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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وَ مَن َیخْرُْج مِن بَیْتِهِ مُهَاِجرًا إِلَی اللِّه وَرَسُولِهِ ثُمَّ »
یُدْرِکْهُ الَْموْتُ فَقَدْ وَقَعَ َأجْرُهُ َعلی الّلهِ وََکانَ اللّهُ غَفُورًا 

 (011 -)النسا  « رَّحِیمًا
 

 
ستانداری فاجعه غمبار سرزمین اداره کل پدافند غیرعامل ا

ظله العالی(، ملت مسلمان رهبری )مد را به مقام معظم منا
ایران و تمامی کشورهای مسلمان و خانواده های داغدار 

 آنها تسلیت می گوید. 

 یمسم اهلل الرحمن الرحب
 یغالمرضا جالل پاسدار یپسرت سردار

ق و سواب یستگیبه تعهد و شا نظر
ستاد  سیرئ یشنهادو بنا به پ یستهشا

مسلح، شما را به سمت  یروهایکل ن
عامل  یرسازمان پدافند غ یسرئ

 کنم.یکشور منصوب م
مؤثر در حوزه  یاست اقدام ها الزم

 یجیعامل با کار بس یرپدافند غ
 کشور و یتو از مصون یردصورت گ

 حاصل شود. یناندر برابر دشمن اطم یالزم دفاع یآمادگ
 الزم را بعمل آورند. یها یتدولت محترم حما یژهسه گانه بو یدارد قوا انتظار
 .یکنمشما و همگان را از خداوند متعال مسئلت م توفیق

 یخامنه ا سیّدعلی

 
 یغالمرضا جالل  پاسدار یپسرت سردار

 
 استانداری آذربایجان شرقی

 اداره کل پدافند غیرعامل
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 افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس
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 حضور مدیرکل پدافند غیرعامل در شورای اداری شهرستان کلیبر

 مفهوم سازی پدافند غیرعامل راهی برای پیشگیری از آسیب ها
 یشورا نشست در شرقی، آذربایجان استان غیرعامل پدافند مدیرکل

 پدافند آشنایی حاضر عصر در که این بیان با کلیبر، شهرستان اداری
 برخوردار بسیاری اهمیت از دشمن تهدیدات  با مقابله برای غیرعامل

 روش از استفاده با ملت دشمنان امروزی جامعه در: داشت اظهار است،
 الهمس این در مقابل و هستند کشور تضعیف دنبال به مختلفی های

 .است ضروریات جزو دشمن تهدیدات با مردم آشنایی
 الهمس این به توجه با: افزود مطلب این بیان با جهانسری، احمد سردار
 تشناخ و غیرعامل پدافند سازی مفهوم و آموزش بحث بایدلین مسئو

 .قرار دهند ها برنامه اولویت در را قشرجامعه باالترین تا قشر ترین پایین از بین مردم در نوین تهدیدات

 ازیس فرهنگ و آموزش :کرد خاطرنشان به تهدیدات، نسبت جوانان کافی شناخت عدم و مجازی فضای تهدیدات گسترش به اشاره با وی،
 اصول با دارند قرار بسیاری تهدیدات خطر معرض در کهرا جوانان الخصوص علی جامعه اقشار همه باید و است توسعه و پیشرفت راه تنها

 .کنیم آشنا پدافند غیرعامل

 صورت رد: کرد تصریح شرقی آذربایجان استان غیرعامل پدافند مدیرکل
 اصول کردن نهادینه و سازی مفهوم و الزم آموزش های ارایه

 در و هبود امنیت با و سالم ای شاهد جامعه جامعه، در پدافندغیرعامل
 اهشک را خطرات و کرده ها پیشگیری آسیب از آسانی به نیز خطر مواقع

 .داد خواهیم

 برنامه نداشت به توجه با استان غیرعامل پدافند کل اداره: کرد تاکید وی،
 دیگر با همکاری آماده نوین، تهدیدات با مقابله حوزه در های متنوع

 غیرعامل پدافند اصول های آموزش راستای در ها و ارگان ها دستگاه
 .است

 

ضمن عرض خیرمقدم و تبریک  ،در این نشست فرماندار شهرستان کلیبر
فرارسیدن هفته دفاع مقدس به تشریح اهمیت پدافند غیرعامل در زمان های 
مختلف علی الخصوص در دوران دفاع مقدس پرداخته و خواستار اهتمام کلیه 
دستگاههای اجرایی استان به تمهیدات پدافند غیرعامل و توجه به عمومی سازی 

 ای آموزشی شد.مباحث مربوطه از طریق کارگاه ه

در پایان امام جمعه محترم شهرستان کلیبر با تبریک هفته دفاع مقدس توجه به 
مدیران موظفند با شناخت مناسبات  ؛عرصه های جدید درگیری و جنگ دشمنان نظام را از واجبات مدیریت امروزی دانسته و تاکید کردند

 .دشمنان را تدارک ببینند جدید جهان اقدامات دفاعی و مدیریت الزم برای مقابله با
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 حضور پدافند غیرعامل در نمایشگاه دفاع مقدس

پدافند غیرعامل استانداری برای اولین بار در نمایشگاه دفاع مقدس حضور یافت و به ارائه برنامه های متنوع علمی و آموزشی پرداخت. 
 هدف از حضور در این نمایشگاه، تبیین مفاهیم پدافند غیرعامل و آگاه سازی آحاد مردم بود. 

 فتهه نمایشگاه حاشیه در شرقی آذربایجان استانداری غیرعامل پدافند مدیرکل
 و یرانا اسالمی انقالب اینکه بیان با خبرنگاران، با گو و گفتدر  مقدس، دفاع

 رفیمع آینده و امروز نسل جوانان به باید مقدس دفاع سال هشت زحمات و تالش
 زحمات ای گوشه مقدس دفاع هفته نمایشگاه: داشت اظهار شود، داده انتقال و

 راگ اند، گذاشته نمایش به را مقدس دفاع سال هشت طول در اسالم رزمندگان
 یندهآ نسل به را دنیا تجاوزگران مقابل در ایران مردم ساله هشت دفاع بخواهیم

 تبیین ار متحدانش و صدام توسط جنگ تحمیل علل ابتدا در باید کنیم معرفی
  کنیم.
  و شرق جهان قطب دو به را جهان ،بزرگ های ابرقدرت اینکه به توجه با اسالمی انقالب پیروزی از پس: افزود جهانسری، احمد سردار
 در ایران ملت و مسئوالن تسلیم عدم اما دنشو متمایل قطب دو این از یکی به ایرانی مسئوالن تا بودند امیدوار بودند، دهرک میستق غرب
 .داشتند انقالب براندازی در سعی و نبود خوشایند برایشان آنان، هایه خواست مقابل

 دفاع سال هشت دوران در را ضربات بزرگترین و کردند انقالب براندازی برای بسیاریتالش   دشمنان هئلمس این به توجه با: داد ادامه وی
 ستانداردا بر تکیه با و شرق و غرب استانداردهای برخالف ایران آنها تصورات برخالف که چرا نبودند موفق اما آوردند وارد کشور به مقدس
 .بودند برخواسته متحدانش و صدام با مقابله به خود مختص و داخلی

 نگج در ایران که بود این تصوراتشان مقدس دفاع سال هشت دوران در: داد ادامه شرقی، آذربایجان استانداری پدافندغیرعامل مدیرکل
 الماس رزمندگان و زد هم بر را دشمنان تصورات جنگ میدان در( ره) خمینی امام فرمان به بسیج جبهه تشکیل اما خورد خواهد شکست

 .دندبر پایان به سربلندی با و کردند ایستادگی سال هشت عاشورا نبرد از گرفتن الگو و دینی های آموزه و خدواند بر تکیه با

 کرده ییرتغ کشور علیه خطر ایجاد برای دشمن های مولفه و ها شیوه ،مقدس دفاع دوران از سال چندین گذشت با امروز اینکه بیان با وی
 کافی اختشن عدم به توجه با و جامعه در جدید های تکنولوژی گسترش به توجه با: کرد خاطرنشان کند، می استفاده نوین های شیوه از و

 .شود تبدیل دشمن برای ساز برتر عامل به و بوده خطرساز تواند می مسایل این تواند می

 خطرات با لهمقاب برای مساله این به توجه با: کرد غیرعامل،خاطرنشان پدافند اصول با مردم آشنایی ضرورت بر تاکید با جهانسری، سردار
 .شود سازی مفهوم و شده داده آموزش جامعه افراد برای مختلف های مولفه در غیرعامل پدافند اصول باید دشمن، نوین تهدیدات و

 جامعه مردم همه برای غیرعامل پدافند مفاهیم ینیتب ضرورت

استاندار آذربایجان شرقی در حاشیه دیدار از غرفه پدافند غیرعامل مستقر در 
نمایشگاه بین المللی تبریز، با تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در جامعه، اظهار 

آموزش شرط اصلی تحقق پدافند غیرعامل است، باید داشت: با توجه به اینکه 
 ود.ن و معرفی شیغیرعامل برای همه مردم جامعه تبی سعی شود مفاهیم پدافند
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علمی است، ادامه داد: می توان مفاهیم پدافندغیرعامل را در قالب  اسماعیل جبارزاده با بیان اینکه پدافند غیرعامل یک بحث کامالً
 بروشورهای آموزشی به مردم معرفی کرد.

 شرقی، آذربایجان استان دامپزشکی مدیرکل بهداد، امیرحسین ، ادامه در
 غیر پدافند اصول رعایت اهمیت به اشاره با غرفه، این از بازدید در نیز

 همین بر: گفت غذایی، مواد بخش در الخصوص علی و جامعه در عامل
 های دستورالعمل در را غیرعامل پدافند  پیوست تا ایم کرده سعی اساس

 .کنیم اجرا خود
 خصوص در: گفت نیز هشترود، فرماندار مستفید حسن ،ها بازدید ادامه در

 همکاری تا ایم کرده سعی  مردم عموم به غیرعامل پدافند آموزش
 .دهیم نجامابا پدافند غیرعامل استانداری  را بیشتری

 

 :یردگ قرار غیرعامل پدافند مسائل سأر در باید غرفه پدافند غیرعامل: آموزش از بازدید حاشیه در عاشورا، سپاه فرمانده

 ر نمایشگاهد مستقر مقدس دفاع هفته نمایشگاه از بازدید حاشیه در عاشورا سپاه فرمانده
 .کرد ازدیدب شرقی نیز آذربایجان استانداری غیرعامل پدافند غرفه از تبریز، المللی بین

زی، امرو دنیای در غیرعامل پدافند اهمیت بر تاکید با کریمیان، عسگر غالم سردار
، کنند می تهدید ن راکشورما مختلفی ابزار و ها روش به دشمنان امروز: داشت اظهار

 .ردک توجه غیرعامل پدافند به نوین تهدیدات این مقابل در باید اساس همین بر
 و سازی فرهنگ نوین تهدیدات با مقابله خصوص در امروز جامعه در:  کرد اضافه وی

 درراستای: داد ادامه عاشورا سپاه فرمانده .گیرد قرار ها فعالیت راس در باید آموزش
 و دیدن آموزش خصوص در مردمی های بسیج فعالیت از آموزش و سازی فرهنگ
 .کرد استفاده توان می دادن آموزش

 لغیرعام پدافند سازی مفهوم و توسعه خصوص در: کرد خاطرنشان کریمیان، سردار
 هد.د انجام استان غیرعامل پدافند با را الزم های همکاری تا دارد آمادگی سپاه عاشورا

 پدافندغیرعامل غرفه از بازدید در عاشورا سپاه عملیات مسئول

 اصول راستای در ها ارگان دیگر با همگام عاشورا سپاه»

 «می کند فعالیت پدافندغیرعامل

 طی مقدس دفاع هفته نمایشگاه حاشیه در عاشورا سپاه عملیات مسئول
 به ارهاش با شرقی، آذربایجان یاستاندار غیرعامل پدافند غرفه از بازدید

 جای: داشت اظهار حاضر، عصر در غیرعامل پدافند جایگاه اهمیت
 و ندارد وجود عامل غیر پدافند ضرورت بر ای شبهه و سوال هیچگونه
 امنیت احساس دارند تاکید آن بر نیز جامعه اندیشمندان که همچنان

 .است امنیت خود از باالتر
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 ضرورت یک بودن استان خیز زلزله توجه به با دیگر مسایل بر عالوه استان در عامل غیر پدافند اصول اینکه بیان با بقایی، احمد سرهنگ
 .شوند می تلفات ایجاد باعث خودشان بگیرد، تلفات آنها از حوادث اینکه از قبل مردم نشود ارایه  الزم های آموزش اگر: افزود است

 مردم شآموز به چیزی هراز  بیشتر امروز: کرد اضافه داریم، حوادث از بعد امدادرسانی برای خوبی بسیار امکانات امروز اینکه بیان با وی
 داریم. نیاز خطرات با مقابله برای ذهنی سازی آماده برای

 فعالیت آموزش راستای در هماهنگ صورت به ها نهاد و ها ارگان همه باید راستا این در: کرد خاطرنشان عاشورا سپاه عملیات مسئول
 کنند.
 ادثهح نقاط در جمعیت تراکم افزایش و جمعیت رشدبه  توجه با: گفت است، ها ساخت زیر کردن آماده ،مرحله دومین اینکه بیان با وی
 .شود ارایه الزم های آموزش همچنین و باشند داشته دقت باید مجوز صدور خصوص در ها شهرداری خیز،

: کرد تصریح ند،ک می فعالیت غیرعامل پدافند اصول راستای در ها ارگان دیگر با همگام عاشورا سپاه اینکه بیان با بقایی، سرهنگ
 سازماندهیرا  عاشورا و الزهرا ،کوثر ،المقدس بیت های گردان ها ارگان دیگر با همگام امدادرسانی،  خصوص در سپاه و بسیج
 به دبتوانن حوادث بروز موقع در تا هستند آماده رسانی امداد متخصص های دسته نیز استان نواحی همه در همچنین است.  کرده
 .کنند رسانی امداد خوبی

 عاشورا لشکر منکر از نهی و معروف به امر قرارگاه فرمانده

 خانواده بنیان براندازی برای ای، ماهواره شبکه هزار 18»

 جزو غیرعامل پدافند اصول با آشنایی. کنند می تالش

 «است زندگی ضروریات

 عاشورا، لشکر منکر از نهی و معروف به امر قرارگاه فرمانده 
 از بازدید طی مقدس دفاع هفته نمایشگاه از بازدید حاشیه در

 حاضر عصر در اینکه، بیان با استانداری، غیرعامل پدافند غرفه
 است، زندگی ضروریات جزو غیرعامل پدافند اصول با آشنایی
 راستای در منکر از نهی و معروف به امر قرارگاه: داشت اظهار

 .است برداشته بسیاری های قدم غیرعامل پدافند اقدامات

 دافندپ اصول اساس خانواده بنیان حفظ: افزود امروزی، جامعه در پدافندغیرعامل بودن ضروری بر تاکید با ملکی، غفار سرهنگ
 و جامعه در آمده وجود به مشکالت و ها بحران در باشند داشته آگاهی مردم اگر و است زندگی ضروریات جزو و بوده غیرعامل

 .شد نخواهند گرفتار خانواده

 هزار 01 امروز: کرد تصریح کنند، می تهدید را جامعه مختلفی های ابزار از استفاده با اسالم دشمنان اینکه بیان با ادامه در وی
 های اندیشه و فکارا و کنند می تالش خانواده بنیان براندازی برای گرفته شکل المللی بین صهیونیزم توسط که ای ماهواره شبکه
 .کنند می تهدید را شیعی بکر و سالم
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 و برنامه عنوان 312 با زبان فارسی ای ماهواره شبکه 061 همچنین: داد ادامه عاشورا، لشکر منکر از نهی و معروف به امر قرارگاه فرمانده
 نوادهخا مدیران و مردان عقبه که مادرانی اند، داده قرار هدف مورد را مادران یعنی خانواد ثقل نقطه تنها ونیزیتلوی سریال هزار 32 از بیش

 .هستند جامعه و

 اختهس ایران کشور برای تنها مخدر مواد از برخی حاضر حال در: کرد تصریح مختلف، انواع در مخدر مواد گسترش به اشاره با همچنین وی
 مسال خانواده اگر و روند نمی مسایلی چنین سراغ هیچگاه باشند داشته آگاهی گردان روان و مخدر مواد خطرات از ها خانواده اگر و شده
 .داشت خواهیم خطرات برابر در ایمن و سالم ای جامعه نتیجه در باشد

 یرمس در و کنیم عمل ای جزیره راه این در نباید و داریم نیاز ملی عزم یک به مردم کردن آگاه برای: کرد خاطرنشان ملکی، سرهنگ
 .برویم پیش اند فرموده ابالغ رهبری معظم مقام که ای گانه 00 راهبردهای

 مشکالت مهه: کرد اضافه شود، ارایه آن با مقابله برای هایی حل راه و شده تعریف دشمن اهداف باید مساله این مقابل در اینکه بیان با وی
 ایه نقشه از و نکنند لمس است زندگی ضروریات جزو غیرعامل پدافند که را مساله این مردم اگر آید، می وجود به ناآگاهی و جهل از

 .دید خواهند آسیب خطرات و ها بحران مقابل در نشوند آگاه دشمنان شوم

 دافندپ کل اداره با مختلف موارد در همکاری آماده قرارگاه این اینکه بیان با ، عاشورا لشکر منکر از نهی و معروف به امر قرارگاه فرمانده
 عنوان هب نفر میلیون سه به نزدیک  گاه قرار این تشکیل زمان از گاه قرار کاری حوزه با رابطه در البته: کرد بیان باشد، می غیرعامل
 .اند کرده شرکت آموزشی های کالس و ها کارگاه در مخاطب

 مقدس نمایشگاه هفته دفاعبرگزاری کالس های آشنایی با پدافند غیر عامل در حاشیه 
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 و نکات امنیتی آن POSدستگاه  یافروش  یانهپا

 یک یقاز طر یاو  یمس یاست که در مراکز فروش کاال و خدمات به شکل ب یفروش، دستگاه یانهپا
 یارت بانکبا استفاده از ک یدارفروشنده متصل است تا خر یبه حساب بانک یار،س یاخط تلفن ثابت 

 .یدنما یزخدمات را به حساب آن مرکز وار یاخود، مبلغ مورد توافق کاال 

 اهمیت رسید چاپی در تراکنش ها
 یکچه در زمان معامله چهره به چهره و چه در زمان استفاده از کارتخوان و عابربانک  ی،چاپ یدرس

 یاراکنش ت یکصحت انجام  یچاپ یدرس یکها و پرداخت هاست.  یافتدر یگیریپ یسند معتبر برا
 دهد. یبه شما نشان م یگیریناموفق بودن آن را به همراه شماره پ

 از موارد امنیتی غافل نباشید

تنها زمانی می توانید از حسن های بیشمار دستگاه پوز و پرداخت الکترونیک لذت ببرید که رعایت موارد امنیتی را از قلم 

 .ندازیدنی

  جانمایی و استفاده صحیح از کارت خوان : دستگاه باید در محلی روی میز پیشخوان و در معرض دید طرفین باشد
 تا فروشنده و خریدار همزمان  به آن دسترسی داشته باشند.

 کارت خود را دست غریبه ها ندهید. 

 رمز عبورتان را حفظ کنید و آن را تا حد امکان یادداشت نکنید. 

 خود را دست مغازه دار ندهید و خودتان آن را در دستگاه بکشید یا دستکم رمز را خودتان وارد کنید کارت. 
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 (POSدستگاه کارتخوان ) مزایایبخشی از 

    سرعت دهی و اطمینان بخشی در انجام معامالت 
  صرفه جویی در هزینه های ملی بابت چاپ ، توزیع و امحاء اسکناسهای

 فرسوده 
  افزایش ضریب امنیت و ایمنی مردم بخاطر بی نیازی از حمل پول نقد 
  کاهش چشمگیر مراجعات مردم به شعب و دستگاههای خود پرداز 
 دریافت مبالغ باال بدون پذیرش خطر ریسک چکهای مسروقه و جعلی  
 عدم وجود مشکالت مربوط به شمارش پول و برگشت پول خرد الباقی آن  

 www.bmi.ir/FA/BMIServicesshow.aspx?sid=104و « هویت و امنیت سایبری تالیف غالمرضا نخعی نیازی»کتاب  منبع:

 تهیه و تنظیم، لیدا رسول اهری)کارشناس آموزش و پژوهش پدافند غیرعامل استانداری( 

 (Soft Warجنگ نرم )

 
  (Soft War)تعریف جنگ نرم 

 ،، سایبری، دیجیتالی، اطالعاتی، تبلیغاتی، رسانه ایروانی :هر گونه اقدام نرم اعم از
یرد و گ ، اجتماعی و علمی است که جامعه یا گروه هدف را نشانه میفرهنگی، سیاسی

بدون درگیری نظامی و زور، یا بهره گیری از روشهای اقناع سازی و یا مدیریت 
 .دارد شکست وا می احساسات و بهره گیری از روشهای جذب، رقیب را به انفعال یا

 ویژگیهای جنگ نرم
 ت    ، الگو ساز اساست یجیجامعه هدف است، آرام و تدر یتشخص و یتهو ییرتغ یدر پ

  ت.اس ینآفر یدمحور و ترد  یبساز ، آس یجانوجاذبه دار ، ه کو بادوام ، پر تحر پایدار

 انواع جنگها

 ابزارها اهداف  نوع جنگ دوران استعمار

 ادوات نظامی سرزمین تصرف جنگ سخت (510 -0011)استعمار کهن 

 مزدوران داخلی تحریک تغییر حاکمان  سختجنگ نیمه (0551-0510) نو  استعمار

 جنگ نرم (0551)از  نو استعمار فرا
باورها و ارزشها و سبک  دگرگونی

 زندگی

مکتوب، صوتی و تصویری؛ و هر  هایرسانه
 چیزی غیر از ادوات نظامی
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 جنگ نرماهداف 
 یر فرهنگ جامعه هدفیتغ تأثیرگذاری بر افکار عمومی 

 شایعه پراکنی و جوسازی و... اغات سیاه بیصفوف مردم و تبل اختالف افکنی در 
  ایجاد وحشت منظور تقویت نارضایتی عمومی وه ب دولتدادن نشان ناکار آمد زیر سوال بردن مشروعیت و        

 سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... ایجاد نگرانی نسبت به مسائل 
 از بین بردن انسجام اجتماعی 

  از راه اخبار نادرست و ... ضاع کشوربحرانی نشان دادن اوو ترویج روحیه یاس و نا امیدی 

 بزارهای جنگ نرما

 واسباب بازی ، انیمیشن و کارتون، بازی های رایانه ای، ادبیات مکتوب ،نشریات ، فیلم و سینما ،رسانه ها

   

 آشنایی با پدافند غیرعامل در حوزه جنگ نرم
جنگ نرم  .و واقعی جنگهای کالسیک و نظامی مورد استفاده کشورها و دول متخاصم قرار می گیردتیاکنون جنگ نرم به عنوان آلترنا هم

کلیه مولفه های یک جنگ تمام عیار را برای شکست دادن دشمن داراست. ماهواره ها، سایتهای ضد اتقالبی، تحلیلهای سیاسی هراس 
 انگیز و قطعنامه ها ابزار جنگی دشمن هستند. 

عوارض و پیامدهای جنگ سخت در شکل تلفات جانی و مالی و از بین رفتن 
است. برخالف جنگ سخت، عوارض جنگ نرم  سرمایه های ملی قابل مشاهده

عمدتا با چشم قابل مشاهده نیست. جنگ نرم روی باورهای عمومی هدف 
گذاری می کند. متاسفانه این عوارض حتی پس از فروکش کردن جنگ نرم در 
افکار عمومی باقی می ماند. در صورتی که توجهی جدی به این عوارض صورت 

  نه ساز جنگ نرم دیگری شود.نگیرد، ممکن است در آینده زمی

  ضرورت اعالم حالت اضطراری جنگ نرم به مردم

مردم هم بطور طبیعی برای حفاظت از خود هشدارهای امنیتی و اس ناامنی به وضوح قابل لمس استدر جنگ سخت بمباران شهرها و احس
ادی عولی جنگ نرم حالتی خزنده، فریبکارانه و غیر شفاف دارد. بسیاری از مردم  را جدی گرفته و خود را برای حالت جنگی آماده می کنند.

قوع جنگ نرم از و بایددم مر توانند وقوع جنگ نرم را یپش بینی نمایند. افراد بصیر و مطلعین می نبوده اماقادر به درک شرایط جنگ نرم 
آرامش مردم بهم خورده و باعث ترس و دلهره شود. در این راه، ضمن تقویت باخبر شده و خود را برای آن آماده کنند. در این اعالم نباید 

 .روحیه مردم، انجام امور زیر الزم است
  شود. تشریحعالئم و نشانه های حمله فرهنگی برای مردم 
 .نقاط آسیب پذیر شناسایی شوند 

http://afand.blogfa.com/post-138.aspx
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 .ویژگیهای عوامل داخلی دشمن تبیین شود 
 نیون، مساجد، دانشگاه، مدرسه، بسیج، روزنامه ها، سایتهای اینترنتی، صدا و سیما و پناهگاههای جنگ نرم مانند خواص، روحا

 حتی خانواده نیز حالت جنگی گرفته تا در صورت لزوم به یاری افراد آسیب دیده بشتابند.

جنگ نرم به مسائلی می پردازد که موجب کاهش صدمات و شکافها در باورهای نیك افراد جامعه  در حوزه پدافند غیرعامل

در حین جنگ و پس از آن شود. این پدافند میزان تاثیر گذاری حمالت نرم را کاهش داده و قدرت بازپروری افکار را در 

 مدت کوتاهی پس از آن افزایش می دهد.

 راههای مقابله با جنگ نرم
  اعتقاد به توحید 
  اطاعت از رهبری 
 ی اخالقی و پایبندی به آنجهاد در راه استقرار ارزشها 
 نفس و تقویت روحیه دفاع از اعتقادات دینیه اعتماد ب 
  اخالقی و پایبندی به آنجهاد در راه استقرار ارزشهای 

 وحدت وانسجام حول محور قانون اساسی ورهبری نظام 
 مثبت رسانه ایتصویر سازی  در جهت ارتقاء قدرت نرم افزاری از رهگذر آموزشی،تبلیغاتی و فرهنگی نهادهای یتفعال 

 ، «جنگ نرم، حمیدرضا فیروزی»، «، مهران صمدیپدافند غیرعامل، اجتماع و خانواده»، «ابعاد جنگ نرم از نظر قرآن، منصور خلیلی» :برگرفته از

 عامل( غیر پدافند امنیت و حفاظت ارشد غفارلو )کارشناس حمید:  تنظیم و تهیه 

 ای منطقه بحران فضای در عامل غیر پدافند گذاری سیاست ضرورت
 تداوم زا نمادی توان می را عراق به سوریه از بحران های نشانه انتقال .دهد می نشان را بحران گسترس از هایی نشانه خاورمیانه تحوالت
 ابد،ب گسترش بحران هرگاه .دانست خاورمیانه امنیتی محیط ای منطقه منازعات
 می لقیت سازی امنیت اصلی های نشانه یکی عامل غیر پدافند به توجه ضرورت

 ملی تامنی ناچار به دارد، قرار بحران ژئوپلیتیک فضای در ایران که آنجا از .شود
 شناسایی نشانه .کند می هیدسازمان عامل غیر پدافند ضرورت اساس بر را خود

 هویت، نوسازی، با مستقیم رابطه موضوع این که دهد می نشان عامل غیر پدافند
 .دارد ایران در دینی های ارزش و

 روند ،دوران این در .شد آغاز 0261 سال از ایران در اقتصادی توسعه و نوسازی
 زا که هایی کشور فقط که است داده نشان گذشته های جنگ تاریخ .گرفت قرار کار دستور در راهبردی ریزی برنامه از جدیدی های

 حوزه دو شامل افندی،پد پشتوانه .دارند را تهدیدات با مقابله برای الزم قابلیت کنند می استفاده موثر پدافندی و صنعتی اجتماعی، پشتوانه
 از هک کشورهایی .سازدی م فراهم را ها تهدید با مقابله برای کشور اراده میزان عامل غیر پدافند از گیری بهره.شود می عامل غیر و عامل

 .ندباش  برخوردار خود راهبردی های پشتوانه از حراست برای الزم آمادگی از باید کنند، می استفاده متقابل تهدید دفاعی سیاست

 غیر فندپدا گذاری سیاست .شودی  م محسوب دفاعی های راهبرد گوناگونی عوامل از یکی عنوان به مختلف های کشور در اقتصادی رشد
 زمینی، حمالت از ناشی خسارات و صدمات رساندن حداقل به یا مالی خسارت و جانی صدمات شدن وارد از جلوگیری هدف با عامل

 تهدید طشرای در مقاومت نیروهای و ها کشور راهبردی پشتوانه عامل غیر پدافند .شود می گرفته کار به دشمن موشکی و هوایی دریایی،
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 هاتهدید کاهش برای اقدامات از بسیاری مهمات، و افزار جنگ هرگونه بکارگیری بدون عامل غیر پدافند فرآیند در .شودی م محسوب
 .گیرد می صورت

 ایران اقتصادی رشد و نوسازی فرایند در عامل غیر پدافند کارکرد

 ذیرناپ اجتناب منازعه و بحران، صلح، شرایط برای عامل غیر پدافند گذاری سیاست
 رغی پدافند زا خاصی شکل اجرای و سازماندهی به شرایط، این از یک هر در. بود خوهد
 و چگونگی در تواند می نوسازی روندهای که آنجا از. است شده تاکید و توجه عامل
 عامل رغی پدافند حوزه در را خود آثار ای مقوله چنین باشد، تاثیرگذار ایران دفاعی جهت

 جمله از کشورها امنیتی و دفاعی راهبرد تدوین های راهکار از یکی. گذارد می جا به نیز
 پدافند و تدافعی، بازدارنده، حوزه در سازی درتق توان می را ایران اسالمی جمهوری

 ازیس نو روند از ناپذیری اجتناب پیامد شده یاد مولفه سه از یک هر.دانست عامل غیر
 .شودی م تلقی اقتصادی توسعه و

 می رقرا سازی تقدر معرض در که کشورهایی.دانست راهبردی پشتوانه از بخشی باید را ایران اقتصادی ساختار در تحول فرایندهای
 های یسیاستگذار از گیری بهره ضرورت راهبردی، و امنیتی تهدیدهای شرایط در .دارند بیشتری نیاز راهبردی کارهای و ساز گیرند،به

 پدافند ایه ضرورت زا باالیی صد در اجرای .شود می تلقی دشمن تهدیدها برابر در بازدارنده رویکرد ترین اصلی عنوان به عامل غیر عادف
 .است زیاد های هزینه صرف مستلزم آن از هایی بخش فقط و بود خواهد پذیر امکان کم هزینه صرف با و هولتس به عامل غیر

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عباس محلی نژاد استاد « نشانه شناسی هویت، ارزش های دینی و نوسازی در پدافند غیرعامل»برگرفته از مقاله 

  3شماره  44گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره 

 اقتصادی جنگ

 مفهوم جنگ اقتصادی چیست؟

اقدامات برنامه ریزی شده ای است که یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر  ،تحریم اقتصادی

 .کشور هدف استفاده می کنند
تحریم اقتصادی که اغلب جایگزین جنگ نظامی می شود، برنامه هایی 
از پیش تعیین شده ای است که از طرف کشوری زورگو بر کشوری 

 .اضر به پذیرش زورگویی نیست وضع می شودمستقل که ح

عبارت دیگر تحریم اقتصادی اقدامات برنامه ریزی شده ای است ه ب
که یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای 

  .اعمال فشار بر کشور هدف استفاده می کنند

 با توجه به تعریف های فوق می توان نتیجه گرفت که مفهوم و تعریف
جنگ تنها مربوط به جنگ نظامی همراه با حضور تسلیحات و نیروهای 
نظامی نیست ، گاهی کشوری زورگو توان و یارای مقابله با کشور مورد 

 و... شاید جنگ اقتصادی ، شاید جنگ فرهنگی  هدف را از طریق جنگ نظامی ندارد لذا حربه های دیگری را درپیش می گیرد

 «.گسترده ای دارد و مربوط به اصطالح خاصی نیستی و مولفه هاپس جنگ ابعاد »

کشوری که اقدام به راه اندازی جنگ اقتصادی می کند طوری وانمود می کند که این اقدامات فقط جهت فشار بر دولت و حکومت کشور 

http://www.econowar.ir/wp-content/uploads/409566_187-e1405439276911.jpg
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که این خباثت کشور وضع  مورد هدف است تا آن را همسو با خود کند اما در عمل این فشارهای وارده بر روی دوش مردم خواهد بود

 .کننده را می رساند
وقتی کشوری با توان نظامی خود به شما حمله می کند مجبور به دفاع کردن از خود هستید، آموزشهایی را می بینید، دوره هایی را می 

مسئولین کشوری و مقام معظم  نیز از سوی یهای ارائه دهیم و راه حلراه حل  و ها را ببینیمآموزشی باید نیز در جنگ اقتصادی ؛ روید
 رهبری ارائه شده که باید  عملیاتی کنیم.

 ت:جنگ اقتصادی افزایش پیدا کرده اسبررسی تحریم های اعمال شده حاکی از آن است که دوز خصومت مرحله به مرحله در 

 .تشکیل شده است شکل مقابلدر حوزه اقتصاد کشور از ترکیب حمالت تحریمی اعمال شده  و

 استراتژی مقابله

بر این اساس عمده حمالت با محور تحریم در جنگ 

 :نیمه سخت اقتصادی بر دو کانون تمرکز دارد
 و پولی لیتحریم های ما 
 تحریم های اشخاص حقیقی 

 قاعده جنگ

با توجه به این قاعده، شناخت دشمن 
به عنوان گام اول در تحلیل صحنه 

  به شمار می رود 
استراتژی های او در گام دوم خواهد بود، آنگاه حمله به استراتژی دشمن در گام سوم؛ بدیهی است هنگامی که دشمن از و سپس شناخت 

 :استراتژی تحریم استفاده می کند، توجه داشتن به این نکات الزامی است

 . اساس تحریم بر یک عامل است: نیاز و ضعف طرف مقابل .0
چه زمانی یک تحریم از اثر می افتد؟ زمانی که نیاز کشور  .ن نخست باید تحریم را عقیم ساختبنابراین برای حمله به استراتژی دشم .3

به آن چیز مرتفع شده و دیگر مبدأ ضعف قلمداد نگردد. چرا که ضعف زمینه ساز آسیب و آسیب دروازه ورود تهدید بیرونی خواهد بود. 
، تحریم ها را از کارایی می اندازد و از طرف دیگر ما را در مقابل تحریم های بنابراین استراتژی عقیم سازی به عنوان استراتژی مقابله

 .گوناگون مصون می سازد

تحریم های پولی و بانکی نشان دهنده ضعف ما در حوزه زیرساخت های اقتصادی است که اولویت کشور باید در رفع آن ها قرار  .2
 .بگیرد

ما در پرورش افراد اقتصادی است که باید برای عقیم سازی تحریم به  تحریم های اشخاص نشان دهنده ی ضعف دشمن و قوت .1
 .عنوان استراتژی ما برای حمله به استراتژی دشمن روز به روز مورد تقویت قرار بگیرد

استراتژی برای   0چندین استراتژی کالن ترسیم نموده که به  به منظور مقابله با دشمن در جنگ اقتصادی رهبر معظم انقالب اسالمی

 :اشاره می شود برون رفت از وضعیت موجود 

  حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف 

 همت مضاعف، کار مضاعف 

  جهاد اقتصادی 

http://www.econowar.ir/wp-content/uploads/409567_487-e1405439406965.jpg
http://www.econowar.ir/wp-content/uploads/409571_964-e1405439458570.jpg
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 ایرانى  تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه 

 اقتصادی حماسه سیاسی و حماسه 

اقتصادی آدام اسمیتی موجود دنیا که موئلفه مشهور آن بازار  توجه به این استراتژی های کالن نشان می دهد که ایشان بنیان های نظام

 .آزاد است، را نشانه رفته اما این استراتژیها به دلیل عدم تئوریزه شدن توسط نخبگان اقتصادی دچار کم لطفی شده است

 نتیجه

این بهترین فرصت برای حمله اقتصادی دشمن با توجه به بحران اقتصاد جهانی از موضع ضعف و ذلَت، تحریم ها را اعمال کرده است و 
ضعف شدید دشمن در ناحیه اقتصاد، شریان های حیاتش را آسیب پذیر می نماید، لذا برای تفوق بر دشمن نقد  .به او قلمداد می گردد

ه های اقتصاد مولف ویبنیادین فلسفی و سیستمی ارکان اقتصاد آدام اسمیتی مشهور به اقتصاد بازار آزاد و لزوم هر چه سریعتر ارائه الگ
 .اقتصادی کشورمان  باشد از اهم استراتژی های اسالم  در کشور و اجرای آن، سپس تسری آن به جهان  مقاومتی

 (برگرفته از ماهنامه تحلیلی،ترویجی و گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادی کشور، تهیه و تنظیم: شمسعلی محمودیان )کارشناس پدافند غیرعامل
 

 هفته خبریمهم  رویدادهایعناوین 

 دمشق و تهران مسکو، با عراق اطالعاتی همکاری از پنتاگون
 است نگران و زدهشگفت

 :فضلی در نشست استاندارانرحمانی

 ستاد متناظر اقتصاد مقاومتی در همه استان ها تشکیل می شود 

 ترین هدف حمالت سایبری بزرگ بخش سالمت،

رخدادهای امنیتی بخش سالمت بیش از سه برابر میانگین حمالت سایر 

 .صنایع است

 میلیون بدافزار طی سه ماه  30شناسایی 

تحقیقات اخیر نشان می دهد که تعداد بدافزارها در سه ماهه دوم 
 30افزایش قابل توجهی داشته و در طول سه ماه بیش از  3100

 .شده است میلیون نوع بدافزار شناسایی

 :رئیس دفتر مقام معظم رهبری عنوان کرد

 تشکیل جلسه سران قوا با رهبر انقالب درباره خطرات فضای مجازی 
احتمال انتقال ویروس کرونا /حجاج وضعیت سالمت خود را 

 بررسی کنند 
 

 سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل

 وب سایت پایداری ملی http://www.paydarymelli.ir/ 

 مرکز مطالعات پدافند غیر عامل http://www.pdrc.ir 

 پورتال پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی http://padafand.eaz.gov.ir/ 

  دفتر پدافند غیرعامل  –استانداری آذربایجان شرقی http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 

  فتاپلیس http://www.cyberpolice.ir/ 
 

 صاحب امتیاز: اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی

 مدیر مسئول: سردار جهانسری

 سردبیر: محمد بامدادی

 دبیر تحریریه: رامین زارعی

 141-33336219شماره تماس : 
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