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 امروز در حوزه پدافند غیرعامل استان نگاه علمی حاکم است :استاندار آذربایجان شرقی
ا توجه خاطرنشان کرد: بهای اداری، ها و اطلاعات دستگاهولان نسبت به حفظ داراییئاستاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر جدیت همه مس

 .به شرایط جدید کشور که تهدیدات جدیدی را هم به دنبال خواهد داشت بحث پدافند غیرعامل اهمیت بیشتری خواهد یافت
دکتر اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان، ضمن 

 های اعضای این شورا در یک سال گذشته، گفت: امروز درقدردانی از تلاش
ولان ئسمحوزه پدافند غیرعامل استان نگاه علمی حاکم است و در سایه تلاش 

 .ربط تحول خوبی در این حوزه ایجاد شده استذی
استان نسبت به اهمیت مقوله پدافند ولان ئمسجبارزاده افزود: مردم و 

ها در این زمینه فراتر از وظایف اداری انجام اند و تلاشغیرعامل آشنا شده
 .شودمی

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط جدید کشور پس از مذاکرات 
طبیعتا در این شرایط شاهد تحول و رشد اقتصادی در کشور  :ای، گفتهسته

 .خواهیم بود که خوشایند دشمنان نیست
ها و اطلاعات مردم در بستر اکثر داراییهای پدافند غیرعامل دانست و گفت: امروزه ترین قرارگاهوی همچنین قرارگاه سایبری را از مهم

 .شود و باید با تمام توان آماده مقابله با تهدیدات در این حوزه باشیمداری میفضای مجازی نگه
ها به بحث پدافند غیرعامل و تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای وی بر اجرای قانون اختصاص نیم تا دو درصد از اعتبارات عمرانی دستگاه

برنامه پنجم توسعه و مبحث  512های ساخت و ساز رعایت ماده های عمرانی تاکید کرد و از شهرداران استان خواست در صدور پروانههپروژ
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقابله با جنگ نرم دشمن، گفت: . مقررات ملی ساختمان را مورد توجه قرار دهند 51

 .مقابله با تهدیدات، مجهز شدن به الزامات پدافند غیرعامل است هاییکی از راه
 

 
 استانداری آذربایجان شرقی

 اداره کل پدافند غیرعامل

http://paydarymelli.ir/fa/news/18542/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://paydarymelli.ir/fa/news/18542/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 غیرعامل پدافند هفته عملکرد گزارش 
 

 گانه تخصصی 11کارگروه های عملکرد 

 
 

 فرمانداری هاعملکرد 
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 FREAK  پذیرینیای آی تی در معرض آسیب د 

SSL چیست؟ 
 SSL  یک پروتکل رمزنگاری است که برای برقراری ارتباطات امن

بین یک سرویس دهنده و یک سرویس گیرنده طراحی شده است. در 
ها از این پروتکل و البته جایگزین آن اینترنت بسیاری از وب سایت

های حساس کاربر مانند، کلمه برای دریافت داده TLS یعنی پروتکل
ها لکنند. استفاده از این پروتکر، اطلاعات بانکی کاربر استفاده میعبو

یک پروتکل  .SSL  دهد( …تغییر و (گشایی ی این است که یک نفوذگر نباید بتواند اطلاعات رمز شده را در طول مسیر رمزتضمین دهنده
ز سایت ها اشود. بیشتر وبمرورگرها از آن پشتیبانی میباشد اما همچنان در سال پیش می 12ی سوم آن مربوط به باشد نسخهقدیمی می

  SSLv3 تر، مانندهای قدیمیکنند از نسخهسعی می TLS کنند اما در صورت عدم پشتیبانی مرورگر کاربر ازاستفاده می TLS هاینسخه

 .برای برقراری ارتباط استفاده کنند

های مجهز به  ، به رایانهFREAKاخیرًا شرکت مایکروسافت با انتشار یک توصیه نامه امنیتی نسبت به حملات مبتنی بر آسیب پذیری 
، ویندوز ویستا، ویندوز 5۰۰۲های مختلف ویندوز از جمله : ویندوز سرور  در نسخه ویندوز هشدار جدی داده و اعلام کرده، این آسیب پذیری

 و ویندوز آر تی وجود دارد. 5۰15، ویندوز سرور ۲.1و  ۲، ویندوزهای ۷یندوز ، و5۰۰۲سرور 

و  "iOS"چندی پیش هم یک گروه از کارشناسان امنیتی اعلام کردند فناوری رمزگذاری شایع مایکروسافت می تواند سیستم عامل های 

"Mac"  و همچنین مرورگرهای“Android” .به گزارش روابط عمومی شرکت ایمن رایانه  را در برابر حملات سایبری آسیب پذیر کند
پندار نماینده انحصاری ضد ویروس پاندا در ایران، آسیب پذیری فریک که این روزها صدای زیادی به پا کرده، ناشی از استاندارد های 

های مختلف به  های کاربران در حین اتصال به وب سایت شود دادهیمی باشد که باعث م 0۰ضعیف رمزنگاری بکار گرفته شده در دهه 

 .سرقت رفته و حریم شخصی آنها در معرض خطر قرار گیرد
این ضعف رمزنگاری به نظر می رسد به عمد از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا به شرکت های فناوری تحمیل شده بود؛ هدف از این کار 

متخاصم اعلام شده بود، اما نتیجه اجرای این سیاست به خطر افتادن امنیت افراد عادی است و تا کنون برای تسهیل جاسوسی از رایانه های 
 یک میلیون رایانه خطرات سنگینی به بار آورده است.

شده، حملاتی که عمدتاً توسط جاسوسان فدرال دولت آمریکا  RSA-EXPORTآسیب پذیری فریک موجب حمله به کلیدهای رمزگذاری

را هم تحت تأثیر قرار می دهد و موجب سرقت  SSL/TLS ر علیه کاربران تحت تعقیب صورت گرفته اند. این مشکل پروتکل های امنیتیب
 داده های کاربران در زمان بازدید از بسیاری از سایت های مشهور و پرطرفدار می گردد.

سایت های بانکی، شبکه های اجتماعی و ... سرقت کرد. با توجه به اینکه از این طریق حتی می توان کلمات عبور افراد را در زمان ورود به 
 میلادی تا به حال وجود داشته، ابعاد خسارت های ناشی از آن بسیار گسترده به نظر می رسد. 0۰مشکل مذکور از دهه 

می برند اما این درحالیست که  اپل هم از این مشکل رنج  Secure Transport به نقل از خبرگزاری فارس، مرورگرهای اندروید و
بیتی بهره می گیرند  5۰0۲و  1۰0۲بیتی از روش های  215نسخه های جدید مرورگرهای کروم و فایرفاکس که به جای روش رمزگذاری 

 میلیون نفر بابت وجود این مشکل آسیب دیده اند. ۲3آسیب پذیر نیستند. آخرین نتایج ارائه شده نشان می دهد که تاکنون 

 آسیب پذیر به شرح ذیل می باشد: TLS clientبق آخرین گزارش کارشناسان امنیتی، کتابخانه های مطا
 OpenSSL -  CVE-2015-0204 1.0.1: نسخه های قبل ازk .آسیب پذیر هستند 
 BoringSSL  آسیب پذیر هستند. 5۰10نوامبر  1۰: نسخه های قبل از 
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  LibReSSL ستند.آسیب پذیر ه 2.1.2: نسخه های قبل از 
 SecureTransport.آسیب پذیر است و راه حل در راه بررسی است : 
 SChannel.آسیب پذیر است. راه حل در حال بررسی است : 
 Mono آسیب پذیر هستند. 3.12.1: نسخه های قبل از 
 IBM JSSE.آسیب پذیر است و راه حل در راه بررسی است : 

 بالا استفاده می کنند، آسیب پذیر هستند، شامل: TLSوب که از کتابخانه های  مرورگرهای
 Chrome آسیب پذیر هستند. آن را به  41: نسخه های قبل ازChrome 41 .بروزرسانی کنید 

 Internet Explorer.آسیب پذیر است. منتظر وصله برای رفع آسیب پذیری هستیم : 
 Safariآسیب پذیر است. منتظر وصله برای رفع آسیب پذیری هستیم :. 
 Android Browser آسیب پذیر است. آن را به :Chrome 41 .بروزرسانی کنید 
 Blackberry Browser.آسیب پذیر است. منتظر وصله برای رفع آسیب پذیری هستیم : 
 Opera روی :Mac  وAndroid  آسیب پذیر است. آن را بهOpera 28 .بروزرسانی کنید 

 آسیب پذیر استفاده می کنند هم آسیب پذیر هستند.  TLS( که از کتابخانه های email)مانند client کاربردی های برنامه دیگر

شما نسبت به این مشکل امنیتی آسیب پذیر است یا خیر لینک زیر را در  browserدر صورتی که می خواهید متوجه شوید که آیا 

browser خود وارد نمایید 

https://freakattack.com/clienttest.html 

 

  در صورتی کهBrowser .شما نسبت به مشکل امنیتی آسیب پذیر نباشد. خطای زیر مشاهده می گردد 

 
 

  آگاه شوید از لینک زیر وب سایت خود را بررسیدر صورتی که می خواهید از آسیب پذیر بودن وب سرور خود نسبت به این موضوع 
 نمایید

https://tools.keycdn.com/freak 
 

 پاسخ در حالتی که آسیب پدیری وجود نداشته باشد.

 
https://www.ssllabs.com/ssltest 

 پاسخ در حالتی که آسیب پدیری وجود نداشته باشد.

 

http://blog.securehost.ir/freak-ssl-vuln/%20https:/freakattack.com/clienttest.html
https://tools.keycdn.com/freak
https://www.ssllabs.com/ssltest
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 پذیری آسیبنحوه رفع  
  در صورتی که میخواهید این مشکل امنیتی را درbrowser  خود برطرف نمایید. حتماbrowser  خود را به آخرین نسخه بروز

 رسانی نمایید
  اگر سرور دارید: بایستی فوراً پشتیبانی از کتابخانه های رمزنگاریTLS export  .را غیرفعال کنید 
  همچنین جهت حل این مشکل امنیتی در وب سرور خود سریعا کتابخانه هایTLS  .خود را بروز رسانی نمایید 

 وصله ی امنیتیKB 3023607  .برای سرورهای ویندوزی را نصب کنید 

  در سرورهای لینوکسی از طریق فرمان زیر کتابخانهSSL .را بروز کنید 

yum -y update openssl 
 

 منابع:
1-https://bayan.blog.ir/1393/07/23 

flaw-freak-http://news.pandasecurity.ir/index.php/alerts/949 

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

 غیرعامل پدافند در دینی های ارزش و هویت نقش

 که کشورهایی. شوند می محسوب اجتماعی هنجارهای زمره در دینی های ارزش
 اجتماعی، های تهدید برابر در هستند، برخوردار موثرتری یافته سازمان هنجارهای از

 زانپردا نظریه. دهند می نشان بیشتری مقاومت المللی بین و ای، منطقه سیاسی،
 .کرده اند تاکید مسئله این بر اند، کرده ارائه که هایی رهیافت در انتقادی مکتب

 سازی امنیت روند در اجتماعی های هفمول نقش تا درصدد هستند پردازان نظریه این
 بدیلت امنیتی های مولفه به دلیل این به هنجارها دیگر، عبارت به. سازند برجسته را

 .دارند را اجتماعی انسجام ایجاد برای لازم قدرت و توانایی که شوند می
 تماعیاج و فرهنگی های حوزه در بیشتری انسجام سیاسی واحدهای میزان هر به که دهد می نشان انتقادی مکتب پردازان نظریه رویکرد
 مقاومت دوران تجربه. کنند مقاومت فراگیرتری شکل به ملی امنیت تهدیدهای برابر در تا بود خواهند قادر میزان همان به باشند، داشته
 لعام موثرترین غیرعامل، پداافند نمادهای عنوان به اجتماعی هنجارهای و دینی های ارزش که داد نشان عراق نظامی حمله برابر در ایران

 و درتق تولید در موثری نقش هنجاری های مولفه که است آن بیانگر فرایندی چنین. شود می محسوب تهدیدها برابر در ایران مقاومت
 کند می ایفا مقاومت

 غیرعامل درپدافند مقاومت سیاسی فرهنگ نقش
  ،دقواع معانی، ها، انگاره به انگاران سازه همانند انتقادی، مکتب ردازانپ نظریه

 مولفه گیری شکل را ها آن و دارند توجه اجتماعی های رویه و هنجارها تصورات،
 نقش ملغیرعا پدافند نماد عنوان به امنیتی و دفاعی، سیاسی، کنش تکوینی های

 هستی یمبان که رسید بندی جمع این به توان می دیگر، عبارت به. دانند می آفرین
 از رکیبیت اجتماعی، غیرعامل پدافند های نشانه تبیین در انتقادی مکتب شناسی

 یساختار های مولفه موازات به انگاران سازه. است ساختاری و فرهنگی های مولفه

https://bayan.blog.ir/1393/07/23-1
http://news.pandasecurity.ir/index.php/alerts/949-freak-flaw
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 کنش رد را آن تاثیر و برجسته را جامعه در نهفته های آموزه و اجتماعی، قواعد فرهنگی، های نشانه تا دارند تلاش الملل بین سیاست در 

 .کنند آزمایش المللی بین - سیاسی

 یم محسوب تهدیدهایی برابر در دفاع پشتوانه ایران اجتماعی هنجارهای که دهد می نشان مقاومت سیاسی فرهنگ های شاخص
 ستا دلیل همین به. کرد محدود و کنترل غیرعامل پدافند قالب در اجتماعی کنش های نشانه طریق از را ها آن توان می که شود
 شالوده و جویانه علت گرا، هویت ماهیت ایران سیاسی فرهنگ های شاخص از بسیاری که دهد می نشان تحمیلی جنگ تجربه که

  .است داشته ای کننده تعیین نقش جنگ سازی اسطوره در مذهبی های مولفه و مذهب. است داشته شکن

 نشان که ودب تاثیرگذار ایران در مقاومت سیاسی فرهنگ «تکوینی عوامل» گیری شکل در ارزشی_فرهنگی های مولفه بنابراین،
 اجتماعی، های انهنش. باشد داشته محوری نقش سیاسی حوادث در تواند نمی الملل بین سیاست در پوزیتویستی گرایی مادی دهد می

 رفتهگ الهام جامعه سیاسی فرهنگ درون از اجتماعی و فرهنگی های نشانه که دهد می نشان غیرعامل پدافند ارزشی و فرهنگی،
 حوادث و لمللیا بین تحولات گیرد، می شکل اجتماعی_فرهنگی های مولفه اساس بر تکوینی قواعد که ای گونه همان به. است

 های مولفه و اعدقو که درحالی دارند، ساختاری ماهیتی تنظیمی عدقوا. دادند پیوند «تنظیمی قواعد» نام به دیگری مولفه با امنیتی
 یگیر شکل در دینی های ارزش نقش شود، می محسوب نظر مورد جوامع در نهفته اندیشه و ارزش فرهنگ، انعکاس تکوینی
 الملل بین سیاست در تهدید مخلتف های نشانه گیری شکل برابر در کشورها تکوینی قواعل از نمادی توان می را غیرعامل پدافند

  .دانست

 ضورح تداوم اما است، ای ساده کار ایران نظامی تسخیر که معتقدند فولر گراهام ازجمله خاورمیانه، مسائل پژوهشگران از برخی
 اعتقادی های ارزش فرهنگ در توان می را آن علت. شود می محسوب غیرممکن و دشوار فرایندهای زمره در بیگانه نیروهای

  .دانست ایران جامعه

 هایی جلوه است توانسته ها آن از یک هر و اند متنوع ها شاخص این. شود می ملاحظه تحمیلی جنگ روند در هایی شاخص چنین

 .کند بازتولید بیرونی تهدیدهای دربرابر را مقاومت و قدرت از

 های رزشا و هنجارها نقش. است بوده آفرین نقش تاریخی مختلف دوران در غیرعامل، پدافند اصلی عناصر از یکی مقاومت فرایند
 که ستا طبیعی. کرد بررسی تحمیلی جنگ دوران در توان می را محیطی مقاومت گسترش و اجتماعی های  گروه بسیج در دینی
 که برسند بندی جمع این به اجتماعی هایگروه که دورانی. شود بازتولید نیز دیگر تاریخی مختلف دوران در تواند می ها نشانه این

 رایندف این در. باشد تاثیرگذار تنظیمی قواعد حتی و مادی جهان قواعد در محور فرهنگ انسانی کنش طریق از تا بود قادرخواهند
 آورد وجود به را انسانی تعامل از جدیدی شکل تواند می سیاسی فرهنگ های پویایی

 شکل در اجتماعی جهان که است آن معنای به سیاسی مقاومت روند در اجتماعی هنجارهای به مربوط های نشانه از گیری بهره
 برخی یا مکان، زمان، در تواند می فرهنگی _ اجتماعی های فرایند. دارد موثری نقش مادی جهان فرایندهای و ها شاخص به دادن

 می امن «اجتماعی انوع»  آن از ونت که اجتماعی های هفمول طورکلی، به. باشند داشته فردی به منحصر نقش سیاسی حوادث از
 .است وابسته ارزشی های قالب و فرهنگی، های نشانه انسانی، های رویه به برد،

-گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، فصل نامه سیاستمنبع: نشانه شناسی هویت، ارزش های دینی و نوسازی در پدافند غیرعامل، عباس معلی نژاد، استاد 
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 اقتصادی تروریسم 
 

 

 سود یکعده اقتصادی، تروریست از منظور
 منافع نگرفتن نظر در با که هستند جویانی

 منافع گرفتن نظر در و ، خود کشور ملی
 و اقتصادی ضد  فعالیتهای با خود، شخصی

 ایجاد در  دشمن عامل به خود گرانه اخلال
 می تبدیل کشور اقتصادی نظام در اخلال
  سکه خرید صف در که کسانی مانند.  شوند
 که اساسی، کالاهای و دولتی ارز و آزادی بهار

 .زنند می دامن بازار در محصولات این نرخ سامانی بی و نوسان به و کنند می فعالیت روز شبانه بصورت

 ورهایدیگرکش و آمریکا. باشد می المللی بین درحقوق مهم مباحث جمله از و است امروزی جهانی جامعه جدی معضلات از یکی تروریسم،
 تحولات به توجه با ولی. دارد اسلام جهان در ریشه تروریسم که کنند القاء را نکته این عمومی اذهان به که وهستند بوده آن بر همواره غربی

 از که  تاس شده گونه گونه و کرده پیدا تغییراتی زمان گذشت با نیز تروریسم و فناوری و علمی مختلف های حوزه در جهان در شتابان
 از که گفت نبتوا شاید.  است آن انواع از وسایبری ای رسانه تروریسم فرهنگی، تروریسم اقتصادی، تروریسم سیاسی، تروریسم:  جمله

 دیگراز شوند، ترکیب هم با مجازی وفضای تروریسم وقتی که معنا بدین و است سایبری تروریسم حاضر، عصر در تروریسم نوع جدیدترین
 آن اتباعو دولت یک کردن مجبور و ترساندن منظور به و باشد می ذخیره اطلاعات و ها رایانه علیه حمله نیست، خبری فیزیکی های حمله
 با که دهش سازماندهی و قانونی غیر کاربرد هرگونه از است عبارت سیاسی تروریسم. گیرد می صورت خاص سیاسی اهداف برای کشور

 وادار ای ترساندن قصد به گر، سلطه های قدرت به وابسته جهانی های شبکه و ها سازمان توسط اموال، و اشخاص علیه خشونت یا زور
 .گیرد می صورت خاص اجتماعی یا سیاسی هدف یک راستای در کاری انجام به کشورها دیگر های دولت یا شهروندان کردن

 اصلا هک هایی چهره و کنند می منتقل مخاطبان به وار مسلسل صورت به را خود های پیام ، هماهنگی با ها رسانه ای، رسانه تروریسم در
 اقدامات، این نتیجه که کنند می خراب دارند مساله آنها با که را نفوذی ذی و موثر های چهره و دهند می جلوه بزرگ ندارند، ارزشی
 .شود می انجام سیاسی رهبران و شهروندان از برخی خصوص در و است حیثیتی

 نندک بومی و قدیمی های ارزش جایگزین را جدید اندیشه یک واینکه است فرهنگ یک بردن بین از هدف فرهنگی درتروریسم

 تاثیر کشور های مولفه دیگر از بزرگی بربخش اقتصاد که آنجا از دهند می قرار هدف را کشور یک ثروت و اقتصاد نیز، اقتصادی تروریسم
 حورم دشمن، رو این از یابد می کاهش نیز ملی مقاومت ، کشور اقتصادی قدرت کاهش با و آید می شمار به عمده ساخت زیر و بوده گذار

 . دهد می قرار خود برنامه در جدی رویکرد یک عنوان به را کشور اقتصادی  را قدرت تضعیف

 نظر ردمو اهداف به رسیدن برای مواردی در آمریکا که معقتدند برخی و  است جسته بهره خود نفع به تروریسم انواع مقوله از همواره غرب
 با و. کند می دنبال را خود مقاصد برخی آن عاملین یا عامل چهره تخریب با آن از بعد ها مدت  و کند می زنی خود به دست خود سیاسی

  و کنند، می هدایت اند، خواسته که هدفی سمت به را خود مردم اذهان و جهان مردم اذهان ها مدت ای رسانه فضای گرفتن اختیار در
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 فاش یا تازه حقایق که  بعدها  و کند می درگیر شود، ثابت حقیقت تا را ها ذهن ها مدت تا و گذارد می عمیقی اثر معمولا اقداماتی چنین 
 است شده اشتباه که گویند می و شود

 :اقتصادی جنگ با آن افزایی هم و اقتصادی تروریسم

 ای ،رسانه فرهنگی تروریسم کنار در اقتصادی تروریسم
 آیند می حساب به مجرمانه عمل یک هرکدام ، وسایبری

. دهند می را مرکب جرم یک تشکیل ترکیبی صورت به و
 که ایران اسلامی جمهوری علیه شده اعمال ی ها تحریم

 مجرمانه عمل یک شود، می انجام جانبه یک صورت به
 حیات، حق و گیرد می را کشورمان توسعه جلوی  زیرا است
 عنوان به تحریم. کند می نقض را ایران ملت وتوسعه رفاه

 شود می جمع هم عوامل بقیه با ترکیبی اقتصادی تروریسم
 کشورها که معنا بدین. است جهانی نوع از تروریسم ویک

 صورت به خاص منطقه یک در خود یا و کنند می ترغیب را
 کنند می اتخاذ تروریسمی اقدام ایران علیه جمعی

 یخارج بُعد که ها ورسانه ها دانشگاه در و. کرد کار آن روی بیشتر باید است، وجدید نو ها ملت ذهن هنوزدر چون ، تروریسم از نوع این
 یک سمت به اتهام انگشت هم بعد و بمبگذاری یک را تروریسم صرفا که شود صحبت مقوله این درباره این از بیش دارند وفرامرزی

 اقدامات از هک داند نمی جایز واقعی مسلمان یک وقت هیچ که گفت بتوان صراحت به شاید.  نباشد آسیایی یا و آفریقایی حالا مسلمان
 نظریه و. تاس ازتروریسم نوعی هم جدید ونوع جهانی های تروریسم که کنند نمی مطرح اصلا را بحث این امروزه. کند استفاده تروریستی

 ددربُع به چه تروریسم با مقابله راهکارهای و روند نمی مدرن و جدید نوع های تروریسم وتحلیل تجزیه سراغ عمد، طور به هم پردازان
 اجتماعی ساختارهای و ها زیرساخت علیه اقدامی نوع هر که ۷۰ دهه های قطعنامه  خصوص ودر دهند، نمی ارائه جهانی بُعد در چه و ملی
 تروریسم گرفتار ایران اسلامی جمهوری  که وضعیتی در.  دهند نمی آگاهی و  است نیامده تروریسم عنوان به و دانسته ممنوع را جامعه یک
 ویا یردگ دست به ای اسلحه یکی که منتظربمانیم نباید دیگر ای، وماهواره فضایی های آوری فن و علم گسترش با و است، جدید نوع

 پدافند، ارشناسانک وسیله به باید و دارد پنهانی زوایای که است ای گسترده بحث تروریسم. است تروریسم این وبگوییم ببندد نارنجکی
 جدید روریسمت با مقابله راهکارهای از یکی اقتصادی تروریسم خصوص به تروریسم، با دررابطه  ما ملت آگاهی و گیرد قرار شناسایی مورد

 . است دشمن

 :اقتصادی پدافند
 هب بحران ایجاد از پس ایعده دارند، هابحران انکار در سعی ایعده. دارد وجود ویژه تکنیک چندین ها بحران با برخورد در کلی طور به

 مجموعه بر ملمشت پژوهی آینده. باشند بحران از پیش قدم یک تا کنند می سعی پژوهی آینده با نیز ایعده و هستند آن با مقابله دنبال
 ریزی برنامه و بالقوه های آینده تجسم به ثبات، یا و تغییر عوامل و الگوها منابع، تحلیل و تجزیه از بااستفاده که است علمی های تلاش
. یابد یم تولد «فردا» واقعیت ،«امروز( »نکردن تغییر یا) تغییرات دل از چگونه که کند می منعکس پژوهی آینده. پردازد می آنها برای

 بحرانی هرگونه با مقابله برای که را پویایی اقتصادی سازه یک تشکیل آید می بیرون پژوهی آینده دل از نوعی به که نیز مقاومتی اقتصاد
 . نماید می ضروری و الزامی است شده طراحی پیش از نسخه چندین

 
 تکشور و ملتی پوشیده نیسجنایات و پیمان شکنی های آمریکا در طول تاریخ بر هیچ 
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 :اقتصادی عظیم حرکت تحقق الزامات تقویت  اقتصادی، جنگ با مقابله جهت 

 اب خدا، برای را کار یعنی باشیم؛ داشته جهادی یروحیه گوناگون، بخشهای در ما اگر. است لازم جهادی یروحیه :جهادی روحیه(الف

 .رفت خواهد پیش حرکت این بلاشک - تکلیف اسقاط عنوان به فقط نه - دهیم انجام ناپذیرخستگی صورت به و جدیت

 یک راگ کند می کمک جامعه به و ملت به هم دنیائی امور در ما، جوانان تدین جامعه، تدین  :اقتصادی پیشرفت و معنویت( ب

 فعالیتهای یزمینه در اجتماعی، فعالیتهای یزمینه در علم، یزمینه در کنند؛ می تلاش افتدمی کار به آنها باشنداستعداد متدین جوانانش ملت
 .دارد مهمی بسیار نقش تدین، و معنویت یروحیه. است جور همین هم اقتصاد در. میکند پیشرفت کشور سیاسی،

 نای سراغ به و کنند همت باید همه که دارد وجود کشور در اصلی یمسئله یک اوقات از بسیاری در :سازی حاشیه از پرهیز(ج

 یمسئله یک شود، می بلند صدائی یک ایگوشه یک از بینیممی ناگهان اما باشد؛ این کشور کانونی یمسئله باید بروند؛ اصلی یمسئله
 یم حرکت دارد قطاری کاروانی، مهمی، مسافرت یک در که ماند می این مثل این. شود می آن متوجه ذهنها کنند، می درست ایحاشیه

 حیاناً ا بمانند، باز راه از بیابان، در ایحاشیه چیز یک به کنند مشغول را ذهنها ناگهان است؛ خاص ینقطه یک به رسیدن هدفش کند،
 مندند،هوش دارند، تحلیل قدرت خوشبختانه ما مردم. بیاید میان به نباید ایحاشیه مسائل. شود گرفته آنها از هم حرکت یادامه امکان

 قرار ومیعم افکار توجه کانون ایحاشیه مسائل شود توجه. کنند جدا اصلی مسائل از را ایحاشیه و فرعی مسائل توانند می هوشیارند؛
 .نگیرد

 انخودش مسئولینِ به مردم دارد، وجود مسئولین و مردم بین در و مردم میان در امروز که اتحادی این :ملی انسجام و اتحاد حفظ( د

 اقیب بایستی دارد، وجود وحدت و اتحاد مردم خود بین کنند، می همراهی آنها با کنند، می کمک آنها به دارند، اعتماد آنها به مندند،علاقه
 .شود تقویت روزروزبه و بماند

 8و 7و 6شماره های  برگرفته از ماهنامه تحلیلی،ترویجی و گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادی کشور

 تهیه و تنظیم: شمسعلی محمودیان )کارشناس پدافند غیرعامل(
 

 امنیت و توسعه پایدار شهری پدافند غیر عامل،

 .ساخت میسر عامل پدافند غیر اصول کارگیری به و دفاع قابل فضاهای ساخت و استقرار با توان می را پایدار توسعۀ و امنیت به رسیدن

 به پرداختن ضرورت است تر توجه قابل اهمیتی دارای اما است؛ شهر یک در امنیت وضعیت و شرایط از متأثر چه اگر امنیت احساس مقولۀ

 و امنیت و توسعه مفاهیم .است ناپذیر ،اجتناب توسعه و امنیت میان متقابل وابستگی که نماید می مهم آنجایی از شهری تامنی موضوع

 :که رساند می نتیجه این به را ما ها آن بین رابطۀ تعریف
 ضریب افزایش باعث فناوری،  فرهنگی  اجتماعی اقتصادی، مسایل در کشور یک عقب ماندگی بنابراین است؛ امنیت مولد توسعه، .1

 مقدمۀ کشور، یک ملّی قدرت افزایش و توسعه که این ضمن .شود می ملّی امنیت تهدید به منجر شرایطی در و کشور آسیب پذیری

 بود؛ خواهد آن ملّی امنیت تأمین

 گیرد. می شکل امنیت، بستر در تنها توسعه که معنا بدین است؛ توسعه بسترساز امنیت، .5
 شهری پایدار توسعۀ اساس بر شهری امنیت مدیریت که گرفت نتیجه توان می شهری، امنیت مقولۀ بودن بعدی چند و ماهیت به توجه با

 طلبد. می را موجود وضعیت از فراتر و نگر جانبه همه و واحد جامع، مدیریتی
 و بالندگی با توأم شهروندان زندگی تداوم که طوری گیرد؛ یم قرار محور شهری فضای در انسان، زندگی کیفیت شهری، پایدار توسعۀ در

 .نرسد ی آسیب شهری محیط پایداری به و باشد اجتماعی رفاه
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 شهروندان امنیت تأمین و شهرها امنیت حفظ تا گرفته مرزها امنیت تأمین حفظ از است، امنیت تأمین بحث ها، حکومت کارکرد ترین اصلی 

 شود می محسوب ها آن وظایف ترین مهم از که

 عامل غیر پدافند ریزی برنامه منظر از پذیر تهدید های کاربری استقرار ملاحظات و ضوابط

 و...( ها پادگان پتروشیمی، )کارخانجات، اقتصادی – دفاعی تأسیسات سایت انتخاب ضوابط

 قرار دشمن دید معرض در راحتی به که جاهایی و ها دره داخل ها، کوه پناه در تأسیسات

 شوند. ایجاد نباشد، میسر سهولت به آنها سوی به شدن نزدیک و نگیرد
 راهآهن خطوط ها، فرودگاه ها، راه شبکۀ شامل ها، دسترسی و زیربنایی عوامل به توجه

 شوند ایجاد ای گونه به تأسیسات و است برخوردار مکانیابی در زیادی بسیار اهمیت از  ...و

 از و باشند داشته را (...و شهری )کوهستانی، طبیعی محیط با هماهنگی و همرنگی که

  شود. استفاده طبیعی عوارض

 آب های خانه تصفیۀ برق، های نیروگاه نظیر شهری، تجهیزات و تأسیسات مکان یابی در

 به مطالب توجه با .است ضروریات از و...( انبارها ها، )پادگان پرخطر های کاربری دیگر و مسکونی مناطق از مناسب فاصلۀ داشتن  ...و

 پوشش( اختفاء، )استتار، نماید کور به استقرار نسبت را دشمن دید :باشد زیر شرایط کنندة برآورده باید دفاعی، های مجموعه احداث فوق،

 قرار دشمن های سلاح هدف راحتی به ،درست تشخیص صورت در )فریب( مشکل باشد دشمن برای آن درست تشخیص رؤیت، صورت در

 (.استحکام)ببینند آسیب کمتر یا ندیده آسیب گرفتن، قرار هدف در صورت )پراکندگی(، نگیرد

 ضوابط پدافندی کاربری مسکونی
 مطلوبی حد از جمعیت وتوزیع پراکنش باید شهری، مراکز در ها انسان امنیت حفظ و ها بحران با مقابله برای که است این است مسلم آنچه

 مسکونی های کاربری مکانیابی در تمهیداتی باید لذا شود؛ متحمل را جانی و مالی آسیب ترین کم بحرانی مواقع در بتواند تا باشد برخوردار

 :گردد ارائه مخاطرات این با مقابله برای شهری محیط در
 در مسکونی کاربری ازجانمایی و شناسایی تهدیدات لحاظ از شهر حساس نقاط نقشۀ باید شهری اراضی کاربری نقشۀ تهیۀ از قبل .1

 پناهگاه ساختن واحد، 4 بالای های ساختمان در که نظر باشد مد ساختمانی، های پروانه صدور در همچنین .گردد جلوگیری نقاط این

 گیرد. صورت دولت مالی با همکاری باید پناهگاه ساختن البته .باشد اجباری
 تمرکز و ها ساختمان چنین همجواری هم و دهد می افزایش را محیط هدفگیری امکان محدوده، یک در ...و ها سرمایه افراد، تمرکز .5

 نکات این مسکونی مکانیابی در باید پس گردد؛ می جانبی آنها تأثیرات و خطرپذیری افزایش سبب فشرده، محوطۀ یک در ها آن

 گیرد. قرار نظر مد
 شود می توصیه و یابد ایمنی افزایش ضریب تا باشد منظم و متمرکز غیر صورت به که است بهتر مسکونی محیط کلی طراحی در .۲

 ساختمان ارتفاع سوم یک با برابر آوار ریزش خطر برای کاهش مسکونی های ساختمان از دسترسی مسیرهای ایمنی فاصلۀ حداقل

 باشد.

 ضوابط پدافندی کاربری بهداشتی درمانی
 این برای .شوند می متحمل زیادی جانی و اقتصادی صدمات رفته، بین از بحران بروز اثر در ما کشور جمعیت از تعدادی چندگاهی از هر

 اینگونه از مناسب فاصلۀ رعایت و متضاد و متعارض های دیگرکاربری با آن شدن جوار هم از جلوگیری و درمانی کاربری جانمایی ، منظو

 تا پذیری آسیب از و داده ارائه را بهتری رسانی خدمات جنگ، زمان در هم و نماید کمک کاربری دوام و حفظ به هم تواند می ها، کاربری

 :شود طراحی شهری پدافند معیارهای و اصول به توجه با باید بیمارستان مکان .بکاهد ای ملاحظه قابل حد
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 همچنین، .باشد عادی برابرشرایط دو حداقل اورژانس، شرایط در بیماران پذیرش ظرفیت افزایش جهت کافی، تجهیزات از برخورداری .1 

 .است ضروری ...و اورژانسی تجهیزات برای امن انبارهای ساخت

 با البته .باشند شده آماده بحرانی مواقع در استفاده برای بیمارستان اطراف باز فضاهای و گردند مکانیابی وسیع، فضای یک در باید .5

 برای امدادی چادر همچنین .کرد استفاده بیمارستان عنوان به بحرانی مواقع در شهری باز فضاهای از توان می دقیق، طراحی یک

 .باشد موجود همواره بیماران اضطراری کردن بستری

 و کنند پیدا دسترسی بیمارستان به بتوانند سهولت به امدادی وسایل و افراد که باشد نحوی به باید بیمارستان به منتهی معبر عرض .۲
 بیمارستان های بخش کلیه سریع و آسان دسترسی و مناسب های خروجی های راه شامل ، اضطراری موارد در سریع تخلیۀ امکان

 .باشد داشته وجود ... و خروجی راه به
و  ر)منبع:  پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری با تاکید بر کاربرهای تهدید پذیر کلانشهر تبریز از منظر جنگ، دکتر کریم حسین زاده دلی

 (1-50، صص 01، زمستان 2دیگران، مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 
 

 رویدادهای مهم خبریعناوین 

 برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید 

 در کرمان   H1N1احتمال افزایش شیوع آنفلولانزا دستمال های مرطوب آلوده به ماده مخدر است؟ 

 :نمره امنیتی اپلیکیشن های چت در کرمان   H1N1احتمال افزایش شیوع آنفلولانزا

 اسید شبکه های خطرناک و ناامن را بشن
 

 

 سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل

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

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

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

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

  فتاپلیس http://www.cyberpolice.ir/ 
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