
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

ي دفاعی کشور در هر شرایطی باید بنیه«  

  »در بهترین شرایط باشد



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

یت، درایت و با مدیربسیج به عنوان دانشگاه جنگ و جهاد 
پرورش   بنا نهاده شد و آنگونه) 1( سازي حضرت امامفرصت
      هايترین جلوهکه در مقابل خیل دشمنان، جذاب هیافت

.رساندي ظهور میمقاومت و ایثار را از خود به منصه  



 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  
  
  
  

ندانستن اینکه دشمن چه در سر دارد و چه «
خواهد بکند، غفلتی است که ممکن است ما می

»را از امکان برخورد و امکان دفاع محروم کند  

 

 

 



 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

وقتی تهاجم از جنس علم بود، دفاع نیز باید دفاعی علمی 
.و فناورانه باشد تا اثربخش و کارآمد باشد  

هاي بسیـار، باید در فضایی معنوي و با تالش و مجاهـدت
را طی نمائیم و به » بسیجی شدن«گام به گام مراتب  

.هاي تعالی و کمال پیش رویمسمت قله  



 

 نگاهی به تهدیدات نوین  و نقش  بسیج

  ي پـدافنـد غیـرعامـلدر حـوزه 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
 
  
  
  
  
  

  تدوین و ارائه دهنده :
  

  دکتر غالم رضا جاللی
 
 
  

  
  



 

  

  
  با همکاري و  پیشنهاد سازمان پدافند غیرعامل کشورانتشارات                
  

  ي پـدافنـد غیـرعامـلنگاهی به تهدیدات نوین و نقش بسیج در حـوزه: عنوان 
  تدوین و ارائه دهنده : دکتر غالمرضا جاللی فراهانی

  گردآوري و تنظیم مستندات : محمد شامحمدي
  ناشر : بوستان حمید

  1390زمستان   :  اولچاپ 
 2500: شمارگان

  تومان   3000  قیمت:
 ،برداري براي ناشر محفوظ است  نسخه کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر. 

  است). (نقل مطالب با ذکر مأخذ بالمانع
  17775 - 331صندوق پستی                               33700927تلفن ناشر:   

   

       - 1337  رضا،  جاللی فراهانی، غالم  :               سرشناسه      
               / تدوین و                               در حـوزه پـدافنـد غیـرعامـل                                 نگاهی به تهدیدات نوین و نقش بسیج  :   پدیدآور   نام و عنوان 

              محمدي.                            ؛ گردآوري و تنظیم محمد شاه          فراهانی             غالمرضا جاللی         دهنده       ارائه                                                          
  .1390 ، حمید بوستان: تهران :نشر            مشخصات 
     (بخشی رنگی).: مصور. ص.  72  : ظاهري        مشخصات 

   978-600-6412-12-2   : شابک                     
     . کتابنامه    :                یادداشت      
     ها سخنرانی و ها پیام --  - 1337   رضا، غالم فراهانی، جاللی  :                موضوع 
 ها خطابه و ها مقاله --ایران -- غیرنظامیان از دفاع  :                موضوع 
 بسیج -- مسلح نیروهاي :        موضوع 
 گردآورنده - 1353 د، م ح م ، دي م ح م  اه ش :  افزوده شناسه 
                         1390   8 ن 8ج/  U926       :  کنگره بندي رده 
             363/350955       :  دیویی بندي رده 
       2642068   :  ملی کتابشناسی شماره 



 
 

  

  مقدمه

، باعـث  1"ارتباط کامل در زمـان حقیقـی  "تغییر ماهیت قدرت در عصر 
تغییر ماهیت تهدیدات در قرن حاضر شده است. تهدیدات نوین در اشـکال،  

ابعاد، انواع، اهداف، ماهیـت و راهبردهـایی بسـیار متعـدد و متنـوعی  پـا بـه         
کشـورها گـذارده اسـت،    هـاي کلیـدي و حیـاتی    ي منافع و زیرساختعرصه

شـوند و  تهدیداتی که صرفا محدود و محصور به مـــراکز ثقـل نظـامی نمـی    
هاي مختلـف ملـی کشـورها (همچـون سیاسـی، اجتمـاعی،       ها و عرصهحوزه

دهند. چنـین  اقتصادي، فرهنگی، علمی و فناوري و ...) را مورد هدف قرار می
ردهاي دفاعی مناسبی که تنوع و تعددي در حوزهء تهدیدات، راهکارها و راهب

طلبد. در این میـان توجـه بـه    از جامعیت هر چه بیشتر برخوردار باشند را می
تواند نقش به سـزایی در کـاهش لطمـات،    اصول و تدابیر پدافند غیرعامل می

تلفات، صدمات و خسارات، در شرایط بحرانی نــاشی از جنگ داشته باشد و      
این موضوع نیز قطعا  پیامدهاي سـنگین و   توجهی یا کم توجهی نسبت بهبی

  بعضا غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت. 
متن حاضر، مشروح سخنرانی دکتـر غالمرضـا جاللـی، رئـیس سـازمان      

» بسـیج و پدافنـد غیرعامـل   «همـایش  باشـد کـه در   پدافند غیرعامل کشور می
پـس از پیـاده    هکـ  انـد ایراد فرموده 1389وزارت جهاد کشاورزي، در دي ماه 

 شود. مندان میسازي، بازنگري و مستندسازي تقدیم عالقه
  (نه)

                                                        
١  - Perfect Connection in Real Time 
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 »بِ وستَنَ هخَنّعین ا یرُ نَهاصرٍ و مینع «  

  
  جایگاه بسیج -1

  
*١  

  .)1(خمینی با سالم و درود به ارواح مطهر شهدا و روح ملکوتی حضرت امام
به عنوان معمار کبیر انقالب اسالمی و طراح دکترین حضرت امام راحل 

بنیـاد انقـالب    مـؤثرِ ز ارکانِ را به عنوان یکی ا» بسیج«حکومت اسالمی، نهاد 
 1هاي ارزشی لفهؤو م ها، مشخصههاچارچوبو  2اسالمی، پایه گذاري نمودند

                                                
که در  می باشد(رئیس سازمان پدافند غیر عامل )متن حاضر، مشروح سخنرانی دکتر غالمرضا جاللی   -1

 ایراد شده است.  1389 دي ماه وزارت جهاد کشاورزي، در» بسیج و پدافند غیرعامل«همایش 
آور و هاي بسیار شگفتدیدهبسیج یکی از برکات انقالب و از پ« :مقام معظم رھبری - 2

مخصوص این انقالب است. این هم یکی از آن چیزهایی است که امام بزرگوار ما با دید 
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 ،هـا این چارچوب اي کهو توصیف نمودند، به گونه بیینبهایی براي آن تگران
شده نهاده بنا است که در کشور دیگري هاي ارزشی چارچوب یفراتر از تمام

 3مجاهـدین  رزمنـدگان و تمامی براي چتري  ،)1(حلبه عبارتی امام را 2است.
ا، ـــ هارزش  ،المـــ یـم اس  رـــ گشودند تا تحت لـواي آن از ح  اهللافی سبیل

  . شود 1دفاع)9(هاي ناب محمديو انگیزش 4اــهاندیشه

                                                                                                   
الهی خود، با حکمتی که خداي متعال به او ارزانی کرده بود، براي کشور و ملت و انقالب ما 

 »5/9/76از بیانات مقام معظم رهبري در جمع بسیجیان  »به یادگار گذاشت.
آن اخالص و محبت شما (بسیجیان) و آن ایثار در راه خدا، «: )١( حضرت امام خمینی -  ١

 ».باالترین ارزش است براي شما
 ،هوشیاري که برگرفته از امام خمینیحضرت تشکیل بسیج مستضعفین، ارتش بیست میلیونی به فرمان  - 2

علیه  هاسازي توطئهترین عوامل در جهت خنثیاز جمله اساسیداشت،  ایشاننظیر بی و الهامات معنوي و درایت
 يانقالب در مسیر اصلی خود، زمینه آید که به برکت این دوراندیشی و هدایتبه حساب می نظام اسالمی

اهیت سلطه جو و ــشدن م مال مریکا در تهران و برآانقالب دوم فراهم آمد و با سقوط النه جاسوسی 
اسناد بدست آمده از النه جاسوسی و اظهارات  ي سخت و جبران ناپذیر روبرو شد.امریکا، با ضربهآتجاوزکارانه 

را با این حقیقت آشکار مواجه ساخت که  مردم و رهبران کشور و بویژه حضرت امام ،مریکاییآصریح حکام 
به سوابق  مریکا به جمهوري اسالمی، امري بعید و غیرممکن نبوده و با توجهآنظامی و هجوم  احتمال مداخله

 لزوم آمادگی مردم جهت مقابله و رویارویی را در کوتاهترین زمان ممکن آشکار می ساخت. ،این کشور در جهان
، یعنی در مدتی کمتر از یک ماه بعد از انقالب دوم، فرمان 58ماه سال  اساس امام امت در پنجم آذر همینبر 

از چند سالی که بیست میلیون جوان یک مملکت بعد « تاریخی تشکیل بسیج را صادر فرمودند:
دارد باید بیست میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون ارتش داشته باشد و یک 

و مردم دلسوخته و مسلمان پاکباخته که دل در گرو عشق به انقالب  »چنین مملکتی آسیب پذیر نیست
ذیر جهت پاسداري از دستاوردهاي انقالب ناپخلل يهاي واالي آن داشتند، با آمادگی و قصد و ارادهو هدف

 هاي بسیج و در آن زمان در مساجد سراسر کشور تشکیل دادند.پایگاه هاي مقاومت مردمی را درگروه
بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه « :)1(حضرت امام خمینی -  ٣

 »مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند.
پاك اسالمی است که  يبسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه«:)١( حضرت امام خمینی -4

 » اند.نشانی در گمنامی و بی نشانی گرفته تربیت یافتگان آن، نام و
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 فرمایند:میچنین گهربارشان در فرازهایی از سخنان  )1( حضرت امام خمینـی 
مجاهدان از اولـین تـا    يآن را همه بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل«

  فرمایند:میدر ارتباط با نقش بسیج در کشور همچنین ایشان  .»آخرین امضاء نموده اند.
اگر بر کشوري نواي دلنشین تفکـر بسـیجی طنـین انـداز شـد، چشـم طمـع        «

اال هر لحظه باید منتظر حادثه ماند،  دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید و
  .» باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهد بسیج

 
 
 
  
 
  
بل بسیج و بسـیجی  مرا به عنوان س )٧((ع)  علی حضرتنیز  قام معظم رهبـري م

  فرمایند:چنین می بسیجیانف ــو در توصی2دــنماینمیرح ــطم
ي عظـیم  تـرین نیروهـا  ایمان ترین و بانشاط بسیج یعنی حضور بهترین و با«

هایی که براي منافع ملی، براي اهداف باال، کشورشان به آنها نیـاز  ملت در میدان
هـا ایـن   ترین و شرافتمندترین و پرافتخارترین انساندارد، همیشه بهترین و خالص

اي است که حاضرند این  خصوصیات را دارند. بسیج در یک کشور، معنایش آن زمره

                                                                                                   
سنگ بناي بسیج بر حکم فقهی و جهادي استوار است؛ جهادي « :)١(حضرت امام خمینی -١

  .»اییدفاعی باشد و نه تهاجمی یا جهان گش يکه مبتنی بر روحیه
     من به بسیجیان عزیز فعال این کشور علوي و فاطمی، عرض « :مقام معظم رهبري -  ٢

لیه الصاله والسالم را الگوي خودتان قرار دهید که بهترین و ع کنم؛ امیرالمؤمنینمی
(در دیــدار  »است. )٧(بزرگترین الگو براي بسیجیان مسلمان در همه عالم، علی ابن ابیطالب

که تمام وجودش وقف ) ٧(بسیجی یعنی علی«فرمایند: ). همچنین ایشان می3/9/1373با مداحان، 
 »اسالم بود.

و شاخص هستند که باید همسو با  علمامروز شهدا، براي ما قله، 
 آنها مسیر کمال را طی نمائیم.
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همچنـین ایشـان در    1»برایش سرمایه گذاري کننـد.  پرچم افتخار را بر دوش بکشند و
  فرمایند:اینچنین می» بسیجی«شان در تعریف فراز دیگري از سخنان

ایران  يهر کس که در دل براي سرنوشت خود، سرنوشت این ملت و آینده«
آن کسی که براي استقالل و هویت ملـت خـود ارزشـی     ،اسالمی ارزش قائل است

هـاي بیگانـه بیـزار اسـت، آن کسـی کـه       ز تسلط قدرتقائل است، آن کسی که ا
دنیـاي اسـالم یـک هـدف بـزرگ       ياین کشور و این ملـت و آینـده   يبرایش آینده
هاي ملت فلسطین دلش خون اسـت ... آن  شود، آن کسی که از رنجمحسوب می

کسی که مایل است بیش از یک میلیارد مسلمان دنیا قـدرت عجیبـی را تشـکیل    
کمـال قـرار    يرا به سمت کمال هدایت کنند و خودشان در قله بدهند که بشریت

ها را دارد و حاضر اسـت در ایـن راه   بگیرند، آن کسی که این احساسات و این درك
  2»قدمی بردارد او بسیجی است.

در معموال که را انسانی  کماالت و هاویژگی ها،نهایت ارزش )1(حضرت امام
و  »بسـیج «ود را در توصـیف  ـــ شبیان می )7(و حضرت امیر)9(یپیامبر گراموصف 

عمـق  که  بسیج دارد ریاي الیتناهیاین موضوع داللت بر دو  دارندبیان می »بسیجی«
  و انتها ندارد. 

خود من این اسـت کـه یـک بسـیجى      افتخار«فرمایند: همچنین ایشان می
با وجود چنین تعـابیري از سـوي   ».جورى عمل کـنم  ام این باشم؛ سعى کرده

تـوان  ج، مـی و مقام معظم رهبري در خصـوص بسـی   )1(ت امام خمینیحضر
   3راه حق.توفیق یافتگان  يبر سینهاست  گفت بسیجی بودن، مدال افتخاري

                                                
 .29/7/1379بیانات مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ بسیجیان،  -  ١
 24/8/79 ،در اجتماع خانواده هاي مکرم شهداي اراكاز بیانات مقام معظم رهبري  - 2
هر کسی که بسیجی است باید به بسیجی بودن خود افتخار کند. « معظم رهبري: مقام - ٣

  )8/9/1374( »بسیجی بودن، مایه سرافرازي و سربلندي پیش پروردگار است.
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دوست داریم که عضو بسیج باشیم و به عنـوان بسـیجی خـدمت    ما نیز 
ي آنانی که افتخار سربازي آنها را چرا که بزرگان و فرماندهان ما و همه. 1کنیم

بسیجی بودن در  بنابراین، 2اندبسیجیخود ن است که آنها نیز ایافتخار  داریم،
هر چند که ممکن  .بزرگی است این ارزش بسیار و 3است کشور ما یک ارزش

 وهـاي سیاسـی   تالطـم  هـا بـه ایـن موضـوع، در اثـر برخـی      است نوع نگـاه 
تحـوالتی  و با تغییـر   ،5هاو بدخواهی 4هایا دشمنی غلط یاکارکردهاي درست 

داللـت  سقف بسیج، نهایت و  همراه باشد ولی آنچه مسلم است این است که

                                                
شود، تن به حادثه  بسیجی آن کسی است که در میدان عمل وارد می«:مقام معظم رهبري -  ١

 .»دهد و موج می
و پیشواي راحل عظیم الشان ما فرمودند، من  مان طورکه امام... ه «:مقام معظم رهبري - ٢

خواهم که با بسیجیان محشور باشم. بسیج یک افتخار و یک  هم آرزو می کنم و از خدا می
(در » ارزش است. سعی کنید این روحیه بسیجی را براي کشوروانقالب و اسالم حفـظ کنیـد.  

 )7/9/1369دیدار با نیروهاي مقاومت بسیج، 
بسیج یک افتخار و یک ارزش است. سعی کنید این روحیه بسیجی را « :مقام معظم رهبري - ٣

 )7/9/1369(همان،  »براي کشور و انقالب و اسالم حفظ کنید.
چرا در تبلیغات جهانی و رادیوها به بسیج اهانت می شود؟ بسیج را «:مقام معظم رهبري - ٤

دهنـد؟ چـون    انت و بی مهري قرار میکه در خور تشویق و تعظیم و تحسین است مورد اه
نقش بسیج را در حفظ استقالل ملی، در حفظ غرور ملی در حفظ افتخـارات ملـی، در تـأمین    

دانند به جد با  منافع ملی، و باالخره از همه در اعالء پرچم اسالم و نظام جمهوري اسالمی می
 )29/7/1379ن (در جمع بسیجیا»اي ندارد. بسیج دشمنند، اما دشمنی آنها فایده

انکار بسیج و بی احترامی به آن، یا نابخردانه است، یا خائنانه است. «: مقام معظم رهبري - ٥
تا وقتی براي این کشور امنیت الزم است تا وقتی که این کشور و این ملـت بـه امنیـت    
احتیاج دارد. یعنی همیشه، چون همیشه احتیاج به امنیت هست، به نیروي بسیج به انگیزه 

(در جمع بسیجیان و .»بسیجی، به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است
 )10/6/1378سپاهیان مشهد 
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بسـیج  راي ب )1(راحلامام حضرت که دارد هایی ها و ویژگیشاخص بر همان
   1 و بسیجی مطرح کردند.

تصور کـرد، بـدین   توان می »کفی«و  »سقف«از حیث سطح، براي بسیج 
، بزرگـان کمـاالت انسـانی،    )7(هـدي  يائمـه  )،7(علـی امیرالمـومنین  معنا که 

به عنوان سقف، اوج، قله  اهللا و رهپویان راستین وادي حقی،مجاهدان فی سبیل
ي داعیـه کـه  از جملـه مـا   شوند و افـرادي  و برجستگان بسیجی محسوب می

قـرار   بسـیج تري از بودن داریم در واقع کف و در سطوح بسیار پائینبسیجی 
گـام   هاي بسیار،تالش و مجاهدتمعنوي و با  یایــبایستی در فضداریم. لذا 

ي تعالی و کمال هاو به سمت قله را طی نمائیم »بسیجی شدن«مراتب به گام، 
  . پیش رویم

که فقط کف داشته باشد  اینطور نیست که، قله هم دارد و بسیجبنابراین، 
ایـرادات و اشـکاالت وارد بـر مـا، تصـورات       برخی بخواهند با نگاه به مـا و 

هاي رفیـع بسـیج   دد، آنها باید به قلهــشان نقش ببننادرستی از بسیج در ذهن
  بنگرند و از آنان الگو و سرمشق بگیرند.  )7(همچون امیرالمومنین

 
  
  
  
 

بسیار رفیـع اسـت و    )7(نینمجایگاه امیرالموممکن است برخی بگویند 
 ،)7(نینمالموولی امیرتصور رسیدن به چنین رتبه و کمالی، خیال باطلی است، 

                                                
حق ه رحمت و برکات خداوند بر بسیج مستضعفان که ب« :)١(حضرت امام خمینی -  ١

 ».انقالب است يپشتوانه

و دستاوردهاي آن در  رسالت بسیج، دفاع همه جانبه از انقالب 
 هاست.تمامی صحنه
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درس آموختگـان مکتـب   کـه  دارنـد   )1(امام راحـل  شاگردانی همچون 
شهید همت، شهید بروجردي، شهید  نیز شاگردانی همچونامام حضرت  اویند،

ند که در طـول  داشته و دارشهدایی سایر شهید رضوي و  ،کاوه، شهید کاظمی
رکاب والیت  وفادار، درو بسیجیانی و پس از آن، بسان سربازان  دفاع مقدس

براي ما ها و امروز همان 1کنندمیو پایداري استقامت  ،و وصالتا مرز شهادت 
  طی نمائیم. قله، علَم و شاخص هستند که باید همسو با آنها مسیر کمال را 

با نگـاه بـه   و  2گونه باشداینو بسیجی بسیج به اهللا نگاه ما ءانشا مامیدوار
هـا و راهبردهـاي رهبـران و برجسـتگان     يها، راهبرها، ویژگیها، شاخصقله

وادي حق، در رسیدن به مقامات و مدارج عالی معنوي بـیش از پـیش تـالش    
  نمائیم. 

                                                
شما رزمندگان نیروهاي  اگر نبود آن همه تالش و جهاد مخلصانه که«: مقام معظم رهبري -1

مسلح و بسیج مردمی در دوران جنگ هشت ساله نشان دادید و حقیقتاً اسالم را روسفید و 
امت رسول اهللا (صلی اهللا علیه و آله) را سربلند ساختید و اگر نبود خونهاي مطهر و معطري 

پرچم قرآن چنین  که در راه خدا بر زمین ریخته شد؛ یقیناً امروز از نظام اسالمی اثري نبود و
 .23/6/68هاي شهدا، مفقودان در آستانه هفته دفاع مقدس پیام به خانواده »شد.سربلند نمی

2
بسیج یک حرکت بی ریشه و سطحی و صرفاً ازروي احساسات نیست، « :مقام معظم رهبري - 

و به طریق  -بسیج یک حرکت منطقی و عمیق و اسالمی و منطبق بر نیازهاي دنیاي اسالم 
جامعه اسالمی است. قرآن کریم می فرماید: [ هو الذي ایدك بنصره و بالمؤمنین]  -اولی 

اي پیامبر، خداي متعال تو را، هم به وسیله نصرت خودش و هم از طریق مـؤمنین مؤیـد   
قران قـرار   يهــاره آیــقرار داد و کمک کرد. این خیل عظیم مؤمنینی که در اینجا مورد اش

از بیانات ( دیگري است از آنچه که امروز به نام بسیج در جامعه ما قرار دارد. اند، عبارتگرفته
  )8/9/1374مقام معظم رهبري در دیدار با فرماندهان نواحی و پایگاهها و گردانهاي بسیج سراسر کشور 
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کـه بـراي بسـیج و بسـیجی مهـم       یموضوعاتدر همین ارتباط از جمله 
از انقـالب و   1»دفاع همـه جانبـه  « ،است. رسالت بسیج »رسالت بسیج«است، 

، »ن نزولشأ« اصطالحبه  ،راهبرديدر ادبیات رسالت  بهدستاوردهاي آن است.
شود که در جمله گفته مینیز » سازمانایجاد یک چرایی «یا » وجودي ءفلسفه«

  شود. یا عبارتی کوتاه بیان می
از انقالب و دسـتاوردهاي   3دفاع همه جانبه« ،بسیج 2در بند اولِ رسالت

  تصریح شده است.  هاصحنه يدر همه »آن

                                                
سازمانی نهادي است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش بسیج صرفاً  ،بسیج )١(امامحضرت در اندیشه  -  ١

نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و براي دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادي است وسیع و 
 ي ناگسستنی دارد. هماهنگی و پیونداتصال، پاسخگوي نیازهاي اساسی و حیاتی جامعه و با اجزاي دیگر نظام، 

صی بیان شده است، از جمله اینکه آنتونی رابینز هاي خاي رسالت، بار مفهومی، معنایی و ویژگیبراي واژه - 2
واژه هاي مثبت با باراحساسی نیرومند  - 2  خالصه باشد. - 1کند: هاي زیر را براي رسالت برشماري میویژگی

برگیرنده این موضوع باشد که می خواهید چه کار کنید و چگونه شخصی باشید.   در -3  درآن به کاررفته باشد.
رفتارتان را در هرروز، هر دقیقه و هر لحظه توجیه کند. نکته قابل  -5   با دیگران را تعیین کند.ارتباط شما  - 4

که رسالت فرآیند مستمري  آغاز و پایان دارد، در حالی» هدف«توجه اینکه نباید رسالت را با هدف اشتباه نمود، 
 )نوشتۀ دکتر کنت بالنکارد -ديسیري درکمال فرباشد. (منبع: است که معرف هر لحظه از زندگی ما می

فضاي بعد  در دهاي خودر یکی از پیام )١(به تعبیر خاصی اشاره دارد که حضرت امام »دفاع همه جانبه« -  3
خطیر براي مدیران و مسئولین  ایراد فرمودند و براي اولین بار به عنوان یک ماموریت 598از پذیرش قطعنامه 

مقوله استراتژي دفاع همه جانبه در نظر حضرت امام در برگیرنده گسترده . نظامی اسالمی ایران مطرح فرمودند
یکدیگرند. نگاه  است که در عین حال قابل تفکیک به اجزا متفاوت است، اما مرتبط و متعادل با مفهومی کالنی

خصوصیات .ردنگر امام در عرصه دفاعی، در کنار پرداختن به ظرایف خاص، اشاره به برداشتنی همه جانبه داکالن
اشد. این مهم در ــداشته ب  بخصوصی در اندیشه هاي دفاعی حضرت امام بسیج باعث شده این نهاد، جایگاه

اصول اسالم  ، بویژه هاي فقهی و سیاسی حضرت امامامتزاج مفهومی با اصول حاکم بر اندیشه وند وــپی
فضاي کلی انتظارات حضرت ایشان از  م کنندهمحوري، خداجویی، سلوك و عرفان گرایی، به بهترین نحو ترسی

از مسئولین نظام سیاسی نسبت به این نهاد و در  امام و سطح توقعات "پیشگامان رهایی"بسیج، به عنوان 
ایشان از سرنوشت محتومی است که حاصل غفلت و کوتاهی نسبت به این نهاد  نهایت نوع تحلیل برداشت

 .خواهد بود
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بر دوش دارد،  چنین مسئولیت خطیر و سنگینی در کشورکه تنها نهادي 
رسـالت  ولـی   فـاع مسـلحانه اسـت،   د، سپاهرسالت  .1فقط و فقط بسیج است

ها معموال هر سایر افراد و سازماناست. به این معنا که  دفاع همه جانبه ،بسیج
 ،بسـیج کنند ولـی  خاصی فعالیت میی موریتأو م یمسئولیت هايدر حوزهکدام 

  . ررنگی داشته باشدباید حضور مستمر و پ 2هاحوزه امیتمدر 
پس از انقالب اسالمی  )1(امام راحلي نوظهوري بود که ، پدیده»بسیج«

  ي آنــرا برافراشــتند و نمودنــد، ســتون خیمــهطراحــی و عمــاري در کشــور م
دانشگاهی به نام لذا و هاي آنرا تشریح و توصیف نمودند ها و ویژگیشاخص

ها با ورود به آن، مراتـب و  بنا نهاده شد، دانشگاهی که بسیجی دانشگاه جنگ
هاي قلهسمت گیرند و به ارزشی و انقالبی را به سرعت فرا میعلمی، مدارج 

در واقـع فرصـت، نتیجـه و     دانشـگاه کننـد. ایـن   کمال و معنویت صعود مـی 
  بود.  )1(توسط حضرت امام ی،تهدیدات پیرامونارزیابی  خروجی
را کنـی انقـالب   ریشـه  ،ایـران جنگ به تحمیل ، با میم اسالان نظاشمند

و بـه برکـت نگـاه    ، با الهامات معنـوي و  )1(لی حضرت امامو کردنددنبال می

                                                
 .»از انقالب، همین آحاد عظیم میلیونی بسیج هستند دفاعمحور «:مقام معظم رهبري - 1

 )6/4/68م بیعت جمع کثیري از بسیجیان نمونه (مراس
از بیانات . »هامیدان يهمهبسیج یعنی نیروي کارآمد کشور براي « مقام معظم رهبري: -  2

ترین و عظیم« فرمایند:ی. همچنین ایشان م2/9/77مقام معظم رهبري در دیدار با سپاهیان و بسیجیان 
 جا همه ماندگارترین یادگار [ امام عزیز و عظیم القدر ما] همین بسیج مردمی است که در

. همچنین ایشان در فراز 27/8/71از بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با فرماندهان و بسیجیان  »حضور دارد.

داراي  –ل باایمان، مغز متفکّر بسیجی یعنی د« فرمایند:هایشان چنین میدیگري از صحبت
خواند، ها فرا میاین انسان را به آن میدان ،که وظیفه هاییمیدان يهمه آمادگی براي

 3/9/78از بیانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور  ».این معناي بسیجی است
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چنـین فرصـتی،   تبدیل کـرد و  را به فرصت  ، جنگ تحمیلیاستراتژي اسالمی
  ي بروز و ظهور رساند. به صحنهبسیج را 

دفاع مقدس، آنگونه بود که  فرهنگ و عملکرد بسیج و بسیجیان در طول
اي خشـک، خشـن و   کـه در ظـاهر صـحنه   جبهه و جنـگ را  ي تهدید صحنه

ها ها، جذابیتها، مطلوبیتها، شهامتزا بود، به میدان نمایش رشادتخشونت
  ها تبدیل کرد.  و زیبائی
  
  
  
  
  
  

    پلیـدي،  ،خدعـه  ،خـونریزي  ،شـت و کشـتار  کُهـا معمـوال محـل    جنگ
 بسیجیان با ورود به دانشگاه جنـگ و جهـاد و بـا نگـاه بـه      هاست، ولی زشتی

ذاشتند، آنهـا  ــاي گــبسیار برجسته و نیکویی از خود برجهاي ویژگی ها،قله
هاي بی شماري را دیدند، ، شجاعتهافداکاري ها،، مردانگیهاایثارها، وبیـخ

ش رفتند عمل کردند و ترویج نمودند و بدین سان گام به گام در مسیر حق، پی
    . بسیجیانی وارد ایـن دانشـگاه شـدند کـه بـه محـض ورود،      1و صعود کردند

                                                
ترین انسانها،  اي که در آنها پاك بسیج عبارت است از مجموعه« مقام معظم رهبري: - ١

فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و بـراي کمـال   
اي کـه دشـمن را    رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شـده انـد. ... مجموعـه   

(در جمع بسیجیان بـه مناسـبت هفتـه بسـیج،      »بیمناك و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می کند.
5/9/1376( 

ام به گهاي بسیـار، باید در فضایی معنوي و با تالش و مجاهـدت
هاي را طی نمائیم و به سمت قله» بسیجی شدن«ام مراتب  گ

 ال پیش رویم.تعالی و کم
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فارغ التحصیل شدند و با سرعت و شتابِ وصف ناپذیري در مسـیر حـق، بـا    
  کسب فضائل، اوج گرفتند. 

، درایـت و  دیریتـــ ا مـــ ب ،و جهـاد دانشـگاه جنـگ    به عنـوان بسیج 
کـه در   یافـت پـرورش  آنگونه و بنا نهاده شد  ،)1(امامسازي حضرت فرصت

هـاي مقاومـت و ایثـار را از خـود بـه      ترین جلـوه مقابل خیل دشمنان، جذاب
  1.ظهور رساند ءمنصه

در دوران دفاع مقدس، نیروهاي نظامی و غیرنظامی در هر لباس و عنوان 
قرار گرفتند و از » بسیج«تحت لواي عنوان بزرگتري به نام  ،و شغلی که بودند

هـاي روحـانی   هخود را سیراب نمودند و بهـر  ،گ و معنویت آنآبشخورِ فرهن
در  )1(بردند و این مسئله داللت بر کادرسازي نیرویی داشت که حضرت امام

  . صورت دادندانقالب  ءمقطع اولیه
داننـد کـه   می به خوبی کار دارند و آنهایی که با ادبیات نظامی سر ءهمه

دفاع « شود؛گفته میوقتی  است. »حمله« العملی در برابرعکس یاقدام ،2»دفاع«
                                                

ها را به شما (بسیجیان) که با مبارزات خویش، روي ابــرقدرت« :)١(حضرت امام خمینی -  1
تان خاضع و خاشعم... اگر بند بند فرستم و در مقابل صبر و استقامت سیاه کردید، درود می

 هاي مان را جدا سازند، اگر سرمان را باالي دار برند، اگر زنده زنده در شعلههاياستخوان
مان به اسارت و مان را در جلوي دیدگانمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیآتش

 ».کنیم ي کفر و شرك را امضا نمی غارت برند، هرگز امان نامه

شود که براي مقاومت در مقابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادي، اجتماعی، روانی و یا به تدابیري گفته می - ٢
هایی نظیر زندگی، شود. همچنین به حفظ و حمایت از ارزشد کشور موتلفه اتخاذ میفناوري توسط یک یا چن

مالکیت، آزادي، هویت ملی و تمامیت ارضی در برابر تهدیدات گوناگون داخلی و خارجی و یا ساختاري، دفاع 
  ) 344: 1385گردد.(نوروزي، تلقی می

Defence: "Resistance against danger, attack, or harm; protection" 
(http://www.thefreedictionary.com/defence) 
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جنگی کـه   یا تهدیدوجود از ور آن است که باید قادر باشیم ، منظ»همه جانبه
آنرا  ،باشیم خبر اگیرد بمیصورت علیه منافع ملی کشور همه جانبه است و بر 

 سپس به عنوان یک بسیجی، با تهدید مذکور در هر حوزه و عرصهبشناسیم و 
هاي کشـور  باشد مقابله کنیم و از کیان اسالم و انقالب و ارزش اي کهو جبهه

  . 1دفاع کنیماسالمی 
  
  
  
  
  
  
  ) ISIمقاالت  پاز چا ناشی(ضرورت و اهمیت تهدیدشناسی -2
ممکن است تهدیدي که  ،الی که ممکن است به ذهن برسد این استؤس

ابعاد آن کدام است؟ چه هایی دارد؟ چه ویژگیبگیرد چیست؟  کشور را در بر
؟ شـدت و  دهـد قرار میها را تحت تأثیر یت و محتوایی دارد؟ کدام حوزهماه

رد آن چقدر ــسمت و سوي آن کدام است؟ زمان و ب قدرت آن چقدر است؟
ات چـون تهدیـد  و ...،  است؟ ضریب آسیب زائی آن بـه چـه میـزان اسـت؟    

اي گاهی تهدیدات، نظامی و گاهی چهـره  .هاي متفاوتی دارندمختلف، ویژگی
ي تهدیـدات و  نظامی دارند. به عنوان مثال پس از جنگ تحمیلـی، چهـره  غیر

 يحـوزه از جملـه  هـاي دیگـري   حوزهو  هاي آنها تغییر کــردرنگ و ویژگی

                                                
اي باشد، انسان بسیجی در میدان آن وظیفه، حاضر  هرجا وظیفه« مقام معظم رهبري: -  ١

 »3/9/78از بیانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور  »است.

بسیجیان با ورود به دانشگاه جنگ، مراتب و مدارج علمی، ارزشی 
هاي کمال و گیرند و به سمت قلهو انقالبی  را به سرعت فرا می

 کنند.معنویت صعود می
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تهـاجم  « کـه مقـام معظـم رهبـري از آن تعبیـر بـه      را در بـر گرفـت    فرهنگی
   .نمودند 1»فرهنگی

کشـور شـد و   اقتصـادي   يهاي نیز تهدیدات دشمن، وارد حوزدر دوره
استکبار  عوارض و تبعات آن، اقتصاد کشور را نشانه گرفت، در چنین مقطعی

بـا  المللی و هاي بینجهانی تالش کرد با حمایت و پشتیبانی نهادها و سازمان
هاي اقتصادي کشور را تضعیف نماید زیرساخت و ...2»تحریم اقتصادي«ابزار 

  . 2گشودایران اسالمی یه بر علرا  1جنگ اقتصادي يجبهه بدین صورتو 

                                                

ى و تبادل فرهنگى من یک وقت گفتم که فرق تهاجم فرهنگ«مقام معظم رهبري:  - 1
چیست. تهاجم فرهنگى، یک امر منفى است؛ اما تبادل فرهنگى، یک امر مثبت است. یک 

گردد و  که کمبودى را در بدن خودش برطرف کند، مى وقت هست که یک انسان براى این
از هر جایى که گیرش آمد، پیدا  - خورد  آن چیزى که به دردش مى -غذا و داروى مناسب را 

ریزد. یک وقت هم هست که نه، ما انتخاب  با میل خود آن را داخل کالبدش مى کند و مى
کنند و چیزى  کنند، یا مستمان مى گیرند، یا بیهوشمان مى کنیم؛ دست و پاى ما را مى نمى

کنند. آیا  در بدن ما تزریق مى -نه آن چیزى که ما الزم داریم  -خواهند  را که خودشان مى
گویم ملت ایران نباید خودش را لخت بیندازد تا دشمن با  د؟! من مىاینها با هم فرق ندار

هاى دست دوم فرهنگش به جسم  خواهد، از تفاله ها، آنچه را که خودش مى مدرنترین شیوه
  ).12/2/1380(در دیدار با جوانان و فرهنگیان در مصالي رشت  ».ملت ایران تزریق کند

ام برنامه ریزي شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن اقد» Trade Embargo«تحریم اقتصادي  - 2
در واقع مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. تحریم اقتصادي 

اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از یک ابزار سیاست خارجی است و 
ز همه انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري و مالی است. کشورهاي مختلف از تحریم هاي مناسبات اقتصادي نی

تحریم اقتصادي را عموما بر  .محدود اقتصادي براي مقاصد سیاسی خود علیه کشورهاي هدف استفاده می کنند
ت و واردات به کشور دو نوع می دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می کنند: اول، تحریم تجاري که در آن صادرا

از سوي دیگر بسته . دوم، اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی. هدف، محدود یا قطع می شود
  تحریم آن را به سه نوع تقسیم می کنند: أبه منش
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علمـی و   يحـوزه  ،مـذکور  هايحوزهعالوه بر امروز تهدیدات دشمن، 
  کشور را نیز در بر گرفته است. دانشی 

هاي علمی بحث  بریم به سر می 3»پژوهش ءهفته«در ایام این روزها که 
  :جا دارد که گفته شود و لذا شودمطرح و دنبال میو پژوهشی در کشور 

هاي جدیـد جنـگ   حوزه خود یکی از ،و پژوهش 1»تولید علم«ي زهحو
 و ها بسیجی ،کل یمقام معظم رهبري به عنوان فرماندهاي که است، حوزه

                                                                                                   
  هاي یک جانبه   تحریم )1
 حریم از سوي چند کشور ت )2
 تحریم توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد )3

ثبات کردن رژیم سیاسی  اول، تحریم اقتصادي به منظور بی ادي از جهت هدف، دو نوع هستند:هاي اقتص تحریم
باشد.  کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می

  این نوع تحریم براي تغییر رژیم کشور هدف است.
گیرد. این نوع تحریم به  ر سیاسی یا اقتصادي کشور هدف صورت میدوم، تحریم اقتصادي براي تغییر رفتا

زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول  تر از نوع اول است. مراتب مالیم
آید. در واقع در این نوع تحریم، عمال  اي سنگین به منافع کشور هدف وارد  شود با این هدف که لطمه اعمال می

 . شود تلقی می "ماقبل جنگ"تحریم اقتصادي جایگزین جنگ و گزینه 
هاي خارجی، به معناي استفاده تعرضی یا دفاعی از تجارت، کمک :»Economic War«جنگ اقتصادي  -  1

باشند. فعل و انفعاالت مالی و سایر اموري است که در تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، ذي نفوذ می
ي دشمن است که منتهی به دستیابی ها و استعدادهاي بالقوهجنگ، کاستن یا خنثی کردن توانایی هدف از این

  شود. به مقاصد امنیت ملی می
من برنامه هاي استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله « مقام معظم رهبري: - ٢

یشرفت و اقتدار خالصه می کنم: اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادي و سوم، مقابله با پ
 ، مشهد)1/1/1386( .»علمی

هیچ کوششی ارزشمندتر از « :»التحقیق نَل مفضَاسنه اَلَ « نقل شده که: )٧(وایتی از علیدر ر -  3
پژوهش)   اي به نام (هفته هر ساله به دلیل اهمیت و جایگاه پژوهش و پژوهشگران، هفته . »تحقیق نیست
اي تقدیر از مقام پژوهش و پژوهشگران و معرفی آثار برجسته و برتر تا فرصتی مناسب بر نامگذاري گردیده

ي گزارش عملکرد خود  تحقیقی فراهم آید. در این هفته مراکز علمی، پژوهشی و واحدهاي تحقیقی به ارائه
ها و تهدیدها تا عملکرد بهتر تسهیل و  و مشخص نمودن فرصت شناسی پرداخته و فرصتی است جهت آسیب

  فراهم گردد.
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نمایند و لـذا هـر   و راهنمایی میهدایت ، را در آن حوزهاصحاب دانش 
ي وارد میـدان و معرکـه  باید که دارد  بضاعت و استطاعتی ،کس به میزان توان

   نبرد علمی با دشمن شود.
  

                                                                                                   
تولید علم یعنی رفتن از راه هایی که بـه نظـر، راه هـاي نارفتـه     « مقام معظم رهبري: - ١

است. البته این به آن معنا نیست که ما راه هایی را که دیگران رفته اند، نرویم و به تجربه 
هاي دیگران بی اعتنایی کنیم؛ بلکه به این معنا است که به فکر باشـیم. در ایـن دنیـاي    

این طبیعت بزرگ، ناشناخته هاي فراوانی وجود دارد که دانش پیشرفته ي امروز  عظیم و در
هنوز به آن ها دست نیافته است. ناشناخته ها بسیار فراوان است و بـه گمـان زیـاد بـه     
مراتب بیشتر از چیزهایی است که بشر تاکنون به آن ها دست یافتـه اسـت. بایـد دقـت     

ناخته ها باشیم. باید همان استعدادي را که گفتـه  کنیم، فکر کنیم و به دنبال کشف ناش
شد و بنده هم می دانم مغز و فکر ایرانی آن را دارد، به کار بیندازیم. راه هاي میان بـر را  
پیدا کنیم و از بدعت و نوآوري در وادي علم، بیمناك نباشیم. این حرکت باید در دانشگاه 

زه اي عام، امري مقدس و یک عبادت تلقی ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ما به صورت انگی
شود. همه ي رشته هاي علوم باید به این صورت دربیاید. ما باید این جرأت را داشته باشیم 

  )22/2/1382در دیدار با اساتید دانشگاه شهید بهشتی،  (.که فکر کنیم می توانیم نوآوري کنیم

یت، درایت و با مدیربسیج به عنوان دانشگاه جنگ و جهاد 
ش پرور  بنا نهاده شد و آنگونه) 1( سازي حضرت امامفرصت
      هايترین جلوهکه در مقابل خیل دشمنان، جذاب هیافت

 .رساندي ظهور میمقاومت و ایثار را از خود به منصه
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ي علم و دانش است. زائیده» ثروت و قدرت« ؛معتقدند 1هاتساستراتژی

 ،سیاسی، اقتصاديیک کشور (اعم از قدرت  قدرتنیز سرمایه و  ،پول ،ثروت
و قدرت  ثروت، بنابراین علم و دانش، 2تولید دانش استو...) محصول  میانظ

ان بـه  ایـر انداز جمهوري اسـالمی  سند چشم در به همین دلیل .3دنکنمیتولید 
باشد تصـریح  می 4براساس تولید دانشیعنی پیشرفتی که  »پایهپیشرفت دانش«

  . استشده 

                                                
 مهارت و توانایی دارد.  راهبرد اجرايي ایده، نظر و نوآوري در طرح و کسی که در ارائه - 1
و ثروت شان هستند. آن قدرت و آن زورگویان متکى به قدرت«مقام معظم رهبري:  -  2

شود شود مقابله کرد، نمیى از دانش آنهاست. بدون دانش نمی آن امکانات، برخاسته
ت است از ؛ علم عبار»العلم سلطان«ام:  مواجهه کرد. من یک وقتى این حدیث را خوانده

تواند حرکت کند؛ هر اقتدار. علم، خودش یک اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشت، می
اى که نداشت، مجبور است از اقتدار دیگران پیروى  کسى، هر ملتى، هر جامعه

 در جمع نخبگان علمی). 14/7/1389(کند.

ر کشور تولید ثروت هاى علمى و صنعتى بایستى بتوانند د یافته« مقام معظم رهبري: -  3
است؛ البته به شکل صحیح، به شکل نجیبانه ، نه آنچنان  ثروت دانش، منشأ تولید.. کنند.

 )14/7/1389(همان،  .»که دنیاى غرب از دانش براى تحصیل ثروت استفاده کرد
چند سال پیش، اول بار در دانشگاه امیرکبیر، مسأله جنبش نـرم  « مقام معظم رهبري: - ٤

و شکستن مرزهاي علـم،   تولید علممطرح کردم و آن یعنی اینکه در زمینه علم،  افزاري را
یک جنبش و یک حرکت عظیم به وجود بیاید... جنبش نرم افزاري، یعنی در معرفـت علـم   
ننشینید دست خود را دراز کنید تا دیگران بکارند و میوه چینی کنند و هر مقدار از میوه را که 

در دست شما بگذارند. برو بکار، برو آبیـاري کـن، بـر روي بنـایی کـه      الزم نداشتند، بیاورند 
دیگران ساخته اند، بنا بساز، این هدف ما بود. عده اي می گفتند ما نمی فهمیم! االن هم 
از گوشه و کنار شنیده ام که عده اي سخنان یأس آفرین می زنند: مگر ما می توانیم؟ بله، 
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جمهوري اسالمی در سند چشم انداز، رسیدن بـه  هاي شاخصاز جمله 
که مقام معظم کالنی است گیري هتاین ج. 1اول علمی در منطقه است يرتبه

تبیـین   1404سـال   تـا  ، براي حرکت کشـور سکاندار انقالبرهبري به عنوان 
  طلبد. اند و این مهم، توجه و تالش بسیاري را مینموده

، در قـدرت بنابراین با دانش باید بتوان تولید ثروت و با ثـروت، تولیـد   
و غیرنظامی نمود و این موضـوع بـه میـزان زیـادي      نظامی هاي مختلفحوزه

و  کیتکنولـوژی  ،علمـی  يهـا و توانمنـدي  هـا یـت ها، ظرفاختــزیرسابع ــت
و مخالفت با ایران را تهاجم دشمنی همچون آمریکا، که اقتصادي کشور است. 

هـایی  خـود را در صـحنه   و مقاومت بخش زیادي از جنگ پروراند،در سر می
، صاحب قدرت نشود به همین دلیل بـراي دور  گیرد که ایران اسالمیبکار می

دستیابی ایران به هاي زمینهکند تالش می درت،ــنابع تولید قایران از م نمودن
  را از بین ببرد. تولید علم و فناوري ناب 

                                                                                                   
گون و در فضاي معرفت علمی امروز دنیـا مـی تـوانیم    می توانیم. ما در میدان هاي گونا

 ».کارهایی بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد، این در همه زمینه ها کامالً امکان پـذیر اسـت  
)17/10/1383(  
ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول « ایران: 1404بند اول سند چشم انداز  - 1

قه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منط
 »الملل. اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین

 با دانش باید بتوان تولید ثروت و با ثروت، تولید قدرت، در 
هاي مختلف نظامی و غیرنظامی نمود و این موضوع به حوزه

هاي توانمندي  و هاها، ظرفیتمیزان زیادي تابع زیرساخت
 و اقتصادي کشور است. فناوريعلمی،
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بـه   ،1فنـاوري لیـزر  ي در حوزهقدرت خود را کشوري بتواند مروز اگر ا
رتباط اماهواره  لیزر باي به واسطهاز زمین  قادر باشدتوسعه دهد که  اياندازه
    ن صـورت بـه   ـــ ، در ایدـــ ایــنممنتقـل   2لیـزر دیتـا  کند و در بسـتر   ربرقرا
هاي نوینی از تولیـد علـم دسـت یافتـه اسـت و امـروز ایـران اسـالمی         حوزه

  هایی ورود پیدا کرده است.بحمداهللا در چنین حوزه
ي بـزرگ در حـوزه   انقالبـی دستیابی به چنین تحولی بـه معنـاي بـروز    

 3جنگ الکترونیکطالعات، امواج، حوزه فناوري، اباشد که صنعت در دنیا می
جنــگ  يدر حــوزهرا  دشــمن برتــري دهـد و و ... را تحـت تــأثیر قــرار مــی 

    نظـامی  قـدرت  توانـد  مـی سـازد و بـدین سـان    ثمر میخنثی و بیالکترونیک 
هاي بسیار ود وگرنه حوزهــاین مثال از باب نمونه ب تولید نماید. ايالعادهفوق

 هايو دانش فناوريتواند موجب تولید ود به آنها میزیادي وجود دارد که ور
هاي علمی و دانشی کشـور را در سـطح دنیـا    شود و رتبه و شاخصبرترساز 

  ارتقاء بخشد.

                                                
                                                                           :است "شدت بخشی نور با استفاده از انتشار تحریک شده تابش "مخفف عبارت: "LASER"کلمه لیزر  - 1

Light Amplification by the Stimulated Emission  of  Rodiation ) 
لیزر این نور شگفت از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادي ندارد و خواص فیزیکی لیزر، آنرا از نورهاي ایجاد 

، واگرایی کم ،  همدوسی، تک رنگی سازد. چهار ویژگی عمده لیزر عبارتند از: شده از سایر منابع متمایز می
باشد که به عنوان یک تکنولوژي در زندگی مدرن جا افتاده است. لیزرها  لیزر کشفی علمی می .موازي بودن پرت

گیرند.   برداري، چاپ، امور نظامی و ... مورد استفاده قرار می به مقدار زیاد در تولیدات صنعتی، ارتباطات، نقشه
کند. تابش لیزر،  براي نور و تابشهاي کنترل شده، تکفام و پرتوان تولید میبرتري لیزر در این است که از منبعی 

با پهناي نوار طیفی باریک و توان تمرکزیابی شدید، چندین برابر درخشانتر از نور خورشید است. از جمله 
ب لیزري، هاي لیزري، تفنگ لیزري، ردیاب لیزري، فاصله یاتوان به ردیابکاربردهاي لیزر در امور نظامی می

 بمب لیزري و... اشاره کرد. 
٢  - Data 

شود امواج الکترومغناطیس و هایی اتالق می، به عملیات»Electronic Warfare«جنگ الکترونیک  - ٣
شود. جنگ الکترونیک انرژي هدایت شده جهت کنترل دامنه و طیف الکترومغناطیس علیه دشمن بکار گرفته می

  ه الکترونیک، مراقبت و محافظت الکترونیک، پشتیبانی جنگ الکترونیک. شود: حملبه سه بخش تقسیم می
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هایی وارد بنابراین دشمن عالقه ندارد که ایران اسالمی در چنین حــوزه
 سعیتلف مخهاي اشکال و روش ،هابا بهانهبه همین دلیل  نکند،رشد یا نشود 

ها، کنترل ي این ابزارها و روشکند مانع قدرتمند شدن ایران شود. از جملهمی
متفکر  هايو و مغزــجــذب دانشــج يزمینهی است که در هایحوزهمراکز و 

د و ـــ دیــند و در تشـکنـ مـی   تـــ الملـل فعالی نـــ ح بیـــ کشورها در سط
  د. ندار نقش به سزائی 1»ر مغزهافرا«ي ب پدیدهــترغی

                                                
و » ربودن استعدادها«، »شکار مغزها«یا مهاجرت نخبگان که به آن  »Brain Drain«فرار مغزها منظور از  - 1

د و سایر شود، نخبگان، نیروهاي انسانی متخصص، کارآمد، ماهر، متفکر، مخترع، مبتکر، اندیشمن... نیز گفته می
ي مهاجرت، فرار، اعــزام و ... از کشور شود که برخوردار از دانش فنی هستند و به واسطهافرادي را شامل می

هایی که هــاي انسانی است، سرمایهگردند. فرار مغزها در واقع، فرار سرمایهخارج و بنابه دالیل مختلف باز نمی
ها و نهایت، انضباط که به ربه، توان، سالمتی، قابلیتهاي گزاف همچون علم، تخصص، تجبا صرف هزینه

آید و موجب افزایش بهره وري آن در تولید شود به دست میوسیله آموزش و بهداشت در نیروي کار ذخیره می
شود. بنابراین، منابع انسانی مانند دانشمندان، مهندسان، متخصصان، نیروي کارآ و منابع سازمانی و نهادي به می

شوند و فرار این نیروها به آن معناست که جامعه از علم، تخصص و هاي انسانی تلقی میسرمایه عنوان
ماند. (رحیم زاده اسکویی، کند و کاوي مقدماتی در زمینه تکنولوژي، تهران، مهارتهاي نفی آنان محروم می

  )4وزارت امور اقتصادي و دارایی، ص 
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بـه منظـور   اطالعـاتی،   هـاي شبکه دشمن با ایجاد تسهیالت ارتباطی و 
و نیروهـاي   نخبگـان ملـی  جذب 

هاي جدي ، تالشکشور متخصص
ـــو گست ــازماندهیاي ردهــ    را سـ

هـا  در این راه، از ضعف و، کندمی
بـومیِ منـابع    ارزیـابی خالءهاي و 

گیـرد،  علمی کشورها نیز بهره مـی 
مرسـوم  ما و بسیاري کشورهاي دیگـر،   مروز به غلط در کشورا به عنوان مثال

، ي علمـی و رتبه تائیدیهدریافت براي شده که صاحبان مقاالت علمی کشور، 
تولید این بدان معناست که د! اننرسببه چاپ  ISI«1«  رخود را دي هاباید مقاله

                                                
یوجین توسط  1969در سال »: Institute for Scientific Information«موسسه اطالعات علمی  - 1

مرکزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن مجالت علمی منتشره در ،  ISIبانک اطالعات .تأسیس شد گارفیلد
ثابت نیست. یک   ISIباشد. شمار مجالت پژوهشگران مختلف می به منظور تبادل اطالعات میان(ظاهرا) دنیا 

لیست  بعدا از ،اما به دلیل کاهش بار علمی، محسوب شود ISI از مجالت ،مجله ممکن است در یک زمان
 2000قرار دارند. هر ساله  ISI در لیست ،مجله 16000کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از  ISI مجالت

هر مجله علمی قبل  .شونداضافه می ISI دود ده درصد آنها به لیستــگیرد و حمجله جدید مورد ارزیابی قرار می
متأسفانه در حال حاضر گذارد. را پشت سر مییکسري مراحل ارزیابی ISI  از انتخاب شدن و فهرست شدن در

هاي کشورمان منوط به چاپ مقاالتی از آنان در ارتقاي سطح دانش علمی، پژوهشی و تحقیقاتی اساتید دانشگاه
هاي مختلف علوم ي اینگونه مقاالت پژوهشی، علمی و کاربردي در حوزهنشریات تخصصی غربی است. ارائه

شود تا نام مولف یا محقق و گردآورنده در فهرست ه نشریات مذکور و درج آن سبب میپایه، علوم انسانی و ... ب
اي به رغم برخورداري از محتواي غنی علمی و تخصصی مورد تائید این موسسه قرار گیرد. از سویی اگر مقاله

در این حالت  را پیدا نکند، ISIدست اندرکاران این گروه نشریات قرار نگیرد و امکان راهیابی به فهرست 
گیرد! به بیان دیگر، باید اذعان داشت بر صالحیت علمی و تخصصی این گروه از اساتید مورد تردید قرار می

ها و نخبگان وزارت علوم، تحقیقات و هاي مرتبط با ارتقاي سطح علمی اساتید دانشگاهنامهاساس قوانین و آئین
و تراوشات ذهنی متفکران و نخبگان ایران اسالمی در اختیار ها فناوري، از یک طرف به راحتی مقاالت، نوشته

گیرد و از طرف دیگر صاحبان فکر و اندیشه براي اینکه در داخل کشور به سطوح علمی دست پیدا غرب قرار می
قرار گیرند! امروز چه بسا مقاالت ارزشمند در حوزه   ISIاي تخصصی، حتما در فهرست کنند باید با چاپ مقاله

اسالمی و تحلیل انقالب اسالمی توسط دانشمندان و اساتید ایرانی جهت چاپ به مجالت خارجی سپرده  علوم
هاي گردانندگان نشریه هماهنگ نبوده، به چاپ نرسیده و استاد شده اما به دلیل اینکه آن دست نوشته با سیاست



  31   / ي پـدافنـد غیـرعامـلنگاهی به تهدیدات نوین و نقش بسیج در حـوزه
  

. متأسـفانه  ایـم دهاین موسسه کر 1يهاگواهینامهرا وابسته به صدور کشور علم 
هر  ،علمی تولید کند يخواهد مقالههر کس میکه  شدهبخشنامه  در کشور ما 

، هر کس علمی پیدا کند يخواهد ارتقاهر کس می ،خواهد دکتر بشودکس می
 » ISI «     باال دست یابد، باید مقاالت خود را در مدارج علمیخواهد به می

   به چاپ برساند!
ي منابع علمـی  در حوزهو رصدي که پایش با ي مذکور در واقع موسسه
در جریان تولیدات نـاب علمـی کشـورها    دهد به وضوح کشورها صورت می

کند، نویسنده و گیرد، چیستی و چگونگی دستیابی به آن را ارزیابی میقرار می
 هايدر حوزهکشوري مثل ایران تولید دانش کند و اگر محقق آنرا شناسایی می

ه تنها چنین مقاالتی ــآنرا تحمل نخواهد کرد و ن تما و قطعا، حبرترساز باشد
ـ  ،هـا و اقـدامات  روشانـواع  با رساند، بلکه را به چاپ نمی ي آن نویسـنده ا ب

محمـدي از سـوي   و شهید علـی ترور شهید شهریاري  ،کندمیحذفی برخورد 
مـا در   2.عوامل استکبار و موساد در همین راستا قابـل تحلیـل و تأمـل اسـت    

                                                                                                   
قرار نگرفته از کسب امتیاز و سطح  ISIاش چاپ نشده و در لیست محقق همان مقاله نیز به این دلیل که مقاله

برخی صاحبنظران معتقدند از آنجا که مهار، ارتقاي علمی و پژوهشی در داخل کشور محروم گردیده است. 
استعمار نوین در «در اختیار دنیاي استکباري غرب است لذا از چنین فرآیندي باید  ISIهاي سازيهدایت و جریان

 نام برده شود. » ي علمیعرصه
١  -  Certificate 

ترین روش جلوگیري از دستیابی کشورهاي اي به عنوان سادهترور دانشمندان بخصوص دانشمندان هسته - 2
مجید محمدي و دکتر مسعود علیترور دکتر د. اي در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار دارمنطقه به دانش هسته

طبعا همراهی و همکاري انگلیس و ا توسط موساد و نیز در همین راست اي ایرانهسته اندانشمند شهریاري
اي جهان عرب را که نقش موساد در ترور آنها سامی چند تن از دانشمندان برجسته یا هستهاانجام شد. آمریکا 

  ثابت شده عبارتند از:
  (دانشمند مصري) یحیی امین المشد - 1
 سمیره موسی (دانشمند هسته اي مصر) - 2
 ه اي)سمیر نجیب (دکتراي فیزیک هست - 3
 نبیل القلینی (دکتراي فیزیک هسته اي) - 4
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    يگواهینامـه  دریافـت  را بـراي خود اي دانشمندان هسته دامی اشتباه، اسامیاق
»ISI «  هـاي  منابع و مشخصات شخصـیت و دهیم میدر اختیار بیگانگان قرار

وابسته ساز و برتري دهنده براي کشور، قدرت ايحوزهعلمی خود را آنهم در 
علمی  يما در حوزهکه و این به معناي آن است کنیم! میي مذکور به موسسه

و از جنس  ، ابزاري ظریف و زیبای جدي با دشمن داریم که ابزار آنجنگنیز 
زیبـا و جـذاب آن    ظـاهر باشـد.  می» زشت و زیبا«دوگانه رویکردي با علم و 

ي زشت آن اسیر نمودنِ منـابع و محققـین   بودن و باطن و جلوهعلمی ي جنبه
  .استعلمی کشور 
هـایی کـه در جمـع    از جلسات و نشسـت نیز  ريمقام معظم رهبمنظور 

تفهیم، تأکیـد و   کنند، برگزار مینخبگان بسیجی کشور و  ، محققیندانشمندان
 کهو تاثیرگذار است  مهماي مقولهبه عنوان علم و دانش توجه دادن به اهمیت 
بسـیج  هـایی کـه   میدانجمله از  بـدان وابسته است. لذاارتقاء و صعود کشور 

  تولید علم و دانش است.  ي، عرصهوارد شودد در آن باید به ج
ایـن تولیـد تبـدیل بـه فنـاوري و      کنـد،  وقتی کشوري، دانشی تولید می

ن ثـروت و   بـه چنـی  کنـد. کشـوري کـه    ثروت و قدرت تولید مـی نیز فناوري 

                                                                                                   
 نبیل احمد فلیفل (دانشمند هسته اي فلسطین) - 5
 عالوه دکتر مصطفی علی مشرفه (معروف به آینشتاین جهان عرب) - 6
 دکتر جمال حمدان - 7
 دکتر سلوي حبیب - 8
 دکتر سعید سیدبدیر - 9

 دکتر رمال حسن رمال (فیزیکدان لبنانی) -10
 معروف به ادیسون امت عرب) حسن کامل صباح (فیزیکدان لبنانی، -11
 دکتر تبعه سعودي -12
 و ... -13

  :16/10/1389اي که توسط موساد ترور شدند، (لیست دانشمندان هسته
http://www.parsine.com/fa/pages/?cid=30298 
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دستاوردهاي علمی را یا  تواند عمل کند؛یابد، به دو گونه میی دست میقدرت
شود یـا در  و آسایش مردم میباعث رفاه گیرد و بکار می در جهت منافع خود

بـراي دیگـران   در ایـن صـورت   که کند، عمل میمنافع دیگران راستاي سلب 
   کند.تهدید میتولید 

  
  
  
  
  

در گیـرد،  کشورها بکار می ایرــسنو را بر علیه  هايفناوريکه  کشوري
ایران بـه ویـژه    منانبه عملکرد دشنگاهی براي آنهاست. با تهدید صدد تولید 

فناورانـه و   ،ایـن کشـور   اتتهدیـد و ذات محور شود که آمریکا، مالحظه می
گیـري از  بهرهبا  کهسازد ن را قادر میــژگی، دشمــچنین ویپایه است. دانش

و تأسیسـات   ، جزئیـات جغرافیـا  1»سـنجش از راه دور « هایی همچونفناوري
   در 1فناوري اطالعاتابزارهاي با د و نمایو رصد را مراقبت  کشورها زیربنایی

                                                

ها یا اجسام بدون تماس علم و هنر کسب اطالعات از پدیده :»Remote Sensing«سنجش از دور  - 1
از  اطالعاتآوري  و فن جمع دانشسنجش از دور تر: به بیانی روشنسنجش از دور گویند.  فیزیکی با آنها را

گیري و ثبت انرژي بازتابی از  سنجش از دور شامل اندازه ، بدون تماس فیزیکی با آنها است.زمینعوارض سطح 
امواج سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه مناسب باالتر از سطح زمین است. پرتوهاي بازتابی که از نوع 

حرارتی اجسام یا  توانند داراي منابع گوناگونی همانند پرتوهاي خورشیدي، پرتوهاي هستند، می الکترومغناطیسی
اي به صورت  ویژه هاي سنجندهپرتوهاي بازتابیده شده از اجسام زمینی توسط  حتی پرتوهاي مصنوعی باشند.

  شوند. قابل نمایش و پردازش ثبت و ذخیره می

  و  هاي علمیهاي فرهنگی و اقتصادي، در حوزهامروز عالوه بر صحنه
 دشمن درگیر هستیم. دانشی نیز با
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  هاي هدف، نفوذ کند.حوزه
  
  تهدیدات سایبري -3
 يدر حـوزه کـه  اي اغواگرانـه و ترغیبیِ تشویقی  هايسیاستدشمن با  
فناوري ي از توسعههمه باعث شده  ،بوجود آوردهفناوري اطالعات  يتوسعه

فناوري اطالعات  هــورتی کــلذت ببرند، در صبه شکل افراطی آن اطالعات 
فاقـد هـر نـوع    و  ودبـدان وابسـته شـ   که تمام امورات کشور  يو پیکر بی در

ز ــــات باشــد جدر برابــر تهدیــدخودکفــایی  پایــداري و امنیــت، ،اســتحکام
اي نـدارد و در واقـع   پذیري در مواقع بحرانـی نتیجـه  زایش ضریب آسیبــاف

  شود.خود از ابزار تهدید محسوب می

                                                                                                   

  

http://maps.unomaha.edu/Peterson/gis/notes/RS2_files/optical.gif 

ها، دانش فنی، اي از ابزارها، ماشینبه مجموعه»: Information Technology«فناوري اطالعات  - 1
شود که در تولید، داد و ستـد، پــردازش، انبــاشت، بازیافت، هاي استفاده از آنها گفته میها و مهارتروش

- ترین و مراحل اطالعاتی را شامل میترین تا پیچیدهرود و از سادهف اطالعات بکار میجابجایی، انتقال و مصر
  شود. 
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قـدرت  فناوري اطالعات چرا که  برندلذت میي اطالعات فناوره از هم
ایی را ـــ رزهاي جغرافیـــ ش داده، مـــ زایــاطالعات را اف پردازشو سرعت 

و ...، اینهـا   اطالعاتی را از بین بردهی و ــاطــهاي ارتباصلهــذف کرده، فـح
نیز  د ولی این پدیده، معایبیـباشمیفناوري اطالعات از جمله مزایا و محاسن 

و  یـــ د وجهـــ چناي دهــپدیفناوري اطالعات ؛ تــد گفــایــدارد و لذا ب
بـه  . زاییوجـه تهدیـد   رسانی وه خدماتــوج ت؛ـی اســل دو وجهــحداق

دهـد،  نه خدمت و نه تهدید مطلق و کامل ارائه مـی فناوري اطالعات عبارتی 
انی دارد. لذا در ي خدمات رسو هم جنبه ییتهدیدزاابعاد بلکه بطور نسبی هم 

  باید هر دو وجه آن مد نظر قرار گیرد. فناوري اطالعات استفاده از 
در کشورهاي مختلـف  فناوري اطالعات ي تهدیدات ضمن اینکه حوزه

، از شـدت و ضـعف و   هاي کشور به آنگی زیرساختبه تناسب میزان وابست
متـرین تهدیـدات   باشد، به عنوان مثال از جمله مهابعاد متفاوتی برخوردار می

هـا،  ویـروس انتشار ات، ــتوان از: سرقت اطالعدر اروپا میفناوري اطالعات 
افـزاري،  نـرم افـزاري و سـخت    هـاي ها، خرابکـاري هکرها، هرزنامهعملکرد 

و  3، مهندسی اجتماعی2هاي مالی، جاسوس افزارهابا انگیزه 1حمالت سایبري
  ... نام برد. 

  
  
  
  
  

                                                
١ - Cyber Attack 
٢  -  Spyware 
٣ - Social Engineering 
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 ITاز جمله تهدیدات 
 )2006گترین تهدیدات امنیت اطالعات داخلی در اروپا (بزر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Major internal information security threats١ 
  
  
  
  
  
  
 

                                                
١ - http://www.securelist.com/en/analysis/ Internal_IT_Threats_in_Europe_٢٠٠٦ 
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  »IT«ترین تهدیدات اصلی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Top IT Threats  

The Gartner ١٢th Annual IT Security Summit of ٢٠٠٦ recently concluded 
after covering such security topics as IT risk, advanced hacking and security 
solutions. The top six threats identified as having "potential to inflict 
significant damage on businesses; are: 

 Cyberattacks with a Financial Motive  
 Identity Theft  
 Spyware  
 Social Engineering  
 Viruses  
 Rootkits 

These threats are hardly atypical occurrences to IT professionals; 
rather, they are representative of a compounding of malicious 
knowledge, skill and intent. Gartner’s agenda hyped the mere 
seconds it takes for unprotected network devices to be compromised, 
a feat made easier by the general lack of security attributed to 
systems in their default modes. The summit further "predicts more 
trouble with rootkits over the next five to ١٠ years" as they will 
provide the foundation for concealing hacker’s tracks.  

فاقد هر نوع   و  که تمام امورات کشور بدان وابسته شود  ITبستر «
جز  باشد  داتاستحکام، امنیت، پایداري و خودکفایی در برابر تهدی

 و خود  اي نداردنتیجه  در مواقع بحرانی افزایش  ضریب آسیب پذیري
  شود.از ابزار تهدید محسوب می
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 1به نام جنگ سـایبري  یمفهوم از فناوري اطالعات امروز در تهدیدات 
 باشد.می زیباروفناوري اطالعات  خشنِ يشود که در واقع جلوهرده میــنام ب

 هـاي ی محصـوالت و حـوزه  تمـام  خوش چهـره، فناوري اطالعات هاي جلوه
هاي ثابت ، رایانه، تلفناینترنت ،تلویزیون الکترونیکی کشور از جمله؛ خدمات

را در بر گرفتـه و از سـوي دیگـر از    از این دست  و سیار و سایر محصوالتی
جنگ سایبري است کـه   ،»IT«کریه، خشن و زشت ي هاجمله مصادیق چهره

در تولید و توزیع اطالعات، توقف عملیات، تخریب سرقت اطالعات، اختالل 
داراي تعدادي باشد و تحریف اطالعات و ... از جمله تأثیرات مخرب آن می و

  .استاز بمب اتم تر حتی خطرناكاثراتی 
ــا ســاخت کارخانج ســایبري،  دــــات جدیــــات و تسلیحــــامــروز ب

گیـرد و ایـن   مـی قرار و انهدام حمله  موردراه دور هاي کشورها از زیرساخت
  . داردنوع جدیدي از تهدید و تهاجم موضوع داللت بر 

سـخنرانی بـا    ،1»نـرم  قدرت«پرداز نظریه 2»ناي جوزف« در همین رابطه
ایراد کـرده کـه در آن بـه     »21قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در قرن «عنوان 

                                                
 پیشوندي  (Cyber) سایبر ود.ي سایبري و عناصر آن را ادراك نمبراي تفهیم جنگ سایبري ابتدا باید فضا - 1

اند. اغلب عناصر درگیر  آمده براي اسامی متعدد و متنوعی است که همگی بر اساس انتشار روزافزون رایانه پدید
همان باشد یا  می Cyber Space اولین اصطالح در این وادي باشند با این پیشوند قابل تشریح مینیز با اینترنت 

ي هااي براي تشریح سرزمین غیر فیزیکی تشکیل شده توسط سیستم استعاره فضاي سایبري است که
داراي عناصر و اشیاء خاص خود است: همچون فضاي واقعی نیز  ي فضاي سایبرباشد. گستره می کامپیوتري

سیر و ، باشد ل و نقل نیز میهاي انتقالی و حم ها و ... این فضا داراي مدل عکس هاي الکتریکی، ها، پیغا فایل
حرکت  تنها باو گونه حرکت فیزیکی  بدون هیچ فضا و سرزمین سایبري حقیقی در گشت بر خالف فضاي

 .مقدور استو ...  کلید ◌ٔ موشواره یا فشردن کلیدي در صفحه
قدرت نرم عبارت «الح قدرت نرم در تعریف قدرت نرم گفته است طجوزف ناي به عنوان مبدع اص -  2

قدرت نرم از  نه از طریق اجبار یا تطمیع. ت از توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه،اس
جــوزف «. »جذابیت فرهنگ،ایده آل هاي سیاسی و سیاست هاي یک کشور ناشی می شود.
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هاي جدیدي از تهدیدات نـرم علیـه ایـران اشـاره کـرده      ها و چارچوبحوزه
  است. 

ژوئن  20جوزف ناي تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی در تاریخ 
قدرت نرم و دیپلماسـی  «شوراي فرهنگی انگلیس با عنوان  يدر جلسه 2010

بردهـاي  بخشی از آن بـه کار در سخنانی را ایراد کرده که » 21عمومی در قرن 
 : 2خته استپرداجمهوري اسالمی ایران  علیهجنگ نرم 

  
  

                                                                                                   
حکومتداري کندي در دانشگاه  ير دانشکدهکه د است الملل روابط بیني برجستهپژوهشگران جمله از » نــاي

  آمریکا با عنوان اصلی: هاروارد
 (Kennedy School of Government at Harvard University) به عنوان استاد تمام وقت و ،

قدرت «اي منتشر شده، از جمله  و برجسته یاز وي آثار مبنای ند.ک پژوهشگر و مؤلفی بسیار پرکار فعالیت می
  ؛»اقتصاد جهانیابزار موفقیت در «، قدرت نرم: (The Powers to Lead)؛رهبري

(Soft Power: The Means to Success in World Economics)   قدرت در عصر «و مجموعه
  ؛»اطالعات جهانی

(Power in the Global Information Age). 
محافل و پژوهشگران است و چند دوره، به عنوان یکی  انپیشرواز  ،وي در بحث قدرت نرم و دیپلماسی عمومی

  .رئیس جمهور آمریکا فعالیت کرده است يستهاز مشاوران برج

  
 

١  - Soft Power 
   ر.ك: باره جنگ نرم متن کامل سخنرانی جوزف ناي دربراي دریافت  - 2

http://www.gerdab.ir/1389/7/5 
http://www.arnet.ir/ 
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  متن اصلی سند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نابجا از قدرت سخت، نسل جوان ایران را  ياستفاده« دارد:میاظهار وي 
باید با قدرت نرم منافع خود را در ایران دنبـال  ، گرداند به آغوش نظام باز می

  .1»کنیم
 پایهعلمی و دانشجمهوري اسالمی ایران،  علیه هدیداتبنابراین وقتی ت

دفاع همه جانبه از انقـالب و دسـتاوردهاي    است در این صورت براي تحقق
(هر چند در جاهایی ممکـن اسـت کـاربرد    تجهیزات و تسلیحات نظامی ، آن

                                                
  :14/6/1389، »جنگ نرم آمریکا جوزف ناي، نظریه پرداز مشهور« - 1

http://ertebatemanavi.parsiblog.com/1700379.htm 
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، چرا فاقد کارآیی استداشته باشند ولی اساسا براي مقابله با چنین تهدیدي) 
علمی و فناورانه باشد تا  دفاعِباید علم بود، دفاع نیز  که وقتی تهاجم از جنس
  اثربخش و کارآمد باشد. 

اجرایی کـه   هايمتخصصین، بسیج کارمندان، بسیج دستگاه بسیجِ ،امروز
مقاومت  هايپایگاه نباید با بسیجِ ،دارند ی برعهدهوظایف ،هاي مختلفدر حوزه

و زدن و ایسـت   سـنگر در پی  ها،آنها نباید همچون بسیج پایگاهد. نشوخلط 
، هـر کـدام بایـد وظـایف و تکـالیف      باشـند  عادي بسـیج بازرسی و جلسات 

   .اي داشته باشند کما اینکه دارندجداگانه
  
ـــام ـــروز عـ ـــالوه بـ ــدات ـ ر تهدی

هــاي یــا جنــگ  اتدــــتهدیســایبري، 
ز از دیگر تهدیدات نوین و ــنی 1بیولوژیک

  باشد.یار خطرناك میــبس
  
  
  
  

                                                
، ها باکتري، اعم از بیولوژیکیعبارت است از استفاده از عوامل »: Biological warfare«جنگ بیولوژیک   - 1

  . اهداف خصمانه ها به منظور هاي آن وردهآ، و فرحیوانات، گیاهان، ها ویروس
Biological warfare: (BW), also known as germ warfare, is the deliberate use of 
disease-causing biological agents such as dumb, intelligent sedatives, tranquilizers 
(with delayed release pediatric doses for non lethal/fatal fallout) protozoa, fungi, 
bacteria, protists, or viruses, to kill or incapacitate humans, other animals or 
plants. Biological weapons (often referred to as bioweapons) are living organisms 
or replicating entities (virus) that reproduce or replicate within their host victims.      
(http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_warfare) 
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   هدیدات بیولوژیکت -4
ـــامنی  ــان   ـ ــیط و انس ــذا، مح ــه ت آب، دام، غ ــوعات و ماز جمل       وض
سـالمت  و پدافند غیرعامـل   يوزهــحکه در هستند بسیار جدي هــاي حوزه

  د. نشودنبال می
وزارت جهاد  کاري در محدوده ،طیور شیالت و ،موضوع کشاورزي، دام

امـروز  لـذا  . شودل محسوب میپدافند غیرعامخطوط مقدم  وجزو کشاورزي 
جهاد  يدر حوزهبسیج دفاع بیولوژیک است.  ،کشور یدفاعهاي یکی از حوزه

و پرچمدار دفاع بیولوژیـک باشـد، نـه اینکـه سـنگر ایسـت        ، بایدکشاورزي
کسـی کـه در    ها اسـت و مقاومت محله هايسنگر براي پایگاهبازرسی بسازد. 

باید در  باشدمی ب تخصص و تجربههاي اجرایی آموزش دیده و صاحدستگاه
  .کندخود از انقالب دفاع  ي عملکرديِ خاصحوزه

این اسـت کـه مگـر     ی که در اینجا ممکن است به ذهن خطور کندسوال
   پاسخ مثبت است.   ؟استبا تهدید بیولوژیک مواجه کشور امروز 

هـاي کلـی نظـام در    سیاسـت «بحـث  هنگامی که  ،پیشحدود سه سال 
، در مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام مطـرح شـد      1»ند غیرعاملپداف يحوزه

                                                
بـه   مقام معظـم رهبـري  از طـرف  ابالغی ، »پدافند غیرعامل«کلی نظام در امور هاي  متن کامل سیاست - ١

  شرح زیر است:به  هاي اجرایی، تقنینی و نظارتی عنوان راهنماي دستگاه

امات غیرمسلحانه که موجب افـزایش بازدارنـدگی،   تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقد -1
هاي ضروري، ارتقاء پایـداري ملـی و تسـهیل مـدیریت بحـران در مقابـل        کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت

  گردد. تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می
حسـب مـورد،   سازي یا تجمیع  رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده -2

-سازي نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن حساسیت
  هاي آمایش سرزمینی و طرح هاي توسعه آینده کشور.

بندي مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهـم و روزآمـدکردن آن در صـورت     طبقه -3
  لزوم.
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ي حـوزه ي سایبر و اینکه در بودن عرصه زاتهدیدچندین ساعت در ارتباط با 
این در امنیت فضاي سایبر شود، بحث شد. باید فکري براي  ،پدافند غیرعامل

ي سـایبر مخـالف بودنـد و معتقـد     با تهدیدزا بودن حوزهبرخی حالی که بود 
وقتـی در جریـان   ولـی   !دکرباید استفاده به هر شکل ممکن  فناوريز بودند ا

و بـر اثـر آن    تهدیدات جـدي سـایبري مواجـه شـد    کشور با ، 1حوادث اخیر
 ،ايهسـته  راکزـــ هـا و م سیستمو ... در نفوذ  جاسوسی،خرابکارانه،  اقدامات

 وجود چنین تهدیدي را بیشتر وکشور ، مشاهده شدو ... آب  ،سوخت ،انرژي

                                                                                                   
فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات  –هاي پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه  تهیه و اجراي طرح -4

بندي و امکانـات حـداکثر تـا پایـان      حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت
  برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز.

  اي، میکروبی و شیمیایی. هاي غیرمتعارف نظیر هستهرعامل در برابر سالحتهیه طرح جامع پدافند غی -5
گیـري   هاي ارتبـاطی و مواصـالتی در جهـت بهـره     دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه -6

  هاي عمرانی و بویژه در مناطق مرزي و حساس کشور.پدافندي از طرح
ه کارگیري اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتـی و  فرهنگ سازي و آموزش عمومی در زمینه ب -7

  بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.غیردولتی، پیش
  هاي پدافند غیرعامل.بندي اطالعات طرح رعایت طبقه -8
بینی گونه تأسیسات از شهرها و پیشن اینممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون برد -9

تمهیدات ایمنی براي آن دسته از تأسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعـت از ایجـاد مراکـز جمعیتـی در     
  اطراف تأسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم.

تأکید بر طراحی و تولید  حمایت الزم از توسعه فناوري و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با -10
  داخلی.

افزاري و الکترونیکی و سایر تهدیدات به کارگیري اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم -11
  اي. رسانی، مخابراتی و رایانه هاي اطالع جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه 

هـا و  سازي و ایجاد هماهنگی در سـایر طـرح  مشترك ایمن هايسازوکار الزم براي تهیه طرح  بینیپیش -12
افزایـی و   ها و مدیریت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهـت هـم   برنامه

  ها. کاهش هزینه
قـررات و  ریزي و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، م ایجاد مرکزي براي تدوین طراحی، برنامه -13

  آیین نامه هاي فنی پدافند غیرعامل و پیگیري و نظارت بر اعمال آنها.
  )http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=11267(منبع: سایت مقام معظم رهبري:

 باشد. منظور فضاي فتنه و اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوري می - 1
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افزایش  1هاي دفاع سایبريسیاستو لذا تالش براي تدوین احساس کرد بهتر 
  یافت. 

و بـا   تـر حسـاس  ي سـایبر بسـیار  بیولوژیک، نسبت بـه حـوزه   يحوزه
 و سنسورهاي تشـخیصِ در کشور سیستم  ، به همین دلیل بایداست تراهمیت

تهدید در این خصوص وجود داشته باشـد، در غیـر ایـن صـورت، احسـاس      
  دید و خطر نخواهیم کرد. ته

  
  2سنسورهاي بیولوژیکی -

 هـاي از طریـق خـون   توانـد خطرات بیولوژیکی مـی بروز به عنوان مثال 
ی در خـون بـه هـر دلیلـ    ، متأسفانه پاالیشگاه صورت بگیردوارداتی به کشور 

خون را براي تصـفیه بـه کشـورهاي     پالسماي به ناچارکشور متوقف شده و 
زاي تا پس از تصفیه (و احتماال همراه با عوامل بیمـاري کنیم خارج ارسال می

و  در کشور تعطیل شودپاالیشگاه خون مجددا به کشور بازگردد! وقتی  جدید)
  محتاج و وابسته به کشورهاي خارجی شدیم  هاي خونیدر موضوع فرآورده

  
  

                                                
١  - Cyber Defence 
٢  - http://www.technet.pnl.gov/sensors/biological/overview/ 

  

دفاع نیز باید دفاعی علمی و فناورانه  وقتی تهاجم از جنس علم بود،
 باشد تا اثربخش و کارآمد باشد.
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  سنسورهاي بیولوژیکی
امـري طبیعـی   کشـور  مختلـف بـه   امراض خونی ورود  ،در این صورت

به فهم بهتر موضـوع کمـک خواهـد    ذکر مثالی در این خصوص  1خواهد بود.
  کرد. 

شـود،  از کشور مطـرح مـی  دفاع بحث هوایی وقتی  دــپدافن يدر حوزه
کشور آیا و اینکه رسد فورا به ذهن میو نقش و اهمیت آنها هاي رادار سیستم

 برخوردارهاي کشف و شناسایی کننده سامانهاز  در برابر تهاجم هوایی دشمن،
کشور اعم  مراکز و مناطق مختلفهایی را در ؟ معموال چنین سیستمیا نه است

                                                

شرکت فرانسوي مشخص شد  بر اساس تحقیقاتی که کانون هموفیلی ایران انجام داده استبه عنوان مثال   - 1
هاي خونی آلوده به ایدز به فرآورده 1372در سال در ایــران، که آن  يبر اساس اعتراف رسمی نماینده ،مریو

: 21/12/1387(مان شده است. نفر از هموطنان 100ست باعث مرگ بیش از ا کردهمیایران وارد 
http://drfarhad.persianblog.ir(/. 



  46   / ي پـدافنـد غیـرعامـلنگاهی به تهدیدات نوین و نقش بسیج در حـوزه
  

تحرکات  شناسایی و پایش ،کشفو...، به منظور ارتفاعات  ،هوا، دریااز زمین، 
و مرکزي به نام پسـت فرمانـدهی یـا اصـطالحا      کنندهوایی دشمن مستقر می

»p.c«1 را مهـاجم و ...   هـاي هاي الزم در خصوص هواپیماها و پرندهشگزار
هـاي  ، بـر اسـاس نقشـه وضـعیت    مـذکور در پسـت   کند.میصادر دریافت و 

شناسایی هواپیماهاي وارد  در ارتباط بامختلفی که وجود دارد سوابق موضوع 
شده به حریم هوایی کشور و نیز مسیر، اهـداف، ارتفـاع و سـایر مشخصـات     

بررسـی و  مـورد   موریت واقعی هواپیمـا مورد نیاز براي تشخیص هویت و مأ
و در صورت مهـاجم بـودن بـه آن شـلیک، در غیـر ایـن       گیرد قرار میتحلیل 
مسیر یا نشست و پرواز  ادامه ،جازه ورودو به آن اشده خودي تلقی  ،صورت
  شود. داده می

در اي نیز باید چنین سیستم پایش و کنترل کننـده بیولوژیک در موضوع 
برخـوردار  بیولوژیـک   هايرادارید از وجود داشته باشد و به عبارتی باکشور 

وارداتـی را   هـاي ها یـا دام آلودگی گوشتبه عنوان مثال باشیم که قادر باشند 
 هـا ویـروس اطالعات مربوط به انواع به بانک  ،تشخیص دهد. همچنین کشور

هـاي جدیـد   ویـروس که در حداقل زمان قادر به کشف و شناسایی نیاز دارد 
، بیولوژیک بـه روش سـنتی قابـل قبـول نیسـت      يامروز دفاع در حوزهباشد. 
  د. نباشو کارآمد به روز  ،دقیق ،کامال پیشرفته ی بایددفاع هايسیستم

                                                
هاي موشکی زمین به هوا براي برقرار نمودن ارتباط با در سایت  :»Command Post«پست فرماندهی  - 1

جویند. با توجه ت فرماندهی بهره مینمایند از واحد پسمراکز اعالم خبر که اطالعات اهداف مهاجم را کسب می
باشد، در نتیجه جهت اطالع از تهاجم هواپیماهاي هاي موشکی داراي محدودیت میبه اینکه برد رادارهاي سایت

هاي فرماندهی مستقر در دشمن و اطالعات سمت و ارتفاع و برد آنها، مراکز اعالم خبر مادر سریعا با پست
هاي فرماندهی نیز سریعا اطالعات را به نمایند. پستو اطالعات اهداف را اعالم میها ارتباط برقرار کرده سایت

  نمایند. رادارهاي سایت ارسال می
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 يپرندگان در دریاچهي مرگ و میر گستردهفرار یا امروز شاهد همچنین 
و اقدامات مشخص باید چنین موضوعی هستیم، علل، عوامل و دالیل  1هامون

یا مـثال شـاهد وارد    .گیردصورت  ي ممانعتی الزم بایدو راهکارهاپیشگیرانه 
پـر از آلـودگی و    هایی کـه هستیم، دامکشور  یغرب هايمرز کردن دام زنده از

 ا؟... هستند. چرو  2تب کنگو همچون هاي خطرناكيانواع بیمارانتشار منشأ 

                                                

ها در  وسعت کل هامون است. دریاچه ارومیهو  دریاچه خزرپس از  ایرانبزرگ  دریاچهدریاچه هامون سومین  -  1
کیلومتر مربع متعلق به ایران است.(همشهري  3820کیلومتر مربع است که از این مقدار  5660زمان پرآبی 

31/5/1388:  

http://www.hamshahrionline.ir/news-88280.aspx 

 هااز گروه نایرو ویروس دهنده و قابل انتقال ناشی  یک تب ویروسی خونریزي (CCHF) ریمهک -تب کنگو  - 2
(Nairovirus) اهلی  بیماري حیوانی است که حیوانات شود، یک این بیماري که به وسیله کنه منتقل می .است

ماري در بسیاري از کشورهاي این بی .ها هم بشود اما ممکن است باعث ابتالي انسان  کند،و وحشی را گرفتار می
کریمـه توصـیف شـد،     يجزیره  در شبه 1944براي اولین بار در سال  و آفریقایی، اروپایی و آسیایی شیوع دارد

مشخص شد که ویروس عامل تب خونریزي  1969در سال  د.دهنده کریمه نامیدن  آن را تب خونریزي بنابراین
 -تـب کنگـو  "در کنگو شناسایی شده بود. بنـابراین نـام    1956 در سال دهنده کریمه، همان ویروسی است که 

 هـا اما در انسـان   انجامد، ها به ندرت به بیماري آشکار می در حیوان تب کنگو .داده شد به این بیماري "کریمه
تر ها بسیار کمشیوع بیماري در انسان .درصد است 30کند که میزان مرگ و میر آن تا  بیماري شدیدي ایجاد می

  .هاي آلوده سر و کار دارنددهد که با حیوانات یا انسان از حیوانات است و معموال در افرادي رخ می
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  و در چـه سـطح و   ؟و اغراضـی اهـداف  بـا چـه    ؟توسط چه کسـی  ه؟چگون
یـا سـایر   زایی کـه مخصـوص کشـورهاي آفریقـایی     مل بیمارياي عواگستره

تواند این باشد ها میاست وارد کشور ما شده است؟ از جمله تحلیلکشورها 
اي توسط دشـمنان انجـام   که این کار با اهداف مشخص و از پیش تعیین شده

   شده باشد.
اهمیـت  از زاي انسانی، این موضوع ي امراض و عوامل بیماريدر حوزه

از پست کشور بنابراین برخورداري برخوردار است. تري سیار بیشتر و حیاتیب
عوامـل و منـابع    ردیابیبراي و سامان یافته ، جامع منسجم ینظامفرماندهی و 

  است. و الزامی زا، امري ضروري بیماري
  
  وظیفه بسیج در جهاد کشاورزي -

که اي امههم ندر تفااراست؛ موریتی دچنین مأ ،در جهاد کشاورزي بسیج
یـا  شـش محـور    امضاء رسید، بهسازمان بسیج  بین سازمان پدافند غیرعامل و

                                                                                                   

 

  :20/5/1388(تب کنگو / کریمه چیست؟ 
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/infection/٢٠٠٩/٨/١١/٩٩٢٧٣.h
tml 
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ي پدافند در حوزهاجرایی  هايبراي کارکرد بسیج در دستگاهاساسی مأموریت 
ولی اجماال باید  ،شودکه در ادامه توضیح داده می ابالغ شد،غیرعامل تعیین و 

و  1؛ دفـاع عامـل  نمـود تقسیم وان تمیاز یک منظر، به دو بخش دفاع را گفت 
نیروهـا در  . دفاع عامل از طریق تسلیح، تجهیـز و سـازماندهی   2غیرعامل دفاع
شـود. ولـی دفـاع    نظامی انجام میهاي رزم هاي عاشورا و یگانردانــگ قالب

به دلیل تغییر و بیش از پیش نقش و اهمیت خود را نشان داده امروز  ،غیرعامل
      هـاي بسـیار مختلـف و متعـددي را در بـر     حـوزه  ،شکل و ماهیت تهدیـدات 

ترین آنها، همانطور که اشاره رین و خطرناكــتبا اهمیت از جملهکه گیرد، می
 و 3اي داردکه اثرات بسیار هولنـاك و کشـنده  ی است بیولوژیک هايجنگشد 

  رسد. ارگیري آن توسط دشمن، بعید به نظر نمیبک
                                                

کارگیري مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا عبارتست از ب» Active Defence«دفاع عامل  - 1
 .زمینی، دریایی، نفوذي و خرابکارانه بر روي اهداف مورد نظر ،هوایی يخصمانه کاهش اثرات علمیات

، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري، در تعریف پدافند »امور پدافند غیرعامل«هاي کلی نظام در در سیاست - 2
پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افـزایش   «ده است: غیرعامل چنین آم

هاي ضروري، ارتقاء پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحـران در   بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت
  »گردد. مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می

ار عوامل بیولوژیکی باید گفت: سازمان جهانی بهداشت تخمین زده در خصوص اثرات مرگبار ناشی از انتش -3
 000/500کیلومتري در یک جمعیت  2در طول یک خط » آنتراکس«کیلوگرم اسپور  50است که رهاسازي 

افزارها رقم عظیمی را شود که در مقایسه با سایر جنگمورد مرگ می 950مورد عفونت و  000/125نفري باعث 
ي حاوي اسپور کیلوگرم افشانه 100سازمان مزبور، تخمین زده است که در پی آزادسازي دهد. تشکیل می

نفر به هالکت خواهند رسید که قابل مقایسه با  000/000/3تا  000/130آنتراکس بر فراز شهر واشنگتن، حدود 
سی در سال باشد. نگاهی به حادثه دلخراش همه گیري سیاه زخم تنفقدرت تخریبی یک بمب هیدروژنی می

سیاه «ي قدرت تخریبی اسپور نفر جان خود را از دست دادند، هم نشان دهنده 66در روسیه که طی آن 1979
- هاي بیولوژیک را از سال، به عنوان یک سالح بیولوژیک است و هم دلیل واضحی بر این مدعا که سالح»زخم

گیري در حالی رخ داد که در یک موسسه که ظاهرا به اند. این همه ها قبل ساخته و به مقادیر فراوانی انبار کرده
ها ي تعداد از پنجرهنام موسسه تحقیقات بیولوژیک، دائر بوده است، طوفان سهمگینی باعث شکسته شدن شیشه

روز بروز یک بیماري  3-4و پراکنده شدن مقادیر زیادي پر مرغ یا سایر پرندگان در فضا و به دنبال آن در عرض 
اند ي مکانی مزبور بودههاي تنفسی ویروسی در کسانی که در معرض وزش در محدودهبه عفونت تنفسی شبیه

یابند ولی به فاصله کوتاهی مجددا همان عالئم با شود و هر چند همگی ظاهرا در عرض چند روز بهبود میمی
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  1لوژیکیبیو  عوامل جنگاز جمله مهمترین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تـوان از؛ عامـل   از جمله مهمترین و خطرناکترین عوامل بیولوژیکی مـی 
سیاه زخم، آبله (چهل درصد از کسانی که به این ویروس آلوده مـی شـود در   
عرض دو هفته خواهند مرد.)، سم بوتولین (حتی یک میلیاردم گرم ایـن سـم   

روس ابوال(در عـرض یـک   به طرز حیرت انگیزي می تواند کشنده باشد)، وی
دیگر  يها عامل کمتر شناخته شدهده و هفته قربانی خود را از پا در می آورد)

 و شـیمیایی  سه راه عمده براي انتقال و گسـترش عوامـل بیولـوژیکی    نام برد.
                                                                                                   

گردد که پرها ام مشخص میرساند و سرانجشدت هر چه تمامتر بروز نمود و عده زیادي از آنان را به هالکت می
اپیدمیولوژي بالینی بیوتروریسم، دکتر اند. (منبع: را جهت مقاصد نظامی، آغشته به اسپور سیاه زخم کرده بوده

 ).گرمسیري علوم پزشکی کرمانشاه حسین حاتمی، گروه آموزشی بیماریهاي عفونی و
١ - http://ocw.tufts.edu/data/٦/٢٠٧٣٦٧/٢٠٧٣٧٢_xlarge.jpg 
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هـوا، منـابع آب   «از:  عبارتسـت هـا  جهت آلوده کردن تعداد بسیاري از انسان
توسـط دشـمن یـا    هراسناکی کـه   هايروشاز جمله  ».منابع غذایی شهري و

یـا  عوامـل میکروبـی   باعـث انتشـار   توانـد  مـی عوامل و عمال وابسـته بـه او   
 عبارتست از:بیولوژیکی شود، 

عامل شیمیایی و یـا  پراکنده شدن و بمب یا موشک انفجار  - 1
  میکروبی در سطحی وسیع.

بـر   یا شیمیایی توسط هواپیمـا  عوامل میکروبیفرو ریختن  - 2
 .شهرسطح یک 

در سطح خیابان و  بیولوژیکیعوامل افشان و اسپري نمودن  - 3
 توسط کامیون و ماشین و ... .مناطق پر جمعیت 

   در هـاي اسـپري  هـاي کوچـک یـا قـوطی    بمـب استفاده از  - 4
 ، مدارس و ... .هاي ورزشیمتروها، استادیوممثل  هاي پر جمعیت،محل

  آلوده سازي منابع و مخازن آب شهري و ... - 5

و لـذا وجـود سنسـورها و     صـدایی اسـت  ، جنـگ بـی  ولوژیکیبی جنگ
حوزه، موضوع بسـیار بـا   زا در این ي عوامل بیماريرادارهاي تشخیص دهنده

  اهمیتی است.
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  1سنسورهاي تشخیص عوامل بیولوژیکی و شیمیاییاز جمله 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2ي عوامل بیولوژیکی و شیمیاییهاي سنجندهاي از سیستمنمونه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
١  - http://www.arcova.net/Research.htm 
٢  -  http://www.arcova.net/Research.htm 

Chemical/Biological Sensor Probes 

Development of chemical and biological sensor probes 
includes: 

 Polymer/Dye for the Detection of Volatile Compounds in Vapor 
Phase, Aqueous Phase and Breath at Parts-per-trillion to Parts-
per-million Levels. 

 Aptamers for Profiling of Liver Metabolites 
 Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) Aptamers for 

Proteins 
 Molecular Imprinted Polymers for Environmental 

Contaminants, such as Herbicides 
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  1هاي عوامل جنگ بیولوژیکیاز جمله مهمترین ویژگی
  
  
  
  
  
  
  
  

در کشور  از سرطان هاي ناشیمیر رگ واینکه چرا آمار م براي تشخیص
 ؟2اسـت  شـده  زیاد» وياچ.آي.«بیماران مبتال به چرا آمار  ؟است افزایش یافته

ها چیست و کیست؟ ي این بیماريمنشأ و عوامل منتشر کننده یا تشدید کننده
     یــا نــه؟ ضــروري اســت کــه طبیعــی اســت ییرونــدها چنــینآیــا و اینکــه 

                                                
١ -http://ocw.tufts.edu/data/٦/٢٠٧٣٦٧/٢٠٧٣٧١_xlarge.jpg 

آوري شده است، هاي علوم پزشکی سراسر کشور جمعار وزارت بهداشت که از طریق دانشگاهــبر اساس آم - 2
درصد  6/92اند که در کشور شناسایی شده HIV/AIDSنفر افراد مبتال به  435و هزار  21مجموعا  89تا اول تیر 

 HIVنفر مبتال به ویروس  320هزار و 18،  1387در سال { دهنددرصد را زنان تشکیل می 4/7آنان را مردان و 
 800هزار و  2و  ادندد درصد آنان را زنان تشکیل می 3/6آنان را مردان و  7/93که  بودند در کشور شناسایی شده

به نقل از معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان  -بودند  نفر نیز به علت این بیماري جان خود را از دست داده
. این در حالی است که بر اساس }/http://www.farsnews.net: 11/9/1387در همایش روز جهانی ایدز: 

مورد بوده است. بنابراین در سه ماه  975هزار و  20ن بیماري ، تعداد مبتالیان به ای 88آمار سه ماهه چهارم سال 
(منبع:  هر روز است.شناسایی شده که به معناي پنج مورد در  HIV/AIDSمورد جدید ابتال به  460اول امسال 

  :24/6/1389ي آمار ایدز در ایران، افزایش نگران کننده
http://www.roshdnews.ir/index.php?view&sid=26147 

شـود   تخمین زده می HIVهزار نفر مبتال به  80حدود ر اساس گزارش معاون بهداشتی وزیر بهداشت: در ایران ب
 )/http://www.farsnews.net (اند. هزار نفر آنها شناسایی شده 20که بیش از 
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اي در کشور وجود داشته باشد تـا بـه کمـک    و شبکه 1»مرجع«هاي آزمایشگاه
زا، دفاع عوامل بیمارياساییِ ها و رادارهاي کشف و شنسنجنده اي ازمجموعه

صورت ممکن اسـت بـه صـورت     در غیر اینموثر صورت گیرد،  2بیولوژیک
جنـگ روانـی    و یتبلیغـات اقتصـادي،   هايو انگیزه اهدافانفعالی تحت تأثیر 

  قرار گیریم. ي بیولوژیکدر حوزه بیگانگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
١  - Reference 
٢  - Biological Defence: Procedures involved in taking defensive measures against 
attacks using biological agents. (http://www.lexic.us/definition-
of/biological_defence), Also: 
Biological defence refers to procedures and technologies employed to prevent and 
combat the use of biological weapons to attack civilian or military populations. 
(http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Biological+war) 

هاي پایش و کنترل یا به عبارتی به بیولوژیک،به سیستم در موضوع
 رادارهاي بیولوژیک نیازمندیم.
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آنفلـونزاي  ، 1انتشار اخبـاري همچـون آنفلـونزاي خـوکی     به عنوان مثال
و...  6سـارس ، 5آنفلونزاي اروپایی، 4، آنفلوانزاي مرغی3آنفلوانزاي بزي، 2اسبی

ام منبـع و  مشـخص نشـد کـد   بـاالخره  ه کـ در همین راستا قابل تحلیل است 
 یدام آزمایشگاهکیا تأئید کرد؟ کشور  هایی را دروجود چنین بیماري ،مرجعی

ــین بیمــاري  ــایی رادر کشــور، چن ــه و ... تشــخیص داد؟  ه ــین اینک ــا چن      آی
فراتر از تبلیغات در کشور داشت  ،ظهور خارجی و واقعیهایی، اساسا بیماري

تأئید  یارد  هاي صالحیت دار درکشوري فاقد آزمایشگاه اگربنابراین ؟ خیریا 
                                                

گیرد. به نشات می "A"نوع  يوانزاــها است که از ویروس آنفلبیماري تنفسی خوك آنفلوانزاي خوکی -  1
ه کند. نوع ها را نیز آلودتواند انسان رساند اما گاهی اوقات می ها آسیبی نمیصورت عادي این ویروس به انسان

هاي آنفلوانزاي خوکی، انسانی و حاد پرندگان جدید آنفلوانزا که در مکزیک و آمریکا کشف شد ترکیبی از ویروس
دارند که انتشار آنفلوانزاي خوکی کارشناسان بهداشتی در باره راههاي ابتال به آنفلوانزاي خوکی اظهار میاست. 

اس ــوده و تمــط آلــگري محیــار و دیــاي بیمــهوكــخ اــاس بــرد یکی تمــگی از دو راه صورت می
لوانزاي خوکی چیست؟ ــ(آنف اند. دهــار شــوکی دچــوانزاي خــه به آنفلــرادي کــا افــب

7/2/1388http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=70718:( 

کم همـراه   ابتال باال و تلفات نسبتاً باو  هاستهاي تنفسی اسبیکی از مهمترین بیماري ي اسبینفلوانزاآ - 2
 .اتفـاق افتـاد   1986فریقـاي جنـوبی درسـال    آدر  (H٣N٨) 2باشد. اپیدمی شـدید ایـن بیمـاري از تیـپ     می

)http://www.ardalan.id.ir/forum/about١٧٠٦.html( 
اند واکسن ضـد ایـن    اند اما هنوز نتوانسته این باکتري را کشف کرده بوده 1935مریکایی در سال آپزشکان  - 3

سرعت انتشار آنفلوانزاي بزي به دلیل اینکه ناشی از انتشار باکتري است بـیش از دو برابـر    بیماري را پیدا کنند.
  شود. هاي سفید سبب مرگ قربانی می سرعت انتقال آنفلوانزاي خوکی را دارد و با ورود به سیستم دفاعی و گلبول

اندونزي، کره، ژاپن، هنگ کنگ،  نند ویتنام ، چین، الئوس، تایلند، کمبوجیه،این بیماري بیشتر در مناطقی ما - 4
 )http://daneshnameh.roshd.ir( .سنگاپور و پاکستان فراگیر شده است

است که به دلیل چرخه ویروس، در اروپا بیشتر شایع شـده اسـت.    آنفلوانزاي فصلینوعی  H3N2آنفلوانزاي  - 5
است. (هشدار: ناشی از این ویروس گزارش شده است اروپا و کشورهاي شمال آفریقا  موارد مرگ و میر زیادي در

-http://www.khabaronline.ir/news: 12/10/1389آیــد، آنفلــوانزاي اروپــایی بــه ایــران مــی    
120403.aspx 

 که اصطالحا  (SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome) بیماري بسیار شدید تنفسیاین  - 6
نفـر را مبـتال    7300بـیش از   گرفته و نفر را در سراسر جهان 500خوانده می شود تاکنون جان بیش از  سارس

 )http://daneshnameh.roshd.ir( .کرده است
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اي ندارد جز اینکه سوار بر موج تبلیغات باشد چاره ییهابیماريچنین وجود 
ها هاي امدادي و قرنطینه در فرودگاهایستگاهمراکــز و ، هاشود و با نوسانات آن

نهـا را  تبلیغـات، آ مـوج  و پس از فروکش کـردن   ،مختلف کشور بر پا نقاطو 
  جمع کند! 

، شویمي بازي بیگانگان چرخه گرفتارباید به هوش باشیم، نباید بنابراین 
     اگر نظام دفاع بیولوژیکی قـوي و کارآمـدي در کشـور وجـود داشـته باشـد،       

  چنین حوادثی شود. بروز تواند مانع می
  
  بسیج و دفاع غیرعامل -5
فـاع غیرعامـل   سیج در شش محور تخصصی در ارتبـاط بـا موضـوع د   ب

  فعالیت دارد:
  ) تهدیدشناسی1

   بـه ویـژه در    ،تهدیـد شناسـی   کـارکرد بسـیج،   اولین محـور تخصصـی  
بسـیج در جهـاد کشـاورزي بایـد      است. به عنـوان مثـال  تخصصی  هايحوزه

تهدیدات ارتباط با که در سازماندهی کند اي به گونهروهی از متخصصین را گ
ابهام یا اطالعات دقیق و به روزهنگـامی   ، هر کس در کشور سوال،یبیولوژیک

هاي نیز به همـین  سازمان یافته بیاید، در سایر حوزه خواست، سراغ این گروه
  شکل باید عمل شود. 

ها نباید نگاهی عادي و معمولی نگاه بسیج به حوادث، رویدادها و پدیده
ـ  دفاع همه جانبه و رسالتپیشتاز است  ، در کشوربسیج باشد. امروز ر دوش ب

باشد و تا تهدید و ابعـاد و  گام اول براي دفاع می ،دارد. بنابراین تهدیدشناسی
 .دادورت ــــ توان دفاع قابل قبول و موثري صنمیشناسایی نشود ماهیت آن 
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، هـا هـا و نیـز نشسـت   هاي تخصصی در دستگاهکارگروه و هاهــکمیتتشکیل 
هـا و  از شخصـیت  ريـــ گیهـاي تخصصـی و بهـره   و هم اندیشـی  هاهمایش

  تواند به تحقق این موضوع کمک کند.و ... مینشریات علمی 
 و بـه لحظـه تمـامی    فعـال  بایـد همـواره   بسـیج   هايها و سنجندهرادار 
  قرار دهد. موثر ها و موضوعات را تحت پوشش حوزه

  
  ) مشاوره تخصصی2

ي دومین محور تخصصی که بسیج باید در آن ایفاي نقـش نمایـد ارائـه   
فرمودنـد در اجـراي امـورات    مقام معظم رهبري  تخصصی است. هايورهمشا

بسیج  ياز شبکهبلکه اداري کشور اکتفا نکنید  يبه شبکهصرفا اجرایی کشور 
به  در هر پست و مقام و مسئولیتی که هست و هر کساستفاده کنید. یعنی  نیز

و بـه موضـوعات   حسب تخصص، تجربه، تحصیالت، هوش و استعداد و ...، 
بـراي مقابلـه بـا تهدیـدات و     خـود  ي تخصصی موارد قابل توجهی در حوزه

ها برخورد کرد باید بتواند آنرا براي به نتیجه رساندن بـه  پذیريکاهش آسیب
تمامیـت  بایـد  اي پویـا و فعـال،   شبکهبصورت  و لذا بسیجبسیج ارجاع دهد 

 منتفع سازد ود تخصصی و خبرگی خود را از عملکر هاو وزارتخانه هاسازمان
 هـاي مشـاوره اي از بکهشـ و خبرگـان علمـی،   نخبگـان  با شناسایی و جـذب  

اول کسـی باشـد کـه تهدیـدات      و ارائـه نمایـد  و کارشناسی شـده  تخصصی 
  کند.ها را به موقع شناسایی میدستگاه
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  آموزش) 3
هـاي تخصصـی در موضـوعات و    بسیج باید در ارائه و انجـام آمـوزش  

سرآمد و پیشتاز باشد. (و این موضوع غیـر از   ،هر دستگاههاي مرتبط با حوزه
قـرار  ولی کسی که  .هاي نظامی است که در حداقل ممکن نیاز است)آموزش
هاي پایه و باید آموزشکند کار میبیولوژیک دفاع  يدر کشور در حوزهاست 

باشـد تـا بتوانـد بـه طـور       طـی نمـوده  ی و تهدیدشناسی را بیولوژیک تکمیلی
  یک، وقایع را دنبال و به نتیجه برساند. سیستمات
  ) مانور و آمادگی4

از هر دسـتگاهی بایـد   در  ،جــور بعدي است. بسیــمح، کسب آمادگی
هـاي  ات احتمـالی در حـوزه  تهدیـد آمادگی الزم براي پاسخگویی و مقابله با 

  برخوردار باشد. مرتبط
ل در به عنوان مثال، سال گذشـته در خصـوص اقـدامات دفـاع غیرعامـ     

و شناسـایی   آمادگی ی به منظور ایجادمانورهایبرگزاري  موضوع وزارت نیرو،
در دسـتور کــار قـرار گرفـت و اینکـه ایــن     زاي آب مـواد آالینـده و بیمـاري   

نیز زا و قادر به شناسایی عوامل بیماريباید در حداقل زمان ممکن وزارتخانه 
کـه موجـب افـزایش     یبرگـزاري چنـین مانورهـای   لذا سازي آنها باشد. خنثی

از بنـابراین  از جمله وظایف بسـیج اسـت.    شود،میها ضریب آمادگی دستگاه
بـه  هاي تخصصی مانوربرگزاري  ،بسیج در وزارت نیروجمله مهترین وظایف 

سالم پاکسازي، تصفیه و توزیع آب  ،کنترلهاي الزم براي منظور ایجاد آمادگی
  باشد. می

و تهدیـدهاي   کشـاورزي  يدر حـوزه بایـد  نیز کشاورزي بسیج وزارت 
  ثر و سودمند باشد. ؤقادر به برگزاري مانورهاي دفاعی م خاص آن
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    ) سازماندهی مضاعف5

 سازماندهی مضاعف به منظور استمرار و تداوم خدمات در زمان بحران،
از سـایر محورهـاي برشـماري شـده      هاي بسیج است کهمحور بعدي فعالیت

در یـک  اگـر  آن بدین معنا است که به عنوان مثـال  و  استتر مهمتر و حیاتی
ي دچار حادثـه  هاي کشورفرودگاهیکی از  برج مراقبت پروازِشرایط بحرانی، 
یا بنابه هر مجروح شوند برج در اثر بمباران یا ... مثال کارکنان (شدیدي شود، 

 در این صورت بسیج باید قادر باشد )دلیل دیگري نتوانند خدماتی ارائه دهند
تدارك دیده کشور، با سازماندهی نیرویی که از قبل  براي کنترل فضاي هوایی

 وم ومصـد جایگزین نیروهـاي   ،مناسب را به سرعت هايها و گروه، تیماست
اي که فضاي هوایی کشور در هـیچ شـرایطی از کنتـرل    به گونه نمایدمجروح 

اي اسـت  هخارج نشود. این موضوع، مصداق دیگري از همان دفاع همه جانبـ 
   باشد.که مدنظر مقام معظم رهبري می

  
   ) همکاري با حراست6

ي ها از دیگر محورهاي فعالیت بسیج در حوزهدستگاه کمک به حراست
  باشد. دفاع غیرعامل می

ي وظیفـه ترین اساسی، محور پنجم، ي فوقاز محورهاي برشماري شده
عنـوان  . ایـن محورهـا بـه    گرددباز میکشور  يهادارعمدتا به بسیج است که 

بـه  سـازمان بسـیج   مهمترین کارکردهاي بسیج، بین سازمان پدافند غیرعامل و 
پدافند  يیس کمیتهئو رنیروهاي مسلح کل  یس ستادئتوسط رو توافق رسیده 

 چنـین در واقع بسـیج بـا    است.ها ابالغ شده دستگاهبه تمامی غیرعامل کشور 
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هاي مرکـز) عضـو   ها و وزراتخانهر دستگاهها و چه د(چه در استان ی،موریتأم
  شود.شوراي پدافند غیرعامل محسوب می

  

  

  

  

 

مـأموریتی   يوزهـــ بسـیج در ح  دفـاع تخصصـیِ  شـاهد  امروز بنابراین 
دفـاع سـنتی را نیـز در    بسـیج،  . هـر چنـد   هستیمکشور و ادارات  هاوزاتخانه

دفـاع را  نوع  ایندر حد ممکن برعهده دارد ولی در حال حاضر  ،صورت نیاز
حداکثر نیروي انسانی که براي شاید و مراکز ذیربط بر عهده دارند.  هاازمانس

هـاي  با در نظر گرفتن الیـه و دویست هزار نفر  است،نیاز قاعده رزم و جنگ 
احتیاطی دوم و سوم و ...، این رقم به یک میلیون نفر افـزایش یابـد، در ایـن    

در بایـد  بقیـه  جی کشور، نُه میلیون نفر ي بسیهانیرونفر صورت از ده میلیون 
 بسـیار هاي دیگر دفاع کنند. امروز چرخش تهدیدات در حوزهها، سایر حوزه
ها باید صورت ها و صحنهتمامی عرصهدر  ذا دفاع همه جانبهــل ،جدي است

 ی برعهـده دارد. ماموریـت و رسـالت  است که چنین  نهادي بگیرد و بسیج، تنها
اع، ــباید به این نوع دفج اعم از فرماندهان یا سایر نیروها ي نیروهاي بسیکلیه

هـاي آن بـه خـوبی    تخصص و ابزار، ادبیات، فنونو مشرف باشند و با مسلط 
  آشنا باشند. 

در  هاي اجراییشش محور اساسی براي کارکرد بسیج در دستگاه
 عبارتست از:   ي دفاع غیرعاملحوزه

مانور و   -آموزش  –مشاوره تخصصی  –تهدیدشناسی «
 ».ا حراستهمکاري ب -سازماندهی مضاعف      –آمادگی 
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ها در مقطع کارشناسـی ارشـد در گـرایش    دستگاه امروز نیروهاي بسیجِ
ادر بـه  مشغول تحصیل هستند که به صورت علمی و دقیق، ق ،پدافند غیرعامل

  باشند. می هوطــهاي مربي نظرات کارشناسی در حوزهارائه

ان ـــ زار کنندگــاز برگ ،دــذارده شــده گــی که در اختیار بنفرصتدر پایان از 
  .بر محمد و آل محمد کنم. با صلواتر میــاین جلسه، تشک

  

  والسالم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  62   / ي پـدافنـد غیـرعامـلنگاهی به تهدیدات نوین و نقش بسیج در حـوزه
  

  
  :(الف) یپیوست اطالعات

  
  (کتابشناسی) کـوژیـولــبیاي ــهگــجن
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  هــاي بیــولـوژیـک جنــگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر.ك: این منبعبراي دریافت متن کامل 
http://www.msnj.org/pdfs/08-SpecRep-
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  ها)ها و روشها، تکنیک(تاکتیک 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زات)ــات و تجهیــ(تسلیح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
:  

www.strategicstudiesinstitute.army 

www.fas.org/irp/doddir/army/fm٣-١١-٣.pdf   
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  ): ب( یپیوست اطالعات

  هاي سایبريجنگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر.ك: این منبعبراي دریافت متن کامل 
www.rand.org/pubs/monographs/٢٠٠٩ 
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  )کنتــرل و مــدیریت بحــران(- هاي سایبريجنگ

www.acus.org/  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.acus.org/  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  (تــأثیــرات اقتــصادي)- هاي سایبريجنگ

  ر.ك: این منبعبراي دریافت متن کامل 
www.acus.org/ 
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  پیوست (ج):
  هاي جهانی)راي موفقیت در سیاست(ابزاري ب:قـــدرت نــــرم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و تهدیدات نامتقارن براي آمریکا قدرت نرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

http://asymmetricthreat.net/
docs/asymmetric_threat_

www.chathamhouse.org.uk 
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  پیوست اطالعاتی (د):

  ارزیابی خطرات خطوط ارتباطی فناوري اطالعات ):ITتهدیدات فناوري اطالعات (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي فناوري اطالعاتریسک در سیستم راهنماي مدیریت ):ITتهدیدات فناوري اطالعات (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ر.ك: این منبعبراي دریافت متن کامل 
www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp_i

  ر.ك: این منبعبراي دریافت متن کامل 
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