کشور تصریح کرد: متاسفانه  نر
به علت عدم پرداخت درست، علمی و 
راهبردی به این تهدیدات، عمق واقعی 

کنون مشخص نشده است. اما  فاجعه تا
آنچه مشخص است، تغییر ساختار جمعیتی 
کشور در آینده، منشا بحران های بسیاری 
کاهش جمعیت پویا خواهد  از جمله 
کار خارجی را  که وابستگی به نیروی  بود 
اجتناب ناپذیر خواهد کرد که این بحران 
منابع انسانی کمترین عوارض آن در حوزه 
خ رشداقتصادی  کاهش نر اقتصادی، 

ودرامد ملی کشور است.
کشور،  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
تضعیف انسجام، وحدت ملی و اقتدار کشور 
را از دیگر پیامدهای تحقق سیاست های 
کشور دانست و ادامه  کاهش جمعیت 
داد: در حوزه امنیت و بازدارندگی نیز باید 
گفت که اساسا دفاع ما مردم پایه و مبتنی 
بر نیروهای انسانی است و کاهش جمعیت 
کشور  حتما در بعد دفاع و تامین امنیت 

کیدات  اثرگذار است.  وی با اشاره به تا
چندباره رهبر معظم انقالب، بر لزوم چاره 
کلی جمعیت  اندیشی در سیاست های 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حمایت ها 
و تالش های دانشمند متعهدی چون 
ح "جوانی جمعیت  کبری، طر پروفسور ا
و حمایت از خانواده" از سوی نمایندگان 
دلسوز مجلس انقالبی یازدهم در دستور 
یجه  کار قرار گرفت و نهایتًا مصوب شد و به نت

رسید که جای تشکر و قدردانی دارد.
کرد: با توجه به  سردار جاللی تصریح 
ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، با مشورتی که با جناب آقای پروفسور 
کبری داشتیم، قرار شد بازتعریفی را  ا
در موضوع "صیانت از ساختار و جوانی 
جمعیت" ذیل ماموریت های سازمان 

پدافند غیرعامل انجام دهیم. 
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سقوط آبشاری آمار و تغییر ساختار 
جمعیت تهدیدزاست

فرصت محدود اصالح ساختار جمعیت



نیازمند برنامه ملی در حوزه جمعیتی هستیم
گفته سردار جاللی، ما نیازمند برنامه  به 
ملی در حوزه جمعیتی هستیم که وظایف 
و مسئولیت دستگاه ها در آن بازتعریف 
شود. البته بخش زیادی از این وظایف در 
قانون دیده شده است که همین قوانین 
در صورت تصویب می تواند در قالب برنامه 

ملی تعریف شود. 
کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
با اشاره به ظرفیت خوب معاونت ها و 
قرارگاه های این سازمان در زمینه عملیاتی 
گری سیاست های جمعیتی  شدن و مطالبه 
کرد: در  در دستگاه های اجرایی، تصریح 
این زمینه می توانیم از ظرفیت ها و تجارب 
کبری در زمینه پیشبرد  جناب آقای پروفسور ا
اهداف راهبردی سازمان در حوزه صیانت از 

جمعیت به بهترین نحوه بهره ببریم.
فرصت جبران و اصالح ساختار جمعتی 

وجود دارد
کبری نیز در  پروفسور محمد اسماعیل ا
این مراسم با بیان اینکه به دیدگاه بنده، 
در حال حاضر، مقوله تغییر در ساختار 
جمعیت حساس ترین مشکل و معضل 
اجتماعی انسان ساخت در کشور ماست 
اظهار داشت: سالها قبل از تذکر و بیانات 
مقام معظم رهبری در مورد مقوله جمعیت 
در سال 93، تالش هایی از سوی بنده در 
سمت های مختلفی که در وزارت بهداشت 
داشتم صورت گرفت که متاسفانه به علت 

برخی مسائل راه به جایی نبرد. 
کیدات مقام  وی ادامه داد: پس از تا
گرفتم تحقیقی  معظم رهبری، تصمیم 
کشور شخصا  را در مورد شرایط جمعیتی 
انجام دهم. متاسفانه به علت نواقصی 
در سیستم سنجش و آمار، ما در آن زمان 
قدرت تبیین مناسب مسائل را نداشتیم. 
که  این در حالیست که درنامه نگاری هایی 
ازسوی برخی نهادهای مسئول انجام شده 
بود، اعالم کرده بودند که شرایط جمعیتی 
بر اساس سطح جانشینی باروری متعارف، 

مطلوب است.
کبری بابیان اینکه در سال 94 تصمیم  دکتر ا
گرفتم وارد یک مطالعه بین المللی با گروهی 
از دانشمندان جهانی شوم، توضیح داد: در 
طول این مطالعه من متوجه عمق فاجعه ای 
که در ساختار جمعیتی کشورمان در حال رخ 

دادن بود شدم و درنهایت 3 مقاله در ژورنال 
بسیار معتبر لنست به چاپ رسید.

وی با بیان اینکه در طول سال های بعد از 
انقالب متاسفانه سیاست های جمعیتی  
کرد: در مطالعه  وارداتی بوده، تصریح 
جمعیت منطقه )شرق مدیترانه( در 70 
سال گذشته )قبل از 2017( متوجه شدیم 
کاهش روند رشد  که همه منطقه شاهد 
کاهش در ایران  جمعیت بوده ولی این 
ک است که در سال های  ک و دردنا وحشتنا
بعد از انقالب این سقوط وضعیت بدتری 
پیدا کرده بود. همین مطالعات سبب شد 
که در سال 95،  با انتشار مقاله علمی اثبات 
که داده های ایران در زمینه رشد  کردیم 
جمعیت که از سوی دستگاه های متولی 

کشور اعالم می شود اشتباه است. 
کبری متذکر شد: پس از هشدارها  پروفسور ا
پیرامون حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت 
و تغییر ساختار جمعیتی کشور، توانستیم 
اقداماتی درزمینه اصالح سیاست ها و 
ساختارها انجام دهیم ولی متأسفانه اجازه 

عملیاتی شدن به آن داده نشد.
وی با بیان اینکار ترمیم ساختار جمعیتی 
یک راه حل اصلی دارد و آن فرزندآوری است، 

تصریح کرد: متاسفانه دست هایی در کار 
است که هربار با بهانه کردن و بزرگنمایی 
مسائلی حاشیه ای به دنبال انحراف افکار 

عمومی از مسئله اصلی است. 
کاهش قریب به 400 هزار تولد در سه 

سال گذشته
کبری خاطرنشان کرد: با وجود  پروفسور ا
اینکه در 3 سال گذشته قریب به 400 هزار 
کمتر متولد شده است اما معتقدم  نوزاد 
همچنان فرصت محدودی برای جبران و 
اصالح ساختار جمعتی وجود دارد. امیدوارم 
با توجه به ظرفیت های سازمان پدافند 
کشور، بتوانیم منشا اقدامات  غیرعامل 
راهبردی اصالحی در زمینه اصالح ساختار 

جمعیتی باشیم.
در انتهای این برنامه از سوی سردار جاللی، 
حکم مشاور عالی ریاست سازمان پدافند 
غیرعامل کشور "در امور صیانت از ساختار 
جمعیت، سالمت عمومی و پدافند زیستی" 
کبری اعطاشد.  به پروفسور محمد اسماعیل ا

دربخشی از متن این حکم آمده است؛
الهی در تحقق  ود بفضل  انتظار می ر
ماموریت های ذیل که از اهداف بلند کشور 
و دغدغه های مقام معظم رهبری امام 

ج  خامنه ای عزیز )مدظله العالی( و مندر
در تدابیر و سیاست های کلی و باالدستی 
کشور است، به اینجانب مشورت های علمی 

و تخصصی ارائه فرمائید:
کنندگی  • ارتقای ظرفیت نظارتی و هماهنگ 
کشور در مسیر  سازمان پدافند غیرعامل 
توسعه اقدامات کلیه دستگاه های اجرایی 
در حوزه ارتقای سالمت عمومی، پدافند 
زیستی و صیانت از ترکیب و ساختار بهینه 
جمعیت کشور از طریق تدوین برنامه منظم 

و پیگیری مستمر.
• بررسی و تبیین اقدامات هوشمندانه در 
برابر شیوع مصرف و وابسته سازی سبد 
که در  غذایی مردم شریف به محصوالتی 
آنها از فناوری های نوین استفاده شده و 
می تواند بر سالمت عمومی، رشد و ساختار 

جمعیت تاثیر سوء بگذارد.
• دستیابی و استقرار الزامات، ضوابط 
و سازوکارها و نظارت بر اجرای موضوع 
ماده 65 مصوبه مجلس شورای اسالمی 
در خصوص »جوانی جمعیت و حمایت 

از خانواده« و...
الزم به ذکر است، پرفسور محمداسماعیل 
گذار آموزش پزشکی  کبری به عنوان بنیان  ا
جامعه نگر در ایران، در کسوت های استادی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
ریاست انجمن علمی آموزش پزشکی 
ایران، ریاست مرکز تحقیقات سرطان و 
ریاست کارگروه علمی-تخصصی جمعیت 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول 
خدمت است.  وی معاونت وزارت بهداشت 
طی سالیان مختلف، ریاست و تأسیس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مشاورت 
عالی وزرای بهداشت، عنوان مدیر نمونه 
گذاران  جنگ، از مسئولین اصلی و بنیان 
ستاد امداد و درمان جنگ و ازجمله طراحان 
اصلی ساختار بهداشتی جنگ تحمیلی، 
عنوان چهره فرهیخته استان همدان، 
کسب جایزه ملی جمعیت، کسب جایزه 
بین المللی مبارزه با دخانیات و افتخار 
طراحی و اجرای موفقیت آمیز بزرگ ترین 
کسیناسیون کشور )33 میلیون نفر تنها در  وا
کسینه  یک ماه در برابر سرخک و سرخجه وا
کسیناسیون های  شدند( که از بزرگ ترین وا
موفق بین المللی نیز محسوب می شود را 

در کارنامه دارد.
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معاون عملیات قرارگاه پدافند 
کشور معتقد است دلیل  زیستی 
اصلی غافلگیری دنیا در برابر کرونا این 
است که نظام سالمت جهانی استراتژی 
برای مقابله با یک تهدید زیستی نداشت 
گیر  کرد به بیماری های وا و بشر فکر می 
گویدکتر  مسلط شده  است.مشروح گفت و 
محمد کریمی نیا؛ معاون عملیات قرارگاه 
پدافند زیستی کشور با نشریه عماد را در 

ادامه می خوایند؛
کرونا جامعه  بروز و شیوع ویروس 
کرده  وبرو  جهانی را با مشکالتی ر
است، از نظر شما چه عاملی سبب 
شد کرونا به بحرانی زیستی و جهانی 

تبدیل شود؟
باید خصوصیات تهدیدات زیستی را 
بشناسیم. این تهدیدات همیشگی 
منشا  یستی  ز ت  ا ید تهد  . هستند
چندگانه دارند و مرزنمی شناسند. 
برای اینکه با مفهوم منشا چندگانه 
آشنا شویم همین کافیست که بدانیم 
گیردار بین  75 درصد بیماری های وا
انسان و دام مشترک است. در مورد 
کرونا هم اوایل شیوع گفته می شد که 

از خفاش منتقل شده است. ماجرای 
که به  بیماری وقتی متفاوت می شود 
دید تهدید بخواهیم به آن نگاه کنیم. 
اما علت اینکه این بیماری به پاندمی 
که  تبدیل شد برداشت من این است 
کاری هایی بوده است  به دلیل مخفی 
گرفته است. تاخیر  که در ابتدا صورت 
گسترش بیماری را به  گزارش دهی  در 
دنبال داشته است. خصوصا که بیماری 
هوابرد است. وقتی بیماری هوابرد است 
به سادگی قابل انتشار از یک کشور به 
کشور دیگر است. دقیقا به همین دالیل 
تبدیل به بحران زیستی شد. اولین اتفاقی 
که در چین شناسایی  که افتاد زمانی 
شد تا مدت ها اعالم نشد و دقیقا در 
این ایام مسافرت های زیادی اتفاق 
گسترش بیماری  افتاد و همین منشا 
شد. چون هوابرد هم بود به سادگی 
با یک پرواز از کشور مبدا به کشورهای 

دیگر منتقل شد.
شته  گذ هه  د چند  ر  د ن  جها ر  د
پیشرفت های شگرفی در حوزه 
دانش پزشکی داشته ایم، اما با این 
وجود حتی در کشورهای پیشرفته هم 

کرونا تبدیل به یک بحران زیستی در 
ابعاد مختلف شد، چرا پیشرفت های 
دانش پزشکی نتوانست جلوی چنین 

بحرانی را بگیرد؟ 
یکی از دالیل به نظرم این است که دنیا 
گیردار  کرد به بیماری های وا تصور می 
مسلط شده است. به عبارت بهتر 
سهل انگاری صورت گرفت. این باعث 
گسترش سریع بیماری شد. بشریت دارای 
گیر  غرور کاذبی در مهار بیماری های وا
شده بود. همین منشا اصلی این مواجه 
کرونا  بود. نزدیک به دو سال از شروع 
کسن مطمئن،  گذشته است و هنوز وا
داروی قطعی و حتی ابزار قطعی تشخیص 
نداریم. علی رغم اینکه دو سال گذشته 
است و به اطالعات زیادی از بیماری و 

ویروس دست یافته ایم. 
آیا اولویت نبودن بهداشت در حوزه 
سالمت در دامن زدن به بحران کرونا 

موثر بود؟
قسمت بعدی ماجرا همین است. 
گذاری شان در خیلی از  کثرکشورهاهدف  ا
گیربود. چاقی،  موارد بیماری های غیروا
دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی 
گیر به  و ...، تمرکز را از بیماری های وا
گیر برده بود.  به همین  سمت غیروا
دلیل وقتی بیماری به عنوان پاندمی 
و شرایط اضطراری از سوی سازمان 
جهانی بهداشت اعالم می شود مشکل 
کننده در دنیا  ماسک و مواد ضدعفونی 
پیدا می شود. حتی هواپیما در آسمان 
تغییرجهت می دهد تا ماسک و دستکش 

را به کشوردیگری ببرد. 
کنش نظام بهداشت و درمان  شما وا
کشور ما را در مقابل کرونا چطور ارزیابی 

کنید؟  می 

یکی از خصوصیات بهداشت و درمان 
در ایران وجود شبکه بهداشت و درمان 
است. برنامه ریزی شبکه بهداشتی از 
حدود 50 سال پیش شروع شده، پا 
گرفته و بعد گسترش پیدا کرد. اما این 
شبکه بهداشتی که در تمام نقاط کشور 
از جمله روستاهای دور افتاده وجود 
دارد در دوران کرونانتوانست به موقع 
و مطلوب ظاهر شود. به این دلیل که 
سیستم بهداشتی و شبکه بهداشتی 
ما با سیستم درمان ارتباط نداشت. 
نتیجه اینکه بیماری در بیمارستان 
کشف  که دو نفر فوت شدند  و زمانی 
شد. با وجود ظرفیت خوبی که داشتیم 
متاسفانه شبکه جامع نداشتیم و در واقع 
حجم عظیمی از شبکه های بهداشت 
کز بهداشتی درمان شهری  درمان، مرا
و روستایی، پایگاه های جامع سالمت 
که  در شهرها و خیلی از موارد دیگری 
جزو آن شبکه تلقی شدند در اینجا ورود 
پیدا نکردند. چون این پاندمی خودش 
را به عنوان بیماری از داخل بیمارستان 
به ما نشان داد. اولین موردهای این 
پاندمی در ایران بیمارانی بودند که در 
بیمارستان بستری شدند و فوت کردند. 
کنش دیرهنگام این  یکی از علل این وا
بود که زیرساخت ها به درستی به هم 
مرتبط نبود. موضوع دوم، عدم وجود 
یک نظام CDCملی و مرکز جامع کنترل 
گیردار  و پیشگیری بیماری های وا
که دچار  بود. این یکی از مواردی بود 
مشکل شدیم. رویکرد کشور در ابتدا به 

گفتگوی عماد با دکتر کریمی نیامعاون قرارگاه پدافند زیستی کشور

چرا دنیا در برابر کرونا 
غافلگیر شد؟!

شهید فخری زاده بزرگترین شهید مدافع سالمت 

کرد به بیماری های       دنیا تصور می 
گیردار مس����لط ش����ده است، همین  وا
امر موجب س����هل انگاری و گس����ترش 

سریع بیماری شد

کثر کشورها هدفگذاری شان در         ا
گیر  خیل����ی از موارد بیماری های غیروا
مانند چاقی، دیابت، فشار خون بود 
گیر به سمت  و تمرکز را از بیماری های وا

گیر برده اند  غیروا

        ش���بکه بهداش���تی ما که در تمام نقاط 
کشور از جمله روستاهای دور افتاده 
وج����ود دارد در دوران کرون����ا غافلگی����ر 
شد چون شبکه بهداشتی با سیستم 

درمان ارتباط نداشت

       بازنگری و بازمهندس���ی در س���اختارها 
و مراج����ع علم����ی مقابل����ه ب����ا پاندم����ی 
ضروری است در غیر این صورت در برابر 
تهدیدات زیستی همواره آسیب پذیر 

خواهیم بود
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این پاندمی رویکرد درمان محور بود و 
با رویکرد پیشگیرانه و بهداشتی به 
سراغش نرفتیم. نتیجه آنکه بسیاری 

ازبیمارستان ها درگیر شدند.
کنید بحران کرونا می تواند به  آیا فکر می 
نقطه عطفی به عنوان سرآغاز تغییر در 
نظامات بهداشت و درمان در سطح 
جهان تبدیل شود و استانداردها و 

رویکردها را جا به جا کند؟
گذشته بشریت تجربه   در یک سال 
پاندمی به این وسعت را نداشته است. 
آخرین پاندمی در این حجم، آنفلوآنزای 
اسپانیایی درسال 1918 است و بشرفعلی 
با چنین تهدید عظیمی روبرو نبوده اند. 
سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت، 
یونیسف، یونسکو و تمام سازمان های 
تخصصی غافلگیرشدند. زمان خوبی 
که برمبنای این  گذشته ای  که  است 
رخدادها بود را در دوران کرونا بازبینی 
کرونا نشان داد اینطور  کنیم. پاندمی 
کشور بتواند خود را در  که یک  نیست 
مقابل تهدیدات زیستی ایمن نگاه دارد. 
بنابراین حتما باید جهانی فکرکنیم 
کنیم. یک بیماری از  و جهانی اقدام 
یک نقطه عالم با فاصله چندساعت 
با یک پرواز می تواند به کشور ما برسد. 
ز  ا بازنگری در یک سری  بنابراین 
الزامات قطعیت دارد. نظامات مرتبط 
با تشخیص و آشکارسازی تهدیدات. 
از همه مهم تر بحثی به نام مدیریت و 
پیشگیری است. باید این تغییر پیدا 
کند. در داخل کشور هم به تبع باید این 
تغییرات اتفاق بیفتد. به نظرمن حتی 
الزم است با تجارب دوسالی که به دست 
آوردیم در بعضی از ساختارها و سازمان ها 
بازنگری کنیم. در برخی از مباحث درسی 
بازنگری کنیم. حتی به فکر ایجاد برخی 
رشته ها باشیم. ممکن است الزم باشد 
رشته های جدیدی ایجاد کنیم. ارتباط 
بین حوزه های سایبری، هوش مصنوعی 
و هوشمندسازی و هوش زیستی، بحث 
کسن سازی، ساخت داروها و ابزارها  وا
که وجود دارد.  و تجهیزات تشخیصی 
بحث آموزش های منجر به مهارت در 
نیروی انسانی. کرونا نشان داد در برخی 
از موارد با وجود تحصیالتی که داشتیم 
مهارت الزم را نداشتیم. بنابراین باید 
عالوه بر تحصیالت به دنبال آموزش 

منجربه نتایج هم باشیم. 
باید ساختار پدافند زیستی متمرکز 
 CDCداشته باشیم یا اینکه ساختار
را ایجاد کنیم. امریکا هم CDC خیلی 
قوی دارد و این کشور هم غافلگیر شد. 
نشانه چیست؟ آماده نبودن یا اینکه 

ساختار مشکل دارد؟
ذات بیماری و تهدید زیستی غافلگیری 
است. شما با موجود زنده سروکار دارید. 

تعداد جهش های کرونا عجیب و غریب 
است. الگوهای متفاوتی در نقاط مختلف 
جهان از خود نشان داده است. به همین 
کسن های  دلیل است که ایمنی زایی وا
کشد. منظور من  مختلف را به چالش می 
بازنگری و بازمهندسی در ساختارها و 
مراجع علمی مقابله با پاندمی است. 
بدان معنی که رویکرد ما باید نسبت به 
بیماری یا تهدیدزیستی متفاوت باشد. 

در بیماری، مسئول وزارت بهداشت 
است ولی در مورد تهدیدات زیستی 
ماجرا متفاوت است. چون دیگر تنها 
وزارت بهداشت مسئول نیست و یک 
تهدید زیستی جنبه های بسیاری از 
روحی و روانی گفته تا اقتصاد و سیاست 
و اجتماع و حتی مسائل امنیتی را شامل 
می شود. امنیت سالمت یکی از ارکان 
گر با  مهم امنیت ملی هر کشوری است. ا
این نگاه به تهدید زیستی توجه داشته 
باشیم زیرساخت ها هم متناسب با آن 

بازیابی و بازنگری می شود. 
که  هستند  ر و با ین  ا بر خی ها  بر
کروناعامدانه و با اهداف خاص بوده 
گویند طبیعی بوده  است، برخی نیز می 
است و براثر جهش طبیعی اتفاق افتاده 
است. سازمان پدافند غیرعامل کشور 
و به طور خاص قرارگاه پدافند زیستی 

تحقیقات زیادی در این مورد انجام داده 
است. آیا به یک ارزیابی کلی در این 
کار عامدانه  که این  مورد رسیده اید 
بود یا غیرعامدانه یا معتقدید همچنان 

برای اظهار نظر زود است؟
که سال ها در  قرارگاه  یکی از مواردی 
کید داریم  پدافند زیستی روی آن تا
این است که منشا تهدیدهای زیستی 
را نمی شود به طور دقیق کشف کرد. به 

دلیل اینکه این تهدیدات خصوصیات 
خاصی دارند. اوال اینکه به سادگی دریک 
آزمایشگاه معمولی قابل تولید هستند. 
سناریوهای ساده ای برای ایجادشان 
کردن،  الزم است. اما برای برطرف 
مقابله کردن و دفاع کردن در مقابل آن 
اتفاقا تجهیزات و تخصص های سنگین 
و گران قیمت و پیشرفته ای نیاز است. 
این ذات یک تهدید زیستی است. چه در 
حوزه انسان و دام باشد چه گیاه. عامل 
پاندمی کووید یک ویروس بوده است. 
از همان ابتدا قبل از اینکه بیماری وارد 
کشور ایران شود جلساتی با کارشناسان 
و متخصصین مختلف علم ژنتیک، 
بیوتکنولوژی، ویروس شناسی، ریه و 
اپیدمیولوژیست داشتیم و این موضوع را 
به بحث گذاشتیم که آیا منشا این تهدید 
می تواند عامدانه باشد. این سوالی است 

که در دنیا حتی در کشورهای پیشرفته 
هنوز به نتیجه  نرسیده است. 

که آرام آرام به سمت اجماع  امکا ناتی 
که تحقیقی  انجام  می رود این است 
که طی آن یک فرار  می شده است 
گرفته است.  زمایشگاهی صورت  آ
ما در بحث های مرتبط با تهدیدات 
گوییم این تهدیدات منشا  زیستی می 
طبیعی، تصادفی یا عامدانه دارند. 
منشا عامدانه را در بحث  جنگ های 
زیستی و بیوتروریسم می دانیم. نشت 
آزمایشگاهی یکی از الگوهای تصادفی 
است. به نظر می آید تحقیقاتی برروی 
ویروس ها در آزمایشگاه ها انجام می 
شده است و در اثر نشت آزمایشگاهی 
این ویروس گسترش پیدا کرده است. 
این یکی از مواردی است که اجماع روی 

آن بیشتر است. 
کرونا بروز  یکی از ابعاد خسارت بار 
بیماری های روحی وروانی بود. از نظر 
شما به عنوان یک پزشک این بحران 
چه چشم اندازی را برای سالمت روان 
جامعه به دنبال خواهد شد. کما اینکه 
شاهد بعضی از عوارض آن هستیم. 
آینده در مقابل پسا کرونا چطور خواهد 
کنید برای مقابله با آن  بود؟ فکر می 

چه باید کرد؟
پاندمی کرونا پیامدهای مختلفی داشت. 
یکی از پیامدها بحث های اجتماعی 
کشور و  و خانوادگی بود. چه در داخل 
کشورهای پیشرفته  چه در بسیاری از 
رخدادهایی در دوران کرونا شاهد بودیم 
که قبال تجربه نداشتیم. اینکه خانواده ها 
روزهای متمادی در کنار هم باشند بدون 
ج  اینکه اجازه داشته باشند از منزل خار
کارها  کسب و  شوند. مشاغل تعطیل، 
مختل و آسیب به درآمدها، عوارضی را 
کنون سابقه نداشت. از  ایجاد کرد که تا
سوی دیگر در دوران کرونا با مرگ ومیرهای 
زیادی روبرو بودیم. این مرگ و میر به دلیل 
اینکه خانواده ها نتوانستند به درستی 
عزاداری کنند چالش هایی برایشان ایجاد 
کرد. عزیزانشان در تنهایی دفن می شدند 
و اجازه برگزاری مراسم عزاداری به کسی 
داده نمی شد. همین امر خود آسیب های 

روحی و روانی زیادی ایجاد می کرد. 
که ایجاد شد  یکی دیگر از مشکالتی 
که به دنبال یک  استرس هایی بود 
حادثه اتفاق می افتد. این استرس ها 
می تواند ناشی از سوگ باشد. می تواند 
ناشی از یک حادثه یا ضربه روحی باشد. 
در این رخدادی که با آن مواجه هستیم 
که درآمدها  که افتاد این بود  اتفاقی 
وقتی مختل شد بین برخی خانواده ها 
و حتی در مشاغل بین کارگر و کارفرما، 
فروشنده و خریدار و ... شاهد چالش های 

جدی بودیم. 
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دکتر سیدرضا میرطاهر 
کتبر(  روسیه و چین روز 15 مهر )7 ا
با انتشار بیانیه ای مشترک اعالم کردند 
ج  فعالیت های بیولوژیک امریکا در خار
ک این کشور خطرات جدی برای  از خا
کند و به امنیت  امنیت ملی آن ها ایجاد می 

مناطق آن ها آسیب خواهد زد. 
کتبر( با  روسیه و چین روز 15 مهر )7 ا
کردند  انتشار بیانیه ای مشترک اعالم 
ج  فعالیت های بیولوژیک امریکا در خار
ک این کشور خطرات جدی برای  از خا
کند و به امنیت  امنیت ملی آن ها ایجاد می 
مناطق آن ها آسیب خواهد زد. این بیانیه 
در نشست اولین کمیته مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد درباره مسائل مربوط 
گسترش سالح های بیولوژیکی  به منع 
که  گفته شد  اعالم و منتشر شد و در آن 
بیش از 200 آزمایشگاه بیولوژیکی امریکا 
گونه ای  ک این کشور به  ج از خا در خار
کنند.  مبهم و غیرشفاف فعالیت می 
که از سوی »گنگ شوانگ«  این بیانیه 
معاون نماینده دائم چین در سازمان 
کید دارد که  ملل متحد خوانده شد، تأ
فعالیت مبهم آزمایشگاه های بیولوژیک 
امریکایی این سؤال را در جامعه بین المللی 
ایجاد کرده که آیا این فعالیت ها مطابق با 
کنوانسیون سالح های بیولوژیکی صورت 

گیرد یا خیر؟ می 
تخلف از کنوانسیون

هشدار روسیه و چین در باره خطرات و 
تهدیدات جدی ناشی از آزمایشگاه های 
بیولوژیک امریکا در نقاط مختلف جهان 
کشور، نشانگر  به ویژه در جوار این دو 
بی اعتنایی واشنگتن به حیات انسانی در 
کره زمین و نیز تالش مستمر آن به منظور 
ساخت تسلیحات کشتار جمعی است. 
به رغم اینکه امریکا عضو »کنوانسیون 
تسلیحات بیولوژیک« است که در سال 
1972 تصویب شده و از سال 1975 به 
اجرا در آمده است، اما عماًل از پیشگامان 

توسعه انواع مختلف این تسلیحات 
غیر انسانی محسوب می شود. هیالری 
کلینتون وزیر امور خارجه وقت امریکا 
روز 5 دسامبر 2011 در کنفرانس بازبینی 
کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی در 
سوئیس گفت: »امریکا امیدوار است که 
حساسیت بیشتری در تالش بین المللی 
برای کنترل تسلیحات بیولوژیک به وجود 
آید.« اظهار نگرانی ایاالت متحده از 
اشاعه تسلیحات بیولوژیکی برای انحراف 
افکار عمومی و به منزله سرپوشی برای 

فعالیت های خود است. 
آزمایشگاه های خارجی

دولت امریکا عالوه بر در اختیار داشتن 
ده ها آزمایشگاه بیولوژیکی بزرگ در 
ک خود، در سال های اخیر  داخل خا
توجه خاصی به توسعه آزمایشگاه های 
ج داشته  تسلیحات بیولوژیک در خار
است. در چند دهه گذشته امریکا شبکه 
گسترده ای از آزمایشگاه های بیولوژیکی 
گرفته تا  در مناطق مختلف دنیا از اروپا 
کرده  آفریقا و جنوب شرق آسیا را ایجاد 
است. با توجه به اهمیت استفاده از عوامل 
بیولوژیک و برنامه گسترده واشنگتن در 
این زمینه، برخی برآورد ها تعداد این 
آزمایشگاه ها را بیش از 200 آزمایشگاه 
کنند.  بیولوژیکی در سراسر جهان اعالم می 
واشنگتن در واقع برای جلوگیری از وقوع 
فجایع بیولوژیکی در امریکا که قباًل موارد 
خ داده، این آزمایشگاه ها  مختلفی از آن ر
ک امریکا انتقال داده  ج از خا را به خار
ی  ه ها یشگا ما ز آ ین  لی تر اص  . ست ا

که توان تولید  بیولوژیک نظامی امریکا 
ویروس را دارند، »آزمایشگاه های درجه 
که باالترین سطح ایمنی  4« هستند 
گفته »نیکالی پاتروشف«  را دارند. به 
گون در  دبیر شورای امنیت روسیه، پنتا
حال ساخت و احداث آزمایشگاه های 
بیولوژیکی در سراسر جهان است. این 
آزمایشگاه ها برای ساخت سالح های 

ادامه ازصفحه قبل
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برای مقابله با عوارض ناشی از 
این بیماری های روحی و روانی 
که گفتید چه باید کرد؟ خیلی ها 
راجع به اهمیت ورود نظام 
کنند اما  روانشناسی صحبت می 
اتفاقی نیفتاده است. آیا نیازمند 
بازاندیشی در این سیستم و 
انقالبی در این حوزه هستیم یا 
باید فرهنگ سازی با استفاده از 

ابزار رسانه صورت گیرد؟ 
گوییم تهدیدزیستی به  وقتی می 
صورت جامع باید مسئله مورد 
توجه قرار بگیرد و چندجانبه 
باید با آن مواجهه شویم. در 
دوران نزدیک به دو سال پاندمی 
کرونا به درستی از ظرفیت حوزه 
روان شناسی و جامعه شناسی 

و رسانه استفاده نکردیم. در زمان پاندمی حتی نحوه اطالع رسانی عمومی نیازمند 
که مشکالت تشدید نشود. یا برای فرهنگ سازی در امر  تدبیر و تخصص است 
کسیناسیون عمومی نیازمند اقدام روانشناسانه  گذاری اجتماعی و وا رعایت فاصله 
و جامعه شناسانه هستیم. بشر فقط جسم نیست. روح هم هست. بنابراین در 
گیری هایمان باید به این حوزه هم توجه جدی داشته باشیم. این توجه  تصمیم 
جدی با استفاده از متخصصین مربوطه باید صورت بگیرد. سازمان پدافندغیرعامل 
کشور از همان اسفند 98 با سازمان بهزیستی کشور فعالیت مشترکی را شروع کردند.  
گرفتاری های روحی- که دچار  کسانی  حتی شماره ای اعالم شد برای مشاوره به 

روانی یا ترس از ابتال به پاندمی شده اند. این گروه به خوبی می توانستند عمل کنند 
و آرامش را برگردانند. اما در جایگاه واقعی از آنها بهره گرفته نشد. 

کسن به عنوان یک سالح در برابرپاندمی کرونا اهمیت خودش را بیشتر نشان  وا
داد. ولی آنطور که باید و شاید عمل نکرد. همانطور که خودتان گفتید در حال 
کرونانداریم. اوال این امر چه چیزی را در مورد  حاضر داروی اختصاصی برای 
کسیناسیون جهانی نشان دادو دوم اینکه آیا می توان به این نظام  نظام وا

کسیناسیون برای بحران های آینده امیدواربود؟  وا
کسن عمال وارد بازار شد با چالش هایی مواجه شده ایم.  ما در یکسال گذشته که وا
کوبی  کسن در مایه  کسن کرونا است که قدمت استفاده از وا اتفاقا ایران جزو قدمای وا
گردد. دو موسسه سرم سازی رازی و انستیتوپاستورایران  آبله به زمان امیرکبیر بر می 
کسن هستند. اتفاقا وقتی به  هم دارای 100 سال سابقه در حوزه تشخیص و تولید وا
کسن کشور ایران برای مقابله با بعضی از  گذشته نگاه کنیم محصوالت تولیدی وا
پاندمی ها توصیه شده است و کشورهای بسیاری از محصوالت آن استفاده کرده اند. 
کسن هستیم. اما در مواجهه با  بنابراین کشوری با قدمت 100 سال در حوزه تولید وا
کرونا اتفاقی که افتاد این بود که از این ظرفیتمان به درستی بهره نگرفتیم. در بخشی 
از صحبت گفتم زیرساخت هایمان باید بازنگری و به روزرسانی شود. اتفاقا در حوزه 
گیر مسلط شده ایم زیرساخت های  کردیم به بیماری های وا کسن چون فکر می  وا
کسن در کشورمان درست به روز رسانی نشد و گستره درستی  مربوطه در حوزه تولید وا
کافی در  نداشت. همین هم برای ما چالش شد. حتی نیروی تخصصی به تعداد 
کسیناسیون  کرونا به ما نشان داد باید به وا این حوزه تربیت نکردیم. اما پاندمی 
توجه جدی کنیم. باید زیرساخت هابه روز شود. آموزش ها و مهارت ها به روز شود. 
کسن استفاده  کند. باید از پلتفرم های مختلفی برای تولید وا مهارت ها ارتقا پیدا 
که ما حدود  کسن کشور ایران این بود  کنیم. یکی از نکات بسیار خوب در حوزه وا
کسن آنفلوآنزا بسازیم و به دالیل مختلفی انجام نشد.  15 سال بود می خواستیم وا
ولی در دوران پاندمی کرونا اتفاقا پیشرفت خوبی در این موضوع داشتیم و دغدغه 
و نگرانی هایمان برطرف شد. یکی از پیشروترین گروه ها در این زمینه مرکز عمل کلی 
پدافند زیستی سازمان سپند وزارت دفاع با مدیریت و راهبری شهید بزرگوار فخری 
زاده بود. من ایشان را یکی از بزرگترین مدافعان سالمت کشور می دانم. او و تیمش 

در حوزه های مختلف  در این زمینه به کشور بسیار کمک کردند. 
سپاس از شما

کنم من هم از شما و مجموعه روابط عمومی سازمان تشکر می 



بیولوژیکی راه اندازی شده و اتفاقی که 
به شدت نگران کننده است. 

به طور کلی در چند دهه گذشته امریکا 
گسترده ای از آزمایشگاه های  شبکه 
بیولوژیکی در مناطق مختلف دنیا 
گرفته تا آفریقا و جنوب شرق  از اروپا 
آسیا را تشکیل داده است. در فضای 
پسا شوروی امریکا آزمایشگاه هایی در 
کشور های »اوکراین«، »گرجستان«، 
»ازبکستان«، »آذربایجان« و »قزاقستان« 
کرده است. غالمرضا جاللی،  ایجاد 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران 
گفت در اطراف ایران،  در مارس 2020 
روسیه و چین نزدیک به 25 آزمایشگاه 
4 امریکا در قالب یک برنامه  سطح 
همکاری بیولوژیک با محوریت امریکا 
وجود دارد که فعالیت های مخفیانه و 
ج از نظارت دستگاه های بین الملل  خار
انجام می دهند. این آزمایشگاه ها قادرند 
ویروس ها را دستکاری و آن را به سالح 

بیولوژیک تبدیل کنند. 
محل استقرار این آزمایشگاه ها به ویژه 
کشور های نزدیک به  که در  آن دسته 
روسیه و چین قرار گرفته اند در واقع برای 
ایجاد تهدیدات بیولوژیکی علیه دو رقیب 
گرفته  اصلی بین المللی امریکا صورت 
است. مسکو پیش از این اقدام امریکا 
در ساخت آزمایشگاه های بیولوژیکی 
درگرجستان را نقض تمام کنوانسیون های 
بین المللی و تهدیدی برای مسکو و 
پکن اعالم کرده است. »ماریا زاخارووا« 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
کرد وجود  کید  اواسط آوریل 2020 تأ
آزمایشگاه های بیولوژیکی امریکا در سایر 
گرجستان و  ک  کشور ها از جمله در خا
نزدیک مرز های روسیه می تواند باعث 

کی  گسترش عوامل بیماری زای خطرنا
در جهان شود. 

تهدیدات علیه چین و روسیه
طبق گزارش ها در اطراف مرز های چین در 
قزاقستان، قرقیزستان، الئوس، ویتنام، 
کره جنوبی، فیلیپین، تایلند،  تایوان، 
کستان، 25  مالزی و حتی افغانستان و پا
آزمایشگاه بیولوژیک امریکا فعال هستند. 
امریکا هم چنین توجه خاصی به احداث 
و فعالیت این آزمایشگاه ها در کشور های 
 همسو )کشور های استقالل یافته پس 
کشور های  از فروپاشی شوروی( و در 
مجاور روسیه دارد. تحقیقات انجام 
شده در این تأسیسات مدت هاست از 
مرز های حوزه پزشکی فراتر رفته و دارای 
ماهیتی کاماًل نظامی است. ایجاد چنین 
گون در نزدیکی  آزمایشگاه هایی توسط پنتا
مرز های روسیه عالوه بر مخدوش کردن 
ایمنی بیولوژیکی منطقه، برای واشنگتن 
مزایای زیادی دارد. نخست اینکه امریکا 
فرصت می یابد تحقیقات بیولوژیکی 
ج از مرز های امریکا بدون  خود را در خار
اینکه شهروندانش به مخاطره بیفتند 
انجام دهد. دوم اینکه امریکا با این 
اقدام توافقنامه های بین المللی را نقض 
کنوانسیون سال  کند و اهمیتی به  می 
1972 مبنی بر ممنوعیت ساخت و کاربرد 

سالح های بیولوژیکی نمی دهد. امریکا 
به طور مداوم مکانیسم مد نظر روسیه 
در باره ممنوعیت ساخت سالح های 
گیرد و از امضای  بیولوژیکی را نادیده می 
کند. این کنوانسیون  آن خودداری می 
در سال 2001 توسط مسکو تدوین شد و 
براساس آن فعالیت در زمینه تسلیحات 
بیولوژیکی در خارج از کشور ممنوع است. 
که چنین  سوم اینکه در هر منطقه ای 
آزمایشگاه هایی ایجاد شود، امکان از 
بین رفتن میکرو ارگانیسم های مفید و 
کتری های مفید برای محیط زیست  با
می رود و به حیات وحش و زیست بوم 
منطقه آسیب جبران ناپذیری وارد 
خواهد شد و نهایتًا اینکه امریکا می تواند 
آزمایشات بیولوژیک خود را در مناطق 

ممنوعه انجام دهد. 
در واقع ایاالت متحده در راستای 
اهداف غیر انسانی، به هر طریق ممکن 
را در  یک خود  بیولوژ فعالیت های 
کرده است.  کشور های  همسو متمرکز 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بر 
کید کرده که ممکن است  این مسئله تأ
توسعه مجموعه هدفمندی از عوامل 
بیولوژیکی در کشور های  همسو، به ویژه 
در مجاورت روسیه با ایجاد سالح های 
که  بیولوژیکی جدید مرتبط باشند 

می توانند تأثیرات مخربی برای مردم 
کشور ها داشته باشند.  روسیه و این 
»ایگور نیکولین« کارشناس تسلیحات 
غیر متعارف با اشاره به اینکه کشور های 
که   همسو باید با تهدیدات بیولوژیکی 
ایاالت متحده به وجود آورده است، 
که  گوید: »جایی  کنند، می  مقابله 
آزمایشگاه های امریکایی به وجود آمده 
است، بیماری های مختلف بالفاصله 

گسترش یافته اند.«
جمع بندی

ایجاد چنین آزمایشگاه هایی توسط 
گون در نزدیکی مرز های روسیه و چین،  پنتا
عالوه بر مخدوش کردن ایمنی بیولوژیکی 
منطقه و ایجاد تهدیدات زیستی، به معنای 
نقض آشکار توافقنامه های بین المللی 
به ویژه کنوانسیون سال 1972 مبنی بر 
ممنوعیت ساخت و کاربرد سالح های 
بیولوژیکی است. نقض گسترده رویه های 
مربوط به امنیت بیولوژیکی توسط امریکا 
خ می دهد و این مسئله  سال هاست ر
تهدید مهمی علیه مردم جهان است، اما 
هیچ مجازاتی برای این کار در نظر گرفته 
نشده و جامعه جهانی نیز در برابر این 
فعالیت های مخرب بیولوژیکی ایاالت 

متحده سکوت پیشه کرده است.
منبع: روزنامه جوان

1۳۳
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور 
نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400

تی
س

  زی
ند

داف
پ

 پمپاژ آمریکایی مرگ 
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رزمایش پدافند زیستی با محوریت مقابله با کرونا 
دوسال قبل از شیوع کرونا در جهان

گیردار کروناویروسها روز یکشنبه )29 بهمن( سال 1396 یعنی دوسال پیش از شیوع همه گیری کرونا   رزمایش پدافند زیستی با موضوع مقابله با شیوع بیماری های وا
با حضور روسای سازمان اورژانس و سازمان هواپیمایی در فرودگاه امام خمینی )ره( به نام فجر 96 از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شده بود.

گزارش تصویری
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کبری حامد ا
آنچه امروز در عراق، افغانستان، لبنان، 
فلسطین، سوریه، یمن و دیگر کشورهای 
گذرد انعکاسی از عمق عداوت   مسلمان می 
دشمنان با موجودیت  جهان اسالم می باشد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ) در 
گیری  سال 1979 میالدی( شاهد شکل 
منظومه ای تمدنی، فرهنگی و سیاسی 
به نام " جبهه مقاومت" در منطقه غرب 
آسیا هستیم.بدون شک این منظومه، 
نمی تواند بدون "پیوست امنیتی" به حیات 

موثر خود ادامه دهد. این پیوست امنیتی، 
ناظر بر رصد فعالیت ها و تحرکات دشمنان 
کالسیک  جبهه مقاومت و روش های 
و نوین آنها در مواجهه با این مجموعه 
گیرد. در اینجاست که اهمیت  صورت می 
"پدافند غیرعامل" را در دل نگاه تمدن ساز 
کنیم.جهت  گفتمان مقاومت را درک می 
درک این موضوع، الزم است ابتدا به برخی 
گفتمانی سیاست خارجی  مولفه های  
جمهوری اسالمی ایران اشاره ای داشته 
باشیم و سپس مختصات  و جایگاه "پدافند 

غیرعامل" را در تثبیت و استمرار این اصول 
و مولفه ها را تشریح کرد:

گفتمان  تشریح بازی دشمنان علیه 
مقاومت 

اصلی ترین هدف دشمنان امنیت منطقه و 
جهان اسالم در برهه فعلی، ایجاد  گسست 
میان مسلمانان و از بین بردن ثوابت و 
استراتژی های موجد  و مقوم   "گفتمان 
مقاومت" می باشد. برخی دشمنان 
گفتمان  مواجهه آشکاری را در تقابل با 
گرفته و برخی دیگر،  مقاومت در پیش 

به راهکارهای غیرنظامی و مدرنی روی 
که بر اساس  محاسبات آنها،  آورده اند 
اتصاالت محور مقاومت را سست سازد  را 
در پیش گرفته اند. دشمنان مقاومت در 
صددند  ضمن دفرمه کردن استراتژی ها 
جبهه مقاومت در قبال منطقه و جهان، 
کی  را جایگزین  استراتژی های جدید و خطرنا
آنها نماید. نخستین گام دشمنان نظام 
در این مسیر، “قابل معامله جلوه دادن 
اصول گفتمانی جبهه مقاومت است. این 
در حالیست که جمهوری اسالمی ایران و 
دیگر اضالع محور مقاومت هرگز بر سر اصول، 
مبانی و ثوابت گفتمانی و منطقه ای خود با 

دشمنان مصالحه نخواهند کرد.
کلی، آمریکا  و دیگر  در یک صورت بندی 
دشمنان جبهه مقاومت در وهله نخست 
درصددند ثوابت و اصولی که جبهه مقاومت 
بر اساس آنها بنا نهاده شده است را به 
کتیک هایی قابل انعطاف تقلیل داده  تا
و پس از شکستن پوسته و هسته سخت 
این اصول، آنها را بر اساس اهداف خود 
انعطاف پذیر می سازند. بدیهی است 
که در برهه زمانی فعلی، باید پیچیدگی 
مواجهه دشمنان با ثوابت و اصول حوزه 
سیاست خارجی  کشورمان را دریافت. در 
این خصوص بازی واشنگتن و متحدانش 
بسیار پیچیده است. حتی آن ها در مواردی 
حاضر هستند “پوسته ظاهری” اصول 
کشورهای مخالف آن  سیاست خارجی 
ها حفظ شود اما  "هسته درونی" آن را نرم 
و منعطف سازند.  بدیهی است که مواجهه 
با این موضوع، درذیل گفتمان مقاومت 

امکان پذیر خواهد بود. 
سیاست خارجی جهوری اسالمی ایران 

و اصل نفی سبیل 
بدون شک یکی از اصلی ترین درس هایی 
که حضرت امام خمینی)ره( به ملت ما و 
ملت های مسلمان داده اند، اصرار بر اصولی 
مانند "عدم پذیرش سلطه بیگانگان" است. 
این عدم سلطه پذیری، مصادیق متعددی 
دارد که باید نسبت به آنها توجه ویژه داشت. 
حضرت امام خمینی )ره( با استناد به اصل 
نفی سبیل و اتخاذ سیاست "نه شرقی، 
نه غربی "روح استقالل را در کالبد انقالب 
اسالمی ایران دمید. اصل نفی سبیل یکی 
از پویاترین اصول انقالب اسالمی و جبهه 
مقاومت  محسوب می شود. بر اساس 
آیه شریفه "و لن یجعل اهلل للکافرین علی 
المومنین سبیال" اساسا خداوند متعال 
کفار بر مسلمین قرار  راهی را برای سلطه 
نداده است. در شرایطی که خداوند راهی 
را در این خصوص قرار نداده است، تمایل  
کفار بر  برخی مسلمین به سلطه پذیری 
آنها یکی از اصلی ترین رموز درماندگی و 
استیصال آنها در طول تاریخ محسوب 
می شود. این موضوع، بارها از سوی رهبر 
معظم انقالب نیز در طول سال های پس 

 هم افزایی اضالع مقاومت 
در رصد و مواجهه با توطئه دشمنان 

الزامی است

 جایابی پدافند غیرعامل
 در دل گفتمان مقاومت
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   هم افزای����ی اض����الع مختلف جبهه 
مقاومت در حوزه پدافند غیرعامل، یکی 
از مهم ترین اصول در خنثی سازی توطئه 
ح های  کام گذاشتن طر دش����منان و نا
گون تلقی  تهاجم����ی آنها درابعاد گونا
می ش����ود. موضوعی که هرگز نباید آن 

را از ذهن دور نگاه داشت

از رحلت حضرت امام خمینی)ره( مورد 
که  گرفته است. بدیهی است  کید قرار  تأ
این استیصال و درماندگی جایی در بین 
ملت های منطقه ندارد و نباید داشته باشد 
.در اینجا نسبت به ارزش ذاتی استراتژی 
"مقاومت فعال " آ گاه می شویم، مقاومتی 
که "عدم سلطه پذیری" و " مقاومت در برابر 
زورگویی دشمنان" اجزای الینفک آن را 
تشکیل می دهد. فراتر از آن،  اجزا و متعلقات 
استراتژی "مقاومت فعال" ، هرگز از سوی 

دشمنان قابل محاسبه نیست!
آنکه ضریب  بر  این استراتژی، عالوه 
آسیب پذیری کشور در برابر تهدیدات را کاهش 
کتیکی  می دهد، محاسبات استراتژیک و تا
دشمنان را نیز در تقابل با نظام و ملت ما بر 
هم خواهد ریخت. "عدم سلطه پذیری"، 
میراث بزرگ حضرت امام خمینی)ره( در 
عرصه سیاست خارجی کشورمان است. 
میراث گران بهایی  که رهبر معظم انقالب 
کننده بقای نظام  نیز حفظ آن را تضمین 

و کشورمان می دانند.
استراتژی پیچیده سازی بازی توسط 

دشمنان 
صلی ترین راهکارهایی که دشمنان  یکی از ا
در مواجهه با گفتمان مقاومت و متعلقات 
آن مدنظر قرار می دهند، "پیچیده سازی 
صحنه بازی" است. در این استراتژی، 
دشمنان سعی دارند با تکثیر روش های 

گفتمانی و  آسیب زا در قبال یک ساختار 
سیاسی پویا، افراد و مخاطبان آن ساختار 
کنند.  را دچار سردرگمی و چندگانگی 
قراتر از آن، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس 
همواره در طول دهه های گذشته و اخیر 
سعی کرده اند ضریب آسیب پذیری خود 
در نظام بین الملل را در حد صفر تقلیل و 
جلوه دهند! این در حالیست که مصادیق 
آسیب پذیری تل آویو و غرب در مواجهه با 

جبهه مقاومت فراوان است. 
در استراتژی پیچیده سازی بازی، دشمنان 
سعی دارند انواع روش های تهاجمی در 
حوزه های مختلف را با استناد به شرایط 
و جایگاه کشور یا مجموعه هدف، تعریف 

کرده و به صورت همزمان، به تضعیف 
توان دفاعی رقیب و در نهایت، ایجاد حس 
رخوت و سستی در جامعه هدف بپردازند. 
گان" سردرگمی" و "  در این آوردگاه، کلید واژ
احساس ضعف" و " تکثر روش های تهاجمی" 

کنند.  مصادیق متعددی پیدا می 
بیداری، حساسیت نسبت به  مسائل، 
پیروزی از اوامر و رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب  و گفتمان وی در حال حاضر کلید 
اصلی برون رفت از وادی سرگردانی و حیرت 
است. در این معادله،  انبوه اطالعات و اخبار 
نباید ما را دچرا سردرگمی کند، اطالعات 
کنار هم قرار  باید مثل یک نخ تسبیح در 
گیرد تا ما را به تحلیل درست شرایط و اوضاع 
برساند. به عبارت بهتر، قدرت تحلیل 
رفتارهای تهاجمی دشمن و شناسایی آنها، 
کنیم،  کشف  باعث می شود اولویت ها را 
کنش  به حاشیه نرویم و در حوزه اقدام و وا

صحیح  درست عمل کنیم.
این همان رمز موفقیت ما در مواجهه 
با نبرد ترکیبی دشمنان است. در این 
کنش  معادله، "رصد بازی دشمن" و " وا
هوشمندانه نسبت به آن"، نسبت به هر 
مقوله دیگری اولویت دارد. این رویکرد ، 
دوگانه "جنگ – تسلیم" را بر هم می زند و 
راهبردی به نام " مقاومت فعال" را جایگزین 
آن می سازد.محصول این نوع مقاومت 
گاهانه و هوشمندانه ، حفظ سرمایه  آ

گفتمانی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
جبهه مقاومت خواهد بود. 

جایابی پدافند غیرعامل در دل گفتمان 
مقاومت 

بدون شک جبهه مقاومت تنها منظومه ای 
است که در چارچوب آن می توان "تحرکات 
دشمنان" را از زوایای مختلف مورد رصد 
و تحلیل قرار داد و روش های پدافندی 
و دفاعی را در مواجهه با این تحرکات 
مدنظر قرار داد. از آنجا که بخش اعظمی از 
توطئه های دشمنان علیه محور مقاومت، 
گیرد،  در قالب " نبرد غیرعامل" صورت می 
جبهه مقاومت نیز الزم است نگاهی اصولی 
و اساسی نسبت به مقوله "پدافند غیرعامل" 
داشته باشد. رژیم اشغالگر قدس ، آمریکا 
و عمال منطقه ای آنها پس از شکست 
صهیونیستها در چندین نبرد مستقیم با 
گروههای مقاومت )از سال 2006 میالدی 
تا کنون(، تصمیم گرفته اند "نبرد غیرعامل" 
را علیه جبهه مقاومت ) در ابعاد مختلف ( 

گسترش دهند.
با توجه به آنچه ذکر شد، جایابی "پدافند 
غیرعامل "در تفکر ناب انقالبی و اسالمی، در 
گیرد. هیچ  ذیل گفتمان مقاومت صورت می 
گونه چارچوب گفتمانی دیگری نمی تواند 
ما را در عمل به اصول و راهبردهای تعبیه 
شده در حوزه دفاع غیرعامل به موفقیت 
برساند. هم افزایی اضالع مختلف جبهه 
مقاومت در حوزه پدافند غیرعامل، یکی 
از مهم ترین اصول در خنثی سازی توطئه 
کام گذاشتن طرح های  دشمنان و نا
تهاجمی آنها درابعاد 
تلقی  ن  گو نا گو
می شود. موضوعی 
که هرگز نباید آن را از ذهن دور 

نگاه داشت.



حسین یاری
چندی پیش نفتالی بنت نخست وزیر 
رژیم اشغالگر قدس برای نخستین بار 
از زمان حضور خود در این مسند، به 
واشنگتن سفر کرد تا به صورت خاص در 
مورد فعالیت های هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران با رئیس جمهور دولت 

آمریکا رایزنی کند. 
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، 
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در سفر به 
واشنگتن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا، 
رویکرد استراتژیک این رژیم در تقابل با 
ح زیر  جمهوری اسالمی ایران را به شر

بیان کرده است:
»رویکرد استراتژیک جدید اسرائیل)رژیم 
صهیونیستی( علیه ایران،  شامل تقویت 
روابط منطقه ای  با کشورهای عربی مخالف 
نفوذ ایران، مواجهه با  بلندپروازی های 
ت  ما ا قد ا م  نجا ا   ! ن ا یر ا ی  هسته ا
دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران و 
ادامه حمالت مخفیانه به زیرساخت های 
کستری و محل مناقشه  ایران )مناطق خا
بر سر فعالیت های هسته ای و نظامی 

ایران( می باشد.«
اظهارات و مواضع نفتالی بنت، نقطه 
شکارساز مواضع خصمانه رژیم اشغالگر 

َ
آ

قدس علیه جمهوری اسالمی ایران 
می باشد. دراین میان، مواردی مانند 
تقویت روابط منطقه ای با کشورهای عربی 
در منطقه یا انجام اقدامات دیپلماتیک 
و اقتصادی علیه ایران)در مشارکت با 
کشورهای غربی(، از زمان تاسیس رژیم 
نامشروع و غیرقانونی صهیونیستی آغاز 
شده و تا به امروز ادامه داشته است. 
کید نفتالی بنت  اما نکته اصلی، به تا
در خصوص  ادامه حمالت مخفیانه و 
غیراعالمی به زیرساخت ها و تاسیسات 
گردد. در حقیقت  حیاتی کشورمان باز می 
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، در قالب 
این سخنان و تهدیدات، به چندین جرم 
قبلی و بعدی از سوی رژیم متبوعش اقرار 

کرده است:
1. حمله به تاسیسات هسته ای و زیرساختی 

جمهوری اسالمی ایران یک اقدام جدید 
محسوب نمی شود و رژیم صهیونیستی 
مدتهاست این اقدامات را در قالب »تقابل 
استراتژیک« با کشورمان طرح ریزی و اجرا 
کرده است. به عبارت دیگر، عالی ترین 
کرده  مقام اجرایی صهیونیست ها اقرار 

است که این رژیم در حمالت زیرساختی 
قبلی علیه ایران دست داشته و فراتر 

از آن، چنین حمالتی را مصداق 
استراتژی مهار همه جانبه 

کند! قلمداد می 

2. رژیم اشغالگر قدس قصد دارد 
حمالت زیرساختی علیه کشورمان 

را تشدید کند. بر این اساس، رژیم 
صهیونیستی تخریب تاسیسات بنیادین 

جمهوری اسالمی ایران )خصوصا در عرصه  
فناوری صلح آمیز هسته ای( را در آینده ای 
نزدیک یا دور ادامه خواهد داد. حمالتی 
که می توانند امنیت و سالمت مردم ایران 
و حتی مردم منطقه و صلح بین  المللی را 

به مخاطره جدی بیندازد!
 در واقع اظهارات نخست وزیر رژیم 
کش اسرائیل علیه جمهوری  کودک 
اسالمی ایران، مصداق عینی »تهدید« 
که در  محسوب می شود. تهدیدی 
گذشته عملیاتی شده و در آینده نیز 
احتمال  عملیاتی شدن خواهد داشت. 
گذشته« و  این تهدید »مستند به 
»معطوف به آینده« بیان شده است. 
خ  بنابراین در اینجا از یک سو با »جرم ر

داده« و سوی دیگر با »جرایم بالقوه« 
صهیونیست ها علیه کشورمان مواجه 

هستیم. 
ظرفیت های حقوقی مواجه با تهدیدات 

رژیم صهیونیستی
در مواجهه با این وضعیت، الزم است ابعاد 
استراتژیک و نظامی موضوع )تهدید رسمی 
رژیم اشغالگر قدس علیه ایران( در چارچوبی 

حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان 
ملل متحد هر گونه تهدید یا حمله علیه 
کشور ممنوع است. در این بند  یک 
آمده است: »اعضای سازمان در روابط 
بین المللی خود، از توسل به تهدید و یا 
استعمال قوه، خواه بر ضد تمامیت ارضی 
و یا استقالل سیاسی هر مملکت، و خواه به 
هر نحو دیگری که با مرام های ملل متحد 
متباین باشد خودداری می نمایند.« لذا  
ایران می تواند از رژیم اشغالگر قدس  به 

سازمان ملل شکایت کند. 
 در ماده 39 )در ذیل  فصل هفتم( منشور 
ملل متحد آمده است: » شورای امنیت 
وجود تهدید علیه صلح، یا برهم 
زدن صلح یا اقدام به تجاوز را 
تشخیص داده و توصیه هایی 

که  گیرد  کند و یا تصمیم می  می 
برای حفظ یا استقرار صلح و امنیت 
بین المللی چه اقداماتی باید به 

عمل آورد.«
آنچه در فصل هفتم آمده، در فصل فراتر از 

اول منشور سازمان ملل متحد، یکی از 
وظایف این سازمان )که در واقع مرام اعالمی 
این مجموعه محسوب می شود( به شرح 

زیر مورد اشاره قرار کرده است :
» اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر، برای جلوگیری 
از تهدیدات علیه صلح، و بر طرف کردن 
آنها و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر 
اختالل صلح به نحو  دیگر و عملی کردن 
تنظیم و تصفیه مسالمت آمیز اختالفات و 
یا وضعیتهایی که جنبه بین المللی دارند 
و ممکن است صلح را بر هم زنند؛ بر طبق 

اصول عدالت و حقوق بین المللی.«
در هر حال، اظهارات نخست وزیر رژیم 
اشغالگر قدس مصداق عینی "تهدید 

ایران" از سوی " رژیم اشغالگر قدس" 
بنابراین نتیجه  محسوب می شود. 

گیری می شود:
• بخشی از اقدام حقوقی ایران علیه 
بر  ناظر  ند  یم صهیونیستی می توا ژ ر
»اقدامات تجاوزکارانه این رژیم در تعدی 
به زیرساخت ها و تاسیسات هسته ای 
ایران« به ویژه حمالت به تاسیسات 

هسته ای نطنز باشد. 
• بخش از اقدام حقوقی ایران علیه رژیم 
اشغالگر قدس نیز می تواند ناظر بر تهدیدات 
بالقوه ای باشد که این رژیم علیه کشورمان 
کرده و در آینده نیز ممکن است  ح  مطر
جنبه عملیاتی پیدا کند. اقداماتی که در 
این مرحله باید پیگیری شود، از جنس 

»پیشگیری« است .
بدیهی است در حوزه نظامی ایران در 
کنش به هرگونه »اقدام« رژیم اشغالگر  وا
گری های  قدس در عرصه نظامی یا تخریب 
زیرساختی، حق بهره مندی از اصل »اقدام 
متقابل« را برای خود محفوظ می داند. 
اقدام متقابل در حقوق بین الملل عمومی 
آن بخش از موضوع اقدامات تالفی جویانه 
که ارتباطی با توسل به زور یا  است 
مخاصمات مسلحانه ندارد. به عبارت 
دیگر اقدام متقابل دربرگیرنده اقدامات 
غیرخصمانه ای است که به خودی خود 
که دولت زیاندیده  غیرقانونی است اما زمانی 
در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول 
به این اقدامات مبادرت می ورزد، جنبه 
غیرقانونی آن زایل می شود. هدف از اقدام 
متقابل، حمایت از خود، واداشتن دولت 
مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران 

خسارت دولت زیاندیده است.
با توجه به اذعان رژیم صهیونیستی در 
خصوص حمالت زیرساختی گذشته به 
کشورمان و تهدید  تاسیسات بنیادین 
این رژیم در خصوص تکرار این موارد در 
آینده، دستان جمهوری اسالمی ایران 
جهت »برخورد حقوقی« با این رژیم کامال 
کنار  باز است. این مواجهه حقوقی در 
مواجهه نظامی و استراتژیک با تهدیدات 
منطقه ای و میدانی رژیم اشغالگر قدس 

کند.  علیه کشورمان معنا پیدا می 
کنون الزم است دستگاه دیپلماسی  ا
ح  از »طر کشور،  و سیاست خارجی 
راهبردی رژیم صهیونیستی علیه ایران« 
کره میان رئیس جمهور آمریکا و  که در مذا
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس به بحث 
گذاشته شده است، به مثابه یک »سند 
کمیت و  تهدیدآمیز رسمی« علیه »حا
استقالل ایران« استفاده کرده و مستند 
به »گفته ها« و »تهدیدات«، عالوه بر 
کنش نسبت به هرگونه  پاسخ دهی و وا
اقدام رژیم صهیونیستی، پیوست دفاع 
حقوقی این اقدامات را نیز معطوف به اسناد 

تعهدآور بین المللی، فراهم سازد. 

 ضرورت 
مواجه دیپلماتیک با 

گستاخی صهیونیست ها
پذیرش رسمی مسئولیت جنگ علیه زیرساخت های ایران
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اساسًا جهان پس از کرونا جهانی 
تنهاتر و منزوی تر از همیشه به نظر 
می آید. مناسبات ناعادالنه جهانی 
که مبتنی بر »هژمونی آمریکایی« ابتنا 
یافته است نه تنها نتوانست در ایام 
کرونا کمکی به جامعه جهانی  شیوع 
کاخ سیاه خود  کند بلکه سردمداران 

به مخل اصلی فعالیت های درمانی و 
بهداشتی نهادهای جهانی از جمله 
سازمان بهداشت جهان WHO  تبدیل 
گشتند. این نظم به اصطالح جهانی 
امروز دچار یک سرگشتگی هویتی 

شده است.
کرونا یک واقعیت مسلم  جهان پسا
و غیرقابل انکار است و متناسب با 
آن باید ساختارهای اقدام جمعی در 

عرصه های منطقه ای و جهانی دچار 
تغییر و تحویل جدی گردد. اساسًا جهان 
مدرن با توجه به افزایش سطح مبادالت 
و نفوذ و گسترش فناوری ارتباطات که 
پیوندهای جغرافیایی رو از هم زوده 
نیاز به مدل های جدیدی از همگرایی 

و هم افزایی بین ملت ها دارد.

برخالف پروژه آمریکایی سازی جهان 
ح  که تحت عنوان جهانی سازی مطر
می شود حکمرانی نوین اسالمی ذیل 
محور واحد » َتعاَلوا ِإلی َکِلَمٍة َسواٍء َبیَننا 
 اهلَل َوال ُنشِرَك ِبِه 

َّ
 َنعُبَد ِإال

ّ
ال

َ
َوَبیَنُکم أ

رباًبا ِمن 
َ
ِخَذ َبعُضنا َبعًضا أ َشیًئا َوال َیّتَ

دوِن اهلِل  « بستر یک »جهانی شدن 
عادالنه، انسانی و مبتنی بر حقانیت« 

را پدید آورده است

امروز برنامه دشمنان قسم خورده جهان 
اسالم به سردمداری آمریکای جنایتکار 
کش، ایجاد  و رژیم صهیونیستی کودک 
موانع در مسیر تحقق این »همگرایی 
گرایی  مومنانه« است آنها به دنبال وا
جهان اسالم هستند چرا که همگرایی 
جهان اسالم »یک قدرت در تراز جهانی« 

کند. تولید می 
شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در 
سطح جهان و ابتالی یک جهان به 
این بیماری فرصت تازه ای است برای 
بازخوانی و بازآفرینی مدل همگرایی 
مبتنی بر آموزه های دینی و اسالمی. 
»غرب مدرن« »اصلی ترین بازنده 

اخالقی آزمون کرونا« است. 
برخالف تمام نظریات و دیدگاه هایی که 
تالش داشت دولت های رفاه و لیبرال 
کمال توسعه انسانی و  غربی را نماد 
کرونا  اخالقی جا بزند شیوع ویروس 
ک به  نشان داد صرفًا این »استمسا
ریسمان مفاهیم بلند الهی« است که 
می تواند انسان و جامعه انسانی را در 

برابر »طوفان بحران ها«، تاب آور سازد. 
عقالنیت و اخالق منهای معنویت و 
که با  معاد پوسته ای است شکننده 
گسیخته  کوچک ترین بحرانی از هم 

می شود.
ما در ایران اسالمی در دوران شیوع 
ویروس منحوس کرونا شاهد جانفشانی، 
ایثار و ایستادگی »سربازان بی ادعای 
عرصه سالمت« بودیم. »قهرمانانی 

ملی« که به جای رزم جامه، ردای سفید 
سالمت بر تن داشتند. بیمارستان های 
تهران، برخالف برخی پایتخت های 
که تبدیل به »مسلخ مدرن  اروپایی 
انسانیت« شده بود به عرصه ظهور و 
بروز عالی ترین ارزش های اخالقی مبدل 
گشت. ما دفاع مقدس را این بار در 

میدان سالمت تجربه کردیم.
این مدل و الگو که ما از آن تحت عنوان 
»ظرفیت های حکمرانی اسالمی در 
کنیم می توانند  شرایط بحران« یاد می 
مبنایی برای همگرایی در جهان اسالم 
و حتی بستری برای هم افزایی در سطح 
جهانی باشد. امروز روز بازگشت به دین، 

اخالق و انسانیت است.
که  از سوی دیگر باید اذعان داشت 
امروز حفظ تاب آوری و استحکام نظام 
های سیاسی منوط به توان مدیریت 
و مقابله با تهدیدهای مدرن است. 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران با تدابیر مقام معظم رهبری 
امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( 
که در تالش  بیش از دو دهه است 
هستند تا ساختارهای دفاعی مدرن در 
گذاری  راستای حفاظت از مردم را پایه 
کرده و در این عرصه به موفقیت های 
چشمگیری نائل آمده اند. ما معتقدیم 
در برابر تهدیدهای نوین الزامًا »توان 
دفاعی کالسیک« نمی تواند تکافو کند 
و لذا در عرصه های تهدیدهای نوین 
همچون تهدید زیستی، سایبری، 
شیمیایی، پرتوی و تهدیدهای مبتنی 
بر رسانه های مدرن و جنگ شناختی 
قرارگاه های عملیاتی در راستای 
حفاظت از مردم و سرمایه های ملی 

تشکیل داده ایم.
یکی از مهمترین الزامات تکوین این 
»الیه دفاعی نوین« همکاری های 
منطقه ای و جهانی است. پاندمی کرونا 
به ما نشان داد که شیوع یک ویروس 
در شرق عالم می تواند معادالت قدرت 
در غرب عالم را بر هم ریزد. لذا ضرورت 
دارد تا ما نسبت به همکاری های 
جمعی در مسیر ارتقای توان دفاعی 
در برابر تهدیدهای نوین اقدام کنیم 
کنار هم در برابر برخی اقدامات  و در 
خصمانه آمریکا و اذناب منطقه ای 

آن بایستیم.
سوال ما این است کدام نظام بین المللی و 
کدام ناظران منصف جهانی،»فعالیت های 
پرخطر و پنهان بیولوژیک آمریکا« در 
کنند؟!  جنوب غرب آسیا را رصد می 
که آمریکا  آیا زمان آن نرسیده است 
درخصوص این برنامه های پنهانی 
خود به جامعه جهانی که امروز آسیب 
دیده تهدید زیستی است، پاسخگو 

باشد؟!
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ظرفیت سنجی 
 همکاری های اسالمی 
در حوزه پدافند غیرعامل

نکته راهبردی



گردآوری و تنظیم: محمدجواد عباسی 
برای پدافند غیر عامل دو تعریف 
که اندکی با هم متفاوت  کر شده  ذ

هستند.
که  تعریف اول: مجموعه اقدامات غیرنظامی 
برای افزایش پایداری ملی، مدیریت 
کاهش آسیب پذیری،  بهینه بحران، 
افزایش بازدارندگی، ارتقاء همبستگی 
ملی و تداوم فعالیت های ضروری در 
مقابل اقدامات دشمن انجام می شود 
را پدافند غیر عامل می نامند. همانطور 
که از نامش پیداست، این نوع پدافند 
نه بر شیوه های نظامی  بلکه بر اقدامات 
مدیریتی، فنی و پیشگیرانه استوار است. 
در پدافند غیر عامل تمام نهادها، نیروها، 
سازمان ها ،صنایع و حتی مردم عادی 

می توانند نقش موثری ایفا کنند.
تعریف دوم: پدافند غیر عامل، تمهیداتی 
گیرد  است که در زمان صلح صورت می 
و مردم نیازمند خدمات متفاوتی بوده و 
نیز به دنبال محیطی آرام و قابل سکونت 
در شهرها) توام با آسایش( می باشند. 
عمده ترین هدف پدافند غیر عامل، 
کاهش آسیب پذیری  ایمن سازی و 
زیرساخت های مورد نیاز مردم است که 
با یک برنامه ریزی و طراحی در توسعه 
کشور نهادینه و برای اصالح  پایدار 
زیرساخت های فعلی راهکار هایی با 

مهندسی مجدد اعمال شود.
 عوامل موثر در پدافند غیر عامل در 

اندونزی
هر چند کشور اندونزی درگیر با شماری 
مناقشات مرزی حل نشده با همسایگان 
خود می باشد و رهبران آن نیز سودای 
تبدیل شدن به قدرت اول منطقه جنوب 
شرقی آسیا را در سر می پرورانند ، اما در 
چارچوب راهبردی سیاست خارجی 
خود هیچ دشمنی را تعریف نکرده است 
)هزار دوست و صفر دشمن همواره یکی 
از شعارهای راهبردی سیاست خارجی 
اندونزی بوده است( و از این دیدگاه 
شاید بتوان گفت تعریف دوم از پدافند 
غیرعامل بیشتر با سیاست های اندونزی 

سازگار است.
کید بر تهدیدات نظامی ،  در تعریف دوم تا
شامل دشمنان خارجی در قالب ارتش 
یک ملت و یا دولت خارجی نبوده و بیشتر 
که در زمان  عواملی را شامل می شود 
صلح ، جان،مال، آرامش، امنیت و ثبات 
گیرند که گاه منشاء  جامعه را هدف می 
انسانی دارد ) مانند تهدیدات سایبری 
گاه منشأ غیر انسانی  گرایی( و  و افراط 

دارد ) مانند بالیای طبیعی (.
همین موارد تهدید برای امنیت اندونزی 
را می توان از منظری دیگر به دو دسته 
داخلی ) شامل مواردی چون بالیای 
گرایی ( و یا فراملیتی   طبیعی و افراط 

 ) شامل شبکه های فراملیتی تروریستی (
 تقسیم بندی نمود.

بنابراین بر اساس نظر مقامات ارشد 
که تهدید بیرونی و  نظامی  اندونزی 
متعارف نظامی خاصی برای کشورشان 
متصور نیستند ، می توان تهدیداتی را که 
امنیت  ، آرامش و ثبات اندونزی را تهدید 

ح زیر تقسیم نمود : کنند به شر می 
• بالیای طبیعی ) زلزله، سیل، آتشفشان 
 • ، سونامی  و آتش سوزی جنگل ها( 

تروریسم
گرایی   • افراط 

• فساد سیستماتیک اقتصادی
• حمالت سایبری

• قاچاق انسان
• مواد مخدر

• چالش های اقتصادی
• تهدیدات زیست محیطی) نابودی 
ویه در  ، ماهیگیری بی ر جنگل ها 
آبهای اندونزی به ویژه توسط قایق 

های خارجی(
کم بر اندونزی ، قبل از پرداختن   دولت حا
کشور  به این تهدیدات و آماده سازی 

در مقابل آنها ، نیاز به اولویت بندی آنها 
ح زیر می باشد :. دارد که به شر

فساد سیستماتیک اقتصادی
به گفته مقامات ارشد دولت اندونزی 
کلیت نظام و  که  ، بزرگترین تهدیدی 
کند، فساد  کشور اندونزی را تهدید می 
سیستماتیک اقتصادی و چالش های 
حاصل از آن است . برخالف تصورات 
بسیاری از مردم،  تروریسم ، مواد مخدر 
و قاچاق انسان تهدیداتی بنیادین 
برای موجودات اندونزی محسوب 
گیری  نمی شوند بلکه مواردی چون ماهی 
غیرقانونی و بی رویه و سایر جنایات زیست 
محیطی خطرات جدی تری برای این 
کشور محسوب می شوند.  چرا که  این 
نوع جنایات موجب افزایش بالیای 
طبیعی و از بین رفتن زیست بوم کشور 

خواهند شد.
بالیای طبیعی: 

بالیای طبیعی در مقام بعدی خطراتی 
که آرامش و ثبات اندونزی را  هستند 
کنند. حدود 2000 بالیای  تهدید می 
طبیعی در سال 2018 در اندونزی ثبت 

شده است . وقوع 1985 بالیای طبیعی 
از جمله 659 سیل 485 رانش زمین و 
572 طوفان در سال 2018 باعث شد 
اندونزی یکی از بدترین سال های خود 
را در مواجهه با بالیای طبیعی در یک 
کم دو  دهه گذشته تجربه کند .دست 
میلیون و پانصد و بیست هزار نفر از 
مردم این کشور، تحت تأثیر این بالیای 
طبیعی قرار گرفتند و 357 نفر کشته و 
383 نفر زخمی  شدند . قبل از آن نیز در 
سال 2014 با وقوع 1967 بالیای طبیعی 
بدترین سال اندونزی از نظر بالیا در یک 
دهه گذشته لقب گرفته بود. بر اساس 
این آمار بخش قابل توجهی از تلفات 
بالیای طبیعی در اندونزی به وقوع زلزله 

و سونامی  مربوط می شود.
پس از زلزله ، بخش زیادی از مرگ و میرهای 
ناشی از بالیای طبیعی در اندونزی ناشی 
از قربانیان سیل است. بر اساس گزارش 
)موسسه منابع جهانی ( در سال 2017 
، حدود 80 درصد از جمعیت جهان 
که با خطر سیل مواجه هستند در 15 
کنند و 10 کشور هند ،  کشور زندگی می 
کستان ،  بنگالدش ، چین ، ویتنام ، پا
اندونزی ، میانمار ، افغانستان ، تایلند 
کامبوج در منطقه آسیا  اقیانوسیه  و 

واقع شده اند.
گرایی و تروریسم: افراط 

گرایی  و تروریسم نیز یکی از خطرات   افراط 
جدی است که کلیت و ثبات اندونزی 
را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. 
بازگشت داعشی های شکست خورده 
در سوریه و هواداران آنها به اندونزی 
کننده است.  ، موضوعی بسیار نگران 
دستگاه های امنیتی بیم آن را دارند که 
مبادا این داعشی ها بخواهند خالفتی را 
در اندونزی ایجاد کنند و در نتیجه باعث 
افزایش تروریسم داخلی رادیکالیسم 
شوند. اخیرًا نقش زنان نیز در پدیده 
افراط گرایی ) به علت شرکت فعال آنها 
در حمالت تروریستی در اندونزی( مورد 
بحث واقع شده است. بر اساس آخرین 
گزارش ها از سوی سازمان اطالعات 
دولتی اندونزی ، دانشگاه های اندونزی 
گرایان  در سراسر کشور مورد توجه افراط 
برای تبلیغ ایدئولوژی های افراطی 
گرفته و در حال حاضر 40  خود ، قرار 
درصد دانشجویان در معرض چنین 
تهدیداتی هستند. این تهدید هرچند 
گسترده ای نیست ،  اما در  در سطح 
صورت بی توجهی می تواند این کشور را 
که بیشترین جمعیت مسلمان دنیا در آن 
گری  کن هستند به منبعی برای افراط  سا

در سراسر جهان تبدیل کند.
حمالت سایبری: 

کشور صنایع ،  که  به همان میزانی 
زیرساخت ها و نظام خود را مجهز به 

نگاهی به تجربه اندونزی 
در پدافند غیرعامل 
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کرده است.  فناوری های اطالعاتی 
حمالت سایبری به تعطیلی جدید 
کشور تبدیل  برای موجودیت و ثبات 
شده است. برابر آمار منتشره شده ) در 
ژانویه سال 2019 ( ،56 درصد از جمعیت 
اندونزی) حدود 150 میلیون نفر( از 
کنند. این رقم  اینترنت استفاده می 
نشان دهنده رشد 13 درصدی نسبت 
به سال 2018 است. یعنی در این زمینه 
رتبه چهارم را در دنیا کسب نموده است) 
پس از هند چین و آمریکا(، به دلیل ضعف 
سیستم امنیت سایبری اندونزی، این 
گیرد به  کشور مورد حمالت مکرر قرار می 
عنوان مثال تهیه یک هفته در ماه فوریه 
2019 این کشور 1،35 ملیون حمله وب را 
تجربه کرده است. جدا از حمالت هکرها، 
اندونزی از حمالت جاسوسی سایبری 
نیز رنج می برد. استرالیا به جاسوسی از 
رئیس جمهور وقت اندونزی) سوسیلو 
بامبانگ یودویونو، همسرش یودیونو 
وسایل مقامات ارشد( از طریق تلفن 
های همراه خود در سال های 2007 و 
2009 متهم شد. آخرین حمالت سایبری 
عمده در )در ماه مه 2017( اتفاق افتاد. 
این حمالت حداقل 200000 کامپیوتر را 

در 150 کشور آلوده کرد.
قاچاق انسان: 

که  هرچند قاچاق انسان از اندونزی) 
زمانی این کشور را به سکوی پرتاب به 
کشورهایی چون استرالیا ، نیوزلند و ژاپن 
تبدیل کرده بود ( تهدیدی جدی برای 
کشور  اندونزی نیست، اما از نظر وجه 
در  صحنه بین المللی و همکاری های 
بین گروه های قاچاق انسان با مافیای 
مواد مخدر یا گروه های افراطی، می تواند 
مشکالت جدی برای امنیت و ثبات این 

کشور پدید آورد.
تنوع قومیتی: 

نیز هرچند  اندونزی  ع قومیتی  تنو
می توانست به تهدیدی برای یکپارچگی 
و پایداری و امنیت آن تبدیل شود، اما 
کم بر این کشور  سیستم دموکراتیک حا
این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و هم 
کنون کشور از این ظرفیت در بسیاری  ا

گیرد. چرا که شعار  از زمینه ها بهره می 
گونی،  یکی از شعارهای  یگانگی در گونا

ملی اندونزی است.

اقدامات دولت اندونزی برای مقابله 
با این تهدیدات 

برای مقابله با این تهدیدات دولت اندونزی 
ح زیر انجام داده  پاره ای اقدامات به شر
که در چارچوب پدافندغیرعامل قابل 

تعریف هستند:.
 فساد سیستماتیک: 

اندونزی در سال 2008 با رتبه 126 در 
کشور وضعیت بدی از نظر  میان 180 
شفافیت مالی داشت. سازمان های 
گاهی از این  تبهکار بین المللی با آ
اندونزی فاسد  که پلیس  ع  موضو
است،  این کشور را محل مناسبی برای 
فعالیت های خود می دیدند. از آنجایی 
که این موضوع بیشتر به ضعف در نوع 
کم و عدم حضور نهادهای  مدیریت حا
مستقل مربوط می شود و نه یک تهدید 
مستقیم خارجی، نیاز به یک سری 
اقدامات اصالحی در این زمینه بود. 
یکی از این اقدامات در مقابله با این 
مشکل، در دوره ریاست جمهوری 
یودیونو رخداد. او با سیاستی بسیار 
جدی و تهاجمی  با این موضوع برخورد 
کمیته  کرد و با تاسیس نهادی به نام 
نابودی فساد، توانست صدها پرونده 
فساد از باالترین مقامات را پیش روی 
دادگاه  قرار دهد. یکی دیگر از اقدامات 
او، افزایش بودجه پلیس برای به روز 
کردن امکانات آنها بوده است تا بتواند 
کلیه اقدامات مالی کشور را بیشتر زیر 
نظر بگیرد. در زمینه های اقتصادی 
دولت با حذف یارانه حامل های انرژی 
توانسته این بخش از بودجه را برای بیمه 
درمان، یارانه مواد غذایی و کمک هزینه 
تحصیلی صرف کند. در ضمن یکی از 
اقدامات دولت و مجلس های این 
کشور، تصویب قوانینی برای مقابله با 

آسیب های ناشی از بحران ها بود.
بالیای طبیعی: 

اندونزی یکی از کشورهایی است که بیش 

از سایر مناطق دنیا در معرض آسیب های 
ناشی از تغییرات آب و هوایی قرار دارد. 
افزایش سیل و زیر آب رفتن بسیاری از 
جزایر این کشور خطری بسیار جدی برای 
اندونزی است. اصالح قانون های مربوط 
به حفاظت از جنگل ها و رفع نواقص 
قانونی )که دست مقامات اندونزی را 

درمورد زمین خواران و جنگل خواران 
که  بسته بود( از جمله اقداماتی است 
اندونزی برای حفاظت از جنگل های خود 
کرده است. به روز رسانی سیستم های 
نظارت، اعالم و اطفای حریق، یکی 
که) اندونزی به  از این اقدامات است 
کشوری در حال توسعه (جز  عنوان 
که حجم باالیی از  کشورهایی است. 
گلخانه ای را در سال تولید  گازهای 
کند و از آنجا که خود ممکن است جزو  می 
اولین قربانیان تغییرات اقلیمی  باشد ، 
اقدامات جدی در کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای انجام داده است . مبارزه جدی 
با ماهیگیری بی رویه و غیر قانونی )به ویژه 
برای حفظ تنوع زیست دریایی ( یکی 
دیگر از اقدامات اصلی دولت می باشد 
. البته غرق کردن بسیاری از قایق های 
غیرقانونی خارجی که برای ماهیگیری 
وارد آبهای اندونزی می شوند ، در همین 

راستا ارزیابی می شود.
در زمینه بالیای طبیعی اندونزی )به 
عنوان یکی از بالخیزترین مناطق جهان 
(اقدامات وسیعی انجام داده است.

پس از مرگبارترین فاجعه طبیعی در 
اندونزی )که سونامی سال 2004 بود ( این 
کشور به سیستم هشدار سریع سونامی 
 مجهز شده است که می تواند تشخیص 
کف اقیانوس روی  که در  دهد زلزله ای 
می دهد آیا منجر به یک سونامی خواهد 
شد یا نه؟ یکی دیگر از نقاط آسیب پذیر 
اندونزی ساختمان ها و زیرساخت های 
مهم دولتی است که به دلیل فرسودگی 
می توانند موجب خطرات بسیار جدی 
برای تمامیت کشور شوند. از سال 2007 
دولت بودجه را هر ساله برای بازسازی 
و مقاوم سازی تمامی  زیرساخت های 
گرفته است  کشور در نظر  مهم و حیاتی 
.همچنین در سال 2007  قوانینی به تصویب 
رسید که توانست خألهای قانونی برای 
مدیریت بحران و مقابله با بالیای طبیعی 

آینده را پر کند .

 وزارت دف����اع و پلی����س اندونزی از 
جمله نهادهای مختلفی هس����تند 
که از سیستم امنیت سایبری کشور 
کنند. در سال 2017 ،  محافظت می 
دولت )آژانس ملی سایبر و رمزنگاری( 
را ایج����اد کرد تا هماهنگی نهادهای 
مختلف را در اجرای امنیت سایبری 
هدایت کند. وزارت دفاع )مرکز دفاع 
کمیت  سایبری( را برای نظارت بر حا
فضای سایبری ایجاد نموده است. 
نیروهای مسلح  نیز تحت امر وزارت 
دفاع یک واحد سایبری برای انجام 
فعالیت ها و عملیات دفاع سایبری 

ایجاد کرده اند
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محمد صالحی
در سال 2010 میالدی، پایگاه هندی 
"ایندیاتایمز" در گزارشی هشداردهنده 
از وقوع حمالت سایبری در این کشور 
کید کرد  پرده برداشت و در عین حال، تا
گر اقدامی در مواجهه با این موضوع  که ا
صورت نگیرد، در آینده ای نزدیک شاهد 
دگردیسی مفهوم "جاسوسی " و جایگزینی 
آن با "جاسوسی سایبری" خواهیم شد. 
در آن زمان نشریه "ایندیا تایمز" تصریح 
کرد: »هک شدن سایت گوگل و وبسایت 
سازمان امنیت ملی هند، نشان دهنده 
گستردگی حمالت هکری در زمان 
گرچه برخی منابع  حال و آینده است. ا
که چنین حمالتی از سوی  معتقدند 
چین صورت گرفت، اما واقعیت امر این 
است که حمالتی از این دست می تواند 
خ دهد. سوال اصلی  از هر نقطه دنیا ر
این است که آیا در صورت گسترش این 
حمالت،   هند در برابر آنها مصون خواهد 
بود؟ به راستی جگونه می توان با آثار و 
تبعات پرهزینه حمالت سایبری دست 
و پنجه نرم کرد؟« این پایگاه خبری در 

ادامه می نویسد: "مشاور امنیت ملی 
گوید در این حمالت )حمالت  هند می 
سایبری سال 2010( خسارت چندانی از 
سوی هکرها به پایگاه ها و سازمان هایی 
که هک شده اند وارد نشده است. اما آیا 
تضمینی وجود دارد که در آینده خسارات 
گسترده تری به زیرساخت های امنیتی 

و رایانه ای ما وارد نشود؟ 
که تنها دفتر  باید توجه داشته باشیم 
نخست وزیر یا وزارت دفاع نیستند که 
باید از دستبرد هکرها و حمالت سایبری 

مصون بمانند!
 بخش مهمی از زیرساخت های صنعتی 
کشور ما و دنیا در بستر سایبری تعریف 
شده و در صورت حمالت هکرها، کشور 
ما در یک نقطه متوقف می شود! الزم 
کارگیری توانایی بخش  است با به 
خصوصی و صنعتی و کل شهروندان، 
زیرساخت های خود را در برابر حمالت 

سایبری تقویت کنیم."

که در ابتدا مورد توجه  هشدارهایی 
قرار نگرفت

اما این هشدارها و موارد مشابه چندان 
از سوی دولت هند مورد استقبال قرار 
نگرفت! از دولت "مانهومان سینک" 
تا "راماندرا مودی" در دهلی نو، اساسا 
دغدغه چندانی در خصوص تقویت 
زیرساخت های سایبری و فراتر از آن، 
کشورشان در  تقویت پدافند سایبری 
برابر حمالت احتمالی نداشتند. همین 
مسئله سبب شده است تا امروز، هند در 
عین پیشرفت در حوزه علم و تکنولوژی،  
به یکی از آسیب پذیرترین کشورها در حوزه 

پدافند سایبری تبدیل شود. 
به عنوان مثال در سپتامبر 2020، شبکه 
اجتماعی توییتر با اعالم هک شدن حساب 
توییتری نارندرا مودی، نخست وزیر هند، 
از پیگیری "فعاالنه" درباره این مساله خبر 
داد. توییت هایی از حساب رئیس دولت 
که شامل درخواست  هند ارسال شده 
کمک های خیریه با ارزهای رمزنگاری 
شده بودند. پس از متوجه شدن هک 
شدن حساب توییتری نارندرا مودی، 

ک شدند.  این پیام ها از صفحه وی پا
کرد: "ما  یکی از سخنگویان توییتر بیان 
گاهیم و اقدامات الزم را  از این اتفاقات آ
برای ایمن سازی حساب هک شده انجام 
داده ایم. ما به طور فعال در حال بررسی 

این اتفاق هستیم."
این غول فناوری گفت که هیچ اطالعی از 
هک شدن حساب های دیگر ندارد. این 
مواضع در حالی بیان شد که در ماه ژوئیه 
سال 2020 نیز حساب های توییتری ده ها 
شخصیت از جمله بیل گیتس، الون ماسک 

ک اوباما هک شده بود. و بارا
که ارتباطی بین هک  کرد  کید   توییتر تا
شدن حساب نخست وزیر هند و آنچه 
در اواسط ماه ژوئیه اتفاق افتاده، پیدا 
نکرده است. همین مسئله، ظن حمله 
سایبری مستقل به حساب توئیتری 
نخست وزیر هند را تقویت کرد. گمانه ای 
که تا کنون شاهدی دال بر اثبات یا رد آن 

پیدا نشده است! 

ادامه ازصفحه قبل
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کانون مرکزی  در همین سال )آژانس مدیریت بحران و بالیای طبیعی ملی( ایجاد شد که 
کمک های خارجی  مدیریت بالیای اندونزی است. خط مشی های الزم برای مدیریت 
و تنظیم قوانین پیرامون بالیای طبیعی تحت هدایت این مرکز انجام می شود . از جمله 
کودکان ، سالخوردگان ،  گروه های آسیب پذیر تر همچون  گروه تعیین  کارهای دیگر این 
ناتوانان جسمی ،  مهاجرین و ... و همچنین تعریف نقاط بالخیز همچون اطراف قله های 
گسل های زلزله، مسیرهای سیل و غیره بوده است. دولت اندونزی  فعال آتشفشانی، 
کنش سریع برای ارسال کمک به مناطق حادثه دیده ایجاد کرده  همچنین یک نیروی وا
کنش  کند . این نیروی وا که به عنوان بازوی عملیاتی فوری آژانس مدیریت بحران عمل می 
سریع متشکل از نیروهایی از ارتش و همچنین غیرنظامیان متخصص در امور مربوطه از 

وزارتخانه های مختلف می باشد.
گرایی: افراط 

گرایان اندونزی دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داده است   با درنظر گرفتن توجه افراط 
. مامورعالی رتبه و رئیس آژانس ملی ضدتروریسم اندونزی از دانشگاه خواست تا در مراسم 
که برای ورودی های جدید برگزار می شود برنامه های ویژه ای برای تقویت حس  معارفه 

گاهی نسبت به خطرات برگزار کنند.  گرایی و افزایش آ ملی 
کند با استفاده از شخصیت معروف و محبوب برای جوانان آنان را  همچنین دولت تالش می 
گاه کنند.  از خطرات افکار تکفیری )که معمواًل سایر گروه ها به جز خود را مرتدد می شمارند( آ
گری در اندونزی اصالح کتاب های درسی مدارس  همچنین یکی از راه های مبارزه با افراطی 
به شکلی است که به آنها آشنایی با ادیان و آیین مناطق مختلف جهان ، شنیدن نظرات 
گرایی امروز خطری جدی برای یکپارچگی اندونزی  مختلف و غیره را آموزش دهد. افراط 
گر جوانان در برابر افکار افراطی  گفته رئیس سازمان ضدتروریسم اندونزی ا نیست اما به 

ک بیفتد. محافظت نشوند نسل آینده کشور می تواند در ورطه ایدئولوژی های خطرنا
حمالت سایبری:

 اندونزی در تالش است همگام با نوسازی سامانه های مربوط به زیرساخت های خود 
مثل ، مخابرات هواپیمایی ، سیستم مالی و بانکی آنها را در برابر آسیب های جدیدی که 
گیری از شیوه  ناشی از از انقالب الکترونیک است، محافظت کند یکی از کارهای دولت بهره 
های عملیات ضدجاسوسی برای مقابله با تهدیدات سایبری است )مانند مسدود کردن 
دسترسی برای نیروهای غیر مرتبط و یا قرار دادن اطالعات غلط در اختیار آنها (. در زمینه 
قانون های الزم برای مقابله با جرایم سایبری با وجود قانون اطالعات و مبادالت الکترونیکی 
مصوب 2008 هنوز در این زمینه ضعف هایی وجود دارد که نمایندگان مجلس ها و دولت 
در تالش برای اصالح و تکمیل آن هستند. وزارت دفاع و پلیس از جمله نهادهای مختلفی 
کنند . در سال 2017 ، دولت  کشور محافظت می  که از سیستم امنیت سایبری  هستند 
کرد تا هماهنگی نهادهای مختلف را در اجرای  )آژانس ملی سایبر و رمزنگاری( را ایجاد 
کمیت  امنیت سایبری هدایت کند . وزارت دفاع )مرکز دفاع سایبری ( را برای نظارت بر حا
فضای سایبری ایجاد نموده است . نیروهای مسلح ، نیز تحت امر وزارت دفاع یک واحد 
کرده اند. در همین حال  سایبری برای انجام فعالیت ها و عملیات دفاع سایبری ایجاد 
پلیس با جرایم سایبری سروکار دارد و یک ریاست جرایم اینترنتی ایجاد کرده است . عالوه 
بر این وزارت امور خارجه شروع به کار دیپلماسی سایبری ، استفاده از ابزارها و روش های 
دیپلماتیک برای یافتن راه حلی برای مشکالت فضای مجازی کرده است به عنوان مثال 
اندونزی نقش فعال در بحث هنجارهای سایبری و مسائل مربوط به جرایم سایبری در گروه 
خبرگان دولتی سازمان دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل دارد. سرانجام برای پاسخ به 
حمالت سایبری وزارت ارتباطات و اطالعات یک تیم پاسخگویی برای اطمینان از امنیت 
اینترنت در اندونزی ایجاد کرده است. دولت با تربیت نیروی انسانی متخصص همکاری با 
سازمان های مرتبط بین المللی و به روز کردن تجهیزات و امکانات سخت افزاری سعی در 
کننده حدود سه سال پیش  مقابله با این تهدیدات بالقوه دارد. از آنجا که آژانس هماهنگ 
تاسیس شده ، هماهنگی بین موسسات هنوز در مراحل اولیه است عالوه بر این آژانس هنوز 
نتوانسته زیرساخت های محکم ایجاد کند و آژانس هایی را برای هر بخش تعیین کند چرا 

که اندونزی هنوز در مراحل ابتدایی توسعه اطالعات امن دیجیتال است.
قاچاق انسان:

گروه های ذی نفوذ در  کمک افراد و  که قاچاق انسان در اندونزی نمی تواند بدون  جایی 
اندونزی انجام شود راه اصلی مبارزه با این پدیده مبارزه با فساد ساختاری در دولت و پلیس 
کند توانسته در  که از استرالیا دریافت می  کمک های مالی  است . امروز دولت اندونزی با 
مقابل موج رو به افزایش این پدیده بایستد و دیگر نمی توان اندونزی را سکوی پرتاب به 
گسترده آبی ،گماشتن جاسوس های محلی در مناطق  کنترل مرزهای  استرالیا دانست. 
مشکوک به اقدامات قاچاقچیان و ... را می توان از جمله اقدامات دیگر دولت اندونزی در 

این زمینه دانست.
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ماجرای بدافزارها و تاسیسات زیربنایی هند 
در آبان ماه سال 1398 نیز شرکت انرژی 
که تحت نظر سازمان انرژی  اتمی هند 
هسته ای این کشور فعالیت می کند ضمن 
تایید حمله سایبری به نیروگاه هسته ای 
"کودانکوالم" واقع در ایالت "تامیل نادو" 
که سیستم های حساس این  کرد  اعالم 
نیروگاه صدمه ندیده است. "ای کی نیما" 
رییس شرکت انرژی اتمی هند گفت: در 
سیستم های رایانه ای نیروگاه هسته ای 
کودانکوالم یک بدافزار شناسایی شده 
است. اما این بدافزار نتوانسته است به 
سیستم های حساس صدمه ای بزند. این 
بدافزار از طریق رایانه یکی از کارمندان وارد 
سیستم نیروگاه هسته ای کودانکوالم شده 
است اما مقامات توانسته اند از سرایت آن 

به سایر سیستم ها جلوگیری کنند.
نکته قابل تامل اینکه تا قبل از این حمله،  
مقامات هندی اعالم کرده بودند که حمله 
سایبری به این تاسیسات امکان پذیر 
کنون مشخص شده  نمی باشد. اما ا
است که تاسیسات هسته ای هند نیز در 
برابر حمالت سایبری آسیب پذیر به نظر 
کودانکوالم  می رسد. نیروگاه هسته ای 
با مشارکت روسیه در ایالت تامیل نادو 

ساخته شده است.
آمار حمالت سایبری در هند 

حمالت سایبری در هند هر سال نسبت 
به سال قبل به صورت تصاعدی افزایش 
گزارش  شرکت  کند. بر اساس  پیدا می 
"سابگس" در چهار ماه پایانی سال 2018، 
هند شاهد 800 هزار حمله سایبری بود. 
اما این حمالت در سال 2019  با 22 درصد 
رشد به 1.1 میلیون مورد حمله و در سال 
2020، به نزدیک 2 میلیون حمله رسید.هم 
کنون 11 درصد حمالت سایبری دنیا در  ا

خ می دهد.در یکی از بزرگترین  کشور هند ر
سرقت اطالعات حساس اینترنتی در هند 
که در سال 2018  اتفاق افتاد نیز اطالعات 
کارت  مربوط به سه میلیون و 200 هزار 

اعتباری در این کشور هک شد.
سرانجام گستردگی و تنوع حمالت سایبری 
در هند سبب شد تا این کشور، به تاسیس 
آژانس سایبری دفاعی بپردازد. بر این اساس، 
تدوین استراتژی ملی امنیت سایبری این 
کشور در مراحل پایانی خود بوده و به زودی، 
این آژانس سایبری دفاعی فعالیت رسمی 
خود را آغاز خواهد کرد. یکی از علل اصلی 
راه اندازی آژانس مذکور افزایش حمالت 

سایبری به ویژه در دوره شیوع ویروس 
کرونا اعالم شده است. همان گونه که اشاره 
شد، افزایش تعداد حمالت سایبری  علیه 
زیرساخت های حیاتی کشور هند، مقامات 
این کشور را بر آن ساخته است تا اقدامی 
جمعی و عملیاتی در این خصوص صورت 
گرچه هدف آژانس یادشده مقابله  دهند. ا
با تهدیدات روزافزون سایبری کشورهایی 
کستان اعالم شده است  مانند چین و پا
اما بر اساس آنچه منابع رسانه ای در هند 
گویند، این آژانس قصد دارد بر روی  می 
غ از اینکه  همه تهدیدات سایبری )فار
مصدر آنها کجاست( متمرکز شود. آژانس 

مذکور بیش از هزار نفر کارمند دارد که در 
گانه دریایی، هوایی و زمینی  نیروهای سه 
کنند و گزارش های آن نیز  هند خدمت می 
به رئیس آژانس و رئیس ستاد مشترک 
ارتش هند ارائه می شود. آنان همچنین با 
مشاور ملی امنیت سایبری هند همکاری 

کنند.  می 

تجارب پدافند سایبری در سایر کشورها

تاسیس آژانس دفاعی سایبری هند 
پس از یک دهه عقب افتادگی
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  گس���تردگی و تنوع حمالت سایبری 
در هن���د س���بب ش���د ت���ا این کش���ور، به 
تاسیس آژانس سایبری دفاعی بپردازد.
افزایش تعداد حمالت س���ایبری  علیه 
زیرس���اخت های حیات���ی کش���ور هند، 
مقامات این کشور را بر آن ساخته است 
ت���ا اقدام���ی جمع���ی و عملیات���ی در این 
گرچه هدف  خصوص ص���ورت دهند. ا
آژان���س یادش���ده مقابله ب���ا تهدیدات 
روزافزون س���ایبری کشورهایی مانند 
کس���تان اعالم شده است اما  چین و پا
بر اس���اس آنچه منابع رسانه ای در هند 
گویند، این آژانس قصد دارد بر روی  می 
غ از اینکه  همه تهدیدات سایبری )فار

مصدر آنها کجاست( متمرکز شود
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 امنیت ملی و مصون سازی 
زیرساخت های شیمیایی

گزارش راهبردی
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کرمی| معاون قرارگاه پدافند  دکتر احمد ا
شیمیایی کشور

کشور و خصوصًا  زیرساخت های شیمایی 
صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از گزینه های 
مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی و 
رشد اقتصادی کشور، توسعه صنایع جانبی 
اعم از صنایع پایین دستی و یا صنایع تأمین 
کننده نیازهای فنی، مهندسی، و پژوهشی 

کند. در کشور نقش مهمی ایفا می 
بحث حفاظت از زیرساخت های شیمیایی 
کشور، با توجه به ماهیت راهبردی این 
زیرساخت همواره به عنوان یکی از اولویت های 
اساسی کشور قلمداد می شود. گزارش های 
سازمان های اطالعاتی در کشورهای مختلف 
کی از جذاب بودن تأسیسات شیمیایی  حا
به عنوان یکی از اهداف تروریستی است. 
برخی از دالیل توجه ویژه به زیرساخت های 
شیمیایی و استفاده از آنها به عنوان اهداف 
گروه های تروریستی در ادامه  مورد توجه 
ح شده است: نخست؛ وسعت و گستره  مطر
زیرساخت های شیمیایی، دوم؛ ماهیت مواد 
اولیه مصرفی، تولیدی و فراورده های شیمیایی 
و سوم؛ وابستگی سایر زیرساخت های حیاتی 

به انواع مواد شیمیایی مختلف.
و  تی  حیا ی  خت ها سا یر ز بین  ط  تبا ر ا

امنیت ملی
کلی، زیرساخت ها بر حسب نوع  در حالت 
که برای آنها قائل هستیم،  و درجه اهمیتی 
در قالب زیرساخت های حیاتی و غیرحیاتی 
که  طبقه بندی می شوند. پر واضح است 
زیرساخت های حیاتی ارتباط تنگاتنگی 
کشوری خواهند داشت.  با امنیت ملی هر 
به عبارت دیگر، تمامی امور یک مملکت و 
خ می دهند، به نوعی  رویدادهایی که در آن ر
ح  با امنیت ملی گره خورده اند و بایستی در طر
حفاظت از زیرساخت ها مد نظر قرار گیرند. در 
یک طبقه بندی اولیه، می توان سطوح امنیتی 
در زیرساخت های حیاتی را مبتنی بر چهار 
سطح زیر ارائه نمود: امنیت فردی، امنیت 

جامعه، امنیت دولت و امنیت کشور.
مطابق مثال های متعددی که از وقوع حوادث 
مختلف، خصوصًا حوادث شیمیایی، در 
فصول پیشین به آن پرداخته شد، وقوع 
حوادث امنیتی در هر زیرساخت می تواند 
موجبات وحشت و ترس را در جامعه القا 
گاه افراد جامعه نگران جان و  نماید و ناخودا
گر ابعاد حادثه  مال خود خواهند بود. حال ا
گونه ای باشد که تعداد قابل توجهی از افراد  به 
در یک مکان و زمان مشخص در یک اجتماع 
حضور داشته باشند و یا عضوی از آن باشند، 

وقوع حادثه می تواند ابعاد عملکردی آن 
زیرساخت، صنف، مشاغل حرفه ای و ... 
که درگیر این موضوع هستند را تحت الشعاع 
قرار دهند و توقف عملکردی یا آسیب جدی 
در آن زیرساخت را می تواند به همراه داشته 
باشد. در چارچوب امنیت دولت، وقوع حادثه 
در زیرساخت حیاتی، بدنه دولت را درگیر 
کند و در برخی موارد پل  مشکالت جدی می 
کند  ارتباطی دولت و مردم جامعه را متزلزل می 
که به نوبه خود معضالت بزرگی را می تواند در بر 
داشته باشد. به عنوان مثال، زیرساخت های 
شیمیایی کشور ما و خصوصًا پاالیشگاه ها به 
عنوان نبض اقتصادی محسوب شده و به 
عنوان سرمایه استراتژیک تلقی می شوند. 
وجود این  زیرساخت ها عماًل سرمایه هایی 
که دولت برای انجام امور محوله و  هستند 
تعهدات اجرایی خویش روی آنها حساب 
ویژه ای باز نموده است.      آخرین مرحله از این 
طبقه بندی امنیت کشور را شامل می شود که 
تمامی اقدامات انجام شده در آن زیرساخت 
که در قالب وابستگی با سایر  و ارتباطی 
کند موجبات تداوم  زیرساخت ها ایجاد می 
و استمرار بقای یک کشور را به همراه خواهد 
داشت. وقوع آسیب در این سطح می تواند 
شرایط اضطراری در جامعه ایجاد نموده و 
آسیب پذیری در این زیرساخت تمامی سطوح 
ح شده در این بخش را شدیدًا  امنیتی مطر

تحت الشعاع خود قرار می دهد. 
شایان ذکر است با توجه به وابستگی متقابل 
که در باال به آن  زیرساخت ها و مثال هایی 
اشاره شد، وقوع حادثه در یک زیرساخت 
که به از کارافتادگی یا قطع عملکردی یکی از 
زیرساخت های حیاتی منجر شود، عماًل چندین 
سطوح امنیتی را در بر خواهد گرفت و این ارتباط 
تنگاتنگ بین زیرساختی موجب می شود که 
تبعات آسیب دیدیگی تنها معطوف به یکی از 
سطوح امنیتی نباشد و مانند دومینو به سایر 

سطوح نیز سرایت خواهد کرد.
یرساخت های  مبانی نظری خطر در ز

شیمیایی کشور
زیرساخت های شیمیایی یک جزء الینفک 
اقتصاد کشور ما محسوب می شوند و در آن 
مواد اولیه مختلف به برخی از اقالم مورد 
که بسیاری  کشور تبدیل می شوند  نیاز 
از آنها برای سالمتی و رفاه شهروندان، 
امنیت و اقتصاد کشور بسیار حیاتی و مهم 
هستند. با توجه به موقعیت جغرافیایی 
کشور و نیز وابستگی به صنایع شیمیایی، 
کشور مانند  زیرساخت های شیمیایی 
پتروشیمی ها می توانند به عنوان یک هدف 
جذاب برای حمله دشمن تلقی شوند. 
عالوه بر این، بسیاری از مواد شیمیایی، چه 
به صورت خام و چه محصوالت حاصل از 
آن، در صورت استفاده نادرست می توانند 
مخرب باشند و صدمات قابل توجهی ایجاد 
نمایند. در نتیجه، به منظور ارتقای سطح 
مدیریتی و کاهش ریسک مخاطرات احتمالی، 
ح ویژه در راستای  ضرورت تدوین یک طر
مصون سازی زیرساخت های حیاتی کشور 

در حوزه شیمیایی احساس می شود.

حفاظت از زیرساخت های شیمیایی
کارکرد بسیاری از زیرساخت های حیاتی 
کشور به نحوی وابسته به زنجیره تامین مواد 
شیمیایی )تولید، ذخیره، مصرف، توزیع 
و انتقال( است. از پاالیشگاه های نفتی تا 
تولیدکنندگان داروسازی 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 در این مقوله 
کارخانه های تولیدی، )2(  تعریف نمود: )1( 
سیستم های حمل و نقل، )3( سیستم های 
کاربر نهایی  انبارداری و ذخیره سازی، و )4( 
محصوالت شیمیایی. در حالی که حوزه های 
اصلی عملکردی در درجه اول، مشخصه های 
فیزیکی و فعالیت های مرتبط با آنها را توصیف 
کاربردی  کنند، هر یک از این حوزه های  می 
برای اهداف مختلفی از جمله فرآیندهای تولید 
عملیاتی، ردیابی موجودی و ذخیره اطالعات 
مشتری به سیستم های سایبری بستگی دارد. 

هدف اساسی در زیرساخت های شیمیایی، 
شناسایی و اقدام در جهت محافظت و بهبود 
تاب آوری آنها است. صنایع شیمیایی به 
کشور، با  عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع 
توجه به قابلیت های انطباق آن با شرایط، 
پیشگیری، آماده سازی و بازسازی از همه 
خطرات از جمله بالیای طبیعی، نوسان های 
بازار یا تغییر برنامه های نظارتی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. به منظور حفظ 
تاب آوری عملیاتی، بخش های مختلف این 
زیرساخت ها وابستگی ها و عدم وابستگی های 
کرده تا در صورت  اساسی خود را شناسایی 
بروز مخاطرات، استراتژی های مناسبی را برای 
مدیریت اختالالت در سیستم های بحرانی 
اتخاذ نمایند. توجه به این نکته ضروری 
است که طرح های حفاظت از زیرساخت های 
شیمیایی با توجه به قوانین و مقررات مربوط به 
بهداشت، ایمنی، جلوگیری از وقوع تصادفات، 
کنش های اضطراری و اثرات زیست محیطی  وا
باشد. همچنین، برخی مقررات می توانند ایمنی 
مواد شیمیایی در هنگام ترانزیت آن )زمینی، 
ک و  هوایی و دریایی(، مواد شیمیایی خطرنا

خاص موجود در یک تأسیسات را شامل شوند. 
گون  در طی سالیان اخیر، مشارکت های گونا
در بخش های مختلف صنایع شیمیایی کشور 
ح هایی که برای ارتقای حفاظت  به همراه طر
آن اجرا شده، توسعه یافته است. اهداف طرح 
حفاظت از زیرساخت های شیمیایی را می توان 

در قالب موارد زیر خالصه کرد؛
خطر  پر ی  یی ها ا ر ا د منیتی  ا ضعیت  و  •
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 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 
ریسک که به توسعه زیرساخت های شیمیایی 

منجر شود.
• ارزیابی و سنجش میزان پیشرفت و اثربخشی 
اقدامات مهم حفاظت از زیرساخت های 

شیمیایی.
جمع بندی

زیرساخت های شیمیایی و محصوالتی که در 
بخش های مختلف آن تولید می شوند، برای 
بسیاری از جنبه های زندگی مدرن از جمله 
تأمین آب سالم، تولید انرژی، افزایش تولید 
مواد غذایی، مسکن، مراقبت های بهداشتی، 
فناوری رایانه و حمل و نقل ضروری است. 
امنیت ملی، شرایط اقتصادی و نیز استاندارد 
زندگی فعلی ما به حیات زیرساخت های 
شیمیایی، تداوم تولید محصوالت و حمل 
و نقل مواد شیمیایی وابستگی بسیار زیادی 
دارد. صنایع مختلف درگیر در بخش شیمیایی 
که به عنوان بخشی از این زیرساخت  کشور 
تلقی می شوند باید قادر باشد تا تهدیدها و 
مخاطرات بالقوه و بالفعل در حوزه عملیاتی 
خود را شناسایی نموده و سپس به تدوین 
محتمل ترین سناریوهای وقوع حادثه در 
زیرساخت بپردازند. بر مبنای سناریوی تهدید 
ح عملیاتی  ح مقابله با حادثه به عنوان طر طر
باید ارائه گردد. در این راستا مقتضی است تا 
تجهیزات و امکانات الزم در این امر فراهم شود 
و نیز آموزش های الزم از دو منظر تخصصی و 
عمومی تدارک دیده شده باشد تا با افزایش 
آمادگی در مواجهه با حوادث، میزان تلفات 
انسانی و مالی را به حداقل رساند. حصول 
اطمینان از میزان سطح آمادگی می تواند 
بر مبنای رزمایش ها و تمرین های از پیش 
طراحی شده باشد، با این رویکرد نقاط قوت 
و ضعف اقدامات مصون سازی زیرساخت 
شیمیایی نیز مشخص خواهد شد و می توان 
نقاط ضعف احتمالی را پوشش داد و تا حد 

امکان مرتفع نمود.

      امنی���ت مل���ی، ش���رایط اقتص���ادی و 
اس���تاندارد زندگ���ی فعلی م���ا به حیات 
زیرساخت های شیمیایی، تداوم تولید 
محصوالت و حمل و نقل مواد شیمیایی 

وابستگی بسیار زیادی دارد

       صنای���ع مختل���ف درگی���ر در بخ���ش 
ش���یمیایی کش���ور که به عنوان بخشی 
از این زیرساخت تلقی می-شوند باید 
ق���ادر باش���د ت���ا تهدیده���ا و مخاطرات 
بالقوه و بالفعل در حوزه عملیاتی خود 
را شناس���ایی نموده و سپس به تدوین 
محتمل ترین سناریوهای وقوع حادثه 

در زیرساخت بپردازند



جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی 
معتقد است اقدامات مصون سازی، 
گر هزینه ای دارند، به مراتب کمتر از حرکت  ا
در مسیر تاریک حوادث و مخاطرات آن 
است. صنایعی که حوادث را تجربه کرده اند، 
کمتری در پذیرش ضوابط پدافند  چالش 

شیمیایی دارند.
گفت وگوی دکتر سید جمال الدین  مشروح 
گوهری، جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی کشور 

با ویژه نامه عماد را در ادامه بخوانید؛
رهبر معظم انقالب اول فروردین امسال، در 
سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت 
ایران راهبرد نظام و کشور را »ایران قوی« 
اعالم کردند. به نظر شما در حوزه پدافند 
شیمیایی چه طور می توان این رهنمود 

معظم له را عملیاتی کرد؟
از مهمترین شاخص ها برای اینکه ایران کشوری 
ج از  قدرتمند باشد، قطع وابستگی به خار
کشور است. هدف ما در پدافند شیمیایی، 
ارتقای مصونیت کشور در برابر جمیع تهدیدات 
خارجی است. حال می خواهد، در شرایط تکرار 
جنگ و تهاجمات شیمیایی باشد یا اقدامات 
گر  تروریستی با بکارگیری عوامل شیمیایی و یا ا
وجود مواد شیمیایی پرخطر در صنایع و غیره، 

بتواند منشاء آسیب و خطر باشد.
مسلما رسیدن به این هدف )ارتقای مصونیت(، 
با دست خالی میسر نخواهد بود و در این مسیر 
گر این  نیازمند ملزومات و تجهیزات هستیم. ا
ج کشور وارد شود و ما را در این  تجهیزات از خار
ج وابسته کند، ضعف است و ما را  زمینه به خار
گر توانستیم  به جایگاه ایران قوی نمی رساند. ا
با استفاده از دانش روز و تجربیات خارجی و 
داخلی، نیاز خود را در زمینه تأمین تجهیزات 
آشکارسازی، رصد و پایش، امداد و درمان، 
دفع و رفع آلودگی و ...، در داخل برآورده کنیم، 
آن موقع در این بخش قوی هستیم.  در برابر 
تحریم دشمنان و بیگانگان، قوی می شویم. 
بنابراین باید در این حوزه برنامه ریزی داشته 
گذاری کنیم و از دانشمندان  باشیم، سرمایه 
و محققان این حوزه حمایت کنیم تا ما را در 

این زمینه بی نیاز کنند.
قرارگاه پدافند شیمیایی چه ماموریت هایی 
دارد؟ در زمینه تحقق ماموریت های از چه 
جهاتی موفق و از چه جنبه هایی نتیجه 

مطلوبی را کسب نکرده است؟ 
مستند به سند راهبردی پدافند شیمیایی 
کشور، مأموریت قرارگاه پدافند شیمیایی در 
یک جمله، ارتقای توان کشور در جهت ارتقای 
کشور در مواجهه با تهدیدات و  مصونیت 
پیامدهای شیمیایی است. بخشی از این 
مأموریت راهبری است، راهبری در سطح ملی 
یعنی راهبری دستگاه ها و سازمان های اجرایی 
در سطح کالن که مستلزم تهدیدشناسی در 
سطح کالن و تعیین خطوط و اولویت ها در 
سطح کالن ملی و کشوری است. همچنین 
تعیین راهبردها و اولویت ها در سطح کالن، 
ح ها و الگوها، دستورالعمل ها و .... در  طر

جهت سازماندهی و ساماندهی ظرفیت های 
ملی جهت مصون سازی و پاسخ در شرایط 

تهدید از شئون این قرارگاه است.
بخشی از این مأموریت، حمایت و پشتیبانی 
است، حمایت و پشتیبانی در ایجاد آمادگی 
چه از نظر امکانات و تجهیزات و چه از نظر 
کید  محتوا در جهت ارتقای توان و ظرفیت با تأ
بر هم افزایی و ارتقای توان موجود. بخشی 
از مأموریت قرارگاه را باید نظارت بر اجرای 

ح ها در سطح زیرساخت های  قوانین و طر
شیمیایی، احصای چالش ها و ارایه راهکار 

جهت رفع آن دانست.
اینکه قرارگاه در کدام حوزه های مأموریتی 
بیشتر موفق بوده، شاید بتوان گفت تقریبا 
در تمام حوزه ها قرارگاه پیشرفت های خوبی 

داشته و اقدامات مؤثری را داشته است.
برای مثال در سطح راهبردی و تولید اسناد و 
الزامات و مالحظات، "دستورالعمل اجرایی 
قرارگاه پدافند شیمیایی استانی و شهری" 
و یا "تدوین نظام مصون  سازی و عملیات 
پدافند شیمیایی" یک نمونه موفق است که 

پس از تصویب کمیته دائمی به دستگاه های 
مرتبط ارسال گردید.

در حوزه حمایت و پشتیبانی؛ اجرای 
رزمایش های ملی و راهبری و پشتیبانی از 
رزمایش های استانی و دستگاهی، تولید 
و ارائه محتوای های آموزشی و یا تعریف 
دوره های طولی در مقطع کارشناسی ارشد، 
حمایت و پشتیبانی از برگزاری دوره های 
آموزشی از نظر محتوا و مربی جهت تأمین 

نیروی انسانی متخصص، تولید محتواهای 
فرهنگی به منظور فرهنگ سازی در جامعه 
مخاطب خاص و عام نمونه هایی از این 

قبیل هستند.
در سال گذشته شاهد تصویب و ابالغ نظام 
مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی 
کشور بودیم. این نظام نامه چیست و چه 
کشور در حوزه  کمکی به مصون سازی 

کند؟ حوادث شیمیایی می 
نظام مصون سازی و عملیات، در واقع 
کننده  که تبیین  قاعده و چارچوبی است 
گیری، فرماندهی، مدیریت عملیاتی  تصمیم 

و اجرایی پدافند شیمیایی در سطوح 
عملیاتی است که با رویکرد ایجاد هماهنگی 
و هم افزایی در استفاده از منابع ملی، استانی 
و شهرستانی، در شرایط اضطراری ناشی از 
تهدیدات و مخاطرات شیمیایی، نقش 
و وظایف دستگاه های اجرایی ذی ربط 
و تبیین نحوه ارتباطات و تعامل آنها در 
عملیات پدافند شیمیایی، جهت حصول 
اطمینان از مصونیت، امنیت، ایمنی و 
کز و تأسیسات شیمیایی کشور  آمادگی مرا
در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی، 

تعیین شده است.
امیدوارم با اجرای این نظام، ما شاهد 
کاهش  دستیابی به سطحی از مصونیت، 
آسیب پذیری و مخاطرات در زیرساخت ها، 
کشور باشیم. با  کز و صنایع شیمیایی  مرا
عملیاتی شدن این نظام، ظرفیتی از پاسخ 
پدافندی به پیامد تهدیدات، حوادث و 
مخاطرات شیمیایی، حفاظت از مردم، 
سرمایه های انسانی و محیط زیست در برابر 
تهدیدات شیمیایی، ارتقاء آمادگی و تاب آوری 
زیرساختها و تاسیسات شیمیایی کشور و 
استمرار کارکرد و تداوم خدمات ضروری در 

حوزه شیمیایی بدست خواهد آمد.
مهمترین چالش بر سر راه اجرای ضوابط 
پدافند شیمیایی در صنایع چیست؟ در این 
زمینه چه راهبردی در دستور کار سازمان 

پدافند غیرعامل کشور قرار دارد؟
کم و بیش اجرای ضوابط و برنامه های پدافند 
شیمیایی در صنایع، با چالش هایی روبروست 
گون بسته به سازمان های  که در صنایع گونا
باالدستی متغیر است.برخی ناهماهنگی در 
سطوح مختلف در دستگاه اجرایی مربوطه 
یا مدیریت صنایع، شاید دلیل اصلی این 
گر این تفاهم و همدلی در  موضوع باشد. ا
رویکردها و اهداف حاصل شود، چالش های 
دیگر تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. 
گر هزینه ای دارند، به  اقدامات مصون سازی، ا
مراتب کمتر از حرکت در مسیر تاریک حوادث 
و مخاطرات آن است. صنایعی که حوادث را 
تجربه کرده اند، چالش کمتری در پذیرش 

ضوابط پدافند شیمیایی دارند.
همچنان بحث مخاطرات حضور تاسیسات 
پر خطر در مجاورت شهرها به ویژه پس 
ح است.  از حادثه پاالیشگاه تهران مطر
راهبرد سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
سه بعد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

در قبال این موضوع چیست؟
کز پرخطر  در صورت امکان خروج این مرا
کز جمعیتی، راهبرد ما در  شیمیایی از مرا
بلند مدت، جانمایی صحیح با توجه به تمام 
شاخص های فعالیت، الزامات و مالحظات 
پدافندی است و در غیر اینصورت تغییر 
کاربری یا حذف خطر مواد شیمیایی پرخطر 
از طریق جایگزینی با محصوالت کم خطرتر 
و همچنین شناسایی و رفع نقاط ضعف و 
آسیب پذیر، ایجاد حریم زیرساختها نسبت 

گفت وگوی عماد با دکتر گوهری  جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

راهبردهای پدافند شیمیایی 
در صیانت از زیرساخت ها و 

حفاظت از مردم
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گاه سازی عمومی به ویژه در  به مردم، آ
کز در دستور کار قرار  مردم همجوار با این مرا
گردد. تجهیز تیم های عملیاتی پاسخ به  می 
حوادث و آموزش مردم در جهت همکاری و 
کنش نسبت به مخاطرات  چگونگی انجام وا
سهل الوصول ترین برنامه است که شاید بتوان 

در کوتاه مدت آن را اجرایی نمود.
آمادگی نظام پدافند شیمیایی کشور را در برابر 
کنید.  حوادث احتمالی چگونه ارزیابی می 

برای ارتقای آن چه باید کرد؟
وضعیت کشور به لحاظ نظام پدافند شیمیایی 
در برابر مخاطرات شیمیایی را باید از دو جنبه 
پاسخ داد؛ نخست به صورت ملی و یکپارچه 
و دوم به صورت جزیره ای. البته هر دو کاماًل 

بهم مرتبط و متأثر از هم هستند.
کنون ظرفیت هایی در کشور  به عبارتی ما هم ا
کنده و نه منسجم در یک  داریم که به صورت پرا
ظرف مکانی تعریف شده اند و یا همان جزیره اند 
که می تواند در مقیاس یک زیرساخت و یا مرکز 
صنعتی، اقدام به کاهش مخاطرات شیمیایی 
و پاسخ کنند اما متاسفانه ما در بیرون از این 

جزایر با یک خالء مواجه ایم.
فرض کنید تانکر حمل مواد شیمیایی پرخطر 
در محدوده یک شرکت، مستلزم رعایت 
گر دچار حادثه شود،  که ا الزاماتی است 
امکانات اعم از نیروی انسانی و تجهیزات 
خاص مقابله ای در آن محدوده برای آن 
گر این تانکر در مسیر جاده  فراهم است. اما ا
یا در داخل یک شهر با حادثه مواجه شد، 
امکانات خاص پاسخ برای آن چقدر فراهم 

است؟ آیا یکپارچگی تیم های عملیاتی در 
تمام نقاط یکسان است؟  

در زمینه تولید دانش بومی برای 
حفاظت از زیرساخت های حیاتی 

کشور در حوزه شیمیایی در چه 
شرایطی قرار داریم؟

برنامه ریزی هایی در زمینه 
حمایت از توانمندی شرکت های 
دانش بنیان در زمینه پدافند 
شیمیایی داشته ایم و با برپایی 
نمایشگاه صنعت بومی پدافند 
غیرعامل که بخشی از آن ارائه 
توانمندی ها و دستاوردهای 
حوزه پدافند شیمیایی جهت 
مصون سازی زیرساخت های 
مهم و حیاتی است، داشته ایم 

که البته کافی نیست. امیدها در 
که نیاز به  این زمینه زیاد است 

حمایت دارد. هم باید به محصوالت داخلی 
و تولید کنندگان اطمینان شود و هم باید با 
ارتقای کیفیت و دریافت دقیق نیازمندی ها، 
زمینه اعتماد شرکت ها و صاحبان صنایع و 

مسئوالن را جلب کرد.
کارآمدی کنوانسیون های  از نظر شما دلیل نا
بین المللی در حوزه تهدیدات شیمیایی 

چیست؟ راهکار کدام است؟
به طور خالصه، دلیل ناکارآمدی کنوانسیون های 
 OPCW بین المللی، نه تنها در حوزه شیمیایی و
، بلکه به طور عام باید در عملکرد کشورهای 
به اصطالح ابرقدرت و مافیای تروریسم 
کشورهای  کرد. البته قصور برخی  جستجو 
متوسط و ضعیفی که تحت سلطه کشورهای 
ذی  نفوذند نیز به همین دلیل است چرا که 
کشورهایی مانند ایران، قاعدتا در هیچ زمان 
حتی در شرایط جنگ تحمیلی تعهدات خود 

را زیرپا نگذاشتند. 
کارآمد است، به زیاده خواهی  گر کنوانسیونی نا ا
برخی کشورها مثل آمریکا و کشورهای تحت 

گردد و راهکار،  سیطره و نفوذ آن برمی 
تمکین این کشورها به تعهدات 

بین المللی است. 
ی  ن ها ما ز سا

بین المللی باید با پیش بینی ابزار نظارتی 
که تعهدات و  و تنبیهی مانع از آن شوند 
کنوانسیون های بین المللی مورد بی توجهی 
کشورهای زیاده خواه قرارگیرد. شاید  برخی 
روشنگری در سطح ملت ها بتواند ابزار فشار 
مناسبی برای تمکین دولت های این کشورها 
به امضا و تعهداتشان باشد. فرهنگ سازی و 
گوار  استفاده از تریبون هایی که بتواند تبعات نا
این بی تعهدی ها را به گوش دنیا برساند، یک 
قدم در این زمینه است. حال چه به صورت 
سخنرانی و برگزاری سمینار، چه فیلم و چه 

مکتوب در بستر فضای مجازی و حقیقی. 
ما در این زمینه اقدامات خوبی را در سطح 
دانش آموزان، دانشجویان، مسئوالن و دیگر 
قشرهای مرتبط با این حوزه در دست انجام 
داریم، بطوریکه که امیدواریم وسعت نشر آن نه 

محدود به ایران که فراتر از ایران باشد.
گر نکته ای باقی مانده است که  در پایان ا
باید بدان اشاره شود و در سواالت ما نبود 

ح کنید. لطفا مطر
نکته ای که باید به آن اشاره کرد، این  است که 
از تجربه آنچه در گذشته بر ما تحمیل شده، 
چه بوسیله دشمن در بکارگیری تسلیحات 
شیمیایی علیه رزمندگان و اقدامات بهداری 
زمی و بیمارستان ها در جهت درمان  ر
گواری که  مصدومین شیمیایی و چه حوادث نا
در زیرساختها و یا حمل و نقل مواد شیمیایی 
پرخطر بر ما وارد می شود و حتی آنچه بر سایر 
گذشته ) مثل فاجعه  کشورها در این زمینه 
بوپال، بندر تیانجین، بیروت و ....(، باید در 
زمینه های مدیریتی و اجرایی استفاده کرد 
تا به یاری خدا به سمت کاهش پیامدهای 
ناشی از تهدیدات و مخاطرات شیمیایی و نیز 
مصونیت کشور در برابر تهدیدات شیمیایی 

گام برداریم. 
سپاس از اینکه در این مصاحبه مشارکت 

داشتید.
من هم از شما متشکرم

  تجهیز تیم های عملیاتی پاس����خ 
به حوادث و آموزش مردم در جهت 
کنش  هم����کاری و چگونگی انجام وا
نسبت به مخاطرات سهل الوصول ترین 
برنامه است که شاید بتوان در کوتاه 

مدت آن را اجرایی نمود

کارآمدی کنوانسیون های     دلیل نا
بین الملل����ی، ن����ه تنه����ا در ح����وزه 
ش����یمیایی و OPCW ، بلکه به طور 
عام باید در عملکرد کش����ورهای به 
اصطالح ابرقدرت و مافیای تروریسم 

جستجو کرد
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همزمان با روز مبارزه با سالح های 
شیمیایی و میکروبی، چهارمین 
همایش ملی پدافند شیمیایی به همت 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و با همکاری 
دانشگاه بقیه اهلل )عج( با حضور مسئوالن 
لشکری و کشوری در باغ موزه دفاع مقدس 

برگزار شد.
کید بر دستاوردهای کشور  این همایش با تا
در مدیریت درمان مصدومین شیمیایی 
و با شعار »پدافند شیمیایی، تدبیر امروز، 
مصونیت فردا« به صورت محدود و با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی مقابله با شیوع 
کرونا، میزبان جمعی از اساتید  ویروس 

دانشگاه و پژوهشگران بود.
سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان 
کشور، در این همایش  پدافند غیرعامل 
اظهار داشت: آمریکا و کشورهای اروپایی 
مدعی حقوق بشر به خاطر عدم برخورد 
که شهر سردشت و حلبچه را  کسانی  با 
بمباران شیمایی کردند و قریب چند هزار 
نفر از مردم و البته رزمندگان ما در دوران 
دفاع مقدس به شهادت رسیدند در جنایت 

رژیم بعث شریکند.
وی ادامه داد: برخی کشورهای اروپایی ظاهرا 
متمدن و در باطن دارای خوی حیوانی که 
سالح ها و تکنولوژی شیمیایی را به سران 

رژیم بعث دادند و آنها را مجهز کردند در این 
جنایت همدست صدام هستند.

سردار  جاللی به بیان خاطره ای از سفر 
زیارتی به سوریه پرداخت و ادامه داد: 
سالها پیش سفری برای زیارت حضرت 
زینب )س( به سوریه داشتیم. در جوار حرم 
حضرت زینب )س( عراقی های مقیم دمشق 
نمایشگاه عکسی از حمله شیمیایی به شهر 
حلبچه برای زائرین حضرت زینب)س( 
برپا کرده بودند. مردمی که برای  اولین بار 
این تصاویر را می دیدند به شدت منقلب 
شده بودند. واقعیت این است؛ آنهایی 
که پس از فاجعه از خیابان های حلبچه 

کردند هیچگاه خاطره تلخ اجساد  عبور 
زن و مرد، کودکان، جوانان و سالمندانی 
که در جای جای شهر روی زمین افتاده 

بودند فراموش نخواهند کرد. 
کشورهای  هیتلرها هنوز هم در برخی 

کنند مدعی حقوق بشر زندگی می 
که سالح های  وی با بیان اینکه آنهایی 
شیمیایی را تولید و دیکتاتورهایی مثل 
کنند در واقع  صدام را مجهز و مسلح می 
هیتلرهایی هستند که هنوز هم در برخی 
کشورهای مدعی حقوق بشری زندگی 
گر دنیا می خواهد به  کنند، متذکر شد: ا می 
موضوع امنیت و ایمنی انسانها فکری کند 
و ریشه استفاده از هر نوع سالح شیمیایی 
علیه مردم چه نظامی و چه غیرنظامی را 
بخشکاند باید دادگاهی تشکیل بدهد و 
متهمان و محکومان جرم های بزرگ بین 
کند.   رئیس سازمان  کمه  المللی را محا
پدافند غیرعامل کشور افزود: باید با کشورها 
کمک  که به این موضوع  و دولت هایی 
کردند برخورد شود. مسامحه غربی ها و 
امریکایی ها نشان می دهد شعارها، قوانین 
و معاهدات بین المللی فاقد بازدارندگی در 
این زمینه و توخالیست. شهدای مظلوم ما 
در سردشت و هشت سال دفاع مقدس و 
همه جانبازان شیمیایی که درد و زخم های 
کنند شاهدانی بر  شیمیایی را تحمل می 

این مدعا هستند.
استفاده داعش از تسلیحات شیمیایی 

با چراغ سبز آمریکا

سردار جاللی خاطرنشان کرد: از آنجایی که 
این تهدید همواره وجود دارد و حتی جنایت 
 داعش در سوریه و عراق با استفاده از سالح های

 شیمیایی با چراغ سبز امریکاهایی صورت 
گرفته ، باید این تهدید را محتمل و جدی 
بدانیم. از همین رو ضرورت مقابله با آن را یک 

کنیم.  ضرورت جدی دفاعی تلقی می 
کشور با  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
بیان اینکه پرداختن به زیرساخت های 
پدافند شیمیایی یک تکلیف برای همه 
کرد: از طرفی بعد از  کشور است، تصریح 
دفاع مقدس توسعه زیادی در حوزه های 
نفتی، شیمیایی و پتروشیمی داشته ایم. 

گزارشی از چهارمین همایش ملی پدافند شیمیایی

 پدافند شیمیایی 
یک اکوسیستم پیوسته

جای خالی نظام ایمنی شیمیایی در کشور
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امروز کشور ما دارای صنایع و زیرساخت های 
که در  خوبی  در این حوزه است. به طور 
شرایط تحریم این بخش یکی از ارزآورترین 
بخش های اقتصادی کشور و بسیار کمک 

کننده بود.
آمادگی در برابر تهدیدات یک شبه به 

دست نمی آید
سردار جاللی تصریح کرد: آمادگی و تجربه یک 
شبه خلق نشده و به دست نمی آید. نیروی 
انسانی متخصص و ماهر، زیرساخت ها، 
آزمایشگاه ها، فضاهای درمانی، تجهیزات 
پدافندی و ابزارها و دانش تولید آنها یک 
شبه به دست نمی آید. بلکه اینها زاییده 
یک فرایند زنده و پویای پدافند غیرعاملی، 
کوسیستم زنده است که باید  در قالب یک ا
کند تا  کار  کشور در شرایط صلح روی آن 
کارآمد  در شرایط جنگی یا بروز حوادث، 

و پاسخگو باشد.
سیستم  کو ا یک  یی  شیمیا فند  ا پد

پیوسته است
گرزیرساخت های پدافند  گفته وی ا به 
کوسیستم  شیمیایی کشور در قالب یک ا
کار نکند و این آمادگی  پیوسته به هم 
همواره حفظ نشود ممکن است در بروز 

حادثه نتواند پاسخگو باشد. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
کوسیستم نیازمند صنعت  اینکه در این ا
پدافند شیمیایی هستیم؛ تولید ماسک، 
انواع فیلتر، ساخت فضاهای درمانی و 
تولید تجهیزات و ابزارهای محافظتی را از 

مصادیق صنعت پدافند شیمیایی دانست 
کرد: توجه به این صنعت یک  و تصریح 
ضرورت جدی است. یک صنعت زنده و 
کوسیستم  پویا باید حتما بخشی از این ا
است که به ما کمک کند. ممکن است در 
شرایط عادی نیاز حیاتی به این بخش 
نداشته باشیم اما به تولید و داشتن این 

صنعت نیازمندیم. 
خودکفایی ایران در تولید تجهیزات 

راهبردی پدافند شیمیایی
وی ادامه داد: خوشبختانه وزارت دفاع و 
صنایع مختلفی در بخش خصوصی در این 
زمینه همت کرده اند. به طوریکه در حال 

حاضر تقریبا تمام مطابق با استانداردهای 
بین المللی و قابل رقابت با دنیا را خودمان 

کنیم.  تولید می 
کوسیستم  سردار جاللی بخش دیگر ا
پدافند شیمیایی را بخش دانشی آن 
کرد و توضیح داد: نمی توانیم  عنوان 
دانش پدافند شیمیایی را یک شبه 
به دست بیاوریم. یک شبه نمی شود 
دانشمند و استاد پرورش داد. باید فرایند 
کسانی  آموزشی داشته باشیم و همه 
کار  که به هر شکلی با مواد شیمیایی 
کنند بتوانند دانش و اطالعات مورد  می 
نیاز را برابر با استانداردها داشته باشند. 
حوزه شیمیایی را اصطالحا تولید ثروت 
از درون خطر می دانند؛ یعنی فعالیت های 
شیمیایی پرخطر است اما از درون آنها 
ثروت ایجاد می شود. بنابراین الزام این 
فعالیت اقتصادی با ارزش، رعایت ایمنی 
کوسیستم پدافند شیمیایی  و زنده بودن ا
کوسیستم زنده قادر  است. بدون یک ا
نیستیم صنعت شیمیایی کشور را هدایت 

و اداره کنیم. 
سهل انگاری در حوزه ایمنی دلیل اول 

بروز حوادث در صنایع شیمیایی
کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
با بیان اینکه متاسفانه در زمینه ایمنی 
واحدهای شیمیایی مشکالت زیادی 
کثر حوادث کشور  وجود دارد، متذکر شد: ا
در پاالیشگاه ها، مجتمع های شیمیایی، 
شهرک ها و حتی بیمارستان های دارای 

تجهیزات و ابزارهای شیمیایی عمدتا 
ناشی از سهل انگاری در حوزه ایمنی است 
بنابراین باید شاخص های ایمنی در این 

بخش ارتقا و رشد پیدا کند. 
نیازمند مرکز تخصصی ایمنی شیمیایی 

هستیم
وی با بیان اینکه نیازمند مرکز تخصصی 
ایمنی شیمیایی هستیم، خاطرنشان کرد: 
خرید و فروش مواد شیمیایی که می تواند 
ج  قابلیت تولید خطر داشته باشد نباید خار
از نظام کنترل و محاسبات امنیتی انجام 
شود. واقعیت این است هر چقدر ضوابط در 
حوزهای ایمنی را افزایش بدهیم کم است. 

برای نمونه در حوزه هسته ای شاهد این 
هستیم با وجود آنکه همه شاخص های 
نظامات ایمنی هسته ای به صورت دو 
برابر و بعضا سه برابر است. اما آژانس انرژی 
کید دارد که داشتن  هسته ای همچنان تا
سناریوها و فرضیه های پاسخ به حوادثی 
مانند نشت هسته ای در همه شهرهایی 
که زیرساخت های هسته ای داریم یک 

الزام است.
سردار جاللی با بیان اینکه نمی توانیم قطب 
شیمیایی و پتروشیمی منطقه باشیم اما 
ساختارهای پدافند شیمیایی به عنوان 
کوسیستم زنده کار نکند و نظامات  یک ا
ایمنی ما دچار اختالل و اشکال باشد، 
کرد: نیازمند رشته های آموزشی  تصریح 
در حوزه پدافند شیمیایی هستیم. این 

حوزه صرفا حوزه درمان نیست. 
در تولید پروتکل های درمان مصدومان 
ن  جها ی  ها ر کشو جع  مر یی  شیمیا

هستیم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، حوزه 
درمان را در پدافند شیمیایی بسیار مهم 
و ارزشمند دانست و گفت: به لطف همت 
اساتید و پزشکان دانشگاه بقیه اهلل)عج( 
شاهد تولید دانش از میان تجربیات علمی 
که در بخش  مراقبت هستیم به طوری 
تولید پروتکل های درمان مصدومان 
کشورهای  شیمیایی مرجع بسیاری از 

جهان هستیم. 
کز پرخطر در حریم شهرها  ساماندهی مرا

سردار جاللی با بیان اینکه داشتن صرف 
یک مرکز و قطب درمان مصدومان کفایت 
کند، تصریح کرد: در کشور قطب های  نمی 
صنعتی زیادی همچون ماهشهر، عسلویه، 
خارک، بندرعباس، اصفهان و تهران و اهواز 
و ... داریم. متاسفانه توسعه ناهمگون 
کز پرخطر در  شهرها و بروز پدیده وجود مرا
نزدیکی بافت شهری به سایر مشکالت 
افزوده است. باید ضمن گسترش مباحث 
مربوط به قطب درمان، آمایش دوگانه و 
کز درمانی کشور منطبق بر  دوکارکردی مرا
کشور  کز پرخطر شیمیایی در  آمایش مرا
اینکه  بنابراین ضمن  صورت پذیرد. 

اقدامات بسیار ارزشمند و خوبی انجام 
شده است باید این کار به صورت سلسله 

مراتبی ادامه پیدا کند. 
وی ادامه داد: نیازمند آموزش تخصصی 
پزشک، پرستار و امدادگر در حوزه قطب 
درمان هستیم. قطب درمان ضمن 
کار علمی باید تربیت پزشک، پرستار 
و امدادگر را مد نظر قرار بدهد. در این 
زمینه دانشگاه علوم پزشکی یزد به 
کمک آمده و مرکز آموزشی مهارتی درمانی 
مصدومیت های شیمیایی را راه اندازی 
کرده است تا در سطوح مهارتی بتوانیم از 
این ظرفیت استفاده کنیم که کار ارزشمند 

و مهمی است.
یی  شیمیا یمنی  ا م  نظا لی  خا ی  جا

در کشور
سردار جاللی موضوع مهم بعدی در 
کوسیستم پدافند شیمیایی را موضوع  ا
رگوالتوری و تنظیم مقررات دانست و 
کرد: ما نیازمند مقررات  خاطرنشان 
و رگوالتوری هستیم تا در حوزه مواد 
شیمیایی بتوانیم قوانین و مقررات را به 
کرده و بر اجرای آن و نظارت داشته  روز 
باشد متاسفانه در حوزه شیمیایی فاقد 
ساختار نظام ایمنی شیمیایی هستیم. 
این فقدان سبب می شود با وجود قوانین 
در این بخش، به دلیل عدم وجود یک مرکز 
رگوالتوری برای اجرای الزامات ایمنی، 
امنیتی و دفاعی شیمیایی، شاهد بروز 

برخی حوادث باشیم. 

برای مقابله با بحران بیش از تجهیزات، 
آمادگی نیاز است

کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
با بیان اینکه مسئله بعدی پرداختن به 
کرد: هر  بحث آمادگی هاست، تصریح 
چقدر تاسیسات زیرساختی داشته باشیم 
گر آماده نباشند در شرایط حادثه پاسخ  ا
گر بیمارستان و اورژانس  نخواهند داد. ا
کارکنان و  و تجهیزات داشته باشیم اما 
تجهیزات و فضا آماده نباشند در شرایط 
حادثه قادر به پاسخگویی نخواهند بود. 
بنابراین اصل آمادگی در حوزه پدافند 
شیمایی یک موضوع مهم و جدی است. 
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یعنی بایستی حتما براساس یک نظام 
آمادگی کار را دنبال کنیم. 

وی توضیح داد: باید بتوانیم در این نظام 
کامال تهدیدات و سناریوی تهدید را احصا و 
براساس سناریوی تهدید طرح های برخورد 
و پاسخ را آماده کنیم. پاسخ های اضطراری 
و جامع باید آماده و طرح های تداوم کارکرد 
باید تنظیم شود. باید با تمرین، آموزش و 
کنیم. آمادگی  تکرار آمادگی خود را حفظ 
خود به خود ایجاد نمی شود و نیازمند یک 
فرایند علمی است که باید شکل بگیرد و در 
حوزه پدافند شیمایی یک ضرورت جدی 

است که باید به آن پرداخته شود.
ضمانت اجرایی قضایی نظام مصون سازی 

و عملیات پدافند شیمیایی
سردار جاللی با بیان اینکه همه این حوزه ها 
را در نظامی به نام نظام مصون سازی و 
عملیات پدافند شیمیایی آماده کرده ایم. 
سال گذشته این نظام به تصویب کمیته 
کشور رسید و با  دائمی پدافند غیرعامل 
امضای رئیس محترم ستاد کل نیروهای 
مسلح ابالغ شده است. این نظام ضمانت 
اجرایی قضایی هم دارد برای مثال در چند 
بند آن، مستنکفین از اجرای این ضوابط 
برابر با قانون به قوه قضاییه ارجاع داده 

می شوند.
اجرایی سازی نظام مصون سازی و عملیات 

پدافند شیمیایی در سال 1400
وی ادامه داد: در سال 1400 برنامه ما در 
سازمان پدافند غیرعامل کشور پیاده سازی 
و ترویج و اجرایی سازی نظام مصون سازی 

و عملیات پدافند شیمیایی است. 
کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کرد: ما در این نظام به طور  خاطرنشان 
کنیم.  کلی سه محور اساسی را دنبال می 
نخست بحث مصون سازی است. یعنی 
نگاه مهندسی و فنی به زیرساخت های 
که در حال ساخت هستند.  شیمیایی 
گر الزامات رعایت نشود می توانند آسیب  ا
زا باشند. متاسفانه در برخی حوادث شاهد 
که مقررات ایمنی در ساخت  این بودیم 
زیرساخت های پتروشیمی و شیمیایی 

به طور کامل رعایت نشده است.  
وز رسانی آیین نامه های ایمنی  به ر

شیمیایی پس از هر حادثه
وی تصریح کرد: ما نیاز داریم همانگونه که 
در حوزه نظام مهندسی ساختمان وقتی 
خ می دهد آیین نامه های  زلزله ای مثل بم ر
ایمنی اصالح و به روزرسانی می شود بعد از 
وقوع حوادثی مانند پاالیشگاه تهران نیز 
کنیم.  آیین نامه های مربوطه را اصالح 
نمی توانیم و نباید نسبت به موضوع 
ختی  سا یر ز ی  ز سا ن  مصو ر  د یمنی  ا

بی توجه باشیم. 
که  کشوری  کرد:  سردار جاللی تصریح 
در معرض تهدید امنیتی و جنگی قرار 
دارد باید اقداماتی فراتر از ایمنی را در 

تاسیسات زیرساختی به ویژه در حوزه 
شیمیایی و پتروشیمی مدنظر قرار داده 

و دنبال کند.
کز پرخطر  مجلس به بحث ساماندهی مرا

در حریم شهرها ورود کند
گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل  به 
کز شیمیایی پرخطر در همه  کشور، وجود مرا
شهرها موضوع مهم دیگری است که باید 
گر نقشه GIS شهرهای  به آن پرداخت. ا
کز شیمیایی بر شهر  بزرگ را از نظر اثر مرا
کنیم متوجه خطر  و شهروندان تحلیل 
می شویم. این مهم، حتما نیازمند ورود 
مجلس است تا با اصالح و وضع قوانین، 
شهرداری ها و وزارتخانه های متولی را مکلف 

کند تا الزامات ایمنی را رعایت کنند.
تکلیف استانداران در برگزاری رزمایش های 

پدافند شیمیایی
کز صنعتی  وی با بیان اینکه تمام مرا
کوچک  کشور از یک واحد  شیمیایی 
تا شهرک های صنعتی در نظام ایمنی 
دارای تکلیف دقیق و مشخص شده 
کرد: تمام استانداران  هستند، تصریح 
برابر این نظام مکلف هستند برای هر مرکز 
شیمیایی در سال با هماهنگی سازمان 
پدافند غیرعامل کشور به لحاظ سناریو و 
کنترل یک مانور داشته باشند  کار و  نوع 
ح پاسخ و هم تجهیزات  تا بتوانیم هم طر
الزم و هم آموزش و رزمایش را به صورت 

منظم کنترل و مدیریت کنیم.
فرمانده دانشگاه بقیةاهلل: رژیم بعث 
پیش از آغاز جنگ به سالح های شیمیایی 

مجهز شده بود 
فرمانده دانشگاه بقیةاهلل گفت: رژیم بعثی 
عراق قبل از شروع جنگ علیه ایران، به 
سالح های شیمیایی مجهز بود و این 
که جنگی شیمیایی را  آمادگی را داشت 

به ایران تحمیل کند.
دکتر »حسن ابوالقاسمی« فرمانده دانشگاه 
علوم پزشکی بقیةاهلل )عج(، اظهار داشت: 
ما به عنوان بزرگترین قربانی سالح های 
شیمیایی بعد از جنگ جهانی دوم وظیفه 
داریم که از حق خود در قبال جنایات صورت 

گرفته علیه کشورمان دفاع کنیم.
وی افزود: قرن های متمادی است که از 
سالح های غیرمتعارف استفاده می شود و 
حتی در سال های اخیر به واسطه استفاده 
وسیع از سالح های شیمیایی، کنوانسیون ها 
و قوانین بین المللی برای منع استفاده از 
گونه سالح ها تصویب شده، ولی این  این 
گونه  کنون هیچ  قوانین و کنوانسیون ها تا

بازدارندگی نداشته است.
شکی  پز م  علو ه  نشگا ا د ه  ند ما  فر
بقیةاهلل )عج( ادامه داد: قرائنی وجود 
که نشان می دهد غربی ها دست  دارد 
که در استفاده  صدام را برای جنایاتی 
از سالح های شیمیایی مرتکب شد، باز 
گذاشتند و این نشان می دهد کسانی که 

ظالم هستند از ستمگرانی، چون صدام 
کردند؛ همچنین در صورت  حمایت می 
گیری موضوع از سوی مظلوم، غربی ها  پی 
به عنوان عامالن اصلی جنایات صدام 
کنند تا جای ظالم و  به گونه ای عمل می 

مظلوم را عوض کنند.
کسانی  ابوالقاسمی بیان اینکه در دنیا 
که شیوه  کنند  کنترل  کرونا را  توانستند 
نامه های غربی را رعایت نکردند، گفت: 
کرونا کشور های  گیری  در مقابله با همه 
خ  شرقی توانستند مدیریت خود را به ر
کشور های غربی  غربی ها بکشند؛ زیرا 
نتوانستند مدیریت خوبی در این رابطه 

اعمال کنند.
کرد: مدعیان  این مقام مسئول اضافه 
غربی در مواجهه با کرونا 500 هزار کشته 
داشتند، ولی کشور های شرقی که جمعیت 
آن ها بیشتر از غربی ها هم هست، تعداد 

کشته های شان یک صدم بود.
وی سپس درباره وضع بکارگیری سالح های 
شیمیایی از سوی رژیم بعثی عراق گفت: 
اینکه گفته می شود صدام مجبور بود از 
این سالح ها استفاده کند، دروغ است؛ 
زیرا قبل از جنگ تحمیلی، عراق علیه 
کردستان از این سالح ها  مردم خود در 
استفاده کرده بود و اسناد آن هم موجود 
است و این نشان می دهد که صدام آمادگی 
که جنگی شیمیایی را به  این را داشت 

ایران تحمیل کند.
فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیةاهلل 
)عج( خاطرنشان کرد: 242 مورد حمله 
شیمیایی در دفاع مقدس توسط ارتش 
صدام علیه رزمندگان ما صورت گرفت و 
شش هزار بمب شیمیایی علیه نیرو های 
ایرانی استفاده شد؛ به عنوان مثال اشنویه 
در ساعت 2 نیمه شب مورد بمباران 
شیمیایی قرار گرفت و طی آن 2 هزار نفر 
مصدوم شدند، اما با این حال هیچ عامل 
گونه  بازدارنده ای برای ممانعت از این 

اقدامات صدام به وجود نیامد.
ابوالقاسمی ادامه داد: رژیم صدام توسط 
ده ها شرکت غربی برای تکمیل سالح های 
گرفت؛  شیمیایی مورد حمایت قرار می 
گاهی مسئوالن  که بدون آ کمک هایی 
کشور ها و مجامع بین المللی میسر  این 
کشور ها در  نمی شد؛ پس مسئوالن این 
جنایات صدام شریک هستند؛ به عبارت 
دیگر، مدیران این شرکت ها را می توان 
که در اروپا  هیتلر های این زمان دانست 

کن هستند. سا
کید بر اینکه هر وقت در علوم  وی با تأ
پیشتازی کنیم، می توانیم مرجع باشیم، 
عنوان کرد: هویزه، کرخه، سومار، پیرانشهر، 
سردشت، شلمچه، دارخوین و اشنویه 
که ارتش صدام در  از مناطقی هستند 
گاز شیمیایی اعصاب استفاده  آنجا از 
کرد؛ البته حمالت شیمیایی ارتش عراق 

کز درمانی هم بود به نحوی  شامل مرا
که در دوران دفاع مقدس بیمارستان 
صحرایی فاطمه الزهرا )س( را هم مورد 

حمله شیمیایی قرار داد.
ش����کی پز م  عل����و ه  نش����گا ا د ه  ن����د ما  فر
 بقی����ةاهلل )عج( درب����اره هزینه های درمان 
ی����ک ف����رد آس����یب دیده ناش����ی از گاز ه����ای 
ش����یمیایی هم گفت: بیش از 567 میلون 
تومان هزینه درمان هر فرد شیمیایی بوده 
است؛ البته این رقم مربوط به دوران دفاع 
مقدس است؛ یعنی چنانچه با معیار های 
امروزی بخواهیم بسنجیم، هزینه ها بسیار 

فراتر خواهد بود.
در حاشیه چهارمین همایش ملی پدافند 
شیمیایی انجام شد؛ تقدیر از فعاالن 

عرصه پدافند شیمیایی کشور 
در حاشیه چهارمین همایش ملی پدافند 
شیمیایی، با حضور جانشین سازمان 
کشور، رئیس دانشگاه  پدافند غیر عامل 
علوم پزشکی بقیه اهلل و جانشین قرارگاه 
کشور از فعاالن عرصه  پدافند شیمیایی 

پدافند شیمیایی تقدیر شد.
کید بر دستاوردهای کشور  این همایش با تا
در مدیریت درمان مصدومین شیمیایی 
و با شعار »پدافند شیمیایی، تدبیر امروز، 
مصونیت فردا« به صورت محدود و با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی مقابله با شیوع 
کرونا، میزبان جمعی از اساتید  ویروس 

دانشگاه و پژوهشگران بود.
در حاشیه این مراسم با حضور سردار 
ساسانی جانشین سازمان پدافند 
کشور، رئیس دانشگاه علوم  غیرعامل 
پزشکی بقیه اهلل و جانشین قرارگاه 
کشور از چند تن از  پدافند شیمیایی 
فعاالن عرصه پدافند شیمیایی، با 

اهدای لوح، تقدیر شد.
ح زیر است؛ اسامی تقدیر شدگان به شر

• جانباز سرافراز، دکتر عباس فدایی؛ به 
پاس تالش ها در خدمتگذاری حوزه درمان 

جانبازان عزیز و مصدومان شیمیایی
• مهندس محمد باقر آقایی، مدیرکل پدافند 
غیرعامل استان آذربایجان شرقی به پاس 
تالش  در اجرای الزامات و مالحظات حوزه 

پدافند شیمیایی استان
• دکتر علیرضا انصاری فرد، رئیس پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت 
ایران، به پاس تالش های ایشان در اجرای 
الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل در 

شرکت ملی نفت ایران
• دکتر ابوالفضل باباپور، مدیرعامل شرکت 
کلر پارس تبریز، به پاس تالش در مورد امنیت 

تولید و حمل و نقل محصوالت شرکت
• دکتر سعید سامانی مجد، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان تحقیقات آب و 
محیط زیست به پاس تالش در توسعه 
دانش و فناوری های نوین در حوزه 

پدافند شیمیایی
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امیر حسین زاده
اساسا هر چه حوزه های دانش و فناوری 
گردد، تهدیدات و آسیب های  تخصصی تر می 
آن نیز خاص تر می شود و براین اساس الزم است 
تا اقدامات پیشگیرانه و پدافندی، متناسب 
با آن تعریف گردد. موضوعی که در خصوص 
تهدیدات شیمیایی بسیار محسوس و قابل 

توجه است.
غ از تهدیدات و حوادث شیمیایی با منشاء  فار
داخلی مانند آنچه در اثر خالء یا عدم اجرای 
گیرد یا موارد ناشی از موضوعات  قوانین شکل می 
فرایندی، مهمترین تهدیدات شیمیایی با 
منشاء خارجی در شرایط غیرجنگی، ممکن 
است با اهداف اقتصادی یا با پیامد امنیتی 
گردد. در چنین شرایطی،  کشور تحمیل  بر 
سطح تاب آوری زیرساخت های صنعتی و 
اقتصادی کشور چه از منظر فنی و مهندسی 
کننده  یا کالبدی و چه از منظر مدیریتی تعیین 
است. از طرفی برخی تهدیدات شیمیایی 
دشمن، ممکن است صرفا با هدف ایجاد 
گروه های تروریستی  ناامنی و آشوب توسط 
یا معاند صورت پذیرد. در چنین شرایطی، 
کز جمعیتی ممکن است هدف اقدامات  مرا

کموتروریستی یا خرابکاری قرار گیرد.
کاهش آسیب پذیری،  ایجاد مصونیت و 
پیشگیری و آمادگی در برابر تهدیدات، کشف و 
شناسایی، امداد و نجات، درمان، رفع آلودگی 
و... نیازمند استفاده از روش های علمی بر 
که از اهداف  پایه دانش بومی روز می باشد 

پدافند شیمیایی است.
پدافند غیرعامل در رویکرد اساسی خود صیانت 
از زیرساخت ها و حفاظت از مردم را در دستور 
کار دارد. در یک کالم مهمترین هدف پدافند 
غیرعامل کاهش آسیب پذیری ها و به حداقل 

رساندن اثر تهدیدات است. 
با توجه به افزایش سهم مواد شیمیایی 
در زندگی مردم از یک سو و رشد و توسعه 
صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی درکشور از 
سوی دیگر اهمیت و ضرورت توجه به پدافند 
گردد. ضمن آنکه  شیمیایی دو چندان می 
همچنان تهدیدی به نام استفاده از تسلیحات 
شیمیایی از سوی دشمن و به ویژه گروه های 

تروریستی وجود دارد.
در طول تاریخ بارها از سالح شیمیایی استفاده 
شده است که یکی از فاجعه بارترین آنها در عصر 
حاضر حمله صدام و رژیم بعث، به حلبچه، 
سردشت و اشنویه  است. آمار جانبازان و 
شهدای حمالت شیمیایی در دوران دفاع 
کشور ما به چه  که  مقدس نشان می  دهد 
میزان قربانی استفاده از سالح شیمیایی بوده 
 است. متاسفانه این حمالت فاجعه بار، همه 
پس از تصویب کنوانسیون های منع استفاده و 
گسترش سالح های شیمیایی روی داده است 
و این نشان از عدم صداقت مدعیان دروغین 
که همچنان از تسلیحات  حقوق بشر دارد 
شیمیایی به عنوان یک سالح مخرب علیه 

کنند. ملت های مستقل استفاده می 

از همین رو نباید به این کنوانسیون ها که در 
کشورهای ابرقدرت و  واقع ابزاری در دست 
زورگو علیه سایر کشورهاست دلخوش بود. باید 
خود دست به کار شویم و کمر همت ببندیم. 
برای آمادگی در برابر چنین تهدیداتی ما نیازمند 
دستیابی به یک نظام جامع سالمت در حوزه 
کنار آن باید  پدافند شیمیایی هستیم و در 
کنیم  صنعت پدافند شیمیایی را نیز ایجاد 
تا آنچه مورد نیاز کشور است در داخل تولید 
گردد. خوشبختانه در ششمین دوره نمایشگاه 
صنایع بومی پدافند غیرعامل شاهد رویش 

شرکت-های خالق و دانش بنیان به ویژه در 
بخش پدافند شیمیایی بودیم.

تشکیل نظام جامع سالمت شیمیایی یک 
الزام است تا با آموزش به نیروهای نظامی، 
غیرنظامی و مردم، توانمندی مقابله با بحران 
شیمیایی را ارتقا دهیم و در مواقع لزوم بتوانیم 
بر بحران ها غلبه کنیم. با تشکیل این نظام 
سالمت، در قطب های صنایع شیمیایی، 
کز درمان مربوط به بیماری شیمیایی ایجاد  مرا
می-گردد و نیروهای تخصصی در این حوزه 
پرورش خواهند یافت. همچنین یکی از ارکان 
این نظام سالمت ایجاد یک شبکه اطالع-

رسانی است تا به همه افراد جامعه به ویژه 
کز حساس  مردم و کارکنانی که در نزدیک مرا
کار دارند آموزش های  هستند یا با آن سر و 
الزم داده شود به گونه ای که آموزش اقدامات 
پیشگیرانه و مدیریت بحران های شیمیایی 

به صورت فرهنگ نهادینه گردد. 
از سوی دیگر با توجه به افزایش جمعیت 
جوامع شهری، اهمیت شهرها دوچندان 
شده است. از همین رو سازمان پدافند 
کشور با تعامل با مدیریت شهری  غیرعامل 
در سراسر کشور، مجدانه در تالش است تا از 
شهرها به عنوان کانون تجمع انسانی در برابر 
تهدیدات نوین صیانت و حفاظت کند. تجهیز 

و آموزش نیروهای آتش نشان بیش از 50 شهر 
کشور برای مقابله با تهدیدات  پرجمعیت 
CBRN و تهیه و تدوین سند راهبردی پدافند 
شهری با همکاری و هم اندیشی نخبگان نیز 
اقدامی در همین راستا است. اهداف مهم 
این سند راهبردی، ارتقای تاب آوری شهری 
در شرایط بحران، تشکیل مرکز فرماندهی و 
کنترل واحد در شرایط بحران، ساماندهی 
کز ذخیره  کز پرخطر در شهرها و ایجاد مرا مرا
حیاتی است. این سند، حفاظت و صیانت 
کار دارد  از مردم و زیرساخت ها را در دستور 
که چگونه باید از مردم و  و نشان می دهد 
نیازهای اساسی آنان در مقابل تهدیدات نوین 
CBRN حفاظت شود. در همین راستا قریب 
به پنجاه و یک شهر کشور در حال تجهیز به 
امکانات مقابله با تهدیدات CBRN  هستند و 
امید می رود در آینده نزدیک تمام شهرهای ما 

نیز به این امکانات تجهیز 
شوند.

 معنا و مفهوم
 پدافند شیمیایی 
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 ب����ا توج����ه ب����ه افزایش س����هم مواد 
شیمیایی در زندگی مردم از یک سو 
و رشد و توسعه صنایع شیمیایی و 
پتروشیمیایی درکشور از سوی دیگر 
اهمیت و ض����رورت توجه به پدافند 
گ����ردد.  ش����یمیایی دو چن����دان می 
ضم����ن آنکه همچن����ان تهدیدی به 
نام استفاده از تسلیحات شیمیایی 
از سوی دشمن و به ویژه گروه های 

تروریستی وجود دارد
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سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور در گفتگویی با 
بیان اینکه موضوع فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای ایران پس از انقالب اسالمی از 
مهمترین مباحث در حوزه سیاست خارجی 
کشور بوده است، گفت: در حالیکه در زمان 
رژیم ستم شاهی، آمریکا و اروپایی ها به 
دلیل وابستگی نظام سیاسی ایران به آنها 
از بهره برداری از نیروگاه های هسته ای در 
ایران)بدون دخالت ایران در توسعه و 
بهره برداری( حمایت می کردند، افزود: 
با این حال با روی کار آمدن یک حکومت 
مستقل در ایران نه تنها حمایت ها از توسعه 
بهره برداری از نیروگاه های هسته ای قطع 
شد بلکه سنگ اندازی های متعدد برای 
حذف کامل صنعت هسته ای در ایران 

آغاز گشت.
با بدعهدی ها فهمیدیم نمی توان آینده 

انرژی ایران را به تصمیم غرب گره زد
وی با اشاره به اینکه طی این سال ها ایران 
با درک این موضوع که نمی تواند آینده 
گره  انرژی خود را به تصمیم دشمنان 
بزند وارد عرصه فعالیت های هسته ای 
گفت: خباثت آنها باعث شد تا  شد، 
ایران با یک بی اطمینانی کامل به سمت 
توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
و آنهم بحث فوق پیشرفته تکمیل چرخه 

سوخت هسته ای حرکت کند.
فناوری هسته ای نماد خودباوری، 
استقالل و توانایی ایران برای حرکت 

به جلو
سردار جاللی با اشاره به اینکه مساله 
هسته ای امروز نماد خودباوری، استقالل 
و توانایی ملت ایران برای حرکت به سمت 
جلو است، گفت: چند دهه است که غرب 
تالش دارد تا موضوع انرژی هسته ای را 

کند اما با درایت مقام  در ایران متوقف 
معظم رهبری و ایستادگی ملت این 
صنعت همچنان سرپا و به سمت جلو 

حرکت می کند.
فناوری هسته ای در ایران حذف 

ناشدنی است
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی 
در این سالها بارها با اقدامات خشونت بار 
خود از جمله ترور شهدای هسته ای تالش 
داشته تا فناوری هسته ای ایران را از بین 
ببرد، افزود: خون سرخ و پربرکت این شهدا 
سبب شده است که امروز فناوری صنعت 
هسته ای ما به یک علم و فناوری بومی 
تبدیل شود که قائم به اشخاص نیست 

و نابود شدنی هم نخواهد بود.
کثری،  کارزار فشار حدا با شکست 
دشمن چاره ای جز پذیرش ایران 
هسته ای ندارد/ سد تحریم ها با سیل 

اراده ملی ایرانیان فرو می ریزد
کید بر اینکه دشمن راه  سردار جاللی با تا
چاره ای جز پذیرش ایران هسته ای صلح 
آمیز و قوی ندارد، گفت: شکست کارزار 
کثری دولت آمریکا آخرین تیر  فشار حدا
در ترکش دشمن برای توقف فناوری 
هسته ای در ایران بود و به لطف خدا سد 
تحریم ها نیز با سیل اراده قوی ملت ایران 

به زودی فرو می ریزد.
تشریح اقدامات و دستاوردهای پدافند 

غیرعامل در عرصه پرتوی
کشور  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
گفتگو با اشاره  در بخش دیگری از این 
به اینکه این سازمان حسب تدابیر مقام 
معظم رهبری و سیاست های باالدستی، 
در حوزه پدافند پرتوی اقدام به راه اندازی 
یک قرارگاه عملیاتی کرده است، گفت: در 
این قرارگاه، موضوعاتی همچون مقابله 
با تهدیدات پرتوی، ارتقای آمادگی های 
کنش  عمومی کشور، تهیه و اجرای طرح وا
اضطراری، ایجاد زیرساخت های درمانی 

و ... در دستور کار است.
7 استان ایران هسته ای است

وی با بیان اینکه آژانس انرژی اتمی به 
عنوان مرجع بین المللی در مباحث 
هسته ای بر ضرورت وجود ساختارهای 
کید  پدافند غیرعامل در زمینه پرتوی تا
دارد، افزود: امروز 7 استان ایران هسته ای 
شده اند و صنعت هسته ای در بسیاری از 
بخش های کشور همچون بخش بهداشت 
و درمان مورد استفاده است و لذا توسعه 
مباحث ایمنی، امنیت و دفاع و ایجاد 
زیرساخت های الزم برای بهره برداری 
امن از این فناوری از دستورکارهای قرارگاه 

پدافند پرتوی است.
سردار جاللی با اشاره به اینکه سازمان 
گذشته  پدافند غیرعامل در سال های 
برگزاری رزمایش ها و تمرین ها برای 
مقابله با حوادث احتمالی پرتوی در 
مقایسه های مختلف را برگزار کرده است 
و همچنان این رزمایش ها در دستور 
گفت: خوشبختانه در بخش  کار است، 
های توسعه زیرساخت های بهداشت 
و درمان نیز اقدامات خوبی صورت 
گرفته است و در تالش هستیم تا قطب 
درمان مصدومیت های پرتوی در کشور 
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 فناوری هسته ای 
ضامن پیشرفت ایران فردا

توسعه صنعت بومی پدافند پرتوی در کشور



را راه اندازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم 
در بحث حوادث و پیامدهای پرتوی 
نیاز به ساماندهی و تعیین تکلیف نظام 
ارجاع درمانی است، تصریح کرد: از همین 
رو نیاز بود تا تشکیالتی به عنوان قطب 
درمانی در نظر گرفته شود و این موضوع 

را دنبال کند.
سردار جاللی ادامه داد: در موضوع 
حوادث شیمیایی با توجه به سوابق و 
توانمندی هایی که در دانشگاه بقیه اهلل)عج( 
وجود داشت، این تشکیالت به عنوان 
قطب درمان مصدومیت های شیمیایی 
تعیین شد. در حوزه هسته ای نیز نیازمند 
چنین نظام ارجاعی بودیم که با هماهنگی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مقدمات آن فراهم شد.
 3 ر  د ی  هسته ا نس  ا ژ ر و ا تشکیل 

استان کشور
وی افزود: در این راستا، مقرر شد ما در 
گام نخست خود زیرساخت هسته ای یک 
مجموعه به عنوان اورژانس هسته ای 
داشته باشیم که رفع آلودگی اولیه و درمان 
هسته انجام شود. از همین رو باید در 
که این زیرساخت ها قرار  استانی هایی 
دارند مجموعه های دوگانه با کاربری درمان 
سوانح سوختگی و تشکیالت رفع آلودگی و 
اوژانس هسته ای ایجاد شود که در استان 
مرکزی و اصفهان این ساختار ایجاد شده 
و در حال بهره برداری است. در استان 
بوشهر نیز این ساختار در دست ساخت 

و در آستانه بهره برداری است.
به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کار  کز در واقع الیه دوم  کشور این مرا
امداد و نجات و درمان در استانهای 
میزبان زیرساخت هسته ای را انجام 

می دهند.
راه اندازی قطب درمان پرتوی کشور  

سردار جاللی تصریح کرد: در مورد ایجاد 
یک مرکز که هم مرجع درمان هسته ای 
باشد و هم وظایف قطب را انجام دهد، 
مباحثی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مطرح شد و در نهایت مرکز پزشکی 
نوین هسته ای زیر نظر بیمارستان شهید 
چمران وظایف قطب درمان مصدومیت 
گرفت. به همت  های پرتوی را برعهده 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
کلنگ احداث این مرکز تخصصِی درمان 
مصدومیت های پرتوی، سال گذشته زده 

شده و انشاهلل افتتاح خواهد شد.
وی پژوهش و تحقیقات را جزو وظایف 
دیگر قطب درمان پرتوی دانست و گفت: 
این بیمارستان می تواند به عنوان مرجعی 
کز درمانی در زمینه  برای آموزش سایر مرا

پرتوی نیز نقش بسزایی ایفا کند.
5  هزار نفر در مرکز  آموزش بیش از 
آموزش مهارتی درمان مصدومیت های 

CBRNE

گفته وی، سازمان پدافند غیرعامل  به 
کشور به کمک دانشگاه یزد مرکز آموزش 
مهارتی درمان های مصدومیت حوزه 
که در طول 3 سال  کرد  CBRN را ایجاد 
فعالیت خود بالغ بر 5 هزار نفر را به صورت 
کرده  کاردانی و آموزش مهارتی، تربیت 

است.
را ه اندازی قرارگاه های پدافند پرتوی تا 

سطح شهرستان
وی با بیان اینکه ایجاد، حفظ، کنترل و 
ارتقای سطح آمادگی پاسخ به حوادث 
هسته ای یکی از وظایف و اقدامات مهم 
کشور است،  سازمان پدافند غیرعامل 
تصریح کرد: از جمله دستاوردهای دیگر 
سازمان پدافند غیرعامل در حوزه پرتوی 
تدوین اسناد راهبردی و عملیاتی پدافند 
پرتوی و ساختار سازی در استان های 
هسته ای است. ایجاد قرارگاه های 
استانی و شهرستانی پدافند پرتوی نیز 
در راستای ارتقای آمادگی های عمومی 
و سطح دانش و مهارت مسئوالن جهت 

مقابله با حوادث احتمالی است.

وی با بیان اینکه همه کشورهای دارای 
صنعت هسته ای بنابر الزامات ایمنی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید سازوکار 
مقابله با حوادث احتمالی و آمادگی های 
کرد:  الزم را داشته باشند، خاطرنشان 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با ایجاد 
قرارگاه پدافند پرتوی نسبت به طرح ریزی 
ح های پاسخ اضطراری  و برنامه ریزی طر
و رزمایش های تخصصی کرده است. در 
همین راستا در سال جاری رزمایش هایی 
در استان مرکزی، اصفهان و بوشهر انجام 

خواهد شد. 

کید بر اینکه صنعت  سردار جاللی با تا
هسته ای از نظر رعایت استانداردهای 
ایمنی و امنیت عمال بی همتاست، افزود: 
با این حال ضرورت دارد تا در برابر حوادث 
احتمالی با درصد وقوع اندک آمادگی ها 

در کشور پدید آید.
فرمانده قرارگاه پدافند پرتوی کشور با بیان 
اینکه امروز در منطقه جنوب غرب آسیا و 
در نزدیکی برخی مرزهای کشور تاسیسات 
هسته ای وجود دارد، گفت: بر همین مبنا 
ما تالش داریم تا ضمن ارزیابی مخاطرات 
محیطی و رصد تحوالت سطح آمادگی ها 

را ارتقا بخشیم.
امارات باید در خصوص ایمنی و امنیت 

که پاسخگو باشد نیروگاه اتمی برا
سردار جاللی با اشاره به اینکه برای مثال 
کشور امارات اخیرا اقدام به راه اندازی 
که کرده است،  آزمایشی نیروگاه اتمی برا
گفت: بسیاری از کشورهای منطقه و حتی 
برخی انجمن های تخصصی نسبت به 
وضعیت ایمنی و امنیت این نیروگاه 
سوال های جدی دارند و حتی کشوری 

همچون قطر این نگرانی ها را به آژانس 
انرژی اتمی منعکس کرده است.

وی با بیان اینکه امارات باید در خصوص 
وضعیت امنیت و ایمنی این نیروگاه به 
کشورهای منطقه پاسخگو باشد، گفت: 
کشورهایی که می خواهند از انرژی پیشرفته 
هسته ای بهره برداری کنند باید بتوانند 
استانداردهای پیشرفته ایمنی و امنیت 

آن را نیز رعایت نمایند.
توسعه صنعت بومی پدافند پرتوی 

در کشور
سردار جاللی در بخش دیگری از این 
مصاحبه به بحث توسعه صنعت بومی 
پدافند پرتوی در کشور نیز اشاره کرد و با 
بیان اینکه این صنعت از جمله صنایع 
های تک و دانش بنیان محسوب می شود، 
کید کرد: خوشبختانه در سال های اخیر  تا
گام های مهمی در این حوزه برداشته شده 
است و دستاوردهای قابل توجهی پدید 

آمده است.
تجهیز آتش نشانان بیش از 50 شهر 
ت  ا ید تهد با  بله  مقا ت  ا تجهیز به 

CBRNE
وی با اشاره به اینکه یکی از این اقدامات، 
کز آتش نشانی بیش از 50 شهر  تجهیز مرا
بزرگ کشور به تجهیزات مقابله با تهدیدات

CBRNE  است، گفت: این تجهیزات در 
مرکز سپند وزارت دفاع و با راهبری شهید 
عزیزمان دکتر فخری زاده تولید شده بود 
که هم برای حفظ سالمت آتش نشان ها و 
هم ارتقای توان عملیاتی در زمان وقوع 

بحران ها بسیار موثر است.
گر پیشرفت  فناوری هسته ای تضمین 

ایران فردا
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
پایان با بیان اینکه مساله هسته ای، امروز 
به نماد اقتدار جمهوری اسالمی تبدیل 
شده است، گفت: دشمن امروز می داند 
که این فعالیت ها ماهیت صلح آمیز دارد 
گر  اما چون این فناوری و صنعت تضمین 
رشد و پیشرفت ایران فرداست با آن 
مخالف است اما قطعا با هدایت رهبری 
عزیز و ایستادگی ملت این صنعت به رکن 
پیشرفت ایران در دهه های آتی تبدیل 
خواهد شد و چشم بدخواهان ایران 

اسالمی کور خواهد گشت. 
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محمدرضا رضایی
مقدمه:

در سال 2019 میالدی،پیمان منع موشک های 
که سال 1987 میان   )INF( هسته ای میان برد
آمریکا و روسیه امضاء شده بود، رسمأ پایان یافت. 
گرچه این اقدام در دوران ریاست جمهوری ترامپ  ا
خ داد، اما جوبایدن رئیس جمهور جدید ایاالت  ر
متحده نیز اقدامی در راستای احیای این پیمان 
بازدارنده صورت نداده است. پیمان 1987آی ان 
اف همه موشک های آمریکا و شوروی با برد 500 
کیلومتر را ممنوع می سازد. در نتیجه  تا 5500 
 این پیمان، 2692 موشک آمریکا و شوروی، 
ازجمله 430 موشک آمریکا و 979 موشک شوروی 
که مستقر نشده و یا در ذخیره بودند، تا سال 1991  
از میان برداشته شد.این پیمان از استقرار برنامه 
 )GLCM( ریزی شده ی 208 موشک کروز زمینی
مضاعف آمریکا در هلند، بریتانیا، بلژیک، آلمان و 
ایتالیا جلوگیری کرد. همچنین، طبق توافق آمریکا 
کنترل مشترک تسلیحات،  و آلمان غربی برای 
موشک های پرشینگ IA نیز برچیده شدند، 
هرچند که پیمان آی ان اف به طور رسمی شامل 

آنها نمی شد.
خلع سالح هسته ای  یا کنترل تسلیحاتی؟

که مشاهده می شود، حتی پیمان   گونه  همان 
منع موشک های هسته ای  میان برد بر اساس اصل 
"بازدارندگی" طراحی شده و معطوف به خلع سالح 
هسته ای  کشورهای دارنده این سالح های مخرب 
کنون، دیگر خبری از این  نبوده و نیست. هرچند ا
پیمان  حداقلی و ارکان بازدارنده  آن نیز نیست. سوال 
اصلی اینجاست که دغدغه ای به نام " خلع سالح 
هسته ای  " واقعا تا چه اندازه ای در میان دارندگان 

سالح های ممنوعه موضوعیت دارد؟
واقعیت امر این است که آمریکا و برخی اعضای ناتو 
به عنوان اصلی ترین مصدر تکثیرکننده سالح های 
غیر مجاز هسته ای، میکروبی و شیمیایی در 
 NPT تالش هستند حتی روند بازنگری معاهده
کالن خود در نظام  را مطابق سالیق و اهداف 
بین الملل تعریف نمایند. خلع سالح هسته ای 
خط قرمز قدرت های غربی محسوب می شود. 
تعیین  نسبت "کنترل"، “بازدارندگی” و ”خلع 
سالح هسته ای ” طی سال های اخیر تابعی 
از  رویکرد دولت های غربی و معامله دارندگان 
این سالح های مخرب با یکدیگر بوده است. 
که معادالت امنیتی جاری در  بی دلیل نیست 
نظام بین الملل تا این اندازه )به صورتی که امروز 
کنیم( توسط آمریکا و هم پیمانان  مشاهده می 

آن به چالش کشیده شده است. 
اصولی مانند خلع سالح هسته ای ، به جای 
آنکه تابعی از قواعد ثابت بین المللی، حقوقی و  
امنیتی باشد، تابعی از راهبرد سیاسی و نظامی 
قدرت های بزرگ محسوب می شود. از سوی دیگر، 
طبق معاهده NPT قدرت های دارنده تسلیحات 
گسترش این  هسته ای  باید جهت جلوگیری از 
تسلیحات به سمت خلع سالح خود پیش بروند 
اما آنها نه تنها در این راستا هیچ اقدام موثری انجام 
نداده اند بلکه خود نیز متهم اصلی در اشاعه این 
تسلیحات هستند. متاسفانه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نیز تحت تاثیر دخالت قدرت های 
گونه اقدامی جهت مهار هسته ای   بزرگ هیچ 
آنها انجام نمی دهد. در سال های ابتدایی هزاره 

سوم شاهد بودیم که ایهود اولمرت نخست وزیر 
وقت رژیم صهیونیستی صراحتا نسبت به وجود 
سالح هسته ای  در سرزمین های اشغالی اذعان 
نمود اما این اعتراف بزرگ، مورد توجه نهادهای 

بین المللی و آژانس قرار نگرفت. 
غیبت مراجع ذی صالح بین المللی در خلع 

سالح هسته ای  کشورها
حداقل انتظار کشورهای جهان این بود که طی 
کشورهای دارنده  گذشته و اخیر،   سال های 
سالح های هسته ای  از تضعیف معاهده منع 
گسترش تسلیحات هسته ای  و به تبع آن گسترش 
این تسلیحات و ایجاد ناامنی بیشتر در جهان 
دست برداشته و تفسیر قواعد حقوقی مربوط به 
خلع سالح هسته ای را بر عهده مراجع ذی صالح 
بین المللی بسپارند. ضرورت خلع سالح اتمی 
دارندگان این نوع سالح های مرگبار و تقویت 
دسترسی امضاءکنندگان معاهده به انرژی 
کفایتی   هسته ای  ضروریاتی هستند که در دل بی 
سازمان های بین المللی و شورای امنیت سازمان 
ملل متحد به فراموشی سپرده شده است. در 
هر حال تحقق عدالت مفقوده هسته ای  اصلی 
گاه جهان،از  کشورهای آ ترین دغدغه و هدف 
جمله جمهوری اسالمی ایران محسوب می 
که به عینیت رسیدن  شود.عدالت مفقوده ای 
آن قدرت هرگونه مانور کاذب را از کشورهای شرور 

کند.  غربی سلب می 

از جنگ هسته ای  تا خرابکاری هسته ای 
کشورهای دارنده سالح هسته ای، تحت هیچ 
شرایطی به " خلع سالح هسته ای  " خود تن نداده و 
حتی حاضر به حفظ قرار دادهای بازدارنده در حوزه 
دستیابی به سالح اتمی نیستند. دبیرکل سازمان 
گوترش پیشتر در خصوص  ملل متحد، آنتونیو 
خروج رسمی آمریکا از پیمان منع موشک های 
میان برد هسته ای  و آثار این اقدام  گفته بود: »با 
انقضای تاریخ این پیمان، جهان یک مکانیسم 
ارزشمند برای جلوگیری از جنگ هسته ای را از 

دست می دهد.«
کثر تحلیلگران حوزه دفاعی و تسلیحاتی در  ا
گیری یک  دنیا، در خصوص امکان بالقوه شکل 
رقابت هسته ای  مخرب در دنیا هشدار می دهند.  
که واشنگتن  کید داشت  دولت وقت ترامپ تا
کید داشت  مسکو با سیستم موشکی جدید  تأ
8 ، پیمان منع موشک های  -SSC میان برد
هسته ای میان برد را نقض کرده است. روسیه با 
که برد این سیستم  کید داشت  رد این اتهام، تأ
موشکی کمتر از 500 کیلومتر است و مصداق موشک 
کوتاه برد محسوب می شود. نکته مهم تر اینکه بر 
کارشناسان حوزه هسته ای   کثر  اساس تحلیل ا
و روابط بین الملل، واشنگتن این اقدام ) خروج 
از پیمان منع موشک های هسته ای  میان برد ( 
را در راستای ایجاد بحران های جدید در مناطق 
جدید دنیا از جمله شرق آسیا صورت داده است. 

بی دلیل نیست که جوبایدن نیز حاضر به احیای 
این پیمان نشده است! مقامات دو حزب سنتی 
که حتی پایبندی حداقلی و  آمریکا معتقدند 
ظاهری آنها نسبت به پیمان مذکور، منجر به 
کاهش قدرت مانور آنها جهت ایجاد چالش های 
پایدار در نقاطی مانند دریای چین جنوبی و شبه 

جزیره کره خواهد شد. 
اهمیت پدافند پرتوی در ایران 

کنون، در سال 2021 میالدی از یک سو شاهد  ا
عدم پایبندی آمریکا نسبت به پیمان های 
بازدارنده در حوزه تسلیحاتی و هسته ای  و فراتر 
از آن، شاهد بی رنگ شدن دغدغه ای مهم به 
نام "خلع سالح هسته ای" از سوی سازمان های 
بین المللی هستیم. به عبارت بهتر، سازمان 
بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد در یک 
سیاست غیراعالمی اما آشکار، پیگیری  استراتژی  
سیاست کالن "خلع سالح هسته ای  " را متوقف 
ساخته اند. بدون شک در شرایطی که کشورهای 
دارنده سالح های ممنوعه هسته ای ، کمترین 
دغدغه ای در خصوص خلع سالح هسته ای  
در حوزه روابط بین الملل نداشته و بالعکس، 
در صدد استفاده از توانایی های بالقوه و حتی 
بالفعل هسته ای خود جهت مواجهه با رقبای 
خود هستند، شاهد وقوع بحران های مزمن و 
پایداری در این حوزه خواهیم بود. یکی از این 
بحران ها، مربوط به مواجهه دارندگان سالح های 
ممنوعه  با کشورهایی است که برای دستیابی به 
کنند. این  فناوری صلح آمیز هسته ای تالش می 
قاعده در خصوص مواجهه واشنگتن و متحدان 
آن با فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری 
کند. زبگنیو برژینسکی  اسالمی ایران نیز صدق می 
مشاور امنیت ملی آمریکا و  دوران ریاست جمهوری 
ح  کارتر و یکی از استراتژیست های مطر جیمی 
کشور قبل از مرگ  حوزه سیاست خارجی این 
خود اذعان کرده بود که ادعای آمریکا در خصوص 
تالش ایران جهت دستیابی به سالح هسته ای 
، مصداق "حقه بازی هسته ای  " محسوب می 

شود و واقعیت ندارد. 
فراتر از آن، تل آویو و دیگر متحدان واشنگتن نیز 
در تالش هستند ضمن خرابکاری در تاسیسات 
هسته ای  جمهوری اسالمی ایران و انتقال بدافزارها 
و انجام حمالت سایبری، مانع از دستیابی کشورمان 
به اهداف صلح آمیز خود شوند. در اینجاست که 
متوجه اهمیت "پدافند پرتوی" خواهیم شد. 
که  در برابر خطرات مربوط به تابش  پدافندی 
ناشی از جنگ افزارهای هسته ای، خرابکاری 
در تاسیسات هسته ای  و اقدامات مشابه ایجاد 
شده باشد،  پدافند پرتوی نام دارد. آنچه در 
جریان خرابکاری عوامل رژیم اشغالگر قدس در 
نیروگاه نطنز گذشت و همچنین تالش خاص تل 
آویو ، واشنگتن و شبکه های وابسته به این دو 
در راه اندازی حمالت سایبری علیه تاسیسات 
کشورمان، جملگی بیانگر اهمیت  هسته ای  
پدافند پرتوی در کشور می باشد. در این حوزه، 
رصد  مستمر و هوشمندانه فعالیتهای مخرب 
دشمنان در مواجهه با فعالیت های هسته ای  
کار قرار داده  راهکارها و  کشورمان را در دستور 
ابزارهای دفاعی ممکن در مواجهه با این توطئه 
ها و اقدامات را شناسایی و نسبت به فعالسازی 

یا تعریف آنها اقدام نماییم. 

اهمیت روزافزون پدافند پرتوی

وقتی »خلع سالح هسته ای« 
تبدیل به یک سراب می شود
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برای دانلود فایل الکترونیکی ویژه نامه کافی است 
با تلفن همراهتان این کد را اسکن کنید.


