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دکتــر پورمحمــدی در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا، 
بــا قدردانــی از کادر درمانــی در بیمارســتان ها و مراکــز 
درمانــی اســتان و دســتگاه های مســئول، اظهــار داشــت: 
همراهــی همــه بخش هــا بویــژه رســانه ها و نخبــگان جامعــه 
بــرای ریشــه کن کــردن کرونــا ضــروری اســت. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه شــیوع کرونــا در اســتان، از نیمــه اســفند تــا دهــه 
اول فروردیــن وضعیــت نســبتًا خــوب و تثبیت شــده ای 
داشــت، افــزود: بــا ورود ویــروس انگلیســی و ازدحــام 
پایــان ســال و همچنیــن دیــد و بازدیدهــای نــوروزی، شــاهد 
ــداد بســتری و  ــی و تع ــز درمان ــه مراک ــات ب ــش مراجع افزای
فوتــی از دهــه دوم فروردیــن هســتیم. مــوج چهــارم کرونــا بــا 
ــاز شــده و در حــال  ــی آغ ــای قبل شــتاب بیشــتری از موج ه
حاضــر در شــرایط دشــوار و نگران کننــده ای قــرار داریــم. در 
ــینه  ــا واکس ــا ی ــان کرون ــه درم ــی ب ــد چندان ــدت امی کوتاه م
ــا  ــدارد، فعــًا تنهــا راه مقابلــه ب کــردن همــه افــراد وجــود ن
ــوده، رعایــت شــیوه نامه های  ــر ب ــا کــه تاکنــون نیــز مؤث کرون
بهداشــتی اســت. تعطیلــی همــه مشــاغل بــه جــز گــروه یــک 
و اســتمرار بیماریابــی و قرنطینــه مبتایــان و اطرافیــان آن ها در 
قالــب طــرح شــهید ســلیمانی از جملــه مهم تریــن راهکارهــا 
در شــرایط کنونــی اســت. وی بــا قدردانــی از همراهــی مــردم 
بــا ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در مــدت 14 مــاه گذشــته، تأکیــد 
ــک  ــتفاده از ماس ــژه اس ــتی بوی ــیوه نامه های بهداش ــرد: ش ک
ــه صــورت  ــد ب ــان بای ــز همچن و فاصله گــذاری اجتماعــی نی
ــه اینکــه  ــا توجــه ب جــدی از ســوی مــردم رعایــت شــود. ب

ســرعت انتشــار بیمــاری ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان رعایــت 
ــتاب آن  ــه ش ــارم ک ــوج چه ــن در م ــیوه نامه ها دارد، بنابرای ش
ــاز  ــیوه نامه ها نی ــت ش ــتر اســت، رعای ــل بیش ــای قب از موج ه
ــا رعایــت  ــم ب ــه اهتمــام و جدیــت بیشــتری دارد. امیدواری ب
ــا دو  ــدت 10 روز ت ــتی، در م ــیوه نامه های بهداش ــدی ش ج
ــا  ــارم کرون ــوج چه ــردن م ــش ک ــاهد فروک ــده ش ــه آین هفت
ــا در  ــتان باشــیم. شــیوع کرون ــد در اس ــن رون ــت ای و مدیری
ــی  ــز درمان ــی در مراک ــی خوب ــواری های آن، آمادگ ــار دش کن
و حوزه هــای مدیریتــی اســتان ایجــاد کــرده اســت، در 
ــا  ــل کرون ــچ گاه در مقاب ــای ایجــاد شــده، هی ســایه آمادگی ه
ــتان های  ــی و بیمارس ــز درمان ــام مراک ــدیم. تم ــر نش غافل گی
دولتــی و خصوصــی آمادگــی دارنــد هماننــد موج هــای قبلــی 
کرونــا در خدمــت مــردم باشــند و مــردم نیــز بایــد بــا رعایــت 
جــدی شــیوه نامه های بهداشــتی، کادر درمانــی را در ایــن 
ــدی  ــال ج ــر اعم ــن ب ــد. وی همچنی ــتیبانی کنن ــه پش عرص
ممنوعیــت تــردد درون  شــهری از ســاعت 22 تــا 3 صبــح و 
نظــارت بــر فعالیــت مشــاغل تأکیــد کــرد و گفــت: اصنــاف و 
ــد. ــیوه نامه ها دارن ــت ش ــی در رعای ــی خوب ــان همراه بازاری
وی از همراهــی مســاجد و مراکــز مذهبــی نیــز قدردانــی کــرد 
و گفــت: در مــورد فعالیــت مســاجد در مــاه مبــارک رمضــان 
در جلســه آینــده ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تصمیم گیــری 
ــوج  ــی م ــد افزایش ــش رون ــا کاه ــم ب ــود و امیدواری می ش
ــد  ــاه بهره من ــن م ــات ای ــم از فیوض ــا، بتوانی ــارم کرون چه

شــویم.  
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قرارداد مطالعه طرح جامع پدافند پرتوی استان 
 با دانشگاه تبریز 

جلسه اجرای طرح شهید 
سلیامنی

ــرح  ــرای ط ــد اج ــی رون ــه بررس ــتگو در جلس ــار راس علی

شــهید ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه کنتــرل بیمــاری، همــت 

و اراده جمعــی مــی طلبــد گفــت: در ســال گذشــته بیشــترین 

تعــداد آمــار بســتری در آبــان مــاه بــا ۵00 نفــر بیمــار بــود کــه 

ایــن رقــم در پایــان اســفند مــاه بــه 3۷۷ نفــر کاهــش یافــت 

امــا متأســفانه اکنــون شــاهد بســتری یــک هــزار و 400 نفــر 

ــتیم. ــتان هس ــتان های اس در بیمارس

ــه  ــتان ب ــلیمانی در اس ــهید س ــرح ش ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب

خوبــی در حــال اجراســت، اظهــار داشــت: یکــی از اساســی 

ــری  ــده رهگی ــرح انجــام ش ــن ط ــه در ای ــی ک ــن اقدامات تری

افــراد کرونایــی می باشــد تــا زنجیــره بیمــاری کنتــرل و قطــع 

ــهید  ــرح ش ــه در ط ــازمان هایی ک ــی س ــرد تمام ــود. عملک ش

ســلیمانی فعــال هســتند بســیار خــوب اســت و توانســته ایم 

میانگیــن رهگیــری اطرافیــان بیمــار در ســطح اســتان را بــه 11 

نفــر افزایــش دهیــم.

ــاری و  ــرل بیم ــرای کنت ــا ب ــرد ت ــردم درخواســت ک وی از م

کاهــش آن نســبت بــه رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی بــه 

ویــژه فاصلــه اجتماعــی اهتمــام جــدی داشــته باشــند.

ــت شــیوه نامه هــای  ــان اینکــه متأســفانه رعای ــا بی راســتگو ب

ــه اســت، گفــت: ضــروری  بهداشــتی در اســتان کاهــش یافت

اســت فرمانــداران نســبت بــه آگاه ســازی و ایجــاد حساســیت 

ــانه ها،  ــک رس ــا کم ــوع ب ــن موض ــه ای ــبت ب ــی نس عموم

ــردم  ــازمان های م ــذار و س ــراد تأثیرگ ــع، اف ــای مرج گروه ه

ــد. ــدام کنن نهــاد اق

ــدم  ــات و ع ــا تجمع ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش ــی از عل یک

رعایــت فاصلــه اجتماعــی اســت کــه متأســفانه در روزهــای 

گذشــته شــاهد حضــور مــردم در صف هــای طوالنــی خریــد 

ــد  ــه بای ــن زمین ــه در ای ــتیم ک ــیرینی هس ــرغ و ش ــان، م ن

اتحادیه هــای صنــوف مربوطــه نیــز ورود کننــد. علــت دیگــر 

ــات  ــوروز و تجمع ــد ن ــای عی ــا و خریده ــد و بازدیده دی

اســت.

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــن  ــا ای ــاط ب ــتانداری در ارتب ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی

ــاس  ــت حس ــه موقعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرارداد اظه ق

ژئوپلتیــک اســتان و تهدیــدات بالقــوه ناشــی از آن، فعالیــت 

ــژه  ــه وی ــل ب ــد غیرعام ــای پدافن ــق قرارگاه ه ــتمر و دقی مس

ــی  ــن صنعت ــوی امــری ضــروری اســت. همچنی ــرارگاه پرت ق

ــه  ــته ای از جمل ــدات هس ــرات و تهدی ــتان، خط ــودن اس ب

نیــروگاه اتمــی متســامور ارمنســتان باعــث گردیــد اداره 

ــوع  ــه موض ــتری ب ــیت بیش ــا حساس ــل ب ــد غیرعام کل پدافن

پرداخــت نمــوده، مــوارد را بــه صــورت علمــی و تخصصــی 

ــد.  ــال نمای دنب

آقایــی گفــت: بــا عنایــت بــه اینکــه در عصــر جدیــد 

تهدیــدات بــه صــورت علمــی، تخصصــی و بــر پایــه 

ــوی  ــوزه پرت ــر در ح ــن ام ــوده، ای ــوژی ب ــاوری و تکنول فن

نمــود بیشــتری پیــدا می نمایــد. لــذا درصــدد برآمدیــم تــا بــا 

یکــی از مراکــز علمــی اســتان کــه ظرفیــت و پتانســیل خوبــی 

ــرح  ــا ط ــم ت ــد کنی ــراردادی را منعق ــد ق ــه دارن ــن زمین در ای

جامــع مطالعاتــی پدافنــد پرتــوی اســتان بــه صــورت علمــی 

ــه  ــای ارائ ــردد و راهکاره ــه گ و تخصصــی بررســی و مطالع

ــود.   ــی ش ــک، عملیات ــی و آکادمی ــز علم ــده نی ش
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مقدمه:
بیوتکنولــوژي کشــاورزي فنــاوري مدرنــی اســت کــه از مرحلــه 
علــوم محــض گذشــته و بــه عنــوان یــک صنعــت تثبیــت شــده 
خــود را بــه جهــان امــروزي معرفــی کــرده اســت کــه می توانــد 
باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی بــه ویــژه در کشــورهاي در حــال 
ــر نشــان می دهــد کــه حــدود  توســعه گــردد. ارزیابی هــاي اخی
ــور  ــه ط ــعه ب ــال توس ــورهاي در ح ــر در کش ــون نف 800 میلی
ــوالت  ــروزه تح ــا ام ــند ام ــه می باش ــوء تغذی ــار س ــن دچ مزم
ــوص در  ــه خص ــان ب ــی در جه ــی و تکنولوژیک ــترده علم گس
حــوزه بیوتکنولــوژي مــدرن و تولیــد گیاهــان تراریختــه امیدهاي 
فراوانــی را بــراي فراهــم نمــودن امنیــت غذایــی و بهداشــتی در 
ــردم ایجــاد نمــوده  ــن م ــدار در بی راســتاي اهــداف توســعه پای
اســت. بــرآورد می شــود تــا ســال 2030 میــادي جمعیــت جهان 
بــه هشــت میلیــارد نفــر برســد، لــذا افزایــش کمیــت و کیفیــت 
مــواد غذایــی ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ایــن چالــش بــا 

در نظرگرفتــن محدودیــت منابــع موجــود دســت انــدرکاران را 
بــر آن داشــته تــا در جهــت تأمیــن نیازهــاي اولیــه ایــن جمعیــت 
رو بــه رشــد راه حلــی بیندیشــند. بکارگیــري روش هــا و فنــون 
ــه طــور جــدي  ــی ب ــوژي مولکول ــک و بیوتکنول مهندســی ژنتی
ــد را  ــه رش ــدت رو ب ــه ش ــدي ب ــاز و رون ــال 1983 آغ از س
بــه ویــژه در قلمــرو اصــاح گیاهــان زراعــی اســتراتژیک طــی 
کــرد. پیشــرفت در ایــن حــوزه فوق العــاده چشــمگیر اســت بــه 
طوریکــه در مدتــی کمتــر از هشــت ســال، ســطح زیــر کشــت 
ــعتی  ــی )Transgenic(، وس ــده ژنتیک ــت ورزي ش ــان دس گیاه
بالــغ بــر 60 میلیــون هکتــار از اراضــی کشــاورزي جهــان را بــه 
ــذاي  ــن غ ــب، جهــت تأمی ــن ترتی ــه ای خــود اختصــاص داد. ب
ایــن جمعیــت رو بــه رشــد در طــول چهــل ســال آینــده، میــزان 
ــاي  ــه زمین ه ــد درحالیک ــش یاب ــد افزای ــوالت بای ــد محص تولی
ــرایط  ــتی و ش ــوخت هاي زیس ــی، س ــع آب ــت و مناب ــل کش قاب
ــتفاده از  ــور اس ــن منظ ــتند. بدی ــی نیس ــب و کاف ــی مناس محیط

محصــوالت تراریختــه علی رغــم چالش هــاي موجــود بــه 
عنــوان یکــی از ایــن راهکارهــا در حــال توســعه اســت. گیاهــان 
تراریختــه شــبیه همتــاي طبیعــی خــود هســتند بــا ایــن تفــاوت 
کــه نســبت بــه گیاهــان طبیعــی خــود مزیت هــاي نســبی از قبیــل 
مقــاوم بــودن بــه آفــات و حشــرات، باالبــودن عملکــرد، ارزش 
ــه  ــددي هســتند ک ــوب متع ــاي مطل ــر و ویژگی ه ــه اي بهت تغذی
ــوب گیاهــان طبیعــی خــود  ــر در ژن هــاي نامطل در نتیجــه تغیی
ــل  ــه حام ــان تراریخت ــب گیاه ــن ترتی ــه ای ــد ب ــود آمده ان بوج
ــد  ــوالت خواهن ــی محص ــی و کیف ــده ارزش کم ــاي افزاین ژن ه
ــر دســتکاري ژنتیکــی  ــه در اث ــاه ک ــت در گی ــاء مقاوم ــود. الق ب
ــن و از لحــاظ محیطــی و اقتصــادي  ــرد کاراتری صــورت می گی
ــل  ــدي عوام ــارت 3۷ درص ــش خس ــیله کاه ــب ترین وس مناس
آزمایش هــاي  نخســتین  در ســال 1986  می باشــد.  مذکــور 
مزرعــه اي بــا تنباکــوي تراریختــه در آمریــکا و فرانســه صــورت 
گرفــت. تــا ســال 1999، بیــن 2۵ تــا 4۵ درصــد تولیــد برخــی 

از محصــوالت اصلــی زراعــی )ذرت، ســویا و غیــره( در امریــکا 
ــه صــورت می گرفــت. درحــال  ــا اســتفاده از گیاهــان تراریخت ب
حاضــر، حداقــل 2۵ درصد از ســطح زیــر کشــت ذرت تراریخته 
و 40 درصــد از ســطح زیــر کشــت ســویاي تراریختــۀ جهــان در 
امریکاســت. ســطح زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه بــه طــور 
ــا  ــه بیــش از 30 کشــور ب پیوســته در حــال افزایــش اســت و ب
ســطح زیــر کشــت 180 میلیــون هکتــار در ســال 201۵ رســیده 
ــه اســت  ــه پنب ــوط ب ــه مرب اســت. بیشــترین محصــول تراریخت
ــه  ــه پنب ــون ب ــا 23 میلی ــه در دنی ــار پنب ــون هکت ــه از 34 میلی ک
تراریختــه اختصــاص دارد. ذرت تراریختــه نیــز ســهمی معــادل 
29% را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اســتفاده از محصــوالت 
تراریختــه باعــث افزایــش عملکــرد و کاهــش مصــرف ســموم 
می شــود کــه بــه دنبــال آن فوایــد اقتصــادي و زیســت محیطــی 
نیــز حاصــل می شــوند. بــه هــر حــال تاکنــون هیــچ مدرکــی دال 
ــراي انســان، موجــودات  ــه ب ــان تراریخت ــودن گیاه ــر مضــر ب ب
ــه نشــده اســت. در عیــن حــال و  دیگــر و محیــط زیســت ارائ
بــراي ایجــاد اطمینــان کافــی در مصرف کننــدگان، آزمایش هــاي 
اکولوژیکــی- زراعــی جامــع و در ســطح وســیع، بــراي ارزیابــی 

اثــرات آن هــا قابــل توصیــه اســت.

مزایاي محصوالت تراریخته
وارد کــردن ژن هــاي فــراوان )مربــوط بــه صفــات مختلــف( بــه 
ــی، ذرت،  ــو، گوجه فرنگ ــدم، ج ــد گن ــی مانن ــه گیاه ــا گون ده ه
ــد  ــدر قن ــو و چغن ــه، تنباک ــه، مارچوب ــی، ســویا، پنب ســیب زمین
ــکان  ــاورزي، ام ــاي کش ــود فرآورده ه ــا بهب ــاح ی ــت اص جه
ــد  ــراي تولی ــان ب ــنتزي گیاه ــاي بیوس ــی در راه ه ــر ژنتیک تغیی
ــا  ــا، چربی ه ــی، موم ه ــاي خوراک ــد روغن ه ــوادي مانن ــوه م انب
ــی  ــزان بســیار جزی ــه می ــادي ب ــرایط ع ــه در ش ــته ها ک و نشاس
ــاي  ــا نمونه ه ــتی، تنه ــات زیس ــرل آف ــوند و کنت ــد می ش تولی
کوچکــی از کاربردهــاي گســترده گیاهــان ترانســژنی )تراریختــه( 
ــدگاري  ــر، مان ــوالت قوي ت ــد محص ــوند. تولی ــامل می ش را ش
ــه  ــموم، ب ــر س ــط در براب ــت محی ــوالت، محافظ ــتر محص بیش
دلیــل اینکــه محصــوالت تراریختــه نیــاز کمتــري بــه سم پاشــی 
ــط در  ــت محی ــث محافظ ــد باع ــیمیایی دارن ــواد ش ــق م از طری
ــا می شــوند. کاهــش گــرم شــدن  ــر سمپاشــی و آفت کش ه براب
زمیــن در صــورت دســتکاري ژنتیکــی گیاهــان آن هــا می تواننــد 
دي اکســیدکربن بیشــتري مصــرف کــرده و اکســیژن بیشــتري را 
بــه اتمســفر برســانند کــه پدیــده گلخانــه اي را کاهــش می دهــد 
ــع  ــاي مرات ــود. احی ــن می ش ــدن زمی ــرم ش ــش گ ــث کاه و باع
ــوري در  ــی و جان ــاي گیاه ــوع گونه ه ــظ تن ــا و حف و جنگل ه
ــاورزي  ــاي کش ــر عرصه ه ــی از دیگ ــري و بیابان ــق کوی مناط

مقاالت علمیمقاالت علمی

مزایا و معایب محصوالت تراریخته

تهیه و تنظیم: پویا پورپیغمرب)کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(

منابع: 

۱-ســهرايب اكــرب، دريكونــد ســپيده، ســعدي خــاين محمودرضــا. بررســی اهمیــت و نقــش محصــوالت تراریختــه در کشــاورزی، صنعــت و محیــط زیســت. هاميــش محصــوالت تراريختــه در 

خدمــت توليــد غــذاي ســامل، حفاظــت از محيــط زيســت و توســعه پايــدار؛ 1395 )1(.

2- اعاليــي مهســا، شــرديل مهرنــوش، حاجــي محمــدي بهــادر. مــروری بــر کاربــرد محصــوالت تراریختــه و اهمیــت آن در توســعه پایــدار کشــاورزی و امنیــت غذایــی. هاميــش محصــوالت 

تراريختــه در خدمــت توليــد غــذاي ســامل، حفاظــت از محيــط زيســت و توســعه پايــدار؛ 1395 )1(. 

3- كوچــك زاده احمــد، شــكوهي فــر نرگــس. مزایــا و معایــب محصــوالت تراریختــه و ایمنــی زیســتی. هاميــش محصــوالت تراريختــه در خدمــت توليــد غــذاي ســامل، حفاظــت از محيــط زيســت 

و توســعه پايــدار؛ 1395 )1(.
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شماره 55/ فروردین ماه 1400
ــه  ــریع تري یافت ــد س ــوژي رون ــک بیوتکنول ــا کم ــه ب ــت ک اس
ــر  ــایی، تکثی ــا شناس ــت ها ب ــال، بیوتکنولوژیس ــراي مث ــت. ب اس
ــک،  ــه نم ــت ب ــاي مقاوم ــد ژن ه ــاي واج ــرورش گونه ه و پ
گیاهــان مقاومــی ماننــد کاکتوس هــا، کاج و ســرو اصــاح 
ــر در  ــد و تکثی ــت رش ــه قابلی ــد ک ــد کرده ان ــده اي را تولی ش
ــه کمــک  ــد. همچنیــن ب ــدا کرده ان ــی را پی مناطــق ســخت بیابان
روش هــاي بیوتکنولــوژي، از جلبک هــا و گل والي موجــود 
ــراي  ــات و کودهــاي زیســتی ســودمندي را ب ــا، ترکیب در دریاه

حاصل خیــزي زمین هــاي کشــاورزي تولیــد می کننــد.

معایب محصوالت تراریخته
بــا پیشــرفت محصــوالت تراریختــه در جهــان و بــه زیــر 
ــن و عرضــه محصــوالت  ــار زمی ــا هکت ــن میلیارده کشــت رفت
بــه بازارهــاي مناطــق مختلــف جهــان، زمزمــه مخالفــت و انتقــاد 
ــع آن در  ــه تب ــت و ب ــاال گرف ــوالت ب ــن محص ــه ای ــبت ب نس
کشــور مــا هــم از همــان ســال ها کارشناســان و مســئوالن وقــت 
در مقابــل طرفــداران مهندســی ژنتیــک و محصــوالت حاصــل از 
آن ایســتادند و تأکیــد کردنــد کــه برخــاف ادعاهــا ســطح زیــر 
کشــت محصــوالت تراریختــه در کشــورهاي پیشــرفته جهــان از 
جملــه در اروپــا خیلــی کــم اســت. بــر اســاس برخــی تحقیقــات 
ــه همانقــدر کــه  ــه در جهــان، محصــوالت تراریخت انجــام گرفت
می تواننــد داراي کیفیــت بهتــري باشــند ممکــن اســت خطــرات 
ــند.  ــته باش ــت داش ــط زیس ــان و محی ــراي انس ــناخته اي ب ناش
تغییــرات ژنتیکــی باعــث آســیب بــه برخــی ارگانیســم ها 
ــوع  ــات و حشــرات( در اکوسیســتم می شــود و از تن ــد آف )مانن
ــه  ــه ب ــن محصــوالت تراریخت ــد. همچنی ــا می کاه ــتی آن ه زیس
دلیــل تغییــرات ژنتیکــی در مقابــل ویــروس و باکتري هــا مقــاوم 
ــال  ــدن اعم ــود را در ب ــی خ ــی بیوتیک ــت آنت ــوند، خاصی می ش
ــد.  ــی می کاهن ــاي داروی ــی بیوتیک ه ــی آنت ــد و از کارای می کنن
نتایــج تحقیقــات دانشــمندان در برخــی کشــورها نشــان می دهــد 
کــه در ســاکنین مجــاور بــه مــزارع و روســتاهایی کــه بذرهــاي 
ــیت هاي  ــون حساس ــی چ ــود، عوارض ــت می ش ــه کش تراریخت
ــه  ــدن، صدم ــی ب ــرژي شــدید دســتگاه ایمن شــدید پوســتی، آل
بــه مخــاط بــه ویــژه بویایــی و تــا 90 درصــد تخریــب پروتئیــن 
ســلولی و بــروز ســرطان هاي مختلــف مشــاهده شــده اســت. در 
همیــن حــال بســیاري از ســازمان هاي علمــی و زیســت محیطی 
جهانــی نســبت بــه خطــرات اســتفاده از گیاهــان ترانســژنیک یــا 
تراریختــه و احتمــال پیدایــش بیماري هــاي غیرقابــل پیش بینــی 
ــی  ــد. برخ ــدار داده ان ــی هش ــاالت ژنتیک ــز اخت ــان و نی و درم
ــورهاي  ــه کش ــان از جمل ــورهاي جه ــر کش ــا در دیگ رخداده
ــن نگرانی هــا  ــه ای ــکا ب آســیاي جنــوب شــرقی، روســیه و امری

دامــن زده اســت. بــه طوریکــه اتحادیــه اروپــا، آلمــان و آمریــکا 
ــراي  ــدي ب ــی ج ــده و تمهیدات ــاس ش ــوع حس ــر موض ــز ب نی
ــا  ــد. ام ــن محصــوالت گذارده ان کشــت، مصــرف و تجــارت ای
غالــب کارشناســان بیوتکنولــوژي و اصــاح نباتــات، ایــن نکات 
ــا دروغ  ــن گزارش ه ــه ای ــد ک ــا می کنن ــته و ادع ــول نداش را قب
ــوالت  ــن محص ــد ای ــه فوای ــا ب ــت و تنه ــت اس و دور از واقعی

اشــاره دارنــد.

اهمیت محصوالت تراریخته در کشاورزي پایدار
ــوالت  ــد محص ــی، تولی ــن علم ــاي نوی ــتفاده از روش ه ــا اس ب
ــه،  ــایانی یافت ــل توســعه ش ــاي قب ــه دهه ه کشــاورزي نســبت ب
بــا ایــن همــه بــه علــت اســتفاده گســترده از مــواد شــیمیایی و 
خســارت هاي جبــران ناپذیــر وارده بــه محیــط زیســت، افزایــش 
ایــن محصــوالت، مشــکات گســترده اي را فراهــم کــرده اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل اســتفاده از روش هــاي جایگزیــن، بــراي 
ــدار محصــوالت و کاهــش خطــرات  ــري و پای حصــول حداکث
زیســتی ناشــی از آن مطــرح شــده اســت. یکــی از روش هــاي 
ــاورزي  ــدرن کش ــاي م ــتفاده از روش ه ــدات، اس ــش تولی افزای
ــد.  ــی می باش ــده ژنتیک ــاح ش ــوالت اص ــد محص ــد تولی مانن
ــذاي  ــن غ ــه در تأمی ــان تراریخت ــت گیاه ــش و اهمی ــروزه نق ام
ــد.  ــر می باش ــري اجتناب ناپذی ــدار، ام ــاورزي پای ــري و کش بش
ــت و  ــا کیفی ــد ب ــور تولی ــه منظ ــه ب ــی تراریخت ــان زراع گیاه
عملکــرد برتــر و حــل بســیاري از معضــات بخــش کشــاورزي 
از جملــه مبــارزه بــا علف هــاي هــرز، مقاومــت بــه بیماري هــا، 
ــه اســتفاده از  ــاز ب ــر زیســتی و کاهــش نی آفــات، تنش هــاي غی

آفت کش هــا و مــواد شــیمیایی توســعه یافته انــد.
اهــداف بکارگیــري محصــوالت تراریختــه بــراي توســعه 

کشــاورزي پایــدار شــامل مــوارد ذیــل می باشــد:
ــود  ــه منظــور بهب ــی ب 1- افزایــش بهــره وري محصــوالت جهان

مــواد غذایــی
2- تأمیــن امنیــت غذایــی و فیبــري در سیســتم هاي تولیــد 
محصــوالت کشــاورزي پایــدار و همچنیــن حفــظ تنــوع زیســتی

3- کمک به کاهش فقر و گرسنگی
4- کاهش اثرات زیست محیطی کشاورزي

۵- کــم کــردن اثــرات تغییــرات آب و هوایــی و کاهــش گازهاي 
گلخانه ای

جنبه هاي اقتصادي و تجاري محصوالت تراریخته
ــون  ــه تاکن ــه ک ــی تراریخت ــان زراع ــات گیاه ــن صف عمده تری
ــا و  ــه علف کش ه ــت ب ــد، مقاوم ــدا کرده ان ــاري پی ــه تج جنب
ــزرگ  حشــرات می باشــد؛ چــرا کــه ایــن صفــات را ژن هــاي ب
می تواننــد  بین المللــی  شــرکت هاي  و  کــرده  کنتــرل  اثــر 

ــن در  ــد ای ــب نماین ــت کس ــاوري منفع ــن فن ــی از ای ــه راحت ب
حالیســت کــه ممکــن اســت ایــن صفــات بدلیــل فقــدان 
ژن هایــی بــا بیــان فراگیــر، مــد نظــر شــرکت هاي تجــاري قــرار 
نگیرنــد. همچنیــن عکس العمــل مصــرف کننــده بــه محصــوالت 
گیاهــی تراریخــت بــا آزادســازي تجــاري واریته هــاي پیشــرفته 
ــا  ــازي ب ــن آزادس ــنجیده شــده اســت. ای در ســطح تجــاري س
ــه  ــت ب ــان تراریخ ــورد گیاه ــات در م ــار اطاع ــش انتش افزای
ــراي عمــوم، همزمــان گردیــده اســت؛  شــکل قابــل دســترس ب
ــاي  ــه محدودیت ه ــال وجــود دارد ک ــن احتم ــن حــال ای ــا ای ب

ــد. ــل گردن ــع تبدی ــن موان ــه اصلی تری ــاري ب تج

تولید محصوالت تراریخته در ایران
در ســال 1996 نیــز ایــران همــراه بــا ســایر کشــورهاي جهــان، 
ــترین  ــه بیش ــوار ک ــاقه خ ــرم س ــه ک ــاوم ب ــه مق ــج تراریخت برن
ــد  ــود را تولی ــرف می ش ــا آن مص ــه ب ــراي مقابل ــم ب ــدار س مق
کــرد. دســتیابی ایــران بــه ایــن فنــاوري مهــم، توجــه همــگان را 
بــه خــود جلــب کــرد، چــرا کــه ایــن برنــج کــه طــارم موالیــی 
ــده در  ــازي ش ــه رهاس ــج تراریخت ــن برن ــد، اولی ــذاري ش نامگ
ــلمان و  ــورهاي مس ــه کش ــول تراریخت ــن محص ــان و اولی جه
منطقــه خاورمیانــه اســت کــه بــه ســطح مزرعــه راه یافتــه اســت 

ــد. ــد کرده ان ــی آن را تولی ــاورز ایران ــا کش و صده

چشم انداز آینده
همانطــور کــه انتظــار می رفــت در ســال 2013، رشــد محصوالت 
تراریختــه عمــده در کشــورهاي صنعتــی بــه طــور ثابتــی ادامــه 
پیــدا کــرد. بــازار محصــوالت تراریختــه در کشــورهاي در 
حــال توســعه اي کــه نــرخ پذیــرش بــاالي حــدود 90 درصــدي 
دارنــد، پایــدار اســت و جایــی بــراي گســترش باقــی نگذاشــته 
اســت. رشــد در پذیــرش محصــوالت تراریختــه در کشــورهاي 
در حــال توســعه ماننــد بورکینافاســو )رشــد بیــش از ۵0 درصــد 
ــا رشــد بیــش از 300 درصــد در  در ســال 2013( و ســودان )ب
ســال 2013(، بســیار زیــاد بــوده و برزیــل بــراي پنجمیــن ســال 
ــوالت  ــت محص ــر کش ــطح زی ــه س ــل توج ــش قاب ــی افزای پیاپ
ــد از  ــا 10 درص ــر ب ــار براب ــون هکت ــه را در ۷/ 3 میلی تراریخت
ســطح زیــر کشــت ایــن محصــوالت بیــن ســال 2012 و 2013  
داشــت. بیوتکنولوژیســت ها خوشــبین هســتند کــه محصــوالت 
تراریختــه شــامل محصــوالت اســتراتژیک و فرامــوش شــده بــه 
طــور فزاینــده اي توســط جامعــه مــورد پذیــرش قــرار خواهنــد 
گرفــت، بویــژه توســط کشــورهاي در حــال توســعه کــه تغذیــه 
مــردم خــود چالــش بزرگــی محســوب می شــود. بــا توجــه بــه 
اینکــه جمعیــت جهــان کــه اکثــر آن هــا در کشــورهاي در حــال 
توســعه خواهنــد بــود بــا تغییــر قــرن در ســال 2100 بــه حــدود 

10 میلیــارد نفــر خواهــد رســید، بــا فنــاوري دیــروز نمی تــوان 
جمعیــت فــرداي جهــان را تغذیــه کــرد.

نتیجه گیري
محصــوالت تراریختــه بــراي مصــرف تجــاري در تعــداد زیــادي 
ــه  ــعه پذیرفت ــال توس ــورهاي در ح ــه کش ــورها از جمل از کش
شــده اند. راهکارهــاي بیــن المللــی ارزیابــی خطــرات احتمالــی 
قبــل از مصــرف تجــاري محصــوالت تراریختــه در کشــورهاي 
ــی زیســت  ــرات احتمال ــی خط ــود. ارزیاب ــاده می ش ــف پی مختل
در  تراریختــه  موجــودات  قانونــی  تأییــد  بــراي  محیطــی 
کشــورهایی کــه متعهــد بــه پروتــکل ایمنــی زیســتی کارتاهانــت 
از  زیــادي  تعــداد  در  پروتــکل  ایــن  اســت.  هســتند الزم 
ــورها  ــیاري از کش ــت، بس ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــورها ب کش
زیربنــاي علمــی مناســب را نداشــته و موانــع اقتصــادي دارنــد. 
ــن کشــورها بیشــتر  ــه در ای ــه محصــوالت تراریخت دسترســی ب
ــا ایــن تکنولــوژي و فقــدان  ــه علــت مخالفت هــاي شــفاهی ب ب
مکانیســم هاي قانونمنــد امکانپذیــر نیســت. بخــش دولتــی 
ــعه  ــی را در توس ــش مهم ــعه نق ــال توس ــورهاي در ح در کش
محصــوالت تراریختــه بــه عهــده دارد. در نتیجــه رســیدگی بــه 
مشــکات در حــوزه سیاســت هاي دولتــی قــرار می گیــرد. 
قوانیــن  نیازمنــد  توســعه  حــال  در  کشــورهاي  بنابرایــن، 
ــه در آن  ــتند ک ــر هس ــال خط ــی احتم ــراي ارزیاب ــري ب علمی ت
ــط زیســت آن کشــور  ــا محی ــی زیســتی ب ــی مســایل ایمن تمام
مطابقــت داشــته باشــد. از آنجــا کــه اطمینــان از ایمنــی زیســتی 
محصــوالت تراریختــه دشــوار اســت، بهتــر اســت راهکارهــاي 
ــر خطــرات محتمــل متمرکــز شــوند  ــی احتمــال خطــر ب ارزیاب
تــا بــر فرضیه هــاي غیرمحتمــل. اگرچــه برخــی از اثــرات 
اکولوژیکــی گیاهــان تراریختــه شــناخته شــده اســت امــا امــکان 
تخمیــن کلیــه نتایــج ایــن اثــرات وجــود نــدارد. بنابرایــن، درک 
یــک نگرانــی احتمالــی توســط دانشــمندان ایــن رشــته از درک 

ــاوت اســت.  ــی متف عموم
ــی و  ــی علم ــه ارزیاب ــک ب ــی ژنتی ــوژي مهندس ــت تکنول موفقی
ــامل  ــر ش ــارت مؤث ــی و نظ ــاز دارد. ارزیاب ــدار نی ــت پای مدیری
ــمندان  ــی از دانش ــته اي گروه ــد رش ــی و چن ــارکت تلفیق مش
ــه یــک نتیجــه مشــترک برســند. مطالعــات بیشــتر  اســت کــه ب
در خصــوص اثــر پروتئین هــاي تراریختــه بــر موجــودات 
غیرهــدف بــر اســاس روش هــاي اســتاندارد، آزمون هــاي 
زیســت ســنجی طوالنــی و روش هــاي بیوشــیمیایی پیشــرفته در 

ــت. ــر اس ــن راه مؤث ای
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
dnsmasq آسیب پذیری سرویس دهنده

هفــت نقــص امنیتــی مختلــف بــر روی ســرویس دهنــده 
dnsmsq بــه تازگــی کشــف و منتشــر شــده اســت. ایــن 
 آســیب پذیری ها کــه از درجــه خطــر بحرانــی تــا متوســط 
دســته بندی شــده اند منجــر بــه آســیب پذیری هایی از نــوع 
می شــوند.   Buffer overflow و   DNS cache poisoning
ــد  ــازه می ده ــم اج ــه مهاج ــیب پذیری ها ب ــه آس ــن مجموع ای
ــرا  ــتم اج ــر روی سیس ــود را ب ــواه خ ــد دلخ ــا از راه دور ک ت
کــرده، حمــات محــروم ســازی از ســرویس را پیــاده کــرده و 
یــا کاربــران را بــه صفحــات دلخــواه خــود از جملــه صفحــات 
ــر اســت کــه سوءاســتفاده  ــه ذک ــد. الزم ب ــت کن فیشــینگ هدای
ــه  ــران مربوط ــده و مدی ــی ش ــاده تلق ــیب پذیری س ــن آس از ای
می بایســت هــر چــه ســریعتر نســبت بــه وصلــه نمــودن 

ــد. ــدام نماین ــود اق ــده خ ــرویس دهن س
ــخه  ــی نس ــه تمام ــورت گرفت ــی های ص ــه بررس ــه ب ــا توج ب
هــای قبــل از نســخه 2.83 آســیب پذیــر می باشــند. بــا اجــرای 
دســتور زیــر در خــط فرمــان می تــوان شــماره نســخه ســرویس 

دهنــده خــود را مشــاهده نمــود.
dnsmasq -v
بــه مدیــران و مســئوالن مربوطــه تاکیــد می شــود تــا از آخریــن 
نســخه موجــود یعنــی نســخه 2.83 اســتفاده و ســرویس دهنــده 
ــن در  ــد. همچنی ــانی نماین ــریع تر به روزرس ــه س ــود را هرچ خ
ــده آن را غیرفعــال  ــن ســرویس دهن ــه ای ــاز ب صــورت عــدم نی
ــن  ــه ای ــد ک ــام دهن ــه ای انج ــه گون ــات را ب ــا تنظیم ــوده ی نم
ــه خدمــت  ــدام ب ــی اق ــًا در شــبکه داخل ــده صرف ســرویس دهن

رســانی نمایــد.
ــف  ــع مختل ــده در مناب ــاره ش ــای اش ــه راه حل ه ــه ب ــا توج ب
 DNS cache poisoning ــرای جلوگیــری از آســیب پذیــری ب
نیــاز اســت تــا ویژگــی DNSSEC فعــال باشــد امــا در صــورت 
 Buffer فعــال ســازی ایــن ویژگــی مهاجــم می توانــد حمــات
ــه  ــد ب ــرا نمای ــزارش را اج ــن گ ــده در مت ــاره ش overflow اش
همیــن منظــور راه حل هــای موقــت بــرای مرتفــع ســازی ایــن 

ــد مرکــز ماهــر نیســت. آســیب پذیری هــا مــورد تأیی

سوءاستفاده از FortiGate VPN برای توزیع باج افزار
مهاجمــان بــا هــدف قــرار دادن یــک آســیب پذیــری در 
ــه کــرده و  ــان رخن ــه شــبکه قربانی FortiGate VPN server ب
بــر روی دســتگاه ها توزیــع می کننــد. Cring را  باج افــزار 

آســیب پذیری سوءاســتفاده شــده توســط ایــن مهاجمــان، 
ــز  ــه  تازگــی نی CVE -2018 -133۷9 گــزارش شــده اســت. ب
ــای  ــی هکره ــتفاده احتمال ــی از سوءاس ــای امنیت ــی نهاده برخ
دولتــی از چهــار آســیب پذیری شــامل CVE-2018-133۷9 در 

ــد. ــر داده بودن ــوالت Fortinet خب محص
CVE-2018-133۷9 ضعفــی از نــوع Path Traversal اســت 
کــه بخــش Web Portal در FortiOS SSL VPN از آن متأثــر 
ــدن  ــکان خوان ــیب پذیری، ام ــن آس ــتفاده از ای ــود. سوءاس می ش
ــای  ــری و رمزه ــای کارب ــه نام ه ــتمی از جمل ــای سیس فایل ه
ــاده  ــن س ــورت مت ــت ها )Session(  به ص ــل نشس ــوری فای عب
ــه اصالت ســنجی  ــاز ب ــدون نی ــرای مهاجــم ب )Plain Text( را ب

ــد. ــم می کن فراه

اگــر چــه اصاحیــه CVE-2018 -133۷9 در مــی 2019 عرضــه 
ــه  ــرد ک ــام ک ــازنده اع ــرکت س ــر 2020 ش ــا در نوامب ــد ام ش
ســهم قابل توجهــی از ســخت افزارهای Fortinet بــه دلیــل 
عــدم اعمــال اصاحیــه مربوطــه توســط راهبــران آن هــا همچنان 
آســیب پذیر باقــی مانده انــد و حتــی نشــانی IP برخــی از آن هــا 

ــه فــروش می رســد. توســط تبهــکاران ســایبری ب
ــر اســاس گــزارش کسپرســکی در حمــات اخیــر، به محــض  ب
ــرای  ــزار Mimikatz ب فراهــم شــدن دسترســی، مهاجمــان از اب
اســتخراج اطاعــات اصالت ســنجی حســاب کاربرانــی کــه 
ــرده  ــتفاده ک ــد اس ــده بودن ــوده وارد ش ــتگاه آل ــه دس ــر ب پیش ت
 Domain ــری ــاب کارب ــک حس ــه ی ــتیابی ب ــورت دس و در ص
Administrator دامنــه نفــوذ خــود را در ســطح شــبکه افزایــش 
 Cobalt Strike بــا بکارگیــری نیــز  نهایــت  می دهنــد. در 
ــد. ــع می کنن ــین توزی ــر ماش ــر روی ه ــزار Cring را ب باج اف

مهمترین به روزرسانی های ماه جاری شرکت های 
تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار

ــیب پذیری  ــک  آس ــکو ی ــرکت سیس ــر ش ــانی اخی در به روزرس
 Cisco Jabber بحرانــی بــا شــدت 9.9 از 10 در نرم افــزار
ــواه  ــه دلخ ــرای برنام ــکان اج ــه ام ــود دارد ک ــدوز وج در وین
از راه دور را بــرای مهاجــم احــراز هویــت شــده فراهــم 
ــرات  ــش مخاط ــرای کاه ــی ب ــکار موقت ــکو راه ــد. سیس می کن
ــود  ــه می ش ــذا توصی ــرده اســت ل ــه نک ــیب پذیری ارائ ــن آس ای
ــده  ــر ش ــای منتش ــال وصله ه ــه اعم ــبت ب ــت نس ــرع وق در اس
ــد. نســخه های وصلــه شــده ایــن محصــول شــامل  ــدام نمایی اق
ــند.  12.1.۵، 12.۵.4، 12.6.۵، 12.۷.4، 12.8.۵ و 12.9.۵ می باش
 Ciscoــزار ــز نرم اف ــاال نی ــدت ب ــا ش ــر ب ــیب پذیری دیگ دو آس
ــک مهاجــم احــراز  ــد. ی ــرار می ده ــر ق IOS XE را تحــت تأثی
ــز از  ــرداری موفقیت آمی ــا بهره ب ــت ب ــادر اس ــده ق ــت نش هوی
ایــن دو آســیب پذیری منجــر بــه ایجــاد شــرایط منــع ســرویس 
ــا ســطح دسترســی  ــد دلخــواه از راه دور ب )DoS( و اجــرای ک

ــود. root ش
سیســکو به روزرســانی هایی را بــه منظــور وصلــه  آســیب پذیری  
لــذا  کــرد؛  منتشــر  در محصــوالت خــود  موجــود  هــای 
ــانی  ــه به روزرس ــبت ب ــریع تر نس ــه س ــود هرچ ــه می ش توصی
ــن  ــق advisory ای ــود. طب ــدام ش ــیب پذیر اق ــتم های آس سیس
ــرات  ــش مخاط ــت کاه ــی جه ــه روش موقت ــرکت، هیچ گون ش
ــا  ــا ب ــت و تنه ــده اس ــر نش ــور منتش ــیب پذیری های مذک آس
ــع  ــا را رف ــوان آن ه ــیب پذیر می ت ــانی محصــوالت آس به روزرس

نمــود. 

ــود  ــر خ ــت تأثی ــر را تح ــوالت زی ــیب پذیری ها محص ــن آس ای
ــد: ــرار می دهن ق

 -Cisco SD-WAN vManage Software    
-Cisco Small Business RV110W, RV130W, RV130
and RV215W Routers Management Interface 
-Cisco Small Business RV Series Routers    
 Cisco Small Business RV Series Routers Link    
Layer Discovery Protocol
-Cisco Unified Communications Products
- Cisco Advanced Malware Protection for      

 Endpoints Windows Connector, ClamAV for
Windows, and Immunet DLL
چهــار مــورد از ایــن آســیب پذیری ها، بحرانــی و دارای شــدت 
ــه  ــا توجــه ب ــاال هســتند. ب ــوارد دارای شــدت ب 9.8 و ســایر م
ــن  ــرداری از ای ــا بهره ب ــن آســیب پذیری ها، مهاجــم ب شــدت ای
ــیب پذیر  ــتگاه آس ــل دس ــرل کام ــد کنت ــیب پذیری ها می توان آس
ــن  ــه ای ــز از کلی ــرداری موفقیت آمی ــت آورد. بهره ب ــه دس را ب
 )CVE-2021-1386 آســیب پذیری  )به جــز  آســیب پذیری ها 
ــتگاه های آســیب پذیر  ــد از راه دور در دس ــه اجــرای ک منجــر ب
خواهــد شــد. همچنیــن بهره بــرداری از آســیب پذیری های 
 CVE-2021-1309و CVE-2021-1308 ،CVE-2021-12۵1

منجــر بــه حمــات منــع ســرویس خواهــد شــد. 

ــود در  ــی موج ــیب پذیری بحران ــد  آس ــرای چن ــرکت F۵ ب ش

کــرده  منتشــر  را  به روزرســانی هایی   BIG-IP محصــوالت 
اســت؛ لــذا توصیــه می شــود هرچــه ســریع تر بــه نصــب 
ــرف  ــا برط ــور در آن ه ــیب پذیری های مذک ــه آس ــخه هایی ک نس
ــی در  ــیب پذیری های بحران ــن آس ــود. ای ــدام ش ــده اســت اق ش
نســخه های 11.6.۵.3، 12.1.۵.3، 13.1.3.6، 14.1.4، 1۵.1.2.1 
و 16.0.1.1 محصــول BIG-IP و در نســخه های 8.0.0، ۷.1.0.3 

ــده اســت. ــرف ش و ۷.0.0.2 محصــول BIG-IQ برط

ــود،  ــارس خ ــاه م ــانی م ــافت در به روزرس ــرکت  مایکروس ش
در  موجــود  ۷  آســیب پذیری  بــرای  را  به روزرســانی هایی 
ســرور DNS خــود منتشــر کــرد؛ لــذا توصیــه می شــود هرچــه 
ــیب پذیر  ــتم های آس ــانی سیس ــه به روزرس ــبت ب ــریع تر نس س
اقــدام شــود. بــا اســتفاده از بخــش windows update در 
وینــدوز، آســیب پذیری های وینــدوز بــه صــورت خــودکار 

می شــود. به روزرســانی 
ــرداری از  ــه و کاهــش بهره ب ــرات حمل جهــت محدودســازی اث

ــردد: ــه می گ ــر توصی ــات زی ــیب پذیری ها اقدام ــن آس ای
Dynamic Update غیرفعال سازی ویژگی •

• فعال ســازی Secure Zone Updates: فعــال کــردن ایــن 
ویژگــی، سیســتم آســیب پذیر را در برابــر حمــات مربــوط بــه 
شــبکه )domain-joined computer( محافظــت نمی کنــد.

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره ۵۵/ فروردین ماه 1400
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ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 55/ فروردین ماه 1400

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
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شماره 55/ فروردین ماه 1400

سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

http://www.ostan-as.gov.ir/Page/42/ 

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند سایربی

کتــاب از جنــگ نــرم هوشــمند تــا نبــرد محاســبات 
نوشــته رضــا ســراج و محمدجــواد اخــوان، رهیافت هــا و 
راهبردهــای غــرب در جنــگ نــرم علیــه انقــاب اســامی 
ــگ  ــوم جن ــف مفه ــه تعری ــد و ب ــی می کن ــران را بررس ای
ــی-  ــوالت سیاس ــردازد. تح ــت می پ ــای سیاس ــرم در دنی ن
پیشــرفت  همچنیــن  و  امــروز  جهــان  در  اجتماعــی 
دســتاوردهای بشــری در حــوزه فنــاوری، نــوع جدیــدی از 

درگیری هــا و منازعــات 
ــت  ــده اس ــب ش را موج
کــه بــا عنــوان جنــگ 
نــرم شــناخته می شــود. 
از  اســتفاده  واقــع  در 
تأثیرگــذار  ظرفیت هــای 
القابــی، ادراکــی و اقناعــی 
جهــت تغییــر در رفتــار 
و  جامعــه  ســاختار  و 
ــه یکــی از  نظــام هــدف ب
بهتریــن  و  موفق تریــن 
روش هــای دشــمنی تبدیل      
از  آن  کارکــرد  و  شــده 
ــی  ــم نظام ــگ و تهاج جن

ــت. ــتر اس ــیار بیش بس
ــر  ــه آخ ــرم حلق ــگ ن جن
ــتراتژی های  ــله اس از سلس
جهــت  ســلطه  نظــام 
حکومت هایــی  تغییــر 
ــان  ــوص در جه ــه خص ب
بــا  کــه  اســت  ســوم 

ــن  ــی ای ــای قبل ــتند. از حلقه ه ــگ نیس ــان هماهن منافعش
ــگ کم شــدت«،  ــواردی چــون »جن ــه م ــوان ب سلســله می ت
و  »برانــدازی  و  شورشــگری«  ضــد  و  »شورشــگری 
ضدبرانــدازی« اشــاره کــرد. آمریکایی هــا بعــد از شکســت 
ــات  ــطه مؤسس ــه واس ــروژه ای را ب ــام، پ ــنگین در ویتن س
آکادمیــک و اندیشــکده های راهبــردی خــود بررســی 
کردنــد کــه نــوع جدیــدی از برانــدازی و تغییــر حاکمیت ها 
در  می شــد.  شــامل  را 
ــرد  ــروز، رویک ــای ام دنی
ــرم  ــزاری و جنــگ ن نرم اف
جــای شــیوه هایی مثــل 
ــونت  ــی و خش تقابل گرای
محوریــت  بــا   محــور 
در  نظامــی  اقدامــات 
را  بین الملــل  سیاســت 
ــوع  ــن ن ــه اســت. ای گرفت
برخوردهــا  و  شــیوه ها 
مرکزهــای  ســوی  از 
ــه های  ــی و مؤسس مطالعات
بنیان هــای  بــه  وابســته 
غــرب  گســترده تر  شــده                 
و بــه کمــک مؤسســه هایی 
از  دفــاع  بنیــاد  مثــل  
ــه  ــی ها، کمیتـ دموکـراسـ
بنیــاد  و  کنونــی  خطــر 
بــرای  ملـــی  اعـــانه 
دموکراســی ترویــج شــده 

اســت.

طرح های کرس خدمت رسبازی 

ــل کشــور  ــد غیرعام ــات پدافن ــز مطالع ــل کشــور )مرک ــد غیرعام ــازمان پدافن ــه س ــاند ک ــه اطــالع می رس ب
ــالن  ــگان و فارغ التحصی ــرای دانش آموخت ــور( ب ــی کش ــداری مل ــی پای ــی و مهندس ــات فن ــز مطالع و مرک
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری طرح هایــی بــرای کــرس خدمــت رسبــازی و نخبگــی )جایگزیــن خدمــت 
ــه وب ســایت های مربوطــه  ــر مراجعــه ب ــد عــالوه ب ــدان می توانن ــه اســت. عالقمن ــازی( در نظــر گرفت رسب
 بــا مراجعــه بــه اداره کـــل پدافنــد غیرعامــل استـــانداری آذربایجــان رشقــی از رونــد ثبت نــام مطلــع شــوند.

  http://www.mafpa.ir                        :وب ســایت مرکز مطالعات فنی و مهندســی پایداری ملی کشــور

      http://www.pdrc.ir                                           :وب ســایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشــور

معرفی کتاب


