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دانم که از این لبیک ی خود میاینجانب وظیفه

عمومی به فراخوان نظام اسلامی سپاسگزاری کنم و 

ی پاداش و هدایت الهی برای مردمی که این جمعه

 .پر کار و پر شکوه را آفریدند مسألت نمایم
 1991مقام معظم رهبری بعد از انتخابات سال بیانات 

 

  ا!ایران به دنبال توجیه شرعی حمله به آمریک: مدعی شد« جیمز وولسی»
سازی برای توجیه شرعی حمله با مدعی شد ایران درحال زمینه« جیمز وولسی»

بمبی الکترومغناطیسی به آمریکاست که که کل مردم آمریکا را طی یک سال پس 
  .حمله خواهد کشتاز این 

در جدیدترین   (CIA) ای.آی.رئیس سابق سازمان سی به گزارش افکارخبر،
گفتگوی خود با پایگاه خبری بلیز ادعا کرد که علائمی مبنی بر تمایل ایران برای 

 James) حمله با بمب الکترومغناطیسی به آمریکا وجود دارد. جیمز ولسی

Woolsey)  ای دست یابد،اگر ایران به سلاح هسته در سخنانی اظهار داشت که 
مب ب پرتاب مسیر در که هستند نوعی از آنها جدید هایماهواره. بود خواهد الکترومغناطیسی بمب با آمریکا به گاه آماده حملهآن

 .«شوندالکترومغناطیسی مورد استفاده واقع می
ا سازی برای توجیه دینی جهت حمله بمدعی شد که ایران در حال زمینه در گفتگو با این پایگاه خبری« ای.آی.سی»رییس سابق سازمان 

در ایران به چاپ رسید که « پدافند غیرعامل»، کتابی تحت عنوان 0202در سال »بمب الکترومغناطیسی علیه آمریکاست. وی اظهار داشت: 
 .می پرداخته شده بوددر بخشی از آن به موضوع سازگاری حمله با بمب الکترومغناطیسی با قوانین اسلا

دهند کنند و شبکه سراسری برق را مورد آسیب قرار میصورت غیرمستقیم عمل میهای الکترونیکی همه بهبمب»جیمز ولسی ادامه داد: 
شوند و آنگاه شاهد مرگ عملا غیرفعال می -رسانی، و تجاریهای غذایی، آبمثل زیرساخت-زیرساخت دیگر کشور  01که در این صورت 

 
 استانداری آذربایجان شرقی

 اداره کل پدافند غیرعامل
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 .«ها نفر در اثر گرسنگی، تشنگی، و قحطی خواهیم بودمیلیون 
های ارتباطی موبایل و بمب الکترومغناطیسی تمامی شبکه»وی افزود: 

اینترنت را از کار خواهد انداخت. کمیسیون تحقیق در مورد بمب 
الکترومغناطیسی در کنگره، اعلام کرده که کل مردم آمریکا در یک سال 

مله با بمب الکترومغناطیسی، خواهند مرد. نفرت ایران از ابتدایی پس از ح
ه تواند هر آیینه بآمریکا و چه بسا غیرمعقولانه عمل کردن این کشور می

درصد از مردم کشور ما در اثر آن بمیرند. ما قادر  02ای بدل گردد که فاجعه
بت سنخواهیم بود که افکار سنتی و سرسختانه برخی از سردمداران ایران را ن

ما  روند وها اعتقاد دارند که آنها به بهشت میبه خود تغییر دهیم. ایرانی
خواهد بپذیرد که ما هم توانایی اقدام جهنمی هستیم. ایران، ظاهرا نمی

 .توانیم در صورت حمله آنها، ضربه بزرگی به آن کشور وارد سازیمجویانه سنگین را داریم و میتلافی
هراسی تعریف کرد؛ به ویژه در این ایام که نامزدهای ریاست را باید در راستای پروژه ایران «ای.آی.سی» سازمان سابق رئیس این اظهارات

ه به ایران هستند و از ایران های خود در حال حملخواه و دموکرات در سخنرانیآمریکا از هر دو حزب جمهوری 0202جمهوری انتخابات 
 .کشندآمریکا به تصویر می هره کشور تروریستی برای مردمچیک 

 منبع: افکار خبر
 

 اصول اولیه امنیت اطلاعات برای شرکت ها و سازمان های کوچک

 خلاصه ای از کتاب اصول اولیه امنیت اطلاعات برای شرکت ها و سازمان های کوچک، 
 0902مولفان: مسعود براری، فائزه اصدقی، ناشر: انتشارات اندیکا، چاپ اول، 

 از سیستم و امنیت اول: توصیه های ضروری در خصوص حفاظتقسمت 

 اطلاعات
اولین گام ها در خصوص برقراری امنیت اطلاعات در یک سازمان یا شرکت مورد توجه 

 قرار می گیرد.
 کنترل دسترسی فیزیکی به کامپیوتر و اجزای شبکه -1-1

 کی داشته یزیاجازه ندهید افراد غیرمجاز به سیستم شرکت یا سازمان دسترسی ف
باشند. )راه حل: قفل کردن لپ تاب زمانی که از آن استفاده نمی کنید ، قرار 

 دادن جهت صفحه نمایش بطوریکه از هیچ سمتی دیده نشود.(

 سیستم به که یکسان کلیه از باید شبکه و سیستم به دسترسی کنترل منظور به 
ودن در مراقب بباشید )کنترل دسترسی شامل  اگاه دارند دسترسی شبکه یا

 مورد داشتن پرسنل تعمیرکار یا شبکه می شود(.

 اافزاره جاسوس ها، ویروس های آسیب برابر در سیستم اطلاعات از حفاظت -1-2

 مخرب کدهای سایر و

 ،ویروس آنتی روزرسانی به و استفاده نصب 
 (است مهم خانگی های سیستم از محافظت)خودکار صورت به ویروس آنتی افزار نرم روزرسانی به تنظیم. 
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 سازمان استفاده مورد های برنامه و عامل سیستم برای امنیتی های وصله و ها رسانی روز به آخرین از استفاده -1-9 

 .باشد خودکار و فعال حالت در روزرسانی به قابلیت و شده روزرسانی به جدید کامپیوترهای های عامل سیستم باید 
 کارکنان از یک هر برای جداگانه کاربری های حساب ساخت -1-1

برای هر یک از کاربران حساب های کاربری جدا بسازید و یک رمز عبور مناسب اختصاص دهید.یک رمز عبور شامل حداقل هشت کاراکتر 
های . رمزمتشکل از اعداد، حروف و کاراکترهای خاص است. همه کدهای آسیب رسان برای اجرا نیاز به حق دسترسی مدیر سیستم را دارند

 عبور باید در بازه های زمانی مناسب عوض شود.
 محدود کردن دسترسی کارکنان به داده ها، اطلاعات و نصب نرم افزارها -1-5

باید از روش های مناسب در حفاظت از اطلاعات استفاده کرد مانند ندادن حق دسترسی به همه کاربران برای دسترسی به اطلاعات، ندادن 
ه همه سیستم ها به هر کارمند. برای تمام کارمندان باید حق دسترسی فقط به سیستم مورد استفاده آنها و داده هایی که اجازه دسترسی ب

 برای انجام کار به ان نیاز دارند داده شود.
 ان سازمانآموزش اصول اولیه امنیت به کارکن -1-6

د باید آموزش چگونگی حفاظت از اطلاعات را فرا بگیرند. باید از سیاست کارمندانی که از برنامه های حاوی اطلاعات حساس استفاده می کنن
 یهای امنیتی سازمان آگاه شوند و انتظارات سازمان از آنها برای محافظت اطلاعات باید بیان شود و باید دوره های لازم در مورد سیاست ها

 سازمان را ببینید.
 شیوه های توصیه شده در استخدام پرسنل -1-7

تاییدیه مدرک، تاریخ، زمان فارغ التحصیلی و معدل را بخواهید.  -0باید گذشته کیفری شخص بررسی شود.  -0ستخدام نیروی جدید در ا
 بررسی سوابق دستگیری، بازداشت و تحقیق از محل سکونت فرد و تحقیق از محل کار سابق فرد مهم است.

 طلاعات کمک بگیریدجع به امنیت اچگونه می توانید در هنگام نیاز را -1-8

هنگامی که نیاز به کمک دارید باید از متخصص آن کمک بگیرید. باید لیستی از خدمات دهندگان در زمینه های فوق داشته و در مورد 
 سابقه شرکت تحقیق کرده باشید.

 ها و اطلاعات مهم شرکت یا سازمانایجاد نسخه پشتیبان از داده  -1-9

، پایگاه های داده، فایل های  word, excelباید از تمام داده های موجود در سیستم های سازمانتان یک نسخه پشتیبان تهیه کنید) 
(. در صورت از بین رفتن سیستم و یا حالت های دیگر می توان از نسخه پشتیبان بهره برد. عملیات پشتیبان گیری باید به صورت مالی،...

نجام شود. از داده ها به صورت هفتگی پشتیبان گیری شود و فایل ها در هارد دیسک دیگری نگهداری شوند. این منظم و خودکار ا
 هفته پشتیبان را داشته باشد و برای اطمینان از درستی به صورت ماهانه تست شود. 20هارددیسک باید حداقل فضایی برای ذخیره 

 نه و خودکار از سیستم های سازمان گرفته و در مکانی خارج از اداره در محل بهتر است یک نسخه پشتیبان کامل به صورت ماها
 امنی نگهداری شود. )آتش سوزی..(

  گیگا بایت است. برای پیکربندی  0222اگر به صورت دستی پشتیبان بگیرید یک راه حل استفاده از یک هارد قابل حمل با ظرفیت
اختصاص داد. در پوشه، دو پوشه یکی برای ماه های زوج و دیگری برای ماه های این هارد می توان برای هر کامپیوتر پوشه ای 

 فرد اختصاص دهید.

 .انجام پشتیبان گیری ماهانه برای هر یک از کامپیوترهای سازمان مهم است 

 چگونگی از رده خارج کردن کامپیوترهای قدیمی و رسانه ها -1-11
آن را  Platter، باید هارددیسک آن را برداشته و آن را از بین ببرید. برای از بین بردن کامل هارد دیسک باید در حین از رده خارج کردن یک کامپیوتر قدیمی

 جدا کرده و هارددیسک را با چکش منهدم کنید. از بین بردن اتصالات و قطعات الکترونیکی بخشی از پروژه انهدام هارددیسک می باشد.
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  ص حفاظت از اطلاعات در ارتباط با شبکه و اینترنتتوصیه های ضروری در خصو –قسمت دوم  

 ای اتصال به اینترنتایجاد امنیت بر -2-1

برای دسترسی به اینترنت توسط شبکه های با پهنای باند بالا، نصب و فعال نگه داشتن یک فایروال سخت افزاری بین شبکه داخلی و 
ابزارها باید رمز عبور مدیریتی آنها به طور منظم تغییر یابد. رمزهای عبور پیش  اینترنت بسیار مهم می باشد. بعد از نصب و پیکربندی این

 فرض را به راحتی می توان حدس زد.

 تمامی سیستم های شرکت یا سازمان نصب و فعال کردن فایروال نرم افزاری بر روی -2-2

  قرار داده شده است. باید مطمئن باشید که فایروال، اگر از سیستم عامل های مایکروسافت استفاده می کنید در آنها یک فایروال
 فعال و دردسترس است.

 .در هنگام استفاده از سیستم عامل های تجاری دیگر، اطمینان حاصل کنید که فایروال به طورکامل بر روی آن نصب و فعال است 
  فایروال سخت افزاری برای محافظت از شبکه نصب فایروال نرم افزاری بر روی هر کامپیوتر الزامی است، حتی زمانی که از یک

استفاده می کنید. اگر فایروال سخت افزاری و دیواره آتش سیستم توسط هکر به خطر بیفتد با استفاده از فایروال نرم افزاری می 
 توان امنیت را در سیستم بالا برد.

 کردن دسترسی به شبکه های بی سیم امن -2-9

 Service Set Identifier می کنید، نقطه دسترسی را به نحوی تنظیم کنید که سرویس تنظیم شناسهاگر از شبکه بی سیم استفاده 

(SSID)  خود را پخش عمومی نکنید. رمز پیش فرض دستگاه را تغییر دهید. از یک شیوه رمزنگاری قوی استفاده کنید. شیوه رمزنگاری
 به دلیل ضعف امنیتی استفاده نکنید. WEPشبکه بی سیم از است. برای رمزنگاری ترافیک  WPA-2رایج در شبکه بی سیم 

 های درخواست کننده اطلاعات حساس نگرانی های امنیتی در مورد پیوست های ایمیل و ایمیل -2-1

اه ر ایمیل های سازمان یا شخصی که دارای پیوست هستند را جز حالتی که به شخص ارسال کننده اعتماد ندارید باز نکنید. از رایج ترین
های انتقال جاسوس افزارها و کدهای مخرب از طریق پیوست های ایمیل است. بهترین کار تماس با فرد ارسال کننده ایمیل و اطمینان از 
صحت ایمیل دریافتی و کسب اطلاعاتی راجع به پیوست ایمیل و موضوع آنست. ایمیل هایی را که خواستار اطلاعات مهم شخصی و مالیتان 

 دیده بگیرید چون هیچ سازمان یا شرکتی اطلاعات مهم را از طریق ایمیل درخواست نمی کنند.هستند را نا

 پیام های فوری و رسانه های عمومینگرانی های امنیتی در مورد ایمیل های حاوی لینک به صفحات وب،  -2-5
ک هستند کلیک نکنید. هنگامیکه بر روی این لین در هنگام استفاده از ایمیل های شخصی یا سازمان، بر روی لینک هایی که در ایمیل ها

ها کلیک می شود برنامه های مخرب بر روی کامپیوتر کاربر نصب می شوند به همین علت کلیک کردن این لینک ها تایید نمی شود. 
اده شده در بر لینک نشان داشاره گر ماوس را بر روی لینک نگهدارید و به پائین پنجره مرورگر نگاه کنید تا مطمئن شوید این لینک برا

 توضیحات پیغام باشد. ) اشاره گر ماوس هنگامیکه روی یک لینک فعال قرار گیرد از شکل فلش به یک دست کوچک تغییر می کند(.

 و حیله های هکرها POP UP WINDOWSنگرانی های امنیتی در مورد صفحاتی که به صورت خودکار بالا می آیند  -2-6

جواب مثبت دهید. بسیاری از پنجره ها که  POP-UPرنت متصل می شوید، نباید به تمامی درخواست های پنجره های هنگامی که به اینت
به صورت خودکار بالا می آیند تلاش می کنند تا شخص را فریب دهند تا روی دکمه تایید کلیک کند تا نرم افزارهای جاسوسی و سایر 

 شود.کدهای مخرب دانلود شده در رایانتان نصب 
های آلوده با برچسب های جذاب در اماکن عمومی می کنند تا افراد کنجکاو آنها را بگیرند و به سیستم محل  USBهکرها اقدام به پخش 

را به کامپیوتر سازمان یا شرکت متصل کنند و یا از آنها هم در خانه و هم در محل کار استفاده  USBکار خود وصل کنند. کارکنان نباید 
در رایانه های سازمان است تا از نصب برنامه های مخرب بر  USBبرای پورت  ”Auto run“هترین راه غیرفعال کردن ویژگی کنند. ب
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 روی سیستم جلوگیری شود. 

 کداری الکترونیکی با امنیت بیشترانجام تجارت الکترونیکی یا بان -2-7

ن امنیت توسط یک قفل کوچک در گوشه سمت راست پایین پنجره مرورگر تجارت آنلاین باید با استفاده از مرورگرهای امن انجام شود. ای
 وب قابل مشاهده است.

مرورگر  Historyبعد از تجارت آنلاین باید کش مرورگر خود را پاک کنید. این کار شامل حذف کلیه فایل های موقت اینترنت، کوکی ها و 
 سیستم موجود نیست که توسط هکرها و یا برنامه مخرب به سرقت برود. است. اگر سیستم به خطر افتد اطلاعات مهمی بر روی مرورگر

 ات امنیتی برای گشت و گذار در وبملاحظ -2-8

نباید در وب با استفاده از حساب کاربری که دارای دسترسی مدیریتی است گشت چرا که هر کد مخربی که در سراسر اینترنت پخش است 
 برای استفاده و گشت در اینترنت است. ”Guest“اه حل: استفاده از یک حساب کاربری محدود می تواند در کامپیوترتان نصب شود. ر

 ادامه دارد...

 پدافند غیرعامل استانداری کل هرکارشناس آموزش و پژوهش ادا –لیدا رسول اهری تهیه و تنطیم: 
 

 

  رعاملیپدافند غ یو برق یکیمکان ساتیتاس یبررس
 (زیتبر یمرکز: کتابخانه ی)نمونه مورد

، 7، آرش ولیزاده6، جواد قسمی5، یعقوب علی زاده4، ناصر پیامی 3، محمد برزگر2، انیسه صابر قراملکی1پورزنگبار  یعل

 2 ، سعید جوهری8غلامرضا علی پور

 کارشناس ارشد مهندسی عمران و مدرس پدافند غیرعامل -1

 )ص(کارشناس مهندسی معماری، موسسه آموزش عالی نبی اکرم  -2

 کیو مکان عیصنا یدانشکده مهندس ن،یواحد قزو ،یدانشگاه آزاد اسلامدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،  -3

 کیو مکان عیصنا یدانشکده مهندس ن،یواحد قزو ،یدانشگاه آزاد اسلامکارشناس ارشد مهندسی صنایع،  -4

 تهران جنوبواحد  ،یدانشگاه آزاد اسلامدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،  -5

 کارشناس مهندسی صنایع، شرکت سازه هیدرولیک آذر پایا-6

 کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صوفیان-7

 کارشناس مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز-8

 چکیده

 ینیب شیو پ یمستحکم ساز ،یساز منیملاحظات ا رمسلحانه،یاز اقدامات غ یبه مجمـوعه ا رعاملیعمران، پدافند غ یمهندس دیاز د
و تدوام  یمل یداریپا شیو افزا ساتیتاس ،یانسان یروین یریپذ بیشود که باعث کاهش آس یبحران  اطلاق م تیریمد لیتسه های سامانه

 یموقت و دائم بیمعا نیمجدد شوند. همچن یو انفجارها هیخطرات ثانو جادیتوانند منشا ا یپرخطر م ساتیتاس[. 0شود] یها م تیفعال
بر  یو برق یکیمکان ساتیدر مورد تاس رعاملیمطالعه ابتدا الزامات پدافند غ نیها شوند. در ا تیتواند باعث عدم تدوام فعال یم ساتیتاس
 زیتبر یالزامات در کتابخانه مرکز نیا تیرعا زانیشده است و سپس م انی[ ب4ساختمان و مباحث مربوطه ] یمقررات مل 00مبحث  یمبنا

رغم  یعل دهد یمطالعه نشان م نیا جی[. نتا0قرار گرفته است] یمورد بررس ز،یشهر تبر تیمهم و با اهم یاز سازه ها یکی، به عنوان 
 نشده است.  تین مرکز رعایالزامات  در ا نیا ز،یتبر یکتابخانه مرکز ژهیو تیاهم
 یریپذ بیآس ،یملاحظات عمران ز،یتبر یکتابخانه مرکز رعامل،یغپدافند  های کلیدی:واژه
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 مقدمه  -1 
ارتبط  بحران، کنترل نحوه تیریمد لیتسه ،یها و خدمت رسان تیباعث تدوام فعال یو برق یکیمکان ساتیتاس رعامل،یپدافند غ دیاز د

 یر طبقه بندو کم خط  نیخطرآفر ساتیبه دو دسته تاس ساتیتاس ی.  در حالت کلشودیو ... م یارتباط یها ستمیمختلف با س یقسمت ها
در  نکهی[. با توجه به ا0خواهد شد] هیخطرات ثانو جادیآنها منجر به ا یشود که خراب یاطلاق م تیسایبه تاس نیآفرخطر ساتیشوند. تاس یم
و... نقش  قیرو اطفا ح قیاعلام حر یها ستمیس ،یو ارتباط یمخابرات ستمیس ،ییو روشنا هیتهو ،یشیسرما-یشیگرما ستمیمرکز س کی

و  یارآمدتواند باعث ناک یم یو برق یکیمکان ساتیالزامات مربوط به تاس تیدارند وعدم رعا کزآن مر تیدر تدوام فعال یکننده ا نییتع
 نیا تید لذا رعامن شوتوسط دش یساتیمراکز تاس نیباعث سوء استفاده و انهدام ا یمختلف و حت یها ستمیمراکز و س نهیتوقف عملکرد به

 یاعم از ژنراتور، ترانس برق، موتورخانه و دستگاهها یکیو مکان یبرق ساتیتاس زمرک نیبرخوردار است. در ا یا ژهیو تیالزامات از اهم
و  سالن مطالعه و ساختمان ییکنترل برق و  روشنا یمدارها ،یآتش نشان ریآب، ش رهیمخزن ذخ ش،یو گرما شیسرما یدستگاهها ه،یتهو
 رهیساختمان قرار داده شده است که شامل مخزن ذخ نیریز هدر طبق اتیدر دو قسمت قرار داده شده اند. قسمت اول تاس ساتیتاس ریسا

 لییزن گازور، مخامانند ژنراتو یساتیسالن مطالعه است. تاس ییو مدار کنترل روشنا یآتش نشان ساتیتاس ش،یو گرما هیتهو یآب، دستگاهها
 کتابخانه است. یاز ساختمان اصل یقرار دارند که جدا یو ترانس برق در ساختمان

ستگاه . دردیگ یآب شرب مورد استفاده قرار م نیتام یکتابخانه، مخزن آب برا یانجام شده و نظر کارشناس فن یها یتوجه به بررس با
برق  نیمتا یشود. برا یآنها استفاده م هیتغذ یبرا لییکنند و در مواقع لزوم از مخازن گازو یکار م یبا گاز شهر شیو سرما شیگرما یها

 نیتام یشود. برا یاستفاده م لییآن از گازو یبکار انداز یبوده و  برا کیعملکرد اتومات یشود که دارا یاستفاده م راتوراز ژن یاضطرار
 یستیبا یبرق و یکیمکان ساتیتاس رعامل،یشود. بر طبق الزامات پدافند غ یاستفاده ممختلف از ترانس برق  یقسمت ها ازیبـــرق مورد ن

 یابیمکان  زات،یتجه یرا در مواقع خطر داشته باشند: پراکندگ یبهره ور نیشتریو ب بیآس نیتا بتوانند کمتر دباشن ریز یژگیو 2 یدارا
 تیرعا زانیبر آن است که م یقسمت سع نیمقاوم در برابر بار انفجار. در ا زاتیتجه ت،یو استمرار فعال یریپذ ریتعم ،یساز یمناسب، مواز

 شوند. یبررس زیتبر یکتابخانه مرکز ساتیدر مورد تاس راز اصول فوق به صورت مختص کیهر 

 پراکندگی تجهیزات -2
مرکز  نیا  ریپذ بیو آس یاساس ساتی[. متمرکز بودن تاس9]ندیگو یخاص را پراکندگ تیموقع کیدر  ساتینامتمرکز کردن سازه ها و تاس

 یکیمکان اتسیتاس یمرکز اصل پراکندگ نیمسئله است که در ا نیاز ا یساختمان حاک کیدر  لیمانند ژنراتور، ترانس برق، مخازن گازوئ
 نشده است. تهدر نظر گرف یو برق

 مکان یابی مناسب -9
ه، فاصله همچون شکل منطق یمختلف یکه پارامترها یبه طور یکاربر کیاستقرار  یمناسب برا تیعبارت است از انتخاب موقع یابیمکان 
 نیا ساتیتاس یریقرار گ تی[. موقع2داشته باشد] ریآن تاث افتنیمختلف در  های و ... با وزن یتیفاصله از مراکز جمع ،یاصل های از راه

مانند ترانس  یاساس ساتین باشند در طبقه همکف قرار دارند و تاسدر عمق ساختما نکهیا یبه جا شیگرما ساتیکه تاس یامرکز )به گونه 
قرار گرفتن  نی((، همچن 0از آنها نشده است )شکل یمحافظت اساس چگونهیقرار دارند و عملا ه یاصل ابانیبرق و ژنراتور در مجاورت خ

ت که مکان مطلب اس نیبرابر آن را دارند نشان دهنده ا نیچند دیتشد تیکه در مواقع بروز حادثه قابل گریکدیخطرناک در کنار  ساتیتاس
مرکز  نیا ساتیباشد. علاوه بر موارد فوق، تاس یم ریپذ بیبوده و بشدت آس رعاملیبا اهداف و اصول دفاع غ ریکاملا مغا ساتیتاس نیا یابی

 ده است.ساختمان در نظر گرفته نش نیا یفا برااعم از پوشش، استتار و تخت یاقدام پدافند چگونهیو ه ستندین یمناسب یابیمکان  یدارا
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 ابانیدر مجاورت خ ساتیاتاق تاس-زیتبر یکتابخانه مرکز ساتینامناسب قسمت تاس یابی. مکان 1شکل

 موازی سازی تاسیسات -1
وجود داشته  یاضطرار طیدر شرا یبانیپشت ستمیمفهوم است که همواره س نیبه ا ساتیتاس یساز یمواز رعاملیبر طبق مباحث پدافند غ

 یدستگاهها هیغذت یاستفاده کرد. برا یبرق اضطرار دیتول یتوان از ژنراتور برا یمرکز م نیشود. در مورد ا یاصل ستمیس نیگزیباشد که جا
 یمواز نه،یزم نیرسد در ا یبه نظر م نیاستفاده کرد. بنابرا لیاز مخازن گازوئ ،یتوان در هنگام قطع گاز شهر یم زین یشیو سرما یشیگرما
  شده است. تیتا حد امکان رعا ساتیتاس یساز

 تیو استمرار فعال یریپذ ریتعم -5
وده و در صورت ب ریپذ بینامناسب عمدتا آس یابیو مکان  لیدر مجاورت مخازن گازوئ یریقرارگ لیمرکز به دل نیاستفاده شده در ا ساتیتاس

 یرهایشت شاز ن یریجلوگ یمرکز برا نینمونه در ا ی. براستین ریسخت و عملا امکان پذ اریآنها بس تیو استمرار فعال ریبروز حادثه تعم
امر استمرار  نیاز مدار خارج  شده است تا هنگام بروز حادثه فعال شود که قطعا ا ستمیس نیسال قبل است ا نیکه مربوط به چند یآتش نشان

نابسامان است،  یتیوضع یسالن مطالعه دارا ییمربوط به روشنا ید. تابلو برق هارا با مشکل مواجه خواهد کر قیاطفا حر ستمیس نیا تیفعال
وجود تابلو  نی(. با ا0قسمت اتفاق افتاده است )شکل  نیدر ا زین یمرکز، برق گرفتگ نیاظهارات کارشناسان مربوطه ا بقکه ط یبه گونه ا

عملکرد مناسب  رعامل،ی(. بر طبق ملاحظات پدافند غ0باشد )شکل  یلازم م یاستانداردها یآلمان است دارا دیژنراتور که تول زلیبرق د
 یاتفاق نیمرکز چن نیدر ا یشده باشد ول هیدور از ژنراتور و به صورت مدفون تعب یکه به اندازه کاف ودش یحاصل م یمخازن سوخت زمان

  رخ نداده است.

  
 ژنراتور زلیسالن مطالعه، تابلو برق استاندارد د ییمربوط به روشنا راستانداردیتابلو برق غ -2شکل
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 مقاوم در برابر انفجار زاتیتجه -6 
 بیآس تیقابل یحت و رندیپذ بیهستند که بشدت در مقابل بار انفجار آس یمتر یسانت 02 یآجر وارید ساتیتاس نیمحافظت کننده ا یها ستمیس

سقف  و یآجر یوارهایکند د یم دیمرکز را تهد نیمهم ا  ساتیکه تاس ییدهایاز تهد یکیرا دارند لذا  در صورت بروز انفجار  ساتیبه تاس یرسان
 ستمیس یدارا یمرکز، تنها مخزن نسخ خط نیا یاز کل فضا (9اند )شکل  در نظر گرفته شده ساتیتاس نیمحافظت از ا یاست که برا یطاق ضرب
بخش  ریدر قسمت سالن مطالعه، مخزن کتاب ها و سا قیاطفا حر ستمیس چیه یزدر صورت وقوع انفجار و آتش سو نیباشد، بنابرا یم قیاطفا حر

نشده  تیرعا عاملریاز الزامات پدافند غ کی چیه زیتبر یکتابخانه مرکز یو برق یکیمکان ساتیتاس یشده برا انی. با توجه به مطالب بردها وجود ندا
 است. بیکاهش آس یفاقد مولفه ها سات،یتاس بیو تخر یاحتمال یمرکز در برابر انفجارها نیاست و لذا ا

  
 زیتبر یمهم و حساس کتابخانه مرکز ساتیو سقف محافظت کننده تاس وارهای. د9شکل

 نتیجه گیری و جمع بندی -7
و کاهش  ساتیسازه ها و تاس یریپذ بیباعث کاهش آس یو شهرساز یعمران، معمار یمهندس دیاز د رعاملیالزامات پدافند غ تیرعا

مطالعه  نیبرخوردار است. در ا یا ژهیو تیساختمان از اهم یمقررات مل 00الزامات و مبحث  نیبا ا ییآشنا نیشود. بنابرا یم یتلفات انسان
 شد. یبررس زیتبر یاصول در پروژه کتابخانه مرکز نیانطباق ا زانیفوق، م یها نهیدر زم رعاملیالزامات پدافند غ یضمن معرف

ار و کتب، محل مراجعه و ک یاسناد خط رهیاز مراکز مهم ذخ یکی زیتبر یکتابخانه مرکز نکهیرغم ا یمطالعات نشان دادند که عل جینتا 
 یسازه ا مستیعمران، س یمهندس نهینشده است. در زم تیرعا یادیمرکز تا حد ز نیدر ا رعاملیالزامات پدافند غ یباشد ول ینفر م نیچند

ر نظر مرکز د نیا یبرا یوجود پلان مناسب نیدارد. با ا رعاملیدفاع غ میبا مفاه یتن آرمه است که مطابقت خوبب یخمشمرکز قاب  نیا
در فضا،  یاخلگردش د زین ی. از لحاظ معمارستندین رعاملیسازگار با اصول دفاع غ زین ساتیباربر و محافظ تاس یوارهایگرفته نشده است. د

با اصول  یداخل یفضاها یجداساز یو برنده برا یا شهیسازه و استفاده از عناصر ش ینما ،ینکردن اجزا داخل مهار نات،ییو تز یعناصر الحاق
رمپ و پله، استفاده از عناصر  یطراح ،یدسترس یرهایمرکز مناسب بوده و مس نیو محوطه ا یمطابقت ندارد. شهرساز رعاملیپدافندغ

در   عاملریشده پدافند غ تیمختلف از اصول رعا یکف محوطه، جان پناهها یو سخت برا باز سبز، استفاده از مصالح زبر یو فضا یاهیگ
 مرکز باشد. نیا یابیتواند از جمله نقاط ضعف در مکان  یم نیمرکز با پمپ بنز نیا یوجود هم جوار نیمرکز است. با ا نیا

 منابع
 .رانینشر توسعه ا "رعامل،یپدافند غ کمیو  ستیمبحث ب "(، 0900. )رانیساختمان ا یدفتر مقررات مل [0]
 : تی، موجود در سا02/8/0909 خیدر تار یدسترس "شود، یکتابخانه برپا م نیکتاب در ا شگاهی: نمازیتبر یکتابخانه مرکز سییر"(،  00/20/0909. )یاسلام یجمهور یخبرگزار [0]

http://www.irna.ir/fa/News/81157199 شود_یم_برپا_کتابخانه_نیا_در_کتاب_شگاهینما_زیتبر_یمرکز_کتابخانه_سییها/ر_حوزه_ری/سا  
 مالک اشتر. یانتشارات دانشگاه صنعت "رعامل،یپدافند غ یاصول و مبان"(، 0980ج. ) ا،ین یموحد [9]
 "،0980مصوب  رانیا یاسلام ینجساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پ 002ماده  ییدستورالعمل اجرا"(، 0980جمهور. ) سییر یو نظارت راهبرد یزیمعاونت برنامه ر [4]
 مالک اشتر. یانتشارات دانشگاه صنعت "رعامل،یاز منظر پدافند غ یابی و مکان شیآما"(،  0980س. ) ،ینیس. حس ،یستاره، ع.ا. زنگنه شهرک [2]
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 یشهر تیریمد در آن و نقش رعاملیغ پدافند وجود  تضرور یبررس 

 دهیچک
 واز اند بوده گریبان به دست بلایا انواع با همواره تاکنون آفرینش آغاز از انسانها

 این از برخی را متحمل شده اند که فراوانی ومالی جانی آسیبهای بابت این

 اما . بوده اند) ساخت انسان( طبیعی غیر دیگر برخی و طبیعی)تهدیدات(بلایا

 سیاسی جغرافیای و  پلتیک ژئو موقعیت به توجه با طبیعی تهدیدات کنار در

 از بود وخواهد بوده طبیعی غیر تهدیدات برابر در ما میهن همواره , مان کشور

 بدستور مقام پذیریها آسیب تقلیل و خسارات و کاهش پیشگیری رو برای این

 کاهش .گردید تاسیس غیرعامل پدافند سازمان 0980در سال  رهبری، معظم

 گیری بهره با خسارات میزان تقلیل جهت شهری های کاربری پذیری آسیب

 ریزان برنامه امروزه که است اهدافی مهمترین از واقع شود مؤثر شهرها در ایمن محیطی ایجاد در میتواند که مدیریتی رویکردهای جدید از

 پدافند غیر اصول به توجه با شهری فضاهای ایمنی ، بررسی  هدف از این بحث .می باشند شهرها در آن اجرای صدد در شهری مدیران و

 در باورها وتعمیق شناخت , فرهنگ ایجاد راستای در  بوده و نیز شهر سطح در ایمنی دهنده کاهش عوامل بردن بین از و شناسایی و عامل

 در آناهمیت  , پدافندغیرعامل اقدامات ساماندهی جهت نظامی غیر و نظامی های سازمان اجرایی و میانی, عالی سطح و مسئولین مدیران

 می باشد .  شهری مدیریت

 مقدمه
ضرورت مکان یابی تاسیسات شهری در همه ادوار تاریخ بخصوص در این عصر لازم بوده است. بطور کلی 

 در گرفتن قرار با ایران فلسفه شکل گیری شهرها ) زندگی دسته جمعی ( عامل دفاع بوده است . کشور

 گاز و نفت ذخایر عظیم بودن دارا با و سو یک از اورمیانهخ استراتژیک وسیاسی و جغرافیایی موقعیت خاص
 دول توجه قرارداشته وکانون طبیعی وغیر طبیعی های بحران انواع معرض در همواره دیگر، سوی از و...

 نیز اواخر این در و سابق شوروی آلمان ،فرانسه ، پرتغال، انگلیس، بوده است . کشورهایی نظیر استعماری

 ایران یا حکومت و خاک داشتن اختیار در به منوط الملل، بین سطح در را موفقیتشان خود، خاص با اهداف یک هر آمریکا، متحده ایالات

 حل راه کشف دنبال باید به بنابراین ایم . شده سنگینی مالی وخسارات انسانی میدانند . لذا در این راستا متحمل تلفات نیز هنوز و میدانسته

 کنند. ایی کنترل و مدیریت گونه به را وتهدیدات خطرات ازاینگونه ناشی بتواند آسیبهای باشیم که هایی
  
با  مقابله چگونگی  گردند می پذیر آسیب سوانح و حوادث به نسبت افزونی روز بطور منابع، جوامع  محدودیت و جمعیت افزایش به توجه با

 وضعیت واسطه به که ما کشور در خاصه شهری است مسکونی محیط سازماندهی در جوامع مهم و اساسی های نگرانی از طبیعی های بحران

 در شده ثبت طبیعی حادثه نوع 44 از بیش ایران کشور که دهند می نشان دارد. آمارها زمین قرار واسطی تنشهای معرض در که جغرافیایی

 ملاحظات ایمنی باید طبیعی حوادث برابر در حفاظت و ایمنی به دستیابی برای رو این را تقریبا تجربه کرده است . از آن نوع 94 دنیا سراسر

 و نیازها کثرت و تنوع جمعیت، فزاینده شهری، افزایش مسائل شدن پیچیده تر با گیرد. امروزه قرار شهری طراحی و برنامه ریزی صدر در
رو این دهند. از ادامه حیاتشان به و گیرند شکل مؤثر عوامل برآیند طریق از خودشان تا رها کرد خود حال به را شهرها توان نمی احتیاجات،
 . شوند می محسوب اندیشیده شده پیش از ی برنامه و نظم اساس بر و شهرها شکل دهی ابزار بنیادی ترین شهری طرحهای
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. جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ بشری است بطوریکه   هستیم مواجه ) جنگها( طبیعی نیز غیر تهدیدات با , طبیعی تهدیدات درکنار اما 
جامعه شناسان آنرا بعنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی قلمداد کرده اند . متاسفانه با پیشرفتهای علمی و فنی در صنعت نظامی و گسترش 

انجام اقدامات پدافند غیر عامل در جنگهای  صحنه نبرد به سرتاسر کشورها، تمام مراکز جمعیتی در آثار ناشی از جنگ قرار گرفته اند .
نامتقارن امروزی در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارات ناشی از حملات هوایی ، زمینی و دریایی کشور مهاجم ، موضوعی 

ت و رتباطی ، مراکز هدایبنیادی است که وسعت و گستره آن تمامی زیرساختها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی ، سیاسی ، ا
 گیرد.  فرماندهی و جمعیت مردمی کشور را در برمی

 / عراق علیه روزه 49 جنگ / مقدس دفاع سال 8 بخصوص گذشته های جنگ از حاصل تجارب

 جنگ و 0229 درسال عراق علیه وانگلیس آمریکا جنگ / یوگسلاوی علیه ناتو ای هفته 11 جنگ

 به مربوط مسائل کنار در ما کشور که ستا آن دهنده نشان همگی لبنان علیه اسرائیل روزه 99

 به خسارات و نظرتلفات از که است مواجهنیز ) ها جنگ( ساز انسان تهدیداتی با طبیعی تهدیدات

 .  باشد طبیعی تهدیدات از تربار فاجعه میتواند مراتب

 بیان موضوع

 ابعاد در همه ایمنی نیازمند انسان، حضور بدلیل که است انسانی متراکم زیستگاههای از یکی شهر

انسانی و محیط  جامعه که است اقدامی نوع هر و مدیریتی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی،
طبیعی و مصنوع آنرا بیمه کند .فرایندی که ایمنی نامیده می شود، و ممکن است بر اساس حوزه 

 ابله با بحران تقسیم بندی شود . تاثیر بحران ، نوع بحران و یا حوزه اقدام برای مق

 عبارتند کنند می تهدید را شهر اندازند و می مخاطره به را شهری ایمنی که هایی بحران کلی، بطور

 اقتصادی،عوامل سیاسی ، فرهنگی و نظامی .  و اجتماعی عوامل انسانی، عوامل طبیعی، عوامل :از

 نوع هر مقابل در محیط انسانی نمودن مصون و سازی آماده پیشگیری، مستلزم ایمنی، کاهش در مؤثر عوامل و فضاها  شناخت بنابراین

باشند. همچنین در شرایط کنونی که تعداد و نوع بحران ها و  داشته بیشتری توجه آن به باید شهری مدیران و برنامه ریزان که است بحرانی
 سازد  می مطرح را عامل غیر پدافند مداقه موضوع ضرورت نیز حادثه وقوع از قبل حتی تدافعی اقدامات یافته، افزایش شدت به ها آسیب

 آسیب کاهش موجب که مسلحانه ای غیر اقدام هر از است،عبارتست بحران از پیش مدیریت روی بر آن تأکید بیشتر پدافند غیر عامل که

 گردد  .  انسانی عامل و طبیعی های بحران مقابل در و تجهیزات تأسیسات ها، ساختمان انسانی، نیروی ایمنی حفظ و پذیری
 برقراری و هجوم اندیشه لگام و قاعده پیشگیری از باید می نماید، تبعیت ها سازه استحکام قاعده از آنکه از بیش شهری، عامل پدافند غیر

 ایجاد مشترک، گذاریهای سرمایه ) اقتصادی (، ...و جواری هم حس سازی، فرهنگی) اعتماد روشهای اعتبار، این با .نماید پیروی ایمنی

 تقویت ) اجتماعی  غیره(، و ورزشی، معابر تفریحی، مراکز در ایمنی شهری، روابط تعادل حفظ ) ایمنی ( ، ...و مشترک مناطق اقتصادی

 شهروندان ( می باید در پدافند غیر عامل شهری برجسته شود . رفاهی نیازهای تأمین مذهبی، فرهنگی، پیوندهای

 شهری ایمنی و ایمنی
ه ب یا و .گویند ایمنی را گوناگون های کاربری و تجهیزات تأسیسات، ماندن امان در و مصونیت

 بروز از ناشی مالی و جانی خسارات کاهش آن هدف که فعالیتهایی و تمهیدات مجموعه عبارتی

 گویند .  ایمنی را باشد می حوادث و سوانح

 زیبایی خلاصه و آسایش سلامت، کلیدی مفهوم سه در انتو می را شهری ریزی برنامه اصلی اهداف

 تعیین در بهینه معیار یک عنوان به تنها نشده است . ایمنی ذکر هدف یک بعنوان شهری ریزی برنامه متون در شهری ایمنی . موضوع نمود
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 و مطلوبیت بکار رفته است .اما کارایی آسایش، سازگاری، :چون دیگری معیارهای کنار در و شهری کاربریهای و فعالیت مناسب مکانهای 

 بایست می که مهم است آنقدر انسانی و طبیعی مخاطرات مقابل در شهری تجهیزات و تأسیسات و آنها انسانها متعلقات جان از حفاظت مسأله

 برنامه قالب در که باشد اقداماتی و تمهیدات کلیه شامل اند تو می شهری ایمنی . شود محسوب شهری ریزی برنامه اصلی اهداف از یکی

 .شود ساکنان شهرها مال و جان حفظ باعث بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه های

 ق پدافند غیرعامل و مدیریت بحرانوجوه افترا -9
امل و .. را ش سیل، شکسالی خ مدیریت بحران درحوزه معاونت خدمات شهری قرارگرفته و عمدتا حوادث غیرمترقبه طبیعی نظیر زلزله،

پدافند غیرعامل در بررسی و برنامه ریزی برای تهدیدات غیرطبیعی که با طرح قبلی و برای آسیب رساندن به تأسیسات مورد  ولیمیگردد. 
 نماید. بطور کلی تفاوت های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به شرح ذیل می باشد: مطالعه صورت میگیرد،ایفای نقش می

   ای ای محدود مورد نظر است ولی مدیریت بحران، منطقهرعامل بیشتر برای تأسیسات خاص و در ناحیهپدافند غیالف(
ه به ای کشود. درحالی که در پدافند غیرعامل به اقدامات غیرمسلحانهمدیریت بحران مباحث بازسازی پس از حادثه را نیز شامل میب ( 

  شود.می گیرد توجهمنظور کاهش اثرات تهدیدات انجام می

 اهداف خرد – 1
 -هماهنگی دریافت طرحهای پدافند غیرعامل و پیگیری اجرای آن - هاسنجش میزان آمادگی مناطق و سازمان - انجام مطالعات پدافندی

تسهیل حرکت اطلاعات پدافندی بین شهرداری و دستگاههای  - های تخصصی در مناطقایجاد هماهنگی، نظارت و سازماندهی کمیته
 ها و اداراتانجام اقدامات جهت یکپارچه سازی و همسو نمودن اقدامات سازمان - گیری از تکنولوژی اطلاعاتایی مرتبط درشهر، با بهرهاجر

 ذیربط در راستای اهداف پدافند غیرعامل

 هدف کلی  – 5
ر وپایداری و به حداقل رساندن آسیب پذیری زیبرقراری نظام یکپارچه،هماهنگ و کارآمد پدافند غیر عامل توانمند درتامین حداکثری ایمنی 

 مرتبط در مقابل تهدیدات دشمن . ساختهای
 

 شهری مناطق بحران در غیرعامل پدافند نقش

 ها و  سازه انهدام است . شهری عناصر عملکرد در اختلال و کالبدی ویرانیهای از ترکیبی شامل جنگی صدمات شهری ، مناطق در

 برق، تلفن، خطوط ارتباطی نیروگاهها، آب، مخازن مثل اساسی تأسیسات ارتباطی، جاده های و پلها مثل دسترسیها و راهها شبکه ساختمانها،

 این جمله از داشت باید مدنظر را نیز تبعی حوادث از حاصل خسارات مستقیم، آسیبهای بر هستند.علاوه جمله آن از ... و گاز آب، لوله کشی

 سطوح روی بر ساختمانها موقعیت استقرار همچنین اشاره نمود. فشرده شهری بافتهای در بمبارانها انسانی تلفات افزایش به میتوان صدمات

 دهد .  راافزایش تلفات میزان میتواند کالبد آنها در ضعیف مصالح از استفاده یا و شیبها همچون ناپایداری

 یابد. آسیب پذیریها اختصاص و خطرها کاهش مفهوم به بحران از گیریپیش به باید غیرعامل پدافند ازاقدامات بخش مهمترین پایه، این بر

 لازم، امکانات و پیشبینی اضطراری برنامه های . فقدان باشند مدنظر باید نیز بحران با مواجهه برای آمادگی ویژه تواناییهای آنکه ضمن

   .سازد دشوارتر را بحرانی شرایط میتواند

 کالبدی نیز مشخصات و سکونتگاه استقرار مکان ویژگیهای تابع زیادی حد تا جنگی شرایط مقابل در آمادگی گفت، توان می خلاصه بطور

 خاص ضروریات با مؤثر مقابله و برای مواجهه دائمی آمادگی به نیاز غیرعامل پدافند تدابیر از استفاده با جنگی صدمات خطر کاهش .آنست

 .دارد کوتاه مدت و اضطراری ملزومات مقیاس در ویژه به حمله وقوع از پس
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 :است اصلی مرحله سه دارای شهری مناطق به نظامی حملات از ناشی بحرانهای مدیریت فرآیند اصولا 

      .)آمادگی کسب( حمله از قبل : اول مرحله

 .)پناه و گریز( حمله حین : دوم مرحله

 .)بازسازی و پاکسازی و موقت، اسکان امداد، و نجات( حمله خاتمه از پس بلافاصله : سوم مرحله

 بر بایست می اینها نظایر و گاز و برق آب، لوله کشی راهها، ازجمله شهری زیرساختهای اولیه ترمیم بالاخره و

 در جنگی صدمات ترمیم به شتاب بخشی عامل مهمترین گیرد . اصولا صورت تدابیر پدافند غیر عامل مبنای

 میبایست که است شهری تأسیسات ایمن سازی شیوه نیز و طراحی شیوه استقرار،محل  تابع شهری زیرساختهای

 آسیب دیدگی گستره کنترل اینصورت در تنها .باشد شده پیشگیری(انجام و پیشبینی( شهری در مناطق جنگ بحران مدیریت اول مرحله در

 نمودن فعال و  )ننمایند ایجاد اختلال شهری خدمات شبکه کل در خدمات رسانی، ازمدار خروج از پس که نقاطی بصورت( شهری زیربناهای

 است. عملی ممکن ، زمان کوتاهترین در سراسری شبکه در آنها

 یریت هماهنگ شهری پدافند غیرعاملضرورت مد -2
پروژه های حساس و با توجه به فرمان مقام معظم رهبری )که کلیه وزارتخانه ها و سازمانها را موظف می نماید که در اعتبارات عمرانی 

طبیعی  ها، چهعامل را منظور نمایند( و با توجه به اینکه مدیریت شهری برای کاهش اثرات حوادث و بحران مهم، اعتبار مورد نیاز پدافند غیر
بخشد  بهبودهای شهر نسازی خدمات، تأسیسات و ساختماهای موجود را بویژه در مورد ایمنیو چه غیرطبیعی باید روشهای مدیریت و فناور

جود نظام اطلاعاتی یکپارچه شهری در این زمینه و ارائه الگوی مدیریت هماهنگ شهری پدافند غیرعامل ضروری بنظر ، و و بهنگام نماید
 رسد. می

 شهری های بحران مدیریت در پدافندغیرعامل و بحران مدیریت جایگاه

 حفظ سطح گذارد می تاثیر عامل غیر پدافند و بحران مدیریت عملکرد بر مبنا تهدیدات اینکه بر علاوه

 در است ایمنی سطح در بحران مدیریت آمادگی سطح طوریکه می باشد. متفاوت باهم دو این آمادگی

 بحرانهای برابر در آمادگی سطوح . دارد قرار دفاع آمادگی حفظ سطح در عامل غیر پدافند حالیکه

 دفاع و امنیت ، ایمنی : عبارتنداز که شود می تعریف سطح سه در شهری

 آن از بعد و قراردارد بالاتری درسطح , ایمنی از امنیت های استاندارد که دارد قرار امنیت , ایمنی از بعد

 دیگر, ایمنی سطح در موارد برخی در مثلا . است آمادگی سطوح کلیه در بردارنده که است دفاع سطح

 وجود کرد کار تداوم باید هست که شکلی هر به حتما سطح دفاع اما , کند نمی پیدا معنا کرد کار تداوم

 .  باشد داشته
 

بنابراین پدافند غیر عامل از مهمترین رویکردها و راهبردها در حوزه مدیریت بحران شهری 
موجود و پارادایم های نظامی در فضای می باشد . با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی 

ورد امل مجامع ، اقدامات سیستم دفاعی غیرع شهری لازم بنظر میرسد تا در بستر نگاهی
توجه قرار گیرد تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی 

فند غیر عامل و تحقق از تجاوزات احتمالی ، امکان وقوع یابد . در این راستا بررسی پدا
یکپارچگی ، شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری و پدافند غیر 

 عامل ضروری است . 

 
 شهری متصوره تهدیدات برابر در آمادگی حفظ های لایه : 9 تصویرشماره
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 گیری نتیجه 
در بحث پدافند غیر عامل باید تلاش نمایند تا آمادگی لازم درجهت کاهش خسارات جانی و مالی ، به مقابله  مدیران شهریمسئولان و 

 مصون، تهدیدات کلیه برابر در را شهرها باید سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی در سطح شهر در هنگام اضطرار فراهم آید و

  شود .  وارد جمعیتی متمرکز نقاط و شهرها به جانی و مالی خسارات کمترینشودمی بالفعل تبدیل بالقوه تهدیدات کهزمانی و

 شنهادات و راهکارهاپی
برای کاهش تلفات مردم غیر نظامی و تاسیسات و تجهیزات شهری ، بایستی در طرحهای 

ه عناصر دفاع غیر عامل توجه ویژه شهری و حتی بازسازی شهرهای مخروب توسعه جدید
نموده و موارد ساختاری و کارکرد فعالیت و جمعیت پیش بینی ، و بهینه مکان یابی ) 

 "رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل ( گردد که درذیل به برخی از این موارد مختصرا
 اشاره می شود . 

 راتبرنامه ریزی پیش از بروز فاجعه برای کاهش تلفات و خسا 

  ایجاد حریم امنیتی مراکز حیاتی و حساس واقع در شهر 

  پیش بینی ذخیره سازی نیازهای ضروری ) سوخت ، آب ، آذوقه و ... ( در داخل محدوده شهر 

  ساخت پناهگاههای امن روزمینی و زیر زمینی جهت استفاده در شرایط بحران در محیطهای مسکونی و نیز 

 در شهرها  "اکز جمعیتی و سازماندهی بسیار قوی و منسجم مردم  خصوصاتوزیع و تعادل در پراکندگی مر 

   )احداث پناهگاههای عمومی )دو منظوره کردن فضاهای عمومی با قابلیت بهره برداری در شرایط بحران: مترو 

 تایجاد و ساماندهی معابر با ویژگی تخلیه و امدادرسانی سریع به مردم و ساماندهی امکانات امداد و نجا 

 شهرها و نهادینه سازی طرح جامع مدیریت شهری در شرایط جنگ  برای عامل غیر پدافند جامع طرح تهیه 

 و نیز نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری استراتژیک مراکز احداث در پدافندغیرعامل رعایت اصول 

 دافند غیرعامللزوم آموزش و آگاهسازی مدیران و مسئولان شهری و شهروندان در خصوص مسائل پ 

 منابع
 4 ص , پدافندغیرعامل نشریه در مقاله, 1422 آذر حمیدرضا , جوادزاده  - 1

 .تهران ، 26 شماره شهری، مدیریت فصلنامه تحلیلی، رویکردی در عامل غیر پدافند  - 2

 :موردی مطالعه ) عامل غیر پدافند رویکرد با شهری آمایش ،( 1389 ) مسلم شاهدخت، اسماعیلی - 9

 شهرنشینی، جدید فرهنگی جدید شهرهای پدافند و شهرسازی ،( 1371 ) سلطان اعتماد، - 1

 25عامل غیر پدافند های شاخص بر تأکید با شهری فضای ایمنی ارزیابی - 5

 1401 محدث انتشار, پدافندغیرعامل باب در چهارگفتار, 1447 غلامرضا, فراهانی جلالی - 6

 2 ص عامل غیر پدافند کلان معماری تدوین, 1420 , دفاع وزارت سایت - 7

 شهری، پایدار توسعه های شاخصه بر اساس شهروندان امنیتی ناپایداری بررسی ،( 1385 ) موسی سید موسوی، پور تقی، محمد رهنمایی، - 8

 .تهران ، 57 شماره جغرافیایی، پژوهشهای فصلنامه

 
 کارشناس حفاظت و امنیت پدافند غیر عامل –حمید غفارلو تهیه و تنظیم: 



 

  «11»  

 نفوذ اقتصادی  

 چرا نفوذ اقتصادی

عنوان فوذ بهتر است. نترین اشکال رفتار سیاسی و امنیتی قدرت بزرگنفوذ یکی از ابتداییاعمال
ها یا ای از قدرت اساساً ابزاری برای رسیدن به هدف است. امکان دارد برخی حکومتجنبه

خاطر خود نفوذ در پی آن باشند، اما برای اکثریت، نفوذ درست مانند پول، وسیله  دولتمردان به
ظاهر های گوناگونی برای نفوذ گذاری وجود دارند. ترغیب دیپلماتیک بهروش .شودمحسوب می

 های گوناگونکمترین میزان تهدید را دربر دارد. فشارهای اقتصادی، براندازی، مداخله و شکل
 ای مستلزم به کار گرفتن تهدید و تنبیه در مقیاس وسیع است. ایندهطور فزجنگ به

 نفوذ اقتصادی ودشمن 

جمله ایران  قصد نفوذ در کشورهای منطقه و از دشمندهد شواهد زیادی وجود دارد که نشان می
ه های خود بیرد. محققان در بررسیگهای مختلفی صورت میهای مختلف و به خاطر اهداف مختلفی و به روشرا دارد. این نفوذ به بهانه

 .شوداند؛ که به تعدادی از نظرات در این بار اشاره میبرشمردهدشمن های مختلفی را برای نفوذ اند و انگیزهاین مطلب پرداخته

و اقتصاد  یزیست جهاندر آسیای مرکزی به تعمیم و گسترش فضای دموکراسی، رشد حقوق بشر، حفاظت محیطدشمن راهبرد توسعه نفوذ  
ی اقتصادی طوری عمل نموده تا شرایط برای استثمار منابع و مواد خام کشورهای آسیای مرکزی فراهم گردد و از بازار است که درزمینه

دشمن ها و اهداف نفوذ ترین انگیزهیکی از اصلی . در اقتصاد منطقه مهیا شود دشمنسوی دیگر شرایط مساعد برای نفوذ تجارت و سرمایه 
 باشد و این بعد از اهمیت خاصی در تحلیلتبع آن در ایران جنبه و بعد اقتصادی میفارس و بهخصوص در منطقه خلیجای و بهر هر منطقهد

خاصی  فارس تحت تأثیر ملاحظاتدر منطقه خلیج دشمن گرایی محققان برخوردار است. استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله
ر تحلیل محققان د تر بوده است. کنندهرسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعییناند؛ اما به نظر میظات متعددی به آن جهت دادهنبوده و ملاح

ویژه در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی، به متغیرهایی چون حفظ ثبات در مسائل منطقه، بهدشمن های فزاینده عوامل حضور دخالت
یر گرایی و تروریسم، جلوگیری از تولید و تکثل و سایر کشورهای دوست آمریکا در منطقه، مبارزه علیه افراطمنطقه، حفظ امنیت اسرائی

توان این متغییر ها را در درمجموع می .نگرنددر منطقه می دشمن های حضور و دخالت مثابه محرکهای کشتارجمعی و مانند آن، بهسلاح
ن تریکنندهترین و تعیینمنیتی و اقتصادی جای داد؛ و باید گفت که ملاحظات اقتصادی، مهما–ایدئولوژیک، نظامی  -سه رده سیاسی

 دهد. فارس را تشکیل میدر منطقه خلیجدشمن گرایی ملاحظات حضور و مداخله

دارد.  فارسگرایی در منطقه خلیجهای اقتصادی برای حضور و مداخلهها و انگیزهچه محرکآمریکا و هم پیمانانش حال سؤال این است که 
ر ددشمن گرایی و نفوذ هایی چون امنیت انرژی، جذب مجدد درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار برای مداخلهدر یک بررسی محرک

 وجود دارد.فارس منطقه خلیج

  ل می شود؟آیا نفوذ دشمن به ایران هم شام
زلحاظ شود و این مسئله او شامل ایران هم می  فارس، کشور ایران را استثناء نکرده استدر منطقه خلیجدشمن طور که بیان شد نفوذ همان

البته این مسئله از دید قوانین و مسئولان کشور مورد   قصد نفوذ جدی در ایران را دارد. دشمن تاریخی مبحث روشن و واضحی است که 
تواند یکی از دلایل های اقتصادی در ایران میمحرک اینکهبا توجه به  .اندغفلت قرار نگرفته و چنان آشکار بوده که به آن توجه جدی کرده

م. بنا به درخواست دولت بریتانیا برای چندمین بار  0040ه/ 0902نفوذ و مداخله باشد. مثلاً آمریکا پس از اشغال ایران در شهریور  ،اصلی 
ر تدریج این کشور را به تثبیت نفوذ خود دگام به صحنه سیاسی ایران گذاشت. تکوین اهداف بلندمدت آمریکا در ایران در زمان جنگ به
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های نفتی، بازارهای تجاری و موقعیت استراتژیک ایران، ازجمله عواملی بود که آمریکا را به حضور دائمی مند کرد. وجود میدانایران علاقه 
ا در اند. هرچند شخصیت اوباموگوهای استراتژیک نزدیک شدهسوی گفتدر دوران اوباما ایران و آمریکا چند قدم به مند کرد. ن علاقهدر ایرا

باعث  نرژی هسته ایااین خصوص نقش داشت اما عنصر و شرایط زمانی و ورود یک مسئله استراتژیک به روابط دو کشور یعنی موضوع 
وگوهای سوی گفت گوی واقعی و کارساز بروند. آمریکا در طول تاریخ خود با هیچ کشوری وارد گفتبرای اولین بار به شد که ایران و آمریکا

بندی و تأثیرگذاری مستقل و به چالش کشیدن نقش آمریکا را در یک مگر آنکه احساس کرد طرف مقابل، توان بلوک ه ،استراتژیک نشد
 منطقه دارد. 

توان در میان آمریکا و گونه روابط را میازاینای برای مثال نمونه
 های زیادیرغم اینکه آمریکا و چین تفاوتچین مشاهده کرد. علی

ها در قالب دودسته تفاوت اشاره کرد، توان به آنباهم دارند که می
ارزشی -های بنیادین در ماهیت فلسفیدسته اول به تفاوت

 هایکه شامل: تفاوت شودمتحده آمریکا و چین مربوط میایالات
های ایدئولوژیکی، تاریخ معاصر متفاوت، قدرت جهانی فلسفی، تفاوت

ای، تجدیدنظرطلبی در مقابل حفظ وضعیت در مقابل قدرت منطقه
 توسعه، حکومتموجود، اقتصاد پیشرفته در مقابل اقتصاد درحال

است؛ و دسته دوم به مسائل سیاسی « حکومت من»قانون در مقابل 
شود که شامل: متحده آمریکا مربوط میی چین و ایالاتامنیت

ست. اما مشاهده ا …متحده آمریکا و دفاع موشکی شرق آسیا، تایوان و محدودیت تسلیحات و منع تکثیر، سیاست دفاع موشکی ملی ایالات
دانیم حال میل با این کشور نشود و درعینبرد که باعث تنش متقابای پیش میکنیم که آمریکا رابطه خود را با چین به شکل هوشمندانهمی

 توان گفت چین یکی از بازوهای اقتصادی و شریکان تجاری اصلی کشورکند و میکه چین برای اقتصاد آمریکا نقش بسیار مهمی را ایفا می
 .آمریکا هست

 شیوه نفوذ اقتصادی آمریکا

با انتخاب این الگو شما مجبورید با اقتصادهای لیبرالی بزرگ  .عه کشور استهای نفوذ اقتصادی انتخاب الگوی لیبرالی برای توسیکی از راه
وذ است. لذا در های نفترین زمینهترین اقتصاد لیبرال دنیا آمریکا است که این نیز یکی از مهمتعامل کنید؛ و این در حالی است که بزرگ
ادی زمینه و اولویت شکوفایی اقتصترین پیشعنوان مهمصادی غربی بههای اقتجانبه با قدرتاین دیدگاه؛ برقراری روابط اقتصادی همه

 .کشور مطرح خواهد بود

کی گذاری، مبادلات پولی، بانهای اقتصادی، سرمایهترین حوزه نزدیک شدن ایران و کشورهای غربی به یکدیگر؛ زمینهمهم، در حال حاضر 
اد های نفوذ دشمن را نیز باید در اقتصترین دریچهساده و ابتدایی؛ اولین و بزرگو مسائلی از این دست خواهد بود. لذا بنابر یک منطق 

الملل متحده از جریان آزاد و منظم اقتصاد بینفارس تابع مستقیم استراتژی ایالاتملاحظات اقتصادی آمریکا در منطقه خلیج  .جستجو کرد
الملل های برتری که آمریکا در عرصه بینها و قابلیتبا توجه به توانمندیکند. چنین رویکردی ریشه در این واقعیت دارد که حمایت می

. تری به دست خواهد دادبرداری نصیب این کشور خواهد شد و هژمونی آن در عرصه جهانی پشتوانه قویهای بهرهدارد، بیشترین فرصت
 .این رویکرد برای نفوذ در کشورها ریشه در تئوری ثبات هژمونیک دارد

المللی لیبرال های مکتب رئالیسم است که طبق آن، جریان منظم و باثبات اقتصاد بینالملل، از زیرشاخهی ثبات هژمونیک در روابط بینتئور
ت و از های اقتصادی استرین قابلیتترین و قویسو دارای بزرگمستلزم مدیریت یک قدرت برتر است. قدرت برتر یا همان هژمون از یک
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آن  ترین نوع توزیع قدرت نیز توزیع هژمونیکباشد. در این تئوری مناسبالملل میج فعال اقتصاد لیبرال در عرصه بینسوی دیگر، مرو 
های درجه دوم، به اعمال مقررات اقتصاد لیبرال تر بالأخص قدرتهای ضعیفای قدرت هژمون ضمن جلب رضایت دولتگونهاست، به

یا و یافته است: نیمه دوم قرن نوزدهم به رهبری بریتانالملل، نظم موردنظر این تئوری دو بار تحققینپردازد. در تاریخ اقتصاد سیاسی بمی
گیری و دهد، توانایی و قدرت اراده هژمون در شکلهمچنین شواهد تاریخی نشان می متحده. پس از جنگ جهانی دوم به رهبری ایالات

یری از انحراف های جلوگماند همان مکانیسمحال، معضلی که باقی میکننده است. درعینالمللی لیبرال، بسیار تعیینجریان اقتصاد بین
آسانی هحال، بسیستم به مسیرهایی چون حمایت گرایی و امپریالیزم است. با تأملی در سیر هژمونی آمریکا از آغاز دوره جنگ سرد تابه

منظور ابقای سیستم هژمونیک ناچار از ادغام رد. امروزه دولت آمریکا بهتوان به کم و کیف امکان انحراف به چنین مسیرهایی پی بمی
. حرکت در چارچوب مقررات توافقی سیستم. در غیر 0. حفاظت و تقویت نقش رهبری اقتصادی و امنیتی خود؛ و 0متناسب دو راهکار است: 

 این صورت، انحراف سیستم گریزناپذیر خواهد بود. 

 

 برای نفوذ اقتصادیهای چندملیتی راهی شرکت

تصاد کشور های چندملیتی در متن اقباشد. حضور بلندمدت شرکتهای چندملیتی مییکی از ابزارهای نفوذ اقتصادهای لیبرالی بزرگ، شرکت
رد ازاین در موگذاری کشور شود! امری که پیشها بر دولت و حتی مراکز قانونتواند موجب تحمیل اراده سیاسی مدیران این شرکتمی

اضر در شیلی های آمریکایی حریزی هدفمند شرکتوسیله برنامهکشوری چون شیلی اتفاق افتاده نهایتاً به سرنگونی دولت انقلابی آن به
 .انجامیده است

وناگون است. های گها با تابعیتدر تعریف شرکت چندملیتی باید گفت که شرکت چندملیتی یا فراملی واحدی اقتصادی مرکب از شرکت
دیگر، هرگاه شرکتی به تأسیس یک یا چند شرکت فرعی در خارج از کشوری اقدام کند که تابعیت کشور محل ثبت خود رادارند، عبارتهب

همچنین ساختار شرکت چندملیتی به اینگونه است که یک شرکت چندملیتی مرکب از یک شرکت مادر  آن شرکت، شرکتی چندملیتی است
تنها از طریق مالکیت سهام، کنترل مدیریت، تملک اکثریت سهام، اکثریت حق رأی یا حق شرکت مادر نه و یک یا چند شرکت فرعی است،

های دفتر مرکزی هدایت ها را در چارچوب برنامههای فرعی خارجی در ارتباط است، بلکه فعالیت آننصب مدیران با شرکت یا شرکت
شده تأسیس حده وبق قانون همان کشور خارجی باشخصیت حقوقی مستقل و علیکند. بدین ترتیب، در حالی که شرکت فرعی خارجی طمی

 از وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار است، اما شعبه، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و تابع شرکت مادر است

ی پیشرفته رهای جهان سوم به کشورهانیافتگی را عمدتاً معلول وابستگی کشواقتصاددانان رادیکال مکتب وابستگی نیز توسعه و توسعه
ر حاکم نیافته روابط زیهای فراملی و اقتصادهای توسعهدانند. به نظر این گروه بر روابط شرکتهای چندملیتی میداری و شرکتسرمایه

 :است

نظام این کشورها را بهکار موردنظر خود را به کشور میزبان تحمیل نموده و های چندملیتی برای کسب سود بیشتر، تقسیمشرکت –
 .سازدداری وابسته میسرمایه

 .کنندهای چندملیتی، حداکثر سود را برای آنان تأمین میدار و صاحبان شرکتهای جوامع پیشرفته ضمن حمایت از طبقه سرمایهدولت –

های این کشورها را در جهت منافع خود تنیافته، دولداران کشورهای توسعههای متبوع و سرمایههای چندملیتی از طریق دولتشرکت –
  گذارند. فشار میتحت

ورت امری صالمللی بهکه در جهان امروز لزوم مبادله کالا و دانش فنی بین کشورها، فعالیت کشورهای چندملیتی را در سطح بیندرحالی
کند؛ تنها کشورهای جهان سوم، بلکه کشورهای صنعتی را هم تهدید میهای فوق نهناپذیر درآورده، اما توان مالی و اقتصادی شرکتاجتناب

 ها محتاطانه و توأم با بیم و امید است. ها با آنرفتار دولترو ازاین
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های چند ملیتی، باید با آنان با احتیاط برخورد کرد و به راحتی زمینه را برای آنها هموار نکرد. با توجه به مطالب بیان شده در مورد شرکت 
 .صادی جلوگیری شودباشد تا از نفوذ اقتنیازمند دقت و ریزبینی در مورد اینگونه شرکتها می

 های اقتصاد مقاومتی مانع نفوذ اقتصادیسیاست

های های هوشیارانه مسئولان کشور بالأخص مقام معظم رهبری در دورهبه دلیل سیاست
راحتی به گر اقتصادیمختلف باعث شده که زمینه نفوذ اقتصادی آمریکا و کشورهای سلطه

حال ذ اقتصادی تابهتوان گفت که جلوی نفویدیگر معبارتها مهیا نباشد و بهبرای آن
 ست.شده اگرفته

گ، هدف این سیاست نه ایجاد جن، باید گفت که واقعیت این است که سیاست سد نفوذ 
توان دشمن و رقیب را از بین برد و دیگر در شرایطی که نمیبیانبلکه سازش است. به

دئولوژی آن ساکت بود و باید توان در قبال گسترش طلبی و نفوذ ایحال، نمیدرعین
آمریکا در قبال ایران، تاکنون نتایج مشخصی ،سیاست سازش، تحمل و مهار و محصور کردن دشمن را در مرزهای مشخص در پیش گرفت.

نها به شرایط اضطرار تاول اینکه، ایران ازنظر داخلی، نه .طور خواهد بود. این امر چند دلیل داردنداشته است و در آینده هم احتمالاً همین تری
ترین کشورهای منطقه است. کشورهای پیرامونی ایران اطمینانی به سیاست در مقایسه با سه دهه اخیر نرسیده، بلکه یکی از دمکرات

رغم ناموفق بهحال، درعین .که باید با ایران زندگی کنند ، ندداربازدارندگی آمریکا در منطقه ندارند و کشورهای منطقه، درنهایت به این بارور
ست؛ بنابراین به امر بعیدی ا بصورت دایمی  اند، سیاست نزدیکی دو کشور نیزکردهبودن سیاست آمریکا که کارشناسان بسیاری به آن اشاره

های دیگری که مخصوصاً از نفوذ اقتصادی رسد این سیاست آمریکا در قبال ایران با شدت و ضعف تداوم یابد. ازجمله سیاستنظر می
 .ابلاغ گردید 0900بهمن  00باشد که از طرف مقام معظم رهبری در تاریخ های کلی اقتصاد مقاومتی میکند، سیاستجلوگیری می

را بسته  های نفوذ اقتصادی دشمناند که راهشدهای طراحیگونهها بهدهد که این سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشان میبررسی سیاست
 .شودبرند. در اینجا به بررسی چند سیاست اکتفا مینفوذی را در اقتصاد کشور از بین میهای چنین و زمینه

ور و سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشبنیان، پیادهپیشتازی اقتصاد دانش»کند که: های کلی اقتصاد مقاومتی بیان میسیاست 0بند 
ستیابی بنیان و دکشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشمنظور ارتقاء جایگاه جهانی ساماندهی نظام ملی نوآوری به

با اجرای این سیاست اقتصادی، یک بعد مهم پیشرفت اقتصادی که همان مبحث علم و فناوری « بنیان در منطقه.به رتبه اول اقتصاد دانش
ادی که قصد های بزرگ اقتصتبع نیازی به وابستگی به قدرتت و بهشود و نیازی به واردات علم و فناوری نیسباشد تا حد زیادی رفع میمی

باشد. )با توجه به اینکه یکی از راههای نفوذ اقتصادی همان انتخاب الگوی لیبرال است که در آن کشور باید وابسته به یکی نفوذ دارند نمی
 .از قدرتهای بزرگ اقتصادی باشد

ید ویژه در اقلام وارداتی( و اولویت دادن به تولها و کالاهای اساسی )بهافزایش تولید داخلی نهاده»های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست - 2بند 
با « محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی باهدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

گی شود که این خود راه وابستیابد و از طرف دیگر نیاز به کشورهای خاص کم میش میتوجه به این بند از طرفی نیاز به واردات کالا کاه
 .کندهای اقتصادی خاص را کم میبه قدرت

ریزی های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهمدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست - 8بند 
کلی نیاز کشور به طورجای کالاهای خارجی بهاین بند نیز با تأکید بر مصرف کالاهای داخلی به«. پذیری در تولیدتبرای ارتقاء کیفیت و رقاب

 .دهدها را کاهش میتبع آن نیاز به کشورهای خاص و وابستگی به آنواردات و به

 ریزی تولیدو با خالص ارزآوری مثبت از طریق: برنامهافزوده تناسب ارزشجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات بهحمایت همه-02بند 
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 .قهویژه با کشورهای منطبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهدهی بازارهای جدید و تنوعملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل 

و گسترش همکاری و مشارکت  توسعه پیوندهای راهبردی :پذیری اقتصاد کشور از طریقافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب- 00بند 
 .ویژه همسایگانبا کشورهای منطقه و جهان به

 .های اقتصادیاستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف –

 «.ایالمللی و منطقههای بینهای سازماناستفاده از ظرفیت –

اقتصادی با کشورهای منطقه که اغلب با ما هم فرهنگ های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد پیوندهای قوی سیاست 00و  02با توجه به بند 
 اند، باعث کاهشکردهچندان دور در همین سرزمین تحت یک حکومت زندگی میبوده و حتی تعداد کثیری از این کشورها در تاریخی نه

 .باشندما می گر برایجای کشورهای سلطهنیاز به کشورهای دیگر که با ما دشمنی دارند و در اصل جایگزین خوبی به

 وری، کارآفرینی، سرمایهافزوده، تولید ثروت، بهرهتقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش- 02بند 

 گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این

 .زمینه

گیر و ای و تبدیل آن به گفتمان فراهای علمی، آموزشی و رسانهحیطویژه در متبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به- 00بند 
 .رایج ملی

ه در مقدمه ک« بخش از نظام اقتصادی اسلامالگویی الهام»ی پردازد. با توجه به جملهسازی اقتصاد مقاومتی میبه بحث فرهنگ 00و  02بند 
که برگرفته از نظام اقتصادی اسلام است؛ بنابراین بافرهنگ سازی مفاهیم آن های کلی اقتصاد مقاومتی آمده، اقتصاد مقاومتی الگویی سیاست

 .داری در کشور خواهد شداز اسلام هست، باعث مقابله بانفوذ فرهنگ اقتصادی لیبرالی و سرمایه

امات ات کشور، اقدسازی و بسیج پویای همه امکانهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگدولت مکلف است برای تحقق سیاست ″00بند 
 :زیرا معمول دارد

های تحریم و  رصد برنامه –.های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسبکارگیری ظرفیتشناسایی و به
 .افزایش هزینه برای دشمن

 

 پدافند اقتصادی

های داخلی و سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای واکنش هوشمند، فعال، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح
طور صریح اشاره به افزایش هزینه برای دشمن در زمینه اقداماتی همچون تحریم و یا ایجاد خطر برای اقتصاد کشور این بند نیز به« خارجی.

ت چنینی بزند و درنتیجه این ابزار برای فشار و درنهایینشود که دشمن کمتر دست به اقداماتی ارا دارد، با ایجاد هزینه برای دشمن باعث می
 .های خود از دست او خارج شود و زمینه نفوذ او کم شوداعمال خواسته

 
 منبع : سایت پایداری ملی

 1987مقاله  اقتصادی دکتر مسعودنیا  منتشره در وب سایت دکتر سال 

 1982ال مقاله اقتصادی  دکتر قنبرلو  منتشره در وبلاگ دکتر  س

 

 کارشناس پدافند غیرعامل -تهیه و تنظیم: شمسعلی محمودیان
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 عناوین رویدادهای مهم خبری 

 «برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»

 17ند اهای بازار دستکاری ژنتیکی شدهدرصد برنج   های بیولوژیک آمریکا+تصاویر سلاحاز برخی 

  به دلیل  2151مرگ نیم میلیون انسان تا سال

 تغییرات جوی 
 ن پرستی در تهراگسترش استفاده از علائم شیطان 

  نقش ادبیات موبایلی بر تحولات زبانی چقدر است؟ 
  فاکس نیوز: هکرهای ایرانی زیرساخت های آمریکا

 اند را هدف قرار داده

  به دلیل  2151مرگ نیم میلیون انسان تا سال

 تغییرات جوی 

  لزوم کنترل واردات و حرکت به سمت اقتصاد

 مقاومتی با استفاده از اصول پدافند غیرعامل 

 های آلوده هشدار پلیس فتا درباره رواج فایل   موس و کیبرد ابزارهایی برای نفوذ به کامپیوتر 
 
 

 

 
 

 
 

 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/ 
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http://paydarymelli.ir/fa/news/581/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://paydarymelli.ir/fa/news/20774/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://paydarymelli.ir/fa/news/20774/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://paydarymelli.ir/fa/news/20225/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://paydarymelli.ir/fa/news/20419/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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