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اساسى ترين نقش را در حوزه دفاع 
فرهنــگ  دارد

مصاحبه با سردار دكتر غالمرضا جاللي 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور

تعريف خودتان را از پدافند غيرعامل بفرمائيد و اينكه حوزه شمول آن چيست؟ 
در واقع براي پدافند غيرعامل دو مدل تعريف وجود دارد. يكي تعريف سنتي و اداري است كه به عنوان مثال ما در آئين نامه اجرايي بند 11 
ماده 121 قانون برنامه پنجساله چهارم كشور پدافند غيرعامل را به اين شكل تعريف كرده كه پدافند غيرعامل به كليه اقدامات و تدابيري گفته 

مي شود كه بدون به كارگيري سالح، موجب كاهش آسيب پذيري ها و افزايش پايداري ها در برابر تهديدات خارجي شود. 
اين تعريفي است كه در آئين نامه اجرائي دولت آمده است و به تصويب هيأت دولت نيز رسيده ولي به اعتبار اينكه پدافند غيرعامل از يك 

كلمه اى به نام پدافند به معني دفاع شروع مي شود و غيرعامل يعني بدون سالح، در واقع ما مي خواهيم دفاع بدون سالح را مطرح كنيم. 
وقتي مفهوم دفاع مطرح مي شــود دفاع اساســاً يك عكس العمل در برابر حمله است يعني دشمن مي خواهد حمله كند و بعد ما مي خواهيم 
در برابر او دفاع كنيم و در واقع ما اگر بخواهيم دفاع غيرعامل را تعريف كنيم بايســتي ابتدا نوعي حمله را تعريف كنيم يا مدل حمله را و بعد 

سيستم كه در مقابل اين نوع حمله چه دفاعي بايد انجام شود. 
دفاع غيرعامل يك تعريف ثابت و يكنواخت ندارد بلكه متغير و پويا بوده و مي تواند متناســب با تغييراتي كه سيســتم حمله كننده و مهاجم 

دارد اين سيستم پويا و منعطف باشد و تعريفش نيز مثل آن.
لذا اگر بياييم اين موضوع را تعريف جامع كنيم، بايد بگوييم اجراي پدافند غيرعامل در مقياس كل كشور دولت را در بر مى گيرد و بايستي 
نيز بتواند سيســتم ملي را در برابر تهديد خارجي پايدار نمايد. بنابراين از چهار واژه پدافند غيرعامل(كشــور) ملي، سيســتم ملي و تهديدات و 
پايداري تشكيل مي شود. پس مي توان گفت پدافند غيرعامل ملي يعني كاهش آسيب پذيري ها در ارتباط با كل كشور و حكومت، در آسيب پذيري ها هم 

ما 4 مقوله داريم. 
1- تهديدات خارجي كه مي تواند تأثير بر روي زيرساخت هاي كشور داشته باشد.

الف) آسيب پذيري هاي ذاتي هر سيستم مثل مخازن بنزين كه قابليت اشتعال و انفجار دارند. 
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ب) ريسك و درصد تحقق و وقوع خطرات 
ج) هم افزايي خطر يعني آن خطر اول كه تهديد هســت آن خطر دوم ريســك است و يك خطر اول كه تهديد هست آن خطر دوم ريسك 
اســت و يك خطر چهارمي درســت مي كند كه ما بهش مي گوييم خطر جامع يا يك ريســك جامع كه مي شود هم افزايي خطرات نسبت به 
يكديگر. مثل اينكه شــما مثال دو مخزن بنزين داشــته باشيد، اوالً بنزين خود تهديدي است نسبت به خارج كه موشكي كه خود تهديد است به 
آن مي خورد و تهديد انفجار و باالخره سوختن بقيه كه تهديد سومي است و در واقع هم افزايي اين سه تا در كنار هم قرار مي گيرد ريسكش 

مي تواند نزديك بودن به فرد باشد. 
2- عنصر دوم سيستم ملي است.

يعني الف) حكومت و ب) زيرساخت هاي دولت و ج) مردم و د) بخش دفاع 
اين چهار عنصر بايد با هم پوشــش عنصر پدافند غيرعامل در كنار هم قرار گيرند نه منفك از هم. ما بحث غيرعامل را فقط براي پوشــش 

بخش دفاع نمي خواهيم بلكه براي زيرساخت هاي كشور و  براي اصل حكومت و براي مردم مى خواهيم. 
براي اينكه ما جنگ را تعريف كرديم يك جنگ همه جانبه، يعني مدل جديد جنگ يك جنگ همه جانبه است اين جنگ از زيرساخت هاي ملي، از فشار 

روي اداره مردم از برخورد با سيستم دفاعي و از تمركز اين ها براي سرنگوني حكومت ها و تغيير ماهيت هاي سياسي رژيم هاي شكل مي گيرد. 
3- عنصر سوم تهديد است. 

تهديد يعني اينكه ما با چه مقوله اي برخورد داريم. طبيعتاً چون آمريكايي ها ما را تهديد كرده اند، رسماً االن هم در مقوله انرژي هسته اي 
ماجــرا را دنبال مي كنند و گزينه هاي نظامي مطرح اســت. آمريكايي ها با چند مــدل مي خواهند برخورد نمايند. آمريكايي ها در موضوعات 
نظامي و دفاعي از هوشــمندي بااليي برخوردار هســتند و در واقع مي شــود گفت عمليات  نظامي شــان، را عمليات نظامي هوشــمندانه است. 
كوركورانه برخورد نمي كنند و لذا تالش مي كنند كه متناســب با ابزارهاي قدرت ملي ما بر اين اســاس طراحي مي كنند يعني بگويند كجاها 
توانمندي داريم و كجاها نداريم. آنجاها كه توانمندي داريم و لو اينكه نقاط ضعفي هم داشــته باشــيم تمركز مي كنند بر نقاط ضعف و طبيعتاً 
تالش بر كاهش نقاط قوت و تضعيف نقاط قوت را مدنظر قرار مي دهند. در واقع حمله به عناصر قدرت ملي مي تواند يك مدل عمده باشد. 

البته عناصري كه پايداري نظام را تداوم مي دهد.
بر اين اســاس بايد اينها يك مدلى براى ما طراحى كنند. مى گويند كه در گذشــته براى موضوعات سرنگونى يا براندازى، آمريكايى ها سه 

مدل برخورد مى كردند. 
مدل قديمى، آمريكا اگر مى خواسته مهاجم باشد برخورد با بدنه نظامى كشور مى كرده يعنى حمله مى كرده به قواى مسلح تمركز بمباران بر قواى 

مسلح و از بين بردن آن و بعد حمله به سيستم سياسى و بعد از بين بردن آن،  سرنگونى و تشكيل حكومت جديد مثل حمله آمريكايى ها به ژاپن. 
مدل ديگر به انقالبات دانشــجويى مخملى و در واقع ســرنگونى كشورها با استفاده از قدرت مغزافزارى. كه اين قدرت شامل قدرت روانى، 
سياســى، اقتصادى و ... اســت نشــان دادن قدرت و ارعاب و تهديد و بعد هم تغيير رژيم سياسى كه در بعضى از كشورهاى آسياى ميانه شاهد 

آن بوديم. 
مدل سوم تركيبى از اين دو مدل است كه در واقع ممكن است كه در اين مدل دشمن بخواهد بيايد از كانال نظامى به عنوان مكمل اقدامات 
سياسى، اقتصادى استفاده بكند. ما در نگاه اوليه مى بينيم كه آمريكايى ها شايد توان اين را دارند كه يك جنگ تن به تن زمينى متقابل را دنبال 
كنند ولى به نظر مى رسد كه الگوى جنگ اقتصادى كه از پايه تحريم اقتصادى، سياسى شروع مى شود و توسعه اش با اغراق در توانمندى ها 

و قدرت خود حالت عمليات روانى دنبال مى شود و موضوع سوم تقويت عمليات سياسى يعنى تهاجمات سياسى مى باشد. 
در اين ها از عمليات نظامى به عنوان مكمل استفاده مى شود يعنى بعضى مواقع اهداف گزينشى،انتخابى و مكمل انتخاب شوند و بعد حمله 

به زيرساخت ها و حمله به زيرساخت هاى نظامى و دفاعى كشور اعم از آب و برق و نفت و سوخت كشور و ارتباطات.
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به دنبال آن، آوردن فشار معكوس به مردم يعنى وقتى مردم آب و برق و گاز نداشته باشند، خود به خود فشار روى آنها است و هدايت اين 
فشارها روى مردم به واسطه گروه هاى مخالف داخلى مردم را به سمت مخالف و حوزه تخاصم بردن تا درگير كردن با دولت و بعد هم انجام 

يك عمليات تكميلى نظامى با ضربات تاكتيكى و تكميلى و نهايتاً جابجايى سيستم سياسى كشور هدف. 
به نظر مى رســد كه آمريكايى ها يك همچنين مدل را دنبال مى كنند حاال اگر ما بخواهيم پدافند غيرعامل را دنبال كنيم، بايســتى در برابر 

اين مدل، كشور را پايدارسازى كنيم. در واقع دفاع در برابر اين مدل شامل دو بخش مى شود: 
بخش نظامى كه قواى مسلح مسئوليت آن را دارند و بخش مردم و بدنه دولت كه ما در پدافند غيرعامل با قسمت دوم كار داريم. يعنى مردم 
و بدنه و ... عنصر چهارمى كه ذكر آن رفت پايدارســازى بود و در واقع برداشــت تهديد و حفظ و ارتقاى اســتقامت سيستم در شرايط تهديد 
و پابرجا ماندن كه در اين چهار موضوع هر كدام از مفاهيمش مى تواند متفاوت باشــد. مثًال ما در مردم پيش بينى ملزومات اوليه براى مردم و 
قدرت اداره كشور و نيازمندى هاى مردم را مى بينيم در بخش زيرساخت در واقع پايدارسازى زيرساخت ها و تداوم فعاليت و خدمات در شرايط جنگ 

و شرايط تهاجم خارجى كه وارد بخش دفاعى نمى شويم. لذا ما با اين مجموعه مى توانيم در واقع پدافند غيرعامل را تعريف كنيم. 

طراحـى و تدويـن اسـتراتژى پدافند غيرعامل نيازمند شـناخت تهديد و ابزار تهديد مى باشـد. لطفًا در ايـن خصوص توضيح 
بيشـترى بفرمائيد. 

در موضوعــى بــه نام تهديد خارجى وقتى تهاجم همه جانبه اســت طبيعتاً ابزار آن هم همه جانبه اســت. مثًال يكــى از مولفه هاى آن تهاجم 
اقتصادى و فرهنگى است كه خود اينها ابزارهاى متفاوتى دارند. مثالً در تهاجم اقتصادى تحريم ها و قطع برنامه ها بر عليه ما و اجرايى كردن سياست هاى تشويقى 
و تنبيهى و تحريم اقتصادى و ... در مقوالت ديگر ما مى توانيم بگوييم كه در واقع ابزار تهديد ما تكنولوژى برترى ساز نظامى دشمن است. 

مثًال ممكن اســت در حمله به نيروگاه هاى برق ما، با بمب هاى جديدى كه انفجارى نيســتند و  بمب هاى گرافيتى هســتند. اليه هاى مقاوم 
كربن و گرانيت كه در مقابل ولتاژهاى باالى برق مقاومت مى كنند و توان ســوزاندن كليه سيســتم ها و شبكه هاى برقى متصل به هم را دارند. 

نمونه اين بمب ها را آمريكا در يوگسالوى سابق عليه آن كشور استفاده نمود. 
هر صنعتى ابزار خودش را دارد. در مخابرات تهاجم هاى ســايبرى را داريم. در اطالعات جنگ اطالعاتى و سيســتم هاى ســنجنده دشمن، 

ماهواره ها و ...

لطفًا در مورد سوابق تاريخى و پيشينه ى پدافند غيرعامل در جهان توضيح دهيد.
پدافند غيرعامل، اگر از ديد مفهومى به آن نگاه كنيم، در واقع كاهش آسيب پذيرى تهديدات يا ايجاد امنيت در برابر تهديد است. از زمانى 
كه بشر پا به عرصه گيتى گذاشت با يك مفهوم به نام خطر و تهديد روبرو شد، كه به صورت فطرى و طبيعى در درون و در ذات زندگى اش 
وجود داشت. به عنوان مثال انسان هاى اوليه براى حفاظت خود از باد و باران و سرما و گرما به طور معمول به دنبال پناهگاهى براى خود بودند و به تدريج 
براى كسب امنيت به دنبال پناهگاه رفتند كه در ابتدا براى كسب امنيت  در برابر عوامل طبيعى و حيوانات بود. بعدها نيز با ايجاد تجمع هاى انسانى و 

ايجاد شهرك ها و شهرها، براى كسب امنيت در برابر تهاجم انسان ها مجبور به ساخت دژ و قلعه و از اين نوع حفاظ ها شدند. 
   وقتى به تاريخ شهرسازى نگاه مى كنيم بزرگترين مشكلى كه انسان ها با آن مواجه بودند موضوع امنيت بوده و اين نكته اى است كه در 

واقع خواست همه ى انسان ها اعم از هر نژاد و هر رنگ و هر دينى بوده است. 
شكل كلى شهر و تشكيل شهرها براساس قلعه و دژ در واقع بر مبناى دفاع در برابر دشمن مهاجم بوده است. در مورد بسيارى از شهرها امكان 
شهر در محلى انتخاب مى شد كه قابل دفاع باشد و اگر به طور مثال به لحاظ حاصلخيزى سرزمين، محلى مثل دشت بود، حتماً قلعه اى در كنار 
آن براى دفاع احداث مى شــد كه در شــرايط جنگ بتوانند به خوبى از آن جا دفاع كنند. به بيان روشن تر، در گذشته بشر اعم از هر ملت، هر 
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مكان، هر جا كه مردم آن اهل دفاع بوده اند، اين خصيصه در ذات و در خونشان وجود داشته است. از اين نظر نمى توان براى سابقه و شروع 
آن زمان تعيين كرد. ساخت قلعه يعنى دفاع در برابر دشمن بدون اسلحه و بدون توپ و تانك، كه در واقع خود آن پدافند غيرعامل محسوب 
مى شود و به طور طبيعى از ابتداى خلقت بشر بوده است و روز به روز شكل تازه تر به خود گرفته و متناسب با پيشرفت سالح و قدرت تهاجم، 
توسعه يافته است و امكانات دفاعى نيز براى آن پيش بينى شده است. در گذشته امكانات دفاعى نيز به دو طريق صورت مى گرفته است؛ يا به 
وسيله ى سالح و يا از طريق اقدامات دفاع غيرعامل يعنى بدون سالح بوده است. به طور مثال، در شهرسازى اين سؤال ممكن است مطرح شود 
كه چرا شهر دروازه داشته است؟ به عنوان نمونه همين شهر تهران چندين دروازه داشته؛ و يا چرا دور تا دور شهر ديوار و حصار بوده است؟

در واقع اين حصار و ديوار پدافند غيرعامل شــهر در برابر تهاجم اســت. تهاجم در قديم تنها زمينى و به صورت لشكركشى بوده است. براى 
دفاع شــهر در برابر اين گونه تهاجم ها، حصار و قلعه و دروازه احداث مى شــد. ورودى دروازه ها و اطراف و جوانب آن به طور دائم تحت 
كنترل بود. بنابراين، وجود حصار، قلعه، بارو و امثال آن ها نشان دهنده ى آن است كه همواره در گذشته، پدافند غيرعامل به عنوان ابزار دفاعى 
مورد توجه بوده اســت و زمانى كه تهديدات و ســالح ها و تكنيك هاى جنگى رشــد مى كرده، به طور طبيعى اين گونه  اقدامات دفاعى نيز 

رشد كرده و مدل آن پيچيده تر مى شده است. 
به نوعى مى توان گفت: در طول تاريخ بشــر همواره اقدامات پدافند غيرعامل در حال تغيير و پيشــرفت بوده اســت و اين مرز از گذشته تا به 

حال ادامه داشته است. 
از ميان نمونه هاى تاريخى، به عنوان مثال مى توان  به جنگ هاى صدر اســالم اشــاره نمود كه از نمونه هاى پدافند غيرعامل جنگ خندق 
است كه به پيشنهاد سلمان فارسى و به دستور حضرت پيامبر (ص) خندقى حفر شد. اين خندق در واقع يك كانال براى دفاع بهتر از شهر مدينه 
بود و يا وجود قلعه خيبر كه يهودى ها در آن ســاكن بودند و توســط حضرت امير (ع) در هم شكسته شد، نمونه اى از آن استفاده از دشمن ما 

از همين ابزار و امكانات است. 
در واقعه كربال، از برخى علما شنيديم، زمانى كه حضرت امام حسين (ع) به آن سرزمين وارد شدند، براى دفاع، از وضعيت جغرافيايى زمين استفاده 
فرمودند. به طورى كه گفته شــده اســت، حضرت (ع) به يك ارتفاعى كه «تل زينبيه» است و به عنوان برج به آن توجه نمودند. يك جناح خود را با 

استفاده از حفر كانال پوشش دادند و با آتش زدن بوته هايى كه در كانال قرار داده شده بود، در واقع براى دشمن توليد مانع نمودند. 
از اين عناصر در جنگ هاى مكررى استفاده شد. به عنوان نمونه، در دفاع مقدس، خود ما با عنصرى به نام «كانال ماهى» مواجه بوديم. بيشتر 
رزمندگان اســالم با اين كانال آشــنايى دارند. كانال بين بصره و خرمشهر احداث شده بود و  عملكرد دوگانه داشت. يكى از عملكردهاى آن 

براى پرورش ماهى بود. از شيب و از آب رودخانه استفاده مى شد، طول آن حدود پنجاه كيلومتر، عرض حدود 2 كيلومتر و عمق آن 10 متر بود. 

سازمان پدافند غيرعامل در جهت توليد ادبيات غيرعامل در حوزه فرهنگى چه فعاليت هايى را انجام داده است؟ 
يكى از مولفه هاى دفاع غيرعامل كه در راستاى ماموريت ما قرار دارد فرهنگسازى است. ما براى فرهنگسازى چهار مرحله قائل هستيم كه 
در ابتدا توليد ادبيات اين حوزه و پرداختن به آن است و گام دوم آموزش و توزيع و نشر اين علم است. در بحث تبليغات نيز ارائه، تكثير و حمايت اعمال  
مى شود. در گام بعدى تكرار اين مباحث اهميت دارد تا در اذهان مردم تبديل به باور شود. اگر ما اين چهار مرحله را روند حركت فرهنگى بدانيم، در 
گام اوليه كه توليد ادبيات با موضوع دفاع غيرعامل در حوزه فرهنگ است، بايستى ابتدا اين موضوع را طراحى گردد. ما همه تالشمان بر اين است كه 

به كمك دستگاه هاى فرهنگى اين حوزه از ادبيات را جا بيندازيم و تعريف مكانى و بعد مقايسه تطبيقى داشته باشيم. 
ما اين موضوع را در كشورهاى مختلف و حتى مهاجم و تهديد كننده مورد مقايسه قرار داديم تا جايگاه خودمان را در اين حوزه پيدا كنيم. 
از اين منظر دشمنان ما كه مشخصاً آمريكايى ها و اسرائيلى ها هستند به  اين حوزه كامًال توجه كرده اند و به عنوان يك الزام در تهاجمشان به 
آن توجه مى كنند. آمريكايى ها به عنوان يك الزام در تهاجم استراتژى 20-20 ايجاد مشروعيت را در نظر مى گيرند. چهار محور الزام حياتى 



13

و اساسى آمريكايى ها براى تهاجم، اول مشروعيت در فضاى بين المللى، دوم مشروعيت در كشور خودشان، سوم ايجاد مشروعيت و مقبوليت 
در كشــور هدف و چهارم ايجاد مشــروعيت در منطقه است. مشــروعيت نيز داراى دو حوزه اساسى سياسى و فرهنگى است. حوزه سياسى در 
ســطوح مختلف نهادهاى بين المللى مثل شــوراى امنيت، آژانس اتمى و سازمان حقوق بشر اجرا مى شود ولى در حوزه فرهنگ ايجاد باور در 

مردم كشورشان است. 
مثًال اينكه در كشورشان نخبگان و مردم را به اين نتيجه برسانند كه آمريكا هيچ چاره اى جز حمله به كشور ايكس ندارد. اين امر مجموعه اى از 
اقدامات و الزامات فرهنگى را مى طلبد كه طبيعتاً بتوانند اين مفهوم را به مردمشان القا كنند. در نهايت نيز اين روند به وسيله دستگاه هاى افكار عمومى 
بررسى مى شود و در نتيجه آنها متوجه مى شوند كه چقدر از افراد جامعه اين مفاهمى را دريافت كرده اند. طبيعتاً همين ابزار در كشور مورد هدف نيز 
قرار مى گيرد، چون آمريكا تجربه زيادى از تهاجم و سلطه گرى در دنيا دارد و مدل هاى مختلف حضور نظامى را تمرين و امتحان كرده است، امروزه 

نتيجه اى كه بدست آورده اين است كه در منطقه پايگاه نظامى داشته باشند ولى حكومت ها را مستقيم اداره نكند. 
حتى در تجربه جنگ عراق بعد از تصرف، منطقى حاكم آمريكايى مستقيم را در عراق منصوب كردند ولى اين روش را با كاركرد نامناسب 

يافتند كه در نتيجه حكومت را از طريق ديگران ولى در كنترل خود انجام مى دهند. 
در اين استراتژى، مباحث فرهنگى يا نوع ديگر آن يعنى امنيت روانى، جايگاه اساسى و مهمى دارد كه شايد در خيلى از موارد درصد اهميت 
بيشــترى نســبت به برد نظامى دارد. با توجه به اين اهميت بايد در دفاع جايگاه مفاهيم دفاعى در حوزه فرهنگ را تعريف كنيم و وقتى اين كار 
انجام شد در گام هاى بعدى در حوزه هاى دانشگاهى و آكادميك با تبديل به متون آموزشى آنها را ارائه كنيم و كاربردى و اجرايى شود در 
حوزه تبليغات و رسانه پخش و توزيع شود تا نهايتاً بتواند به يك باور ملى تبديل شود كه در نتيجه ما هم بتوانيم از اين ابزار پيشرفته جهانى كه 

ابزار فرهنگى است در جهت دفاع استفاده كنيم. 

الزامات سازمان دفاع غيرعامل در اين راستا چيست؟ 
يكى از اين الزامات ما اين اســت كه كامًال اين موضوع را در حوزه فرهنگ توســعه بدهيم. من فكر مى كنم كمتر انديشــمندى در حوزه 
فرهنگ باشد كه باور نداشته باشد كه فرهنگ خود يك نوع  دفاع است و ما در حوزه فرهنگى كامًال     مى توانيم دفاعى فكر كنيم. شايد در 
گذشته اگر اين موضوع مطرح مى شد بعضاً با ابهام يا اشكال روبرو بود ولى امروزه فكر مى كنم ميان انديشمندان و فرهيختگان اصل موضوع 

جا افتاد باشد.  

علت توجه شما به عرصه هنر در بحث پدافند غيرعامل چيست؟
ما اگر بخواهيم انديشه مان ماندگار شود، بايستى آن را با هنر آميخته كنيم. شرط ماندگارى تفكر دفاع آميختگى آن با هنر است. اولويت ما 
استفاده از هنرهاى بومى و سنتى است كه ريشه در فرهنگ خودمان دارد كه ارتباط با مخاطب، ارتباط قديمى و منسجم است. فكر مى كنم ما 

بايستى در حوزه هاى هنرى ضمن اينكه ادبيات دفاع را كامل تعريف مى كنيم از حداكثر انرژى آن بهره بردارى كنيم. 
مــا امــروزه در آغازين گام هاى اين كار و در حوزه تعريف ادبيات دفاع غيرعامل هســتيم و تالش مى كنيم با تعامل     حوزه هاى فرهنگى 
ابتدا مفاهيم اوليه اين حوزه را تعريف مى كنيم. بخشى از مفاهيم ادبيات اين حوزه از گذشته شناخته شده است و از دفاع مقدس تجربه آن را داشته ايم 

و در بعضى از حوزه ها بايد ادبيات جديد توليد كنيم و مفاهيم جديد را مطرح نماييم. 
با توجه به اينكه سـى و يك دسـتگاه فرهنگى در كشـور فعال هستند، به نظر شـما چگونه مى توان پدافند غيرعامل را به عنوان كار 

فرهنگى جا انداخت؟ 
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اولين گام و مهمترين گام اين است كه يك جمع خبره از اهالى فرهنگ جمع شوند و اين حوزه را به لحاظ مفهومى، موشكافى و دست به 
توليد فرهنگ و علم بزنند. امروزه حوزه هايى وجود دارد كه بايد به آنها پرداخت و اين توليد را انجام داد. 

اگــر در اين مفاهيم اوليه توليدات ادبيات شــود و ما آنهــا را در اختيار بگيريم، مى توانيم به راحتى مفاهيم را توســعه دهيم و به حوزه هاى 
اجرايى تبديل كنيم. 

باالخره يك مدير فرهنگى ما كه در دستگاه مشغول است، داراى يك باور و دانش است كه ممكن است متعلق به گذشته باشد و هم زمان 
با مالحظات امروزى نباشــد. اگر ديدگاه و فكر يك مدير قديمى باشــد، برنامه هاى قديمى اجرا مى شــود و شايد ما را به حوزه هايى ببرد كه 
خيلى امروز به كار ما نيايد ولى اگر باور داشــته باشــيم كه مى شود با حوزه فرهنگى دفاع كرد، به مرحله مطلوبى رسيده ايم، من فكر مى كنم 
اساســى ترين نقش را در حوزه دفاع، فرهنگ دارد. ســربازى كه به حداكثر    ســالح ها و تكنوژى تجهيز باشد ولى بترسد و باور نداشته باشد 
كه مى تواند بجنگد، به هيچ وجه استفاده از تجهيزات نمى تواند برايش موثر باشد و برعكس يك رزمنده كه سالح ابتدايى دارد ولى مملو از 

انگيزه، باور و انرژى باشد مى تواند با دشمن برخورد كند. اين نكته اى است كه ما در دفاع مقدس به آن رسيده ايم. 

شما به بحث باور اشاره كرديد، تا چه حد اين باور در فرهنگسازى اهميت دارد؟
وقتى انســان در معرض تهديد اســت معموالً سه باور مى تواند داشته باشد. باور نخست اين اســت كه آنقدر دشمن بزرگ است كه ما هيج 
كارى نمى توانيم بكنيم كه اين باور مرعوبين است، يعنى كسانى كه از دشمن ترسيده اند و قدرت تفكر و مقابله را از دست داده اند. باور دوم 
از آن كسانى است كه توان خودى را باور نداشته باشند احساس كنند كه چيزى نيستند و آنقدر كوچك هستند كه نمى توانند در برابر قدرت 
بايســتند و باور ســوم اين اســت كه به بزرگى دشــمن اعتقاد داشــته باشــد ولى از طرفى به توان خودى هم اعتقاد داشــته و بگويد 
كه ما مى توانيم با دشــمن برخورد كنيم و پيروز شــويم. نمونه اش در دســت  نوشته هاى شــهيد همت وجود دارد. ايشان نوشته اند كه «وقتى 
مــى خواهم به منطقه عملياتى بروم كه ظاهراً به نظر مى رســد خيلى قابليــت اجراى عمليات را ندارد، ابتدا روى منطقه تمركز مى كنم و تالش 
مى كنم به خودم بباورانم كه اين منطقه بيشــترين ويژگى و قابليت را براى عمليات دارد و بعد از اينكه به باور رســيدم احساس مى كنم قدرت 
طراحى آن عمليات در ذهنم شــكوفا مى شــود، يعنى وقتى به باور مى رسم مثل اين اســت كه مجدداً شكفته مى شوم و مى توانم به طراحى و 

فكر بپردازم.»
مــا امــروز وقتى تــوان نظامى آمريكايى ها را بررســى و دنبال مى كنيم به اين جمع بندى مى رســيم كه آنها على رغــم اين همه عظمت و 
توانمندى، داراى اشكاالت و ضع          ضعف ها و اشكاالت وارد شويم كه وارد شده ايم، مى بينيم دشمنى كه در ظاهر قدر قدرت است 
ولى در باطن آنچنان نقاط ضعفى دارد كه اگر به آنها بپردازيم، مى توانيم برآن غالب شويم و اين ناشى از باور است، اگر اين باور در ما ايجاد 

شود، حتماً مى توانيم از منافع، استقالل و ثبات سياسى كشورمان در برابر تهاجمات دفاع كنيم. 

  

فرهنگ خود يك نوع دفاع است
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جشنواره از منظر دبير جشنواره 
سيد محمدرضا مصطفوى 

ابتدا سخن را  با تعريف قديمى پدافند غيرعامل شروع مى كنم؛ پدافند غيرعامل به مجموعه اقدامات دفاعى بدون سالح اطالق مى شود كه 
موجب كاهش آسيب پذيرى زيرساخت هاى يك كشور در مقابل هر نوع حمله دشمن مى باشد. 

در اين تعريف شما با سه كليد واژه روبرو هستيد: تهديد، بدون سالح و دفاع. در اين تعريف همه نوع دفاعى كه بدون سالح صورت بگيرد، 
پدافند غيرعامل محســوب مى گردد كه شامل تمامى حوزه هاى غيرنظامى مانند جنگ روانى، فرهنگى، اطالعاتى، امنيتى، اجتماعى، پزشكى 

و ... مى شود.
بايد به اين نكته توجه داشت كه تهديد الگوى ثابتى ندارد و هميشه متغير است. زمانى تهديد اين بود كه كشورى مورد حمله زمينى دشمن 

قرار بگيرد، پس ديوارهاى حمايتى و دفاعى چون ديوار چين ساخته شد. 
ولى آيا امروز مى توان با ساختن ديوار دفاعى، حفر خندق و كانال دفاع كرد؟ تهديد عنصرى است پويا كه از گذشته تاكنون تابع حدى از 

تكنولوژى است و جنگ هاى دنيا را به اشكال مختلفى درآورده است. 
امروزه بحث ماهواره، اينترنت، بلوتوث، ايميل مى تواند تهديد محسوب مى شود تا همين ديروز آب براى كشورى تهديدى نبود، اما حاال 

خود به عاملى براى جنگ مبدل شده است. 
در عصر حاضر جنگ موشــك و اسلحه نيست، بلكه جنگ سايبر، اطالعات و فرهنگ است. تهديد ديگر فقط به جنگ نظامى خالصه 

نمى شود و ديگر نمى توان حوزه هاى مشخصى براى تغييرات در تهديد متصور شد. 
ديگر امروز نمى توان يك پااليشــگاه را اســتتار كرد، چرا كه سنجنده هاى قوى به راحتى آنها را پيدا مى كنند، مثال يك ويروس به راحتى 

سيستم كشاورزى يك كشور را مى تواند نابود كند. وآمريكايى ها با بزرگترين حمالت از سوى هكرهاى اينچنينى مواجه هستند .
بــه همين جهت امروز تعريف جديد كه مجمع تشــخيص مصلحت نظام از پدافند غيرعامل تصويب كرده، شــامل كاهش آســيب پذيرى، 
افزايش پايدارى ملى، تداوم فعاليت ها، تسهيل خدمات اطالع رسانى و مديريت بحران است كه اين افزايش پايدارى ملى فقط به معنى اقدامات 

بيش از 2000 اثر در اولين جشنواره فرهنگى 
و هنرى پايدارى ملى به دبير خانه جشنواره 

واصل شد
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نظامى نيست بلكه اقدامات سياسى، اجتماعى و فرهنگى را نيز در بر مى گيرد. 
امروز ما بايد تعاريف جديد پدافند غيرعامل را در دل مباحث اجتماعى و فرهنگى جســتجو كنيم و روش شناســى پدافند غيرعامل را وارد 

مباحث فرهنگى كنيم. 
دشمن در راهبرد تاكتيكى جديد خود عمليات روانى و فرهنگى را ابزار اصلى قرار داده است كه الزم و ملزوم عمليات نظامى است. در واقع 

حوزه فرهنگ موجد باورها و يقين هاست و فرهنگ از ابزارهاى اصلى مورد حمله دشمن است. 
امروزه دشــمن ديگر بدون خونريزى دســت به تغيير نظام ها مى زند و ســرزمين ها را تصرف مى كند. در اين شرايط رسانه هايى مثل صداو 

سيما و سينما، ابزار اصلى دفاع از تماميت كشور هستند. 
هاليوود به عنوان يك دســتگاه نظامى براى كشــور آمريكا عمل مى كند و اين نشــان مى دهد كه با ســاختن يك فيلم و نوشــتن يك 

كتاب مى توان كشورها را تصرف كرد، چرا كه ابزار هنر برنده تر از هر سالحى است. 
اين امر در حوزه نرم افزارى به معنى توليد شــايعه هاى ياس آور، نااميد كننده و ايجاد بدبينى در جامعه اســت و لذا با اين كيفيت، فرهنگ 
به نظر ما حوزه اى از دفاع اسـت و انسـجام، وفادارى و پايدارى مردم در انحصار دسـتگاه هاى فرهنگى اسـت. طبيعتاً با چنين رويكردى اولين 
الزام ما مشــخص كردن ادبيات اين حوزه و توســعه فرهنگى اســت. براى فهم اين ادبيات بايد كليد واژه هاى اين حوزه را بشناسيم و در مراكز 
علمى، دانشــگاهى و فرهنگى توســعه دهيم كه درخصوص تهديدات دشــمن به يك اتفاق نظر برسيم و بدانيم چگونه پايدارى ملى را افزايش 
بدهيم و با ابزار فرهنگى و پايدارســازى دســتگاه هاى اجرايى تسهيل خدمات بدهيم. اينكه چگونه در شــرايط بحران مى توان جامعه را اداره 

كرد و تقويت كرد.
حال اين سوال مطرح مى شود كه چگونه مى توان در زمينه پدافند غيرعامل، فرهنگ سازى كرد؟ اولين گام براى فرهنگ سازى در عرصه 

پدافند غيرعامل توسعه ادبيات دفاعى در حوزه فرهنگ است، گام دوم دشمن شناسى است. 
در ايـن مسـير سـومين قدم فرهنگ سـازى ادبيـات پدافند غيرعامـل در ميان اصحاب رسـانه مطبوعات و حوزه هـاى فرهنگى، هنرى و 

اجتماعى اسـت. 
ادامــه راه را بــا توســعه دادن فرهنگ دفاع در حوزه فرهنگ  به عنوان يــك مطالبه عمومى در ميان نخبــگان و فرهيختگان جامعه مى توان 

پيمود.
توســعه و آموزش اين مفاهيم ايجاد شــده با آموزش هاى عرضى و طولى، هماهنگى و ايجاد ســازگارى مناسب در مقابل هجمه دشمن بين 
دستگاه هاى فرهنگى هنرى، همسو كردن دستگاه هاى فرهنگى و اجرايى كردن اقدامات فرهنگى دفاعى و تأمين اعتبارات و ساز و كار كه به 

صورت يك برنامه دائمى در بدنه دستگاه هاى اجرايى كشور قرار گيرد، راه هاى ديگرى براى رسيدن به اين هدف مهم است. 
نتيجه اينكه به عنوان يك اقدام كلى، احتياج به يك پالن كلى داريم و اينكه جاگيرى عناصر را در اين پالن مشــخص كنيم و ســپس جزء 
به جزء اين حوزه و عمق موضوع را براى آن تعريف كنيم. براى تهيه اين پالن كلى بايد جلســات هم انديشــى بين اصحاب فرهنكى و هنرى و 

دفاعى تشكيل و بعد از بحث و نظر به يك طرح و پالن مورد نظر دست پيدا كنيم. 
جامعه هنرمندان و فرهنگيان در اين راستا مى توانند از ابزار هنر و فرهنگ براى تقويت قواى دفاعى به عنوان نيروى حمايتى عمل كنند و 

به جاى سياه نمايى و كوچك تصوير كردن دستاوردهاى خودى، آن را آگرانديسمان و پيش چشم جهان قرار دهند. 
برگزارى جشـنواره فرهنگى و هنرى پايدارى ملى از همين باب اسـت. اصحاب و صاحبان انديشــه، هنرمندان و سينماگران را بايد نسبت به 
اين موضوع توجيه و در نهايت به كمك ابزار هنر، جامعه را آماده ساخت و اين ميسر نيست مگر به كمك عزيزان كه تأثيرى كه با خلق يك 
فرهيخته اثر هنرى مى آفريننند، اگر نگوييم بيشــتر از يك بمب، كمتر از آن نيســت و امروزه به عينه در ميان آثار رسيده به جشنواره شاهد اين 

رخداد بزرگ هستيم. 
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شايان ذكر است فراخوان اولين جشنواره فرهنگي و هنري پايداري ملي از پاييز 1387 آغاز گرديد و اينك بيش از 2 هزار اثر از فرهيختگان 
و اهل فرهنگ و هنر در رشته هاي:

 شعر 
 داستان

 مقاالت علمى ( عمومي )
 مقاالت علمى ( فرهنگيان )
 مقاالت علمى ( ترجمه اي)

 پژوهش هاى علمى
 كتاب ( تاليفى و ترجمه اى)
 پايان نامه هاى دانشجويي

 مجالت، نشريات و فصلنامه ها
 گزارش مستند

 فيلم
 لوح هاى فشرده و نرم افزارهاى چند رسانه اى

 سايت و پايگاههاى مجازى
 هنرهاي تجسمي

به دبيرخانه جشنواره واصل گرديده كه توسط هيئت داوران بررسي كه چكيده اي از آثار برگزيدگان در مجموعه حاضر منعكس گرديده است.  
الزم مى دانم از همه فرهيختگانى كه توليدات فرهنگى ، هنرى و علمى خود را از سراســر كشــور به دبير خانه جشــنواره ارســال نموده اند 

صميمانه تشكر و قدر دانى، و در خواست نموده از هم اكنون به خلق آثار ارزشمندترى براى جشنواره هاى بعدى مشغول شوند.
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شوراي سياستگذاري اولين جشنواره فرهنگي هنري پايداري ملي
1- سردار دكتر غالمرضا جاللي 

رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور و رييس شوراي سياستگذاري جشنواره
2- سيد محمدرضا مصطفوي 

معاون توسعه فرهنگي و اطالع رساني سازمان پدافند غيرعامل كشور و دبير جشنواره 
3- محسن فردرو 

دبير كميته پدافند غيرعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و عضو شوراي سياستگذاري جشنواره
4- لطف ا... سياهكلي

دبير كميته پدافند غيرعامل صدا و سيما و عضو شوراي سياستگذاري جشنواره
5- حميدرضا كفاش

عضو كميته پدافند غيرعامل وزارت آمورش و پرورش و دبير جشنواره بين المللي فيلم رشد 
و عضو شوراي سياستگذاري جشنواره

كميته هاي اولين جشنواره فرهنگي و هنري پايداري ملي 
دبير جشنواره و مسئول برنامه ريزي و هماهنگي هاي كميته ها  1- سيد محمدرضا مصطفوي  

مسئول كميته داوران  2- حميدرضا كفاش   
مسئول كميته فرهنگي و هنري 3- محسن فردرو   

مسئول كميته اطالع رساني 4- لطف ا... سياهكلي  
مسئول كميته حفاظت و تشريفات 5- سعيد ناصري   

مسئول كميته نمايشگاه  6- محمد جعفرنجف زاده  
مسئول كميته مدعوين  7- محمد شمس نورايي   
مسئول كميته تبليغات  8- علي جعفري    
مسئول كميته پشتيباني 9- بيژن شريفي    
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

بيانيه هيأت داوران اولين جشنواره فرهنگي و هنري پايداري ملي
در دنياي كنوني كه هر روز در همه زمينه ها يك اتفاق تازه رخ مي دهد، مســئله پدافند غيرعامل و گســترش و به كارگيري آن از اهميت و 

جايگاه بسيار بااليي برخوردار مي باشد. 
انسان ها از آغاز آفرينش تاكنون، همواره با انواع آسيب ها و باليا دست به گريبان بوده و از تأثير آن ها جوامع و فرهنگ ها آسيب هاي فراوان 

و پرمخاطره اي داشته اند. 
با پيشــرفت روزافزون دانش، دانايي و رشــد فزاينده ي اطالعات در عصر ارتباطات، هر     جامعه اي بايد بتواند با توســعه آموزش هاي الزم، 
همگام با توسعه علم و فناوري و تكيه بر     ارزش هاي متعالي كه كليدهاي اصلي پيشرفت و تعالي هستند، پايداري ملي را از بطن خود     داشته باشد. 
به استناد آموزه هاي قرآني، پيشرفت انسان معلول رشد علمي و عملي است. ملتي كه خوب بفهمد و خوب عمل نمايد، پيشرفتي پايدار خواهد كرد. 

در نظام مقدس جمهوري اســالمي ايران مســئله دفاع فرهنگي، پايداري فرهنگي و ملي و در يك كالم پدافند غيرعامل به قدري حائز اهميت 
است كه مقام معظم رهبري حضرت آيت اله خامنه اي بر اين نكته تأكيد فراوان نموده و فرموده اند: «من به مسئله پدافند غيرعامل خيلي اهميت 

مي دهم» كه تبلور آن را امروز مي توان در مديريت داهيانه و دفاع فرهنگي از سوي ايشان و مسئوالن عالي رتبه نظام ديد. 
از منظر مقام معظم رهبري: «دفاع جزئي از هويت يك ملت زنده است، هر ملتي كه نتواند از خود دفاع كند زنده نيست، هر ملتي هم كه به فكر 

دفاع از خود نباشد و خود را آماده نكند، در واقع زنده نيست، هر ملتي هم كه اهميت دفاع را درك نكند، به يك معنا زنده نيست.»
هيات داوران اولين جشــنواره كشــوري فرهنگي و هنري پايداري ملي با تقدير از هنرمندان، فرهيختگان و اصحاب علم و قلم كه بيش از دو 
هزار آثار گران مايه، ماندگار و اثربخش را آفرينش و به جشنواره ارسال نموده اند كه مفاهيم و باورهاي ارزشي، اسالمي و ايراني بن مايه هاي 
اصلي آن ها را در عرصه دفاع ملي و پايداري در آن تشــكيل مي دهد، پس از بررســي همه سويه بيش از دو هزار اثر رسيده به مرحله كشوري 
در قالب 13 رشــته، كه بدون ترديد كاري بس عظيم و دشــوار بوده اســت، با ارج نهادن به تالش هاي همه شركت كنندگان، عنايت اصحاب 

قلم، هنر و انديشه را در خلق آثار جديد و حضور در جشنواره هاي آتي به موارد ذيل جلب مي نمايد:  
1- واكاوي، تأمل و مطالعه دقيق و ژرف تر در آثار فاخر و ارزشمند گذشته و حال، براي خلق آثار بهتر و ماندگارتر؛ 

2- توجه وافر به هويت ديني و ملي، باورها و انديشه هاي ارزشي، فرهنگ و هنر اصيل و پشتوانه هاي اسالمي و ايراني در خلق آثار 
3- مبنا نمودن منابع اصيل و دست اول ديني و ايراني و كنكاش و جستجو در اين آثار و تأمل در اطالعات دفاعي و فرهنگي روز جهان. 

4- تداوم فعاليت هاي مطالعاتي و پژوهشــي، فرهنگي، هنري و اهتمام براي نهادينه شــدن فرهنگ مطالعه، پرسش و پژوهش در جامعه علمي، 
هنري و فرهنگي كشور 

هيات داوران اولين جشـنواره فرهنگي و هنري پايداري ملي ضمن تشـكر و قدرداني از     دسـت اندركاران سياسـتگذاري جشـنواره به ويژه 
سـازمان پدافند غيرعامل كشـور و رياسـت محترم آن اسـتاد ارجمند جناب سـردار دكتر جاللي و همكاران پرتالش ايشان كه زمينه و بستر الزم 
براي فعاليت هاي فرهنگي، هنري و پژوهشـي اصحاب قلم و انديشـه را فراهم نمودند، نتايج 13 رشته اولين جشنواره فرهنگي و هنري پايداري 

ملي را به شرح ذيل اعالم مي نمايد:  
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هيأت داوران در بخش مقاالت عمومي پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسي 100 اثر كه به مرحله نهايي راه پيدا نموده بود لوح 
تقدير و جايزه ويژه خود را به صاحبان مقاالت ذيل اهداء مي نمايد: 

1- كاربردهاي نانو تكنولوژي در حوزه پدافند غيرعامل 
اثر: آقاي سيد روح اله تقوي 

2- دفاع غيرعامل در 31 كشور جهان  
اثر: آقايان سيد اسماعيل موسوي و علي دهقان ساعي  

3- نقش رسانه هاي گروهي در كاهش عوارض روانشناختي از بحران و ايجاد آرامش در جامعه  
اثر: آقاي محمدرضا رضايي بايندر و خانم ثريا احمدي  

4- آشنايي با حساسه هاي مسنت (اطالعات سنجش و عالئم) 
اثر: آقاي دكتر محمدرضا رزمخواه  

5- پدافند فرهنگي و تصوير اسالم در سينماي غرب  
اثر: آقاي سيد محمد صادق سهروردي  

  NBC 6- طراحي پناهگاه ثابت
اثر: آقاي رامين جنابي  

7- امنيت ارتباطات و سيستم ها  
اثر: آقاي سهيل ساعتچي  

8- رخداد بالياي طبيعي، فرصتي براي تهديد  
اثر: آقاي اكبر كياساالري

9- اولين سناريو مانور پدافند غيرعامل در بخش تأمين آب كشور  
اثر: آقاي جالل جهانبخشي  

10-  مديريت بحران در سيره نبوي  
اثر: آقاي داود نيك اميد 
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هيأت داوران در بخش مقاالت پژوهشي فرهنگيان پدافند غيرعامل پس از بررسي 800 اثر كه  به مرحله نهايي راه پيدا نموده بود 
لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به صاحبان مقاالت ذيل اهداء مي نمايد: 

1- آسيب شناسى فرهنگى و راهكارهاى مقابله با آن / اثر: علي اكبر فضلى 
2- آسيب شناسى فرهنگى و راهكارهاى مقابله با آن   / اثر: عزت مهاجرانى  

3- بررسى عمليات روانى دشمنان انقالب اسالمى / اثر: نحله احسن نيا 
4- مدرسه دوست داشتنى پشتوانه اقتدار ملى   / اثر: بهرام افشارى 

5- نقش آموزش و پرورش در تقويت اعتماد به نفس ملى  / اثر: پروين طاهرى
6- راهكارهاى مقاوم سازى ساختار فرهنگى كشور / اثر: زهرا امينى 

7- نقش فناورى هاى نوين ارتباطى در عمليات روانى دشمنان  / اثر: محمدرضا رزم آرا  
8- بررسى راه هاى خنثى سازى عمليات روانى دشمنان انقالب اسالمى  / اثر: طاهره صادق بيان  

9- مدرسه دوست داشتنى پشتوانه اقتدار ملى  / اثر: فرشته حصارى  
10- بررسى راهكارهاى ارتقاء اعتماد به نفس ملى  / اثر: اسد اهللا جنت بوداغى  

11- نقش آفرينى تشكل هاى دانش آموزى در محروم سازى دشمنان براى كسب اطالعات / اثر: سهيل رجبى  
12-  راهكارهاى مقاوم سازى ساختار فرهنگى كشور / اثر: ابوالفضل اذانچيلر 

13- نقش پدافند غيرعامل در مديريت پروژه هاى ملى استراتژيك  / اثر: معصومه رياضى  
14- بررسى ويژگى هاى مدارس امن  / اثر: مهناز بختيارى- زهرا سادات موسوى- طاهره الهى نيا  
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هيأت داوران در بخش مقاالت پژوهشـي فرهنگيان پدافند غيرعامل پس از بررسـي 800 اثر كه به مرحله نهايي راه پيدا نموده بود 
و تجليل از 14 مقاله برتر و ويژه الزم مي داند از صاحبان  مقاالت ذيل نيز كه قابل تقدير مي باشد، تشكر نمايد: 

1- ناتوي فرهنگي - بزرگترين آسيب برفرهنگ جامعه  / اثر: محمود فتح آبادي
2- بررسي راههاي خنثي سازي عمليات رواني دشمنان انقالب اسالمي / اثر: اسداله اسحقي

3- چگونگي ارتقا آستانه مقاومت ملي در برابر تهديدات خارجي / اثر: محمد حسين نيا - زهرا رمضاني 
4- بررسي راهكارهاي ارتقاء اعتماد به نفس ملي / اثر: راضيه محمدي- احد ترصدي 

5- معرفي صلح آميزترين روشهاي دفاع ملي / اثر: مهرانگيز عليزاده
6- راهكارهاي مقاوم سازي فرهنگ كشور با تآكيد بر ديدگاههاي امام خميني و مقام معظم رهبري / اثر: فريبا ركني

7- بهترين روش آمادگي دفاعي در مقابل توطئه هاي دشمن / اثر: محمود رئوفي- زيبا متانت
8- چگونگي مايوس كردن دشمنان انقالب  / اثر: ثريا عباسزاده
9- بررسي راههاي حفاظت دائمي از مدارس / اثر: زهرا هيجائي

10-  عملياتي كردن تصميمات در مواقع بحراني / اثر: محمد شبستاني
11-  راهكارهاي حفظ هوشياري در برابر تهديدات و توطئه هاي دشمنان / اثر: معصومه كوهي فايق  

12-  راهكارهاي مقاوم سازي فرهنگ در برابر تهاجم فرهنگي كشور / اثر: زهرا ورواني فراهاني
13-  پدافند غيرعامل از ديدگاه مقام معظم رهبري / اثر: فهيمه منيف

14-  بهترين روش آمادگي دفاعي در مقابل تهديدات دشمنان / اثر: عباسعلي رهبري
15-  آسيب شناسي ساختمان هاي مدارس و ارائه راهكارهاي پدافند غيرعامل / اثر: حميدرضا عظمتي – محمدباقري

16-  آسيب شناسي فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن /  اثر: مسعود اكبري
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هيأت داوران در بخش مقاالت و پژوهش هاي ترجمه اي پس از بررسـي بيش از 25 اثر لوح تقدير و جايزه خود را به شـرح ذيل 
اهداء مي نمايد: 

1- طرح تخليه جمعيت / ترجمه: آقاي محمدرضا رئيسي جاسكي 
2- پدافند غيرعامل در روسيه (اهداف دشمن و راه هاي مقابله) / ترجمه: آقاي علي ببري 

3- آرايش مديريت بحران به واسطه ترسيم دورنماي مقابله با تروريسم  / ترجمه: آقاي حامد آزاد

   
هيأت داوران در بخش پژوهش هاي انجام شده پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسي 20 اثر كه به مرحله نهايي راه پيدا نموده 

است لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به سه پژوهش برتر به شرح ذيل اهداء مي نمايد: 

1- ارتباطات، افكار عمومي و جنگ رواني / اثر: جناب آقاي دكتر علي اكبر رضايي 
2- واژه هاي پدافند عامل و غيرعامل در قرآن كريم به سه زبان عربي، فارسي و انگليسي  / اثر: جناب آقاي مهدي اميني  

3- پدافند غيرعامل و مديريت بحران از ديدگاه قرآن كريم / اثر: آقايان مظاهر انصاري و عبداله مظفري 

   

هيأت داوران در بخش كتب منتشـره پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسـي بيش از 50 اثر منتشـر شـده لوح تقدير و جايزه ويژه 
خود را به شرح ذيل اهداء مي نمايد: 

1- مفاهيم نظري و عملي دفاع غيرعامل / نوشته: آقاي جعفر موحدي نيا 
2- مديريت بحران ها (تهديدها، تنگناها و فرصت ها)  / ترجمه: آقايان محمد جواد زنگنه اينالو- قاسم محمد عليپور يامچي 

3- مقدمه اي بر اصول و مباني اساسي پدافند غيرعامل / ترجمه: آقاي جمشيد عباس پور  
4- الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار / نوشته: آقاي دكتر احمد اصغريان جدي   

5- طراحي در بحران  / نوشته: آقاي دكتر سيد بهشيد حسيني
6- جامعه آماده / نوشته: آقاي دكتر شهرام علمداري  

7- پدافند غيرعامل و تسليحات كشتار جمعي / نوشته: حسن نيازي تبار
8- مجموعه سه جلدي پدافند غيرعامل (مقاومت ملي پايدار) ويژه دانش آموزان  / نوشته: آقاي محمود سليماني 

9- فرهنگ پدافند غيرعامل / نوشته: آقاي سيد جواد هاشمي فشاركي  
10-  آشنايي با تسليحات غيركشنده  / نوشته: مهندس محمد ابراهيم نژاد  

11- دفاع غير عامل / نوشته: محبوبه كالنترى   
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هيأت داوران در بخش پايان نامه هاي دانشجويي پس از بررسي پايان نامه هاي رسيده از سال هاي 1386 و 1387 ضمن تقدير از: 

1- آقاي محمدرضا رخشاني براي پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان: 
«مالحظات دفاعي، امنيتي پدافند غيرعامل در آمايش استان مرزي سيستان و بلوچستان» 

2- آقاي حسين غالمرضايي براي پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان: 
«مالحظات پدافند غيرعامل شبكه هاي گازرساني شهري» 

3- آقاي افشين مصدقيان براي پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان: 
«طراحي بهينه ماكت توپ 23 م. م با پوشش حوزه بصري و مادون قرمز»   

4-  آقاي امين علي كاشي براي پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان: 
«بررسي دفاع غيرعامل در تونل هاي استقرار نفرات (پناهگاه)» 

لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به سه پايان نامه به شرح ذيل اهدا مي نمايد:
1- آقاي فتح ا... شمسايي زفرقندي براي پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان: 

«مالحظاتي امنيتي و دفاعي در آمايشي سواحل و جزاير جنوب كشور»
2- آقاي اسفنديار دهقاني براي پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان: 

«راهكارهاي پدافندغيرعامل درمناسب سازي ايستگاه هاي مترو به عنوان فضاي امن پناهگاهي»
3- آقاي بهروز هويدافر براي پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان: 

«مباني نظري ورودي و خروجي پناهگاه با ديدگاه پدافند غيرعامل» 

هيأت داوران در بخش مجالت، نشريات و فصلنامه هاي پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسي  آثار لوح تقدير و جايزه ويژه خود 
را به شرح ذيل اهداء مي نمايد: 

1- فصلنامه فرهنگ ايمني / به صاحب امتيازي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
به مدير مسئولي آقاي سيد مهدي هاشمي 

2- ويژه نامه پدافند غيرعامل از كميته عالي پدافند غيرعامل / سپاه پاسداران انقالب اسالمي  
به سر دبيرى سرتيپ2 پاسدار دكتر على اكبر پورى رحيم 

3- كتاب ماه علوم اجتماعي شماره ده از خانه كتاب / به سردبيري آقاي دكتر سيد رضا نقيب السادات 
4- پيش شماره پدافند غيرعامل به صاحب امتيازي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  / به سردبيري آقاي مهندس محمد جعفر نجف زاده  

5- ويژه نامه نگرش راهبردي به صاحب امتيازي دانشگاه عالي دفاع ملي / به مديرمسئولي آقاي سعيد ملك زاده  
6- فصلنامه مديريت بحران و وضعيت هاي اضطراري / به صاحب امتيازي مركز پژوهش هاي مديريت بحران و دفاع غيرنظامي 

به مديرمسئولي دكتر سيد مجيد جدي
7- فصلنامه علمي تخصصي عمليات رواني / به صاحب امتيازي معاونت فرهنگي ستاد مشترك سپاه  

به مديرمسئولي آقاي حسين طائب 



25

هيأت داوران در بخش گزارشات مستند پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسي بيش از 20 اثر كه به مرحله نهايي راه پيدا نموده 
لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به شرح ذيل اهداء مي نمايد: 

1- گزارش ضرورت احداث مخازن ذخيره سازي زيرزميني مبتني بر الزامات پدافند غيرعامل / اثر: آقاي مهدي حاجي حسين زاده 
2- گزارش برج ميالد شهر تهران، شهر بي دفاع / اثر: آقاي محمد والي نژاد   

3- گزارش مطالعه و طراحي پدافند غيرعامل تصفيه خانه آب جالليه تهران  / اثر: آقايان محمدرضا فاتحي و احمد آب پرور  

هيأت داوران در بخش فيلم پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسـي دقيق مجموعه آثار رسـيده لوح تقدير و جايزه ويژه خود را 
به شرح ذيل اهداء مي نمايد: 

1- مجموعه انيميشن 25 قسمتي پادي و پوريا ويژه پيش دبستاني و دوره ابتدايي / اثر: جناب آقاي سيد امير هاشمي 
2- فيلم 50 دقيقه اي مستند پدافند غيرعامل  / اثر: جناب آقاي رضا ضيايي دوستان  

3- مجموعه برنامه سازي هاي مستند پدافند غيرعامل / اثر: سركار خانم مريم عالء الديني   
4- فيلم مستند آتش زير خاكستر / اثر: جناب آقاي محسن سوهاني

هيأت داوران در بخش هنرهاي تجسـمي، شـعر و داسـتان پيرامون پدافند غيرعامل ضمن اظهار تشـكر از صاحبان آثار و با آرزوي 
شـركت گسـترده تر هنرمندان فرهيخته كشور در جشنواره هاي آتي با بررسـي بيش از سيصد اثر رسيده لوح تقدير و جايزه خود 

را به شرح ذيل اهداء مي نمايد: 

1- آقاي سعيد صادقي در بخش كاريكاتور 
2- آقاي حسين ساكي در بخش عكس 
3- آقاي داور عالئي در بخش عكس
4- خانم زهره موسوي در بخش نقاشي

5- خانم مونا اسبقي در بخش پوستر 
6- خانم شراره كامراني در بخش شعر

7- خانم كبري خمري در بخش داستان 
8- آقاي عبدالرحمن تخمچيان در بخش نقاشي 
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هيأت داوران در بخش لوح هاي فشرده و نرم افرارهاي چندرسانه اي پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسي بيش از 30 اثر لوح 
تقدير و جايزه ويژه خود را به شرح ذيل اهداء مي نمايد: 

1- مجموعه لوح هاي فشــرده ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشــى وزارت آموزش و پرورش ويژه كارشناسان و دبيران، دانش آموزان 
دوره راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي

2- مجموعه لوح هاي فشرده سازمان پدافند غيرعامل كشور- جناب آقاي رضا شهبازي (مؤسسه راويان فتح)

همچنين هيأت داوران در بخش پاورپوينت از: 
1- آقاي سيد علي حسيني با موضوع پدافند غيرعامل در نيروگاه ها 

2- آقاي محمد رنجبر از سازمان آموزش و پرورش استان قم با موضوع آموزش پدافند غيرعامل
3- آقاي داود مصطفي پور ازسازمان آموزش و پرورش استان گيالن با موضوع آموزش پدافند غيرعامل

تشكر مى نمايد.

هيأت داوران در بخش سايت ها و پايگاه هاي مجازي (ضمن اظهار تشكر ويژه از دست اندركاران سايت سازمان پدافند غيرعامل 
كشور) كه به ارائه مفاهيم پدافند غيرعامل از ابعاد مختلف اهتمام نموده اند، لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به سايت ها و پايگاه هاي 

مجازي ذيل  اهداء مي نمايد: 

www.roshd.ir 1- شبكه ملي مدارس ايران (رشد) به آدرس
http://www.ajd.ir 2- سايت پدافند غير عامل وزارت كشاورزى به آدرس

http://bushehr-ems.com 3- سايت كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه استان بوشهر به آدرس
http://newcoy.persianblog.ir 4- وبالگ هوانورد به آدرس

5-  لوح فشرده سركارخانم سكينه جعفري فر ( وبالگ ) 

با احترام 
مسئول كميته  داوران 

اولين جشنواره فرهنگى و هنرى پايدارى ملى 
حميد رضا كفاش
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قصـه پايمـردي
كبري خمري

چكيده: 
هوا تاريك و مه آلود بود؛ خورشــيد مي رفت تا خود را پشــت كوه هاي پهناور روســتا مخفي كند. امروز خانم پور شــريف معلم روستاي 
ســاربان عازم شهرســتان خودشــان بود. خانم معلم وقتي به كنار جاده رســيد اتوبوس حركت كرده بود و او جا مانده بود وسايل و ساك آبي 
رنگش كه بيشتر از همه چيز آن را دوست داشت متأسفانه توسط باربر (شاگردش سليمان) به اشتباه داخل اتوبوس رفته بود. پس از لحظاتي كه 
ناباورانه وسايلش را گم كرده بود همراه سليمان به روستا بازگشت هر چند تا رسيدن به روستا فقط به آن ساك آبي و وسايلش فكر مي كرد و 
گاهگاهي اشك مي ريخت. بايد به مادر اطالع مي داد، امروز نتوانسته به موقع خود را برساند پس نبايد چشم انتظارش باشد. اما كيلومترها آن 
طرف تر ميرمراد يكي از اشرار منطقه بلوچستان همراه با افرادش (راهزنان) پس از غارت وسايل چند اتوبوس كه به پناهگاه خود برمي گشتند 

ساك آبي رنگي بيشتر از همه چيز توجه او را به خود جلب مي كرد. 
در ساك  يك چمدان كوچك حاوي يك چفيه خاكي- انگشتر عقيق و چند پاكت نامه و عكس قديمي يك دختر بچه 2 ساله كنار يك 
مرد كه او را به خاطره 25 ســال پيش مي برد پيدا كرد. نمي توانســت باور كند صاحب عكس هماني باشد كه فكر مي كرد. او فقط داد مي زد 
كه صاحب ساك آبي رنگ را پيدا كنند. افرادش كه هيچ يك تا بحال ميرمراد را پس از غارت اموال مسافرها تاكنون درچنين برزخي نديده 
بودند هيچ كس هم جرأت پرسيدن ماجراي ساك آبي را از ميرمراد نداشت. آنها با پرس و جو كردن در كليه روستاها و نشانه هايي از آدرس 
توسط يكي از افراد خودشان باالخره آدرس صاحب چمدان (خانم معلم) را پيدا كردند. ميرمراد پس از لحظاتي از دانستن اين موضوع همراه 
با افرادش تصميم گرفت كه وارد روســتا شــود و ساك را به صاحبش برگرداند چرا خواست ساك را برگرداند؟ طي اين چند سال هيچ وقت 
چنين اتفاقي براي آنها نيفتاده بود افراد ميرمراد از تصميم رئيس شان حسابي غافلگير شده بودند اهالي روستاي ساربان وقتي شنيدند اشرار منطقه 
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(ميرمراد با افرادش) وارد روستا شده اند وحشت عجيبي آنها را فرا مي گيرد آنها با پرس و جو وارد محوطه خانه معلم روستا مي شوند ميرمراد 
پس از ديدن خانم معلم ساك را به او نشان داد و راجع به صاحب عكس آن مرد، سواالتي پرسيد اين مرد كيست؟ 

كه خانم معلم گفت: او پدر من است؟ 
و ناگهان ميرمراد با دو دست بر سرش مي كوبد حتماً تو دختر حاج عمران هستي؟ 

برايم از حاج عمران حرف بزن و بگو پدرت كجاســت آري آن معلم دختر ســردار مقاومت حاج عمران پورشريف فرمانده عمليات ... بود 
كه در آزادسازي خرمشهر به شهادت رسيده بود. 

وقتي خانم معلم در مورد اينكه او چگونه پدرش را مي شناســد. از خاطره اي كه برايش هم اكنون تداعي مي شــد. صحبت نمود با شــروع 
جنگ حمله عراق به ايران من براي كمك به خانواده عمويم كه در اطراف روستاهاي آبادان زندگي    مي كردند وارد آنجا شدم من از جنگ 

هيچ نمي دانستم ولي مي فهيمدم كه جنگ بسيار خانمان سوز است. 
روســتا كامًال ويران و نخل ها در آتش ســوخته بودند. ناگهان بويي به دماغم خورد فكر كردم، بوي الستيك و وسايلي كه در آتش سوخته 
اســت مي باشــد. ولي مرداني با لباس بسيجي كه چفيه به گردن داشتند و شجاعانه مي جنگيدند مي گفتند از بس گلوله و تير شليك شده همه 
جا را بوي باروت گرفته. تاريكي همه جا را فراگرفته وقتي به خانه عمويم رسيدم تمام خانه با خاك يكسان شده بود به اطرافم مي دويدم سعي 
مي كردم خودم را از آنجا دور كنم، ولي اطرافم مرتباً شــليك مي شــد به خاكريزه هايي كه همان اطراف بود پناه بردم. تا تاريك شــدن كامل 
هوا آنجا ماندم تصميم گرفتم براي لحظه اي بخوابم، خواب ديدم اطرافم را خون گرفته و كساني كه آنجا بودند، مي دويدند و مي گفتند خدا 
او را رحمت كند او غيرنظامي است. چرا تا بحال از شهر نرفته بي هوش نبودم. ولي نمي توانستم خودم را تكان بدهم كه چرا ديگري مي گفت خدا 
بيامرزدش. يك هم مي گفت نه شــهيد نشــده، خون از بدنم به خصوص سرم سرازير شــده بود و با گرمي اش مرا به خواب عظيمي 
مي برد. مي خواســتم به آنها بگويم من زنده ام كه در همان حال يك نفر باالي ســرم آمد و او همان حاج عمران صاحب عكس بود با اسلحه 
اش بــه نزديكم آمد با چند پارچه ســرم را محكم بســت تا بلكه جلوي خونريزي را بگيرد حال خودم را نمــي فهميدم انگار خواب مي ديدم. 
صداهاي دور و خفه اي از تير و تفنگ مي شــنيدم ولي نمي دانســتم چيست صداي حاج عمران بود كه به افرادش دستور مي داد زخمي ها را 
با آمبوالنس جابجا كنند ولي آمبوالنس با صداي يك انفجار شــديد آتش گرفته بود صداهاي انفجار همه را ميخكوب مي كرد. شــب دومي 
كه من آنجا بودم تقريباً از شــدت صداها كاســته شده بود و   نيمه هاي شب صداي پرسوز و گدازمردي كه در تاريكي مناجات مي كرد «امن 
يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء» او حاج عمران بود كه بي اعتنا به آن همه صدا نماز مي خواند.  همه اين چيزها را احساس مي كردم 
پسر بچه هايي كه سنشان به 15 سال هم نمي رسيد با دالوري خاصي مي جنگيدند. فقط در اين چند روز گامها و دست هاي حاج عمران بود 
به من تسالي خاصي مي بخشيد روز هشتم هر طوري بود با تكان دستهايم آنها را متوجه زنده بودنم، نمودم كه صداي يكي از آن مردان كه به 
آنها رزمنده مي گفتند داد مي زد، حاج عمران شيميايي زدند و روي صورت هر يك از آن رزمندگان ماسكي مي ديدم و ناگهان دست هاي 
قوي حاج عمران كه ماسكش را بر صورت من زد احساس كردم، من فقط نظاره گر شكوه و بزرگواري او بودم كه تا اين حد از خود گذشته 
بود. صداي يك آمبوالنس در آن بحبوبه و با سرعت به جمع آوري مجروحين كه البته من يكي از آنها بودم مي آمدم. در حياط بيمارستان از 
باد خنكي كه بر صورتم خورد به هوش آمدم روي برانكار بودم و من فقط به ياد حاج عمران و ِديني كه برگردنم مانده بود. ما را به بيمارستان 
بردند تا اينكه عمويم مرا در بيمارستان پس از چهار ماه پيدا كرد. من به اينجا برگشتم وقتي خانم معلم از شهادت پدرش در يكي از عمليات ها گفت: 
صداي هق هق گريه هاي ميرمراد كه زماني صدايش لرزه بر اندام اهالي مي انداخت، در فضاي كوهستاني روستا پيچيد. افرادش پي كار خود 

رفته بودند آنها مردي را ديده بودند با چفيه به گردن با خود حرف مي زد و زمزمه مي كرد. 

« اّمن ُيجيُب ُمضَطرَّ اَِذا َدعاه َو يَكِشُف الّسوء »
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كاربردهاي نانوتكنولوژي در حوزه پدافند غيرعامل 
سيد روح اله تقوي

چكيده: 
در اين مقاله ســعي گرديده اســت تا به طور اختصار مقدمه و تاريخچه اي از نانوتكنولوژي و چگونگي پيدايش آن شرح داده شود و سپس به 

كاربردهاي دفاعي يا به زباني ديگر پدافند غيرعاملي آن پرداخته مي شود. 
اين مقاله به كاربردهاي نانوتكنولوژي در حوزه هايي مانند استتار؛ اختفاء، پوشش، فريب، مقاوم سازي و استحكامات    مي پردازد. 

نانو مواد، نانو حســگرها، نانو پوشــش ها و نانو فيلترها نقش اساســي در اجراي طرح هاي دفاعي غيرعامل دارند كه در اين مقاله به اهميت آن 
اشاره مي گردد. 

دفاع غيرعامل در 31 كشور جهان 
سيد اسماعيل موسوي- علي دهقان ساعي

چكيده: 
متــن حاضــر ترجمه مقاله اي اســت كه در مورد دفاع غيرعامل در 31 كشــور جهان، تدوين شــده و با اين هدف كــه در امر ارتقاء اطالعات 
سياســي- علمي- نظامي در جهت حراست از دســتاوردهاي انقالب مقدس جمهوري اسالمي ايران موثر افتد و موجباتي براي تحقق امر بسيار 

مهم فوق فراهم آورد، مي باشد.
در اين مقابله به اين موضوع پرداخته شده است كه هم اكنون دفاع غيرعامل در قانون بين الملل از سال 1977 هنگامي كه يكصد كشور جهان 
با يك پروتكل مربوط به عهد نامه سال 1949 ژنو موافقت كردند، بنيان گذارده شده و هدف بر اين بوده است كه حفاظت مردم غيرنظامي و 

كاركنان سازمان دفاع غيرعامل را در اثناي جنگ تأمين نمايند. 
همچنين پيمان هاي ورشو، ناتو، برخي از كشورهاي بي طرف اروپايي و كشورهاي ديگر نيز ارائه مي گردد.   
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نقش رســانه هاي گروهي در كاهش عوارض روانشــناختي ناشي از بحران و 
ايجاد آرامشي در جامعه 

محمدرضا رضايي بايندر و ثريا احمدي
چكيده: 

اين مقاله در پي آن اســت كه ضمن واكاوي نقش رســانه هاي گروهي در كاهش عوارض روانشــناختي ناشــي از بحران و ايجاد آرامش در 
جامعــه بــه تبيين اين موضوع مهــم در محورهاي: مهم ترين عوارض روانشــناختي قبل، حين و بعد از بحران، مهمترين راهبردهاي رســانه اي 
كاهش عوارض روانشناختي ناشي از بحران- اصول و مباني ارتباطات بحران- مهمترين نيازهاي رواني مردم از رسانه ها در شرايط بحران- چه 
اطالعاتي، كي، چگونه، كجا، به چه كســي و چرا- چه عواملي بر افزايش اعتماد افراد بحران زده به اطالعات رســانه اي موثر هســتند؟- براي 
ايجاد آرامش در شرايط بحران، مهم ترين ويژگي هاي يك پيام اثربخش چيست؟- ارتباطات غيركالمي موثر در اين حوزه كدامند؟- چگونه 

مي توان از كاركرد سرگرمي و تفريح رسانه ها براي ايجاد آرامش رواني در شرايط بحران بهره جست؟  

آشنايي با حساسه هاي مسنت (اطالعات سنجش و عالئم) 
دكتر محمدرضا رزمخواه

چكيده: 
اطالعات عملياتي و يا اطالعات نظامي كه در اين نگارش به آن اطالعات (Intelligence) اطالق مي شــود، يكي از اركان مهم و اثرگذار 

در سامانه فرماندهي و كنترل است. 
بروز تنگناها و چالش هاي گوناگون پيش روي منابع كنوني جمع آوري اطالعات با توجه به گستردگي و تنوع تجهيزات و سامانه هاي دفاعي، 

منجر به ناكارآمدي سامانه هاي اطالعاتي در كشف و شناسايي تهديدات شده است. 
از اين رو، شــناخت عناصر ديگر محيطي كه بتواند كاســتي هاي منابع جمع آوري اطالعات قديمي تر را جبران كند، در اولويت محتواي اين 

مقاله مي باشد. 
عناصري كه متمايز از ساير گروه هاي جمع آوري اطالعات بوده و توانمندي نظامي را در شناسايي تهديدات مختلف زميني، هوايي- فضايي 

و دريايي كه هم اكنون فريب حساسه هاي سنتي خطي فعاليت مي كنند را مقدور خواهند ساخت.
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پدافند فرهنگي و تصوير اسالم در سينماي غرب 
سيد محمد صادق سهروردي

چكيده: 
با پيچيده تر شدن جنگ ها و بكارگيري تكنولوژي و فن آوري در جنگ هاي نوين، پدافند غيرعامل نيز چهره هاي متفاوتي را به خود گرفته 
است. امروز مردم براي ادامه زندگي، نيازمند خدمات متفاوتي هستند ولي آيا اين خدمات چگونه به آنها انتقال پيدا مي كند؟ آيا غول هاي رسانه اي 
دنيا فقط و فقط با ســاخت برنامه هاي بيطرفانه و خبري و يا ســرگرمي و هنري و غيره به ما خدمت مي كنند و يا اينكه دائم در حال تزريق ايده 
ها و فرهنگ بســته بندي شــده خود به ما و ديگر جوامع مسلمان هســتند. مي دانيم كه در حال حاضر عمده ترين هدف پدافند غيرعامل، ايمن 
سازي و كاهش آسيب پذيري زير ساخت هاي مورد نياز مردم است تا به تدريج شرايطي را براي امنيت ايجاد نمايد ولي آيا به اين مقوله توجه 

كرده ايم كه پتانسيل هاي بروز خطر را بشناسيم و كنترل بحران و مديريت پيشگيرانه داشته باشيم؟ 
هدف اين مقاله تالش براي بررسي تصويري است كه از جهان سوم در سينماي غربي ها و به ويژه آمريكا ارائه        مي شود؛ با توجه به اهميت 
موضوع مســلمانان و تأكيدي كه بر شخصيت ها و نمادهاي اسالمي در ســينماي غرب وجود دارد، اين مقاله بيشتر روي تصويري كه سينماي 
آمريكا از اســالم و مســلمانان مي سازد، متمركز شده اســت؛ مهمتر آن حمله ي ترويستي اي كه در يازدهم سپتامبر 2001 به  آمريكا شد، خود 
نقطه ي عطف مهمي در نگاه غرب به اســالم و طبعاً        گفتمان ســازي و تصويرســازي خبري و رســانه اي آمريكا درباره ي مسلمانان است، 

نگارنده تالش كرده است به ويژه در بخش پاياني كه تحليل چند فيلم و سريال شاخص آورده شده است، بيشتر به دهه اخير بپردازد. 
همچنين مي كوشــد با بررســي موضوع «تصوير جهان سوم در ســينماي غرب» ابتدا با بررسي ريشه هاي مالكيت رسانه اي در صنعت سينمايي 
غرب و ماهيت هاي فكري ســرمايه گذاران اصلي در اين صنعت و نيز با اشــاره اي به تقابل فرهنگي اي كه از ديرباز بين اســالم و غرب پديد 
آمده است، تحليل هايي مستند ارائه كند، به ويژه در بخش پاياني چند فيلم و سريال مشهور سال هاي اخير معرفي و تحليل شده اند، كه دست 

كم مي توانند به ارائه ي سرنخ هايي در اين زمينه كمك كند.
 

NBC طراحي پناهگاه ثابت
رامين جنابي

چكيده: 
حفاظت هاي ويژه مراكز كنترل و فرماندهي نظامي و مراكز حســاس تصميم گيري كشــوري در مقابل سالح هاي متعارف و غيرمتعارف 
كــه مي تواند عمق خاك كشــور را هدف گيــري نمايد، از جمله مهمترين اصــل رهبري و هدايت جنگ هاي آينده مي باشــد كه اين 
مهم مي تواند به عهده پناهگاه هاي NBC گذاشته شود و در اين مقاله به بررسي آن پرداخته مي شود و كاربردهاي آن شامل: تأمين حفاطت 
اجتماعي براي نيروهاي مسلح در برابر حمالت دشمن- تأمين حفاظت اجتماعي براي مردمي غيرنظامي در محيط هاي شهري- تأمين حفاظت 

مراكز حساس و استراتژيك كشور و تأمين حفاظت تجهيزات و دستگاه هاي ويژه در برابر حمالت دشمن مي باشد. 
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امنيت ارتباطات و سيستم ها 
سهيل ساعتچي

چكيده: 
امنيت ارتباطات و سيســتم ها كليدي ترين و مهمترين موضوع پدافند غيرعامل در جهان امروزي مي باشــد و عنصري كليدي براي پياده سازي 

واجرا و بهبود سياست هاي امنيتي هر سيستم در راستاي نيل به اهداف بزرگ و حياتي و حفظ بقاء و ماندگاري آن مي باشد. 
مقاله حاضر با اين موضوع مهم و كليدي شــامل بخش هاي: پيشگفتار، معرفي، تاريخچه، طبقه بندي امنيت ارتباطات، امنيت ارسال اطالعات، 
آســيب پذيري ها، حمالت، دفاع ها، امنيت تشعشع اطالعات، سوابق تاريخي، تشعشات حامل، امنيت تشعشع پالس لحظه اي الكترومگنتيك، 

آسيب پذيري ها، حمالت، نظارت و مراقبت فعال، ضد حمالت، چقدر حمالت EMSEC جدي مي باشد؟ و منابع است.

رخداد بالياي طبيعي، فرصتي براي تهديد
اكبركياساالري 

چكيده: 
در اين مبحث رخداد بالياي طبيعي به عنوان فرصتي براي دشــمن مورد توجه قرار گرفته اســت. با نگاهي به ســاختار جغرافيايي، سياسي و 
معماري شهر تهران و تمركز قدرت اقتصادي و سياسي در مركز، لزوم پراكندگي و بازسازي بناهاي شهري برگرفته از الگوهاي مدرن شهري 
و براســاس علوم نوين مهندســي بيش از پيش اهميت مي يابد. با ساختار كنوني شهر تهران، رخداد هر گونه بالي طبيعي در اين شهر، مي تواند 
خطــرات جــدي را متوجــه امنيت داخلي و تماميت ارضي ايران نمايــد چرا كه اين امكان وجود دارد فرصت طلبان و دشــمنان اين مرز و بوم 
از آشــفتگي اوضاع ناشــي از حوادث غيرمترقبه به عنوان فرصتي مناســب براي تهديد استفاده كنند. لذا پيشــنهاد مي شود همان طور كه بارها 
متخصصين نيز در مورد وقوع حوادث طبيعي زلزله هشدار داده اند، مطالعات و راهكارهاي عملي در اين مورد، هر چه سريعتر به اجرا گذاشته 

شود. 
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اولين سناريو مانور پدافند غيرعامل در بخش تأمين آب كشور 
جالل جهان بخشي

چكيده: 
اين اثر به ارائه روند سناريو انجام مانور تأمين آب با محوريت پدافند غيرعامل و با موضوعيت آلودگي ميكروبي مي پردازد كه در آن با تشكيل 

كميته مديريت بحران و پدافند غيرعامل به روند انجام اين مهم اقدام مي گردد.  

مديريت بحران در سيره نبوي
داود نيك اميد

چكيده: 
اين مقاله به موضوع مهم مديريت بحران در سيره نبوي مي پردازد و در چهار بخش شامل: مديريت عقيده، مديريت رفتاري، مديريت عملياتي 
و مديريت سياســي مي باشــد كه در آن اشاره مي شــود كه پيامبر اكرم (ص) با مديريت امور عقيدتي ســعي داشت تا هدف اصلي حكومت 
اســالمي را توحيــد و مبارزه با كفر و اســتكبار معرفي كند. در زمينــه مديريت رفتاري با عمل خود و با فرمان هــاي موثر، تصميم گيري پويا، 
مشــورت، همفكري و تبادل نظر در امور را نشــان مي دادند. در عرصه مديريت نظامي با بكارگيري پيشــرفته  ترين تدابير نظامي، عرصه را بر 

دشمنان تنگ مي كرد و با ايجاد جنگ رواني، به كارگيري ابزار  كسب اطالعات از دشمن، جنگ ها را مديريت مي فرمود.  
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آسيب شناسي فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن
على اكبر فضلى، دبير دبيرستان شهيد مدرس (شهرستان اهر – استان آذربايجان شرقي)

چكيده: 
موضــوع فرهنــگ و برخوردهاى فرهنگى در طول تاريخ وجود داشــته، اما آنچه امروز مهم مى نمايد، تهاجم و ناتوى فرهنگى و ســلطه و 
غلبه يك فرهنگ بر ساير فرهنگهاست كه نمونه بارز آن روند رو به رشد تسلط فرهنگ استعمارى غرب بر ساير فرهنگ ها (به ويژه فرهنگ 
اســالمى) در يكصد ســال اخير است، لذا در اين مقاله سعى بر آن اســت تا با استفاده از شيوه تحقيق كتابخانه اى و تاريخى ضمن ارائه تعريفى 
مستّدل از فرهنگ و بررسى آسيب هاى فرهنگى از گذشته هاى دور و دوران اسالمى و باالخص بعد از انقالب شكوهمند اسالمى مردم ايران 
به رهبرى حضرت امام خمينى (ره) روشــها و شــيوه هاى برخورد فرهنگى غرب با جهان اسالم و تهاجم و ناتوى فرهنگى كه پديده هاى عصر 
حاضر بشــمار مى آيند و وســيله اى جديد در دست استعمار جديد مى باشد، مورد بررسى و كندوكاو قرار دهيم تا با شناخت اين آسيب ها و 

ترفندهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى مهاجمان فرهنگى، راهكارهاى مقتضى و فراخور مقابله با تهديدات فرهنگى ارائه شود. 
اين مقاله ابتدا مســائل را بصورت كلى در نظر گرفته ســپس به جزئيات آن پرداخته اســت. مســائل مطروحه در اين مقاله جلوه هاى تهاجم 
فرهنگى چه بصورت بيرونى و چه بصورت درونى، مصاديق بارز تالش مغرضانه و اهداف آشكار و پنهان و شيوه ها و روشهاى آنها خصوصاً 
در بعد رســانه اى، اقتصادى، سياســى و اجتماعى را به تفصيل روشــن ساخته و نقاط ضعف و قوت فرهنگى ما و غرب را به تصوير مى كشد و 

سپس براى هر يك به تفكيك راهكارهاى عملى و نظرى نشان مى دهد.
 

آسيب شناسي فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن
عزت مهاجراني- دانشجوي دكتري جامعه شناسي ( آموزش و پرورش منطقه 2 تهران )

چكيده: 
   مسئله فرهنگ و مسائل و آسيب هاي فرهنگي طوري نيست كه يك دفعه بوجود آيد و با چند جمله مشورت كردن از بين برود. حل مسائل 
و آســيب هاي فرهنگي مثل كندن يك صخره با ســوزن است. جامعه انساني و فرهنگ انساني مركب از عوامل انساني و غيرانساني است كه در 
تاثير و تاثر با يكديگر پيكرة واحدي را پديد مي آورند. بديهي اســت ارزيابي، برنامه ريزي و مديريت چنين مجموعه اي بدون در دست داشــتن 
شــاخص مشــخص و معيني مشكل است. برنامه ريزي هاي كالن كشور همواره بر اساس مدل هاي اقتصادي است و به فرهنگ از دريچه اقتصاد 
مي نگرد كه خود يكي از مهمترين آسيب هاي فرهنگي است. آسيب هاي فرهنگي را مي توان در قالب: 1ـ آسيب هاي صرفاً فرهنگي؛ 2ـ آسيب هاي 

اقتصادي ـ فرهنگي ؛ 3- آسيب هاي سياسي ـ فرهنگي ؛ 4ـ آسيب هاي ساختاري دسته بندي كرد. 
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بررسى عمليات روانى دشمنان انقالب اسالمي و راهكارهاى خنثى سازى آن
نحله احسن نيا (فارس – جهرم) 

چكيده: 
عمليات رواني، امروزه يكي از پيچيده ترين روشــهاي تبليغاتي و از واژه هايي اســت كه تاكنون تعاريف متنوع و گوناگوني براساس شرايط 
استفاده از آن ارائه شده است كه برآيند اين تعاريف را مي توان اين چنين بيان كرد: عمليات رواني عبارت از مجموعه اقدامات تبليغي ـ رواني 
يــك كشــور يا گروه بــه منظور اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دولــت ها و مردم در جهت مطلوب با اتكا به زمينه ها و ابزارهاي سياســي، 
اقتصادي، فرهنگي و نظامي اســت.  نكته قابل توجه در عمليات رواني اين اســت كه؛  جنگ روانى هم مقاطع مربوط به نبرد و جنگ فيزيكى 
را در برمى گيرد و هم مقاطع مربوط به فضايى كه در آن نبرد فيزيكى متكى به نيروى انســانى و تســليحات نمى باشــد. از اين رو حيطه زمانى 
جنگ روانى هم قبل از نبرد فيزيكى و جنگ رسمى و هم حين جنگ و هم پس از آن را پوشش مى دهد. در ايران از ابتداي انقالب اسالمي 
تاكنون موضوع تغيير نظام جمهوري اســالمي ايران از طريق نظامي يا ابزارهاي نرم همواره مورد توجه دشمنان انقالب اسالمي و سياستمداران 
حاكم بر كاخ ســفيد بوده اســت و در اين راســتا بكارگيري عمليات رواني در سال هاي اخير از شدت بيشــتري برخوردار گرديده و به ويژه با 
گره خوردن موضوع هسته اي ايران به ساير موضوعات مورد اختالف با آمريكا، پررنگ تر شده است. لذا بررسي ابعاد مختلف تالش دشمنان 
انقالب اســالمي در جهت پيروزي در عمليات رواني عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران. و ارائه راه كارهايي براي مبارزه با تهديدات ناشي 
از آن و خنثي ســازي عمليات رواني دشــمن از جمله مســائل مهمي اســت كه مي بايست بدان توجه ويژه داشــت. در اين مقاله ضمن بررسي 
مختصر عمليات رواني به كنكاشــي كوتاه در محور هاي عملكرد دشــمنان انقالب اسالمي در راه اندازي عمليات رواني پرداخته شده است تا 
با علم بر آنها بتوان راهكارهايي را در جهت خنثي ســازي عمليات رواني دشــمنان ارائه داد. در پايان نيز پيشنهاداتي از جمله، تقويت قابليت ها 
و ظرفيت هاي رســانه اي جمهوري اســالمي ايران در عرصه ي داخلي و خارجي، تقويت توان بســيج عمومي و تعهد نيروهاي مسلح،  توجه به 
شكاف هاي قومي، فرقه اي، صنفي و دانشجويي و چند پيشنهاد ديگر، طرح و مختصراً شرح داده شده است؛ اميد كه اين پژوهش كه تصريحي 

بر تحقيقات و    نگرش هاي صاحب نظران امر مي باشد، بتواند مقدمه اي براي پژوهشهاي ژرف تر در اين راستا باشد.
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مدرسه دوست داشتني، پشتوانه اقتدار ملى
بهرام افشارى- مدير پژوهش سراى دانش آموزى شهيد حجتى اصفهان (اصفهان - نجف آباد)

چكيده: 
در تحقيق حاضر مدرسه دوست داشتنى،پشتوانه اقتدار ملى از ديدگاه برخى صاحب نظران علمى وآشنا با مسائل تعليم وتربيت اسالمى مورد 
مطالعه  وبررسى قرار گرفته است. هدف كلى اين مقاله آشنايى با ويژگيهاى مدرسه اى طربناك و دوست داشتنى است كه يكى از زير ساخت هاى 
مهم واساسى اقتدار ملى هر جامعه به ويژه در نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران بوده و با تبديل به اهداف جزيى با مولفه هاى مشخصى مورد 
بررســى قرار گرفته اســت. اين تحقيق از نوع كتابخانه اي اســت. نتايج اين مطالعه حاكى از آن بود كه كليه مولفه هاى مورد بررسى پژوهش 
شــامل : معلم، كاربرد تكنولوژى، الگوهاى آموزشــى مناســب وپويا، خانواده، خالقيت و نوآورى با اطمينان بســيار بااليى با استناد به نظرات 
انديشــمندان اين حوزه در ايجاد مدارس مطلوب ودوســت داشــتنى حايز اهميت فراوان بوده ومى تواند جامعه  وكشور اسالمى مان را دربرابر 
خطرات احتمالى دشــمن بيمه نموده وموجب اقتدارملى گردد. آشــنايي كافي معلمان با نيازهاي حال و آينده¬ي كشــور، محيط اجتماعي، 
روابــط اجتماعي و فرهنگي جامعه¬ي پيرامون خود، نتايج مطلوب و بهتري به بار خواهد داد.توانايى تجزيه وتحليل،كاربرد وقضاوت صحيح 
با ايجاد و توســعه محيط هاي يادگيري تعاملي اعم از:يادگيري بر اســاس رايانه،كاربردهاي كلي رايانه در يادگيري،برنامه هاي چندرسانه اي در 
رايانه،اســتفاده از شــبكه جهاني اينترنت در يادگيري و آموزش تاثير بسيار زيادى دركيفيت آموزش ودر نهايت دوست داشتنى شدن مدارس 
خواهد داشــت..بطوريكه براســاس يافته هاى نظرات انديشــمندان نمونه هاى مورد به كارگيرى فنون پرورش خالقيت ازجمله: طوفان مغزى، 
روش حل مســئله، اســتفاده از فعاليتهـاى استعـارى، استفاده از قياس شخصى، استفاده از قياس مستقيم و استفاده از تعارض فشرده مى تواند در 
جذابيت كالس ومدرســه تاثير فراوانى داشته باشــد.وهمچنين هرچند وقت بين اولياي كودكان و معلمان آنها نشستي انجام شود تا بين مدرسه 
و خانواده هماهنگي جهت رشــد و تعليم و تربيت دانش آموزان برقرار شــود نتيجه اين هماهنگي جامعه را نيز شــكوفا مي كند ومحيط مدرسه 

جذاب تر خواهد بود.
 

نقش آموزش و پرورش در تقويت اعتماد به نفس ملي
پروين طاهري

چكيده: 
آموزش و پرورش به عنوان منتقل كننده فرهنگ به آينده ســازان كشــور گام مهمي در تقويت اعتماد به نفس ملي دارد و به خوبي مي تواند 

زمينه هاي فراگيري مفاهيم آن را در جامعه گسترش دهد. 
بر همين اســاس در اين مقاله اعتماد به نفس ملي كه يكي از شــاخص هاي مهم در ســكان داري نظام مملكتي اســت و نقش مهم و سازنده اي 
در توســعه فرهنگي به ويژه در حوزه مديريت دفاع فرهنگي و در يك كالم پدافند غيرعامل در جامعه دارد مورد بررســي قرار گرفته و نقش 

آموزش و پرورش در تقويت آن بررسي مي گردد.  
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راهكارهاي مقاوم سازي ساختار فرهنگي كشور
زهرا اميني- دانشجوي دكتري جامعه شناسي (آموزش و پرورش منطقه 2تهران)

چكيده: 
مفهوم فرهنگ يكي از پركاربردترين واژه هادر زندگي اجتماعي انسان هاست كه گستره وسيع آن از يك سو و ابعاد ذهني و غيرعيني آن 
از سوي ديگر پيچيدگي هاي خاصي به آن داده است به گونه اي كه بررسي روند تغييرات و تحوالت در اين حوزه را بسيار دشوار نموده است. 
اين دشــواري ها در نظام هاي ايدئولوژيك كه درصدد دســتيابي به فرهنگ مطلوب و منطبق بر ارزشــها و آرمان هاي خاصي هستند دو چندان 
مي نمايد. اما بايد توجه داشــت كه مباحث فرهنگي نياز به زمان دارد و طبيعت مســائل فرهنگى به گونه اي اســت كه در يك جلسه يا دو جلسه 

قابل پياده شدن نيست.
آنچنان كه سعدي مي گويد:

                            سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل                              بيرون نمي توان كرد اال به روزگاران
در جامعه ما حوزه سه قلمرو و فرهنگ با يكديگر آميخته شده است:

1- حوزه فرهنگ عمومي  
2- حوزه فرهنگ ديني  
3- حوزه فرهنگ غربي و تجدد

در اين مقاله سعي بر آن است كه ضمن شناسايي هر حوزه راهكارهاي مناسب جهت ساماندهي و مقاوم سازي سيستم فرهنگ ارائه گردد.

نقش فناوري هاي نوين ارتباطي در عمليات روانى دشمن
محمد رضا رزم آرا معلم دبستان شهيد نقابت (خراسان جنوبي – فردوس)

چكيده: 
انســانها اكنون محصور ارتباطات و اطالعاتي هســتند كه از طريق ابزار و وسايل گوناگون ذهن آنها را در راستاي اهداف از پيش تعيين شده 
خود حركت مي دهند. فناوري هاي ارتباطي - اطالعاتي در حوزه عمليات رواني نيز كاربرد فراواني يافته  اســت  در واقع عمليات رواني و يا به 
تعبير ديگر تأثير و نفوذ در افكار و رفتار ســاير دول و ملل كه كارگزاران آن را در جهت اهداف و مقاصد خود پي ريزي مي كنند، امروزه از 
طريق فناوري هاي ارتباطي - اطالعاتي به خصوص رســانه هاي نوين، رو به گسترش نهاده است. فناوري هاي مذكور، شيوه هاي عمليات رواني 
را متحول و ســازوكارهاي انجام عمليات رواني را وارد مرحله جديدي نموده اند. اين نوشــتار ســعي دارد، نقش فناوري هاي جديد ارتباطي و 
اطالعاتي در عمليات رواني را مورد بررســي قرار دهد، بدين منظور پس از تعريف عملياتي مفاهيم اصلي، نقش فناوري هاي جديد ارتباطي و 
اطالعاتي در عمليات رواني ،مختصري از پيشــينه وســايل ارتباطي- اطالعاتي در عمليات رواني ذكر شــده و در نهايت تأثير اين فناوري ها در 

عمليات رواني با ذكر چند نمونه بررسي مي گردد. 
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بررسى راه هاى خنثى سازى عمليات روانى دشمنان انقالب اسالمى
طاهره صادق بيان 

چكيده: 
يكي از واژه هايي كه در دهه هاي اخير وارد ادبيات سياســي و رســانه اي شــده است واژه «جنگ رواني» اســت.قبل از آن، اين واژه عمدتاً در 

جنگ هاي نظامي كاربرد داشت و به عنوان يك تاكتيك در اينگونه نبردها به كار مي رفت. 
جنگ رواني جديد بر علم و پژوهشــهاي عملي متكي اســت. اين پديده چه براي دســتيابي به قواعد تأثيرگذاري بر افكار و نگرشهاي انساني، 
چه براي رســاندن پيام خود به مخاطب و تضمين دريافت و ادراك آن و چه براي شــناخت مسائل خاص هر دسته از مخاطبان و محيط آنها به 
تحقيقات علمي، وابســتگي شــديد دارد. به اين اعتبار مي توان گفت كشوري مي تواند تشــكيالت جنگ رواني كارآمد راه اندازد كه بنيانهاي 

علمي الزم را در علوم انساني و اجتماعي دارا باشد. 
در عمليات رواني، عمدتاً قواي عقالني و احساســي رقيب هدف قرارداده مي شــد. كارآمدي اين ابزار در حدي بود كه از دهها توپ و تانك 

براي طرفهاي جنگ اهميت بيشتري داشت. 
طرف هاي متخاصم دريافته بودند كه يكي از كارآمدترين ابزارها براي در هم شكســتن دشــمن، هجوم به سلســله اعصاب و روان جبهه مقابل 

است تا او را از تصميم گيري و واكنش منطقي و عقالني در نبرد بازداشته و تمركز و آرامش ذهني او را بر هم بزنند. 
مقاله حاضر با عنوان بررســى راه هاى خنثى ســازى عمليات روانى دشــمنان انقالب اسالمي به دنبال آن اســت كه عمليات رواني را از جهات 
گوناگون مورد بررســي قرار دهد. كه از اين مقاله چنين اســتنباط مي شود كه هرچه انسجام و وحدت مردم كم رنگ شود، فشار رواني دشمن 

نيز بيشتر مي شود، اميد است با درايت و آگاهي هاي الزم به نسل جوان و مردم ايران اين سياستهاي كاذب شياطين را نقش بر آب كنيم .

كليد واژه ها: دشمن، جنگ رواني،پدافند غير عامل، راهكارهاى روانى

مدرسه دوست داشتني پشتوانه اقتدار ملي 
فرشته حصاري 

چكيده: 
مقاله حاضر درصد شــناخت و بررســي مدرسه دوست داشتني به عنوان پشتوانه اقتدار ملي مي باشد. بعد از بيان مقدمه، مطالبي در مورد مدرسه 
دوســت داشــتني و نقش آموزش و پرورش در اقتدار ملي از ديدگاه مقام معظم رهبري بحث مي شــود و ويژگي هاي واحد آموزشي دوست 
داشــتني و آســيب شناســي مقوله تحول و الزامات تحول گرايي و به اقتدار رســاني مدارس در آموزش و پرورش و شاخصه ها در آموزش و 
پرورش مقتدر، جهاني شــدن و پرورش راهي به ســوي افزايش اقتدار ملي و     تمركز زدايي و ســپس نقش فرهنگيان بسيجي در ايجاد مدرسه 
دوســت داشــتني و نوآوري و شكوفايي در بسيج دانشــجويي راهي براي اقتدار ملي در ادامه مطالب مطرح مي گردد و در پايان نتيجه گيري و 

ارائه پيشنهادات براساس مندرج در مقاله درج      مي گردد. 
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بررسى راهكارهاي ارتقاء اعتماد به نفس ملي
اسداهللا جنت بوداغي 

چكيده: 
اين مقاله، كوششــي جهت تبيين و تشــريح راهكارهاي ارتقاء اعتماد به نفس ملي اســت. بدون شــك اعتماد به نفــس ملي؛ جوهره وجودي 
آرامش ها و آســايش ها در ســطح ملي و بين المللي است. اگر ملت و دولت در يك نظام يا نسبت به يكديگر اعتماد و اطمينان داشته باشند، آن 
كشــور به رشد و شكوفايي خواهد رسيد. در ســطح بين المللي اين شاخصه رنگ تخصصي و مهمي به خود مي گيرد. اصوالً ميزان ارتباطات و 
مراودات بين كشورها به شالوده ي حياتي اعتماد برمي گردد. كشوري كه نتواند در درون كشور اعتماد ملتش را جلب نمايد، نمي تواند در سطح 
جهاني در انتظار ارتباط مطلوب و بين المللي باشد. حفظ امنيت داخلي، دفاع در برابر تهاجم بيگانگان، احياء فرهنگ سازندگي، تقويت بنيه ي 
فرهنگي، توسعه علم و فناوري، پايبندي به الزامات ديني، واليت مداري، دين مداري، داشتن بينش سياسي، نظارت و پاسخگويي و كارآمدي 
مديران و تحقق راهكارهاي امنيتي و اقتصادي مهم ترين عوامل هســتند كه اســاس و بنيان اعتماد به نفس ملي را مستحكم تر مي نمايند و روز به 

روز بر داوم و بقاء آن مي افزايند. 

واژگان كليدي: اعتماد به نفس ملي، تثبيت در اعتماد به نفس ملي، راههاي افزايش اعتماد.

نقش آفريني تشكل هاي دانش آموزي در محروم سازي دشمنان براي كسب اطالعات
سهيل رجبي- حوزه مشاوران جوان ستادي وزارت آموزش و پرورش 

چكيده: 
قــرن حاضر، دوران دانش و اطالعات، تحوالت باورنكردني و پيشــرفت و توســعه در بســياري از ابعاد زندگي اســت. دنيــاي امروز دنياي 
تغييرات و شگفتي هاســت. دنيايي اســت كه هر لحظه دري تازه از علم به روي آدمي گشوده مي شود. امروز، مدارس گرچه نمي توانند تنها به 
علوم كالســيك و نوشــته هاي گذشتگان اكتفا كنند و انتقال و يادگيري آن ها را جزو هدف هاي آموزش و پرورش خود بدانند و مدارس بايد 
كــودكان و جوانــان جامعه خود را به معلومات و مهارتهاي زمان خود مجهز كنند، اما اين بهره گيري از دانش و اطالعات نبايد زمينه دســتيابي 

دشمنان به تخريب هويت ديني – ملي و دستيابي آنان به كسب اطالعات را فراهم نمايد.
بايد بپذيريم حضور دانش آموزان در تشــكل هاي مربوط به خودشــان سبب مي شــود كه آن ها در مواجه با مسايل و رويدادهاي گوناگون 
جامعه و جهان، منفعل و صامت نبوده، بلكه از روحيه ي جســت و جوگري، قدرت تعقل و درك منطقي مناســب برخوردار باشند و با شناخت 

و آگاهي بتوانند خود را با مسايل غيرقابل پيش بيني محتمل در طول حياتشان سازگار كنند.
اين مقاله در حقيقت نقش تشــكل هاي دانش آموزي در محروم ســازي دشمنان براي كســب اطالعات را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار 

داده كه اميد است مورد نظر واقع گردد. 
                                     ان شاءا...

واژگان كليدي: تشكل هاي دانش آموزي – خودباوري – دشمنان – اطالعات – هويت
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راهكارهاي مقاوم سازي ساختار فرهنگي و هنري كشور
ابوالفضل اذانچيلر 

چكيده: 
روش هاى تهاجم فرهنگى، مجموعه شــيوه ها، راهكارها و ســبك هايى اســت كه مهاجمان بصورت مستقيم و غيرمستقيم براى تحقق اهداف 
خويش به كار مى گيرند. دشــمن با اســتفاده از اين شيوه ها هم باورها، اعتقادات و بينشها را مورد هجوم قرار مى دهد و هم رفتارها، اخالقيات 

و كنشها را آسيب پذير مى سازد.شناخت اين روشها زمينه را براى برخورد آگاهانه و پيروزمندانه با هجوم دشمن فراهم مى آورد. 
روش هاى مقابله با هجوم فرهنگى بيگانگان ، همان شــيوه ها و روشــهاى تعليم و تربيت اسالمى است كه مى تواند زمينه پاسدارى از فرهنگ 
خودى و صيانت از هويت ملى را فراهم آورند و به سالمت روانى و عاطفى افراد جامعه كمك نمايند. به بيان ديگر كليه روشهاى تربيتى اسالم 
كه موجب پرورش انسان آگاه، مومن و متعادل مى شود و همچنين سبب سالم سازى و پايدارى جامعه اسالمى مى گردد، همگى از روشهاى 
مقاومت فرهنگى اســت. در مفهوم عام فرهنگ كليه روشــها و شيوه هايى كه موجبات پايدارى و ســالمت جامعه در ابعاد اقتصادى، سياسى، 
نظامى، اجتماعى و... را فراهم مى آورند و به اسالميت جامعه كمك مى كنند، در زمره روشهاى مقابله با تهاجم فرهنگى محسوب مى شوند. 
در تدوين روشــهاى مقاومت فرهنگى همانند هر برنامه فرهنگى و تربيتى ديگر بايد شــرايط سنى، تفاوت هاى فردى، شرايط زمانى و مكانى و 
غيره دقيقاً مورد توجه قرار گيرند تا برنامه از كارايى و اثربخشــى بيشــترى برخوردار شود. در ادامه مقاله تعدادى از روش هاى مقابله فرهنگى 

نيز به اختصار بررسى مى شوند.

نقش پدافند غير عامل در مديريت پروژه هاى ملى استراتژيك
معصومه رياضى آموزگاردبستان سما (شهرستان فردوس- خراسان جنوبي)

چكيده: 
در اين مقاله سعى شده است موضوع مهم پدافند غير عامل در مديريت پروژه ها و نقش و جايگاه آن در سيستم مديريت پروژه مورد بحث 
و بررســى قرار گيرد. اقدامات پدافند غير عامل، فرآيند احتياطى و پيشــگيرانه اى اســت كه الزاماً مى بايســت در زمان صلح، شروع و تا پايان 
وقوع بحران و تهديد ادامه يابد، لذا رويكرد مديريتى و نحوه مقابله با آن، رويكرد پيشــگيرانه به جاى مديريت آتش نشــان و انفعالى مى باشد.

در پروژه ها منظور از پدافند غير عامل در واقع مجموعه تمهيدات و اقدامات و طرح هايى است كه با استفاده از ابزار، شرايط و حتى المقدور 
بدون نياز به نيروى انســانى به صورت خود اتكاء از يك ســو توان دفاعى مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سويى ديگر پيامد هاى 
بحران را كاهش و امكان بازســازى مناطق آســيب ديده را با كمترين هزينه فراهم مى سازد. در حقيقت پدافند غير عامل قبل از شروع پروژه و 
پيش آمدن بحران در زمان ايده و تصويب طرح بايد ديده شــود و منتظر نباشــيم پس از تهاجم و پيش آمدن حوادث بدنبال راهكار برويم و با 
توجــه بــه فرصت هايى كه جهت تهيه چنين طرح هايى در زمان صلح فراهم مى گردد، اين قبيل تمهيدات مى بايســت در متن پروژه ها لحاظ 
گردند.به كارگيرى تمهيدات و مالحظات پدافند غير عامل عالوه بر كاهش شــديد هزينه ها، كارايى دفاعى پروژه ها در زمان بحران بســيار 
افزايش خواهد داد. پدافند غيرعامل، پروژه هاي حياتى و حساس (اقتصادى، سياسى، ارتباطى، مواصالتى پااليشگاه، نيروگاه ها، بنادر، نظامى، 
فرودگاه، مجتمع هاى صنعتى و...) را در برابر حوادث طبيعى و غير مترقبه و همچنين نيروهاى مهاجم حفظ نموده، خسارات و صدمات را تقليل 

داده و ادامه فعاليت و مقاومت در شرايط بحران را ممكن مى سازد.
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بررسي ويژگي هاي مدارس امن
مهناز بختياري- زهرا سادات موسوي - طاهره الهى نيا

چكيده: 
هدف از تدوين اين مقاله بررسى و نقد مقوله پدافند غيرعامل و مدارس به قرار زير مى باشد: 

از ديدگاه فرهنگى، مسئوليت دفاع را نبايد تنها متوجه نيروهاى مسلح يك كشور دانست، بلكه بهتر است اين مسئوليت به عنوان يك فرهنگ، 
ريشــه در بنيان هاى اجتماعى جامعه داشــته باشــد. به عبارت ديگر اين فرهنگ اجتماعى مردم است كه پشتيبان اصلى جبهه هاى جنگ بوده و 
زمينه حمايت مردمى از تصميمات سياسى و امنيتى كشور را فراهم مى آورد. اگر نخواهيم به گذشته هاى دور بازگرديم، بايد تجربيات حاصل 
از جنگ تحميلى 8 ساله عراق عليه ايران را دستمايه حركتى عالمانه در جهت ايجاد يك سيستم دفاع پايدار مبتنى بر دانش جديد قرار داده و 
با كاهش مخاطرات و كاهش آســيب پذيرى مراكز مهم كشــور على الخصوص آموزشى همواره در تحكم مبانى آن بكوشيم. بمباران مناطق 
مسكونى بخصوص مراكز آموزشى بعنوان اقدامى غير انسانى هيچگاه داراى ارزش نظامى نبوده و عموماً حكومت هايى كه قادر به رويارويى 

مستقيم در جبهه هاى جنگ نيستند، ممكن است دست به چنين اقدامى بزنند.
توجه به تلفات نيروى انســانى و خســارات ناشى از حمالت هوايى در جنگ هاى اخير لزوم توجه هرچه بيشتر به تفكرات و نظريات تحكيم و 

تجهيز سيستم دفاعى كشور به دفاع غيرعامل را به خوبى توجيه مى كند. 
در اين مقاله ابتدا پدافند غيرعامل را با توجه به ديدگاه قرآن و بزرگان اهل قلم بررسى كرده و به راه كارهاى دفاعى و همچنين ويژگيهاى امن 
پرداخته و ضرورت اســتفاده از اين پناهگاه ها را بيان كرده و كًال به تحليلى از پدافند غيرعامل در ايران و جنگ و دفاع از ديدگاه اســالم و در 

انتها به ويژگى هاى مدارس امن پرداخته است. 
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پدافند غيرعامل در روسيه (اهداف دشمن و راه هاي مقابله)
علي ببري

چكيده: 
در اين مقاله علمى استراتژي مستقلي براي كاربرد نيروي هوايي پيشنهاد مي شود و درخصوص شرايط الزم براي پيروزي بحث مي شود. 

محورهاي مورد ارائه در اين پژوهش عبارتند از: هدف دشمن: فلج سازي استراتژيكي- در جستجوي اهداف صحيح- مراكز ثقل- روش هاي 
د فاع- اســتتار در روســيه- فريب نظامي- تاريخچه اســتحكامات و حصر روســيه.
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ث ث ث ثقلقلقلقل - رووروروشش ش ش هاهاهاهاي يي ي  يزيييزيزي ا ا اااستستستراراراتژتژتژيكيكيكييي- د د درر ر جسجسجستجتجتجويويوي ا ا اهدهدهدافافافافص ص ص صححيحيحيححححح- م مراراراكزكزكزكز   ساساسا
.ه.ه.ه. صصصرر رر رر روروروسـسـســيـيـي
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آرايش مديريت بحران به واسطه ترسيم دورنماي مقابله با تروريسم
مترجم: حامد آزاد 

چكيده: 
اين مقاله در حقيقت ترجمه ســخنراني اد تاير مدير اجرايي مركز هماهنگي حراســت از امنيت وابســته به وزارت دادگستري اياالت متحده 

مي باشد. 
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MASSE VACUATION PLANING     طرح تخليه جمعيت
مترجم:  محمدرضا رئيسي جاسكي

چكيده: 
اين مقاله علمى در هشت فصل: معرفي، طراحي، فرآيند تصميم گيري، مراحل هشدار، مراحل تخليه، مرحله اسكان دادن و مرحله برگشت 

به شرح و بسط چگونگي و چرايي تخليه جمعيت در موارد خطرات طبيعي يا مصنوعي (ناشي از فن آوري) مي پردازد.
ييي،،، فرفرفرآآآ
تتت د د درر ر مم

MMMAAASSSSSSEEE VVVAAACCCUUUAAATTTIIIOOONNN PPPLLLAAANNN
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رمرمرمرمرحلحلحلحلهههه بربربربرگشگشگشگشگشت تت ت  دد داددادادن ن ن ن ووو و و  نانانانان مم مرححرحرحرحللهلهلهله اااسكسكسك يليليليه،ه،ه، رارارارار،،،، مرمرمرمراحاحاحاحللل ل ل تختختخ ههه هشدشدشدشد لحلحلحل مم مرارارا گگ گگگيريريري،ي،ي، ت تتصمصمصميميميم آيآيآيندندند
زازازازازد.د.دد.د. پ پ پپ پ پردردردردرد يميميمميم زازازازاز ف ف ف فنن ن ن آوآوآوريريريريريري) ) ) ) ) )  وموموارارارد د د خطخطخطراراراتت تت تت طبطبطبيعيعيعييي يايايا م مصصنصنصنووعوعوعيييي ((ن(ن(ناشاشاشيييي ي 
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ارتباطات، افكار عمومي و جنگ رواني
دكتر علي اكبر رضايي

چكيده: 
در اين پژوهش سعي شده است با تأملي دوباره به مفهوم فرهنگ، افكار عمومي، رسانه و جنگ رواني، نظر اهل قلم و متخصصين و متفكرين 

را به تأثير موضوع جلب نمايد. 
اين پژوهش در پنج فصل: فرهنگ، افكار عمومي، آشنايي با مفاهيم ارتباطات و رسانه هاي گروهي، جنگ رواني،    شيوه ها و تكنيك هاي 

مورد استفاده در جنگ رواني و تكنيك هاي تحريف خبر ارائه گرديده است. 
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واژه هاي پدافند غيرعامل در قرآن كريم
مهدي اميني 

چكيده: 
اين اثر به ارائه آيه هاي از ســوره هاي قرآن كرين كه در آن برخي از واژه هاي پدافند غيرعامل آمده اســت، به ســه زبان عربي، فارســي و 

انگليسي مي پردازد. 
80 واژه بــه همــراه تعداد به كارگيري آن ها و آياتي كه در آن آمده اســت، به طور كامل ارائه گرديده كه آيــات فراواني را در اين زمينه 

شامل مي شود. 

ققققرآآنننننكررررريييييمممممووووواژژژژژههههه هاييييي  پپپپپدددافففففنننننددددد غغغغغييييرررررعامممممللللل دررررر   قققققرررررآآآننننن كرررررييييممممم ككووووواژههههههايييييپپپپپدافففففنننننددددغغغغغيييييرررررعاممممملللللللللللللدررررر آآآ ففف
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پدافند غير عامل و مديريت بحران از ديدگاه قرآن كريم
 مظاهر انصاري و عبداهللا مظفري

چكيده: 
در اين تحقيق، تالش پژوهشــگران بر اين بوده تا با بهره مندي و الهام از آيات قرآن كريم- به عنوان يكي از كاملترين و 
موثق ترين منابع- تا حدودي شيوه ها و سنت هاي رهبران الهي را در مديريت بحران ها و حوزه دفاع غيرعامل تبيين نمايند. 
به اين منظور بخش هايي از زندگي شــش نبي مرســل (عليهماالســالم) را كه در قرآن به آن اشــاره شده و با اهداف تحقيق 

نزديك گرديده است. 
بخش اول به شناســنامه تحقيق و بخش دوم به واژه شناســي عبارات تخصصي و بياني از كليات پژوهش اختصاص يافته 
است. در بخش سوم كه بدنه اصلي پژوهش مي باشد به پدافند غيرعامل و مديريت بحران در قرآن كريم پرداخته شده است. 
ســعي نويســندگان بر اين بوده كه در اين فصل براي هر يك از ماجراها متن آيات، ترجمه آيات، آدرس ســوره و آيات، 
تفســير آيات و نكته ها و پيام ها، توضيحات مرتبط با بحث جهت تبيين بيشــتر ماجرا، واژه هاي كليدي و آموزه هاي علمي 

مرتبط با پژوهش آورده شود. 
اگرچه فيش برداري هاي اوليه حجم انبوهي از اطالعات را در اختيار پژوهشــگران قرار داد وليكن تالش نويســندگان بر 
اين بود كه تا جاي ممكن از پرداختن به مســائل غيرضروري اجتناب شــود و مســير و اهداف پژوهش در حاشــيه قرار 
نگيرد. مع الوصف نتيجه پاياني بيش از 150 نفر ساعت كار پژوهشي حدود 400 صفحه گرديد. به نظر مي رسد اين پژوهش 
پس از نقد و بررسي هاي كارشناسي و تلخيص بيشتر به ياري خدا امكان انتشار داشته باشد تا جرعه اي براي تشنگان معرفت 

باشد. انشاءا...  
 در اين پژوهش به قطره اي از اقيانوس بيكران معارف قرآن پرداخته شــده اســت و تالش نويســندگان در جهت تقويت 
انگيزه اهل فن در اين مبحث بوده اســت. تهيه و تنظيم اين پژوهش با يورش ناجوانمردانه رژيم ســفاك صهيونيستي به مردم 
مظلوم غزه در فلسطين همراه شد و اهميت پرداختن به مديريت بحران و پدافند غيرعامل را بويژه در كشورهاي اسالمي بار 

ديگر گوشزد كرد. لذا اين نوشتار به ارواح پاك شهداء جنگ 22 روزه مقاومت اسالمي فلسطين تقديم مي گردد. 





63





65

مفاهم نظري و عملي 
دفاع غيرعامل
جعفر موحدي نيا  

چكيده: 
پدافنــد غيرعامل با مفهوم كلي دفــاع در برابر تهاجم، بدون 
استفاده از سالح و درگير شدن مستقيم، سابقه اي طوالني در 
تاريخ بشري دارد. شــكل گيري تمدن هاي اوليه در جهان، 
همــواره با وقوع جنــگ همراه بوده اســت. در طول تاريخ 
انســان ها از طريق پناه گرفتن در غارها، ســاخت جوشن و 
ســپر، ايجاد برج و بارو و قالع محكم و مرتفع و حفر خندق 
براي حفظ جان و تأمين امنيت گروهي با هدف پيشــگيري از 

حمالت غافلگيران دشمن اقدام نموده اند. 
اين كتــاب ارزشــمند در ده فصل و يك مقدمــه به منظور 
افزايش آگاهي و دانش اساتيد و مربيان و همچنين فراگيران 
درس مبانــي نظري دفاع غيرعامل تدوين و منتشــر گرديده 

است. 
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مديريت بحران ها (تهديدها، تنگناها و فرصت ها)
آقايان محمد جواد زنگنه اينالو- قاسم محمد عليپور يامچي 

چكيده: 
كتاب حاضر در ســال 1989 تحت عنوان «كنار آمدن با بحران ها» توسط 
نويســندگان همين كتاب منتشر گرديد. در آن كتاب مطالبي مطرح شده بود 
كه به فعاليت هاي تروريســم و بالياي طبيعي كه در دهه هاي 1970 و 1980 
در بســياري از كشــورهاي اروپايي و امريكايي رخ داده بود مي پرداخت. با 
پيشــرفت باليا و پديدآمدن شــكل هاي مختلف بحران هاي جديد، از جمله 
بحران هاي سياســي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و گســترش حوزه بحران 
پژوهي، نويسندگان يادشــده تصميم به تجديد چاپ آن گرفتند. اما از آنجا 
كه شــكل و مطالب تحقيقات جديد با آنچه در كتاب قبلي آمده بود به كلي 
فرق مي كرد، نويسندگان تصميم گرفتند آن را با نام جديد «مديريت بحران ها» چاپ 

نمايند. بنابراين كتاب سال در سال 2001 تحت همين نام منتشر گرديد. 
عنوان جديد حاكي از تغيير شناخت و فهم نويسندگان و جامعه از موضوع 
بحران اســت نام جديد گوياي آن اســت كه ديگر جامعه علمي به بحران به 
عنوان «تقدير و بالياي آســماني محض» اعتقادي نــدارد. تلخيص يافته ها و 
مطالعات دهه گذشته در كتاب «مديريت» خود مرتبط بودن مفهوم بحران را 
به شكل امروزي آن را روشن كرده است و دليل استفاده از آن از اصطالحي 
عام نظير «بحران» به جاي واژه هايي مانند آشوب، باليا و ... توضيح مي دهد. 

در كتاب ســعي شــده است كليه مفاهيم و واژه ها همراه با پيشرفت متن توضيح داده شود و تنگناهاي پيش روي و مكانسيم هاي كنار آمدن با 
بحران ها و     راه هاي فرار از بحران به خوانندگان آن نشان داده شود.  

  



67

مقدمه اي بر اصول و مباني اساسي پدافند غيرعامل
جمشيد عباس پور 

چكيده: 
اين كتاب در راســتاي اجراي اوامر مطاع فرماندهي معظم كل قوا و با 
هدف نهادينه كردن فرهنگ دفاع غيرعامل در سطح نيروهاي مسلح و به 
منظور تأمين بخشــي از نيازمندي هاي آموزشي مراكز علمي و تحقيقاتي 

(در سطوح مختلف) تهيه و تدوين گرديده است. 
عناوين فصــل هاي اين كتاب، براســاس اصــول و معيارهاي تعريف 
شــده در دســتورالعمل هاي رزمي كشــورهاي مختلف اروپا، آمريكا و 
چند كشــور بلوك شرق، اساتيد شناخته شده در مراكز آموزش نظامي و 
غيرنظامي كشــور، طرح هاي جاري و دستورات صادره از مبادي ذيربط 

انتخاب و تبيين گرديده است. 
اين كتاب به عنوان مقدمه اي بر اصول و مباني اساسي پدافند غيرعامل 
تدوين گرديده و لذا بديهي است كه محتواي هر فصل تمامي ابعاد علمي 
و تخصصي عنوان مربوطه را شــامل نمي شــود. انتظار مي رود كه نشــر 
آن، نيز مقدمه اي باشــد بر اقدامات بنيادين در مراكز علمي و آموزشــي 

نيروهاي مسلح. 
در تهيه متن هر فصل سعي گرديده تا مهمترين و جامع ترين معيارهاي 
مرتبط با عنوان فصل، انتخاب شود و از پرداختن به مطالب غيرقابل شرح 
و بســط و فاقد معيارهاي آموزشــي (حداقل در مقطع كنوني) خودداري 

گردد. 
در ترجمــه منابــع التيــن، ســعي گرديده حتــي االمــكان از عناوين و 

اصطالحات معمول در نيروهاي مسلح استفاده گردد تا با فرهنگ آموزشي و ساختار موجود مطابقت داشته باشد.
در اين كتاب از ديدگاه پدافند غيرعامل (به صورت عام) به مسأله دفاع پرداخته شده است و نه «پدافند غيرعامل هوايي». زيرا شرايط ايجاب 

مي كند، در تمام زمينه ها اعم از هوايي، دريايي و زميني به اين مهم توجه شود. 
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الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار
نوشته: دكتر احمد اصغريان جدي 

چكيده: 
كتاب شامل چهار فصل است. پس از فصل اول و بيان مقدمه، فصل 
دوم با عنوان مطالعات نظري به سابقه نظريه ها در زمينه «تهديدات»، 
«دفاع غيرعامل» و «معماري» مي پردازد. فصل ســوم شامل مطالعات 
تجربي در مورد صنايع دفاع اســت. در فصل چهارم و پاياني، نتايج 
تحقيق و تفســير آمده اســت. در اين فصل به كاستي هاي مطالعات 

انجام شده و چگونگي پيگيري آن در آينده اشاره مي شود. 
از آنجــا كه اين  تحقيق دربــاره مباني نظري معمــاري دفاعي با 
موضوعيــت «دفــاع غيرعامل» اســت، اهميت «دفــاع غيرعامل» در 

«معماري دفاعي» به عنوان يك نياز اضطراري قابل انكار نيست.  
فصل دوم اين كتاب كه بيشترين مطالب كتاب را دربر مي گيرد، 
در نهايت به شكل گيري چارچوب نظريه «الزامات معمارانه در دفاع 
غيرعامل پايدار» منجر مي شــود. موضوع اين فصل، تعامل سه متغير 
در نظريــه هاي مختلف «تهديدات و انواع آن» (دشــمن شناســي)، 
«مفهــوم دفــاع غيرعامل» با توجه به نيازمندي انســان بــه «امنيت» و 

«نظريه معماري دفاعي» درخصوص نظريه «اكيستيكس» است. 
فصل سوم بيشتر به مطالعات تجربي در صنايع دفاع ايران اختصاص 
دارد. در اين فصل كوشش شده است تجربيات دوران دفاع مقدس 
و تأثير آن بر صنايع دفاع جمع آوري شود (داده ها). در ادامه، اين داده 
ها پردازش و تبديل به «اطالعات» شده و با نظريه، قابل آزمايش مي 

شود. در بخش اول فصل سوم گزارش هاي مستند صنايع دفاع درباره 
هفت مجتمع    كارخانه اي آمده اســت و داده هاي آن بررســي مي شود. قســمت دوم اين فصل اين اطالعات را در چارچوب نظري ارائه مي 
كند تحت آزمايش (تجربه) قرار مي دهد. هدف اين بخش بيان قابليت هاي تعميم يافته نظري فوق براي صنايع دفاع و تبيين رابطه ميان رشــته 
هاي موثر در «دفاع غيرعامل» اســت. اين موضوع اغلب بحث هاي معماري دفاعي در كشــور را نيز به خود اختصاص داده اســت. اين مفاهيم 
مي تواند جايگزين مدل هاي ســاده و ناقص موجود در ســاخت و ســاز صنايع دفاع شــود و در ديگر طرح هاي معماري دفاعي نظامي و دفاع 

غيرنظامي نيز اثر مثبت داشته باشد. 
در فصل چهارم اين كتاب مبحث چارچوب نظري مطرح مي شود تا با معرفي الگوي ميان رشته اي در «دفاع غيرعامل» بتوان به درك عميق تري از 
جهت گيري برنامه ريزي اقتصادي براي تقسيم اعتبارات دست يافت. شايد از اين طريق  حوزه هاي گوناگون علمي بتوان با پرداخت هزينه اي متعادل، 

در طراحي معماري دفاعي اثر گذاشت. 
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طراحي در بحران
صاحب اثر: دكتر سيد بهشيد حسيني 

چكيده: 
اين نوشــتار عمدتاً بــه هدف ثبت تجــارب جنگ و 
بيمارســتان هاي صحرايي جنگي و سير تحول سازه هاي 
مورد اســتفاده در طول ســاليان جنگ تدوين و طراحي 
گرديده، در برگيرنده پايان نامه هاي كارشناســي ارشد 
معماري نگارنده (در دانشــگاه تهران) است. همچنين از 
بخــش هايي از كتاب «مباني تئوريك مهندســي مديري 
ت بحران» كــه به همت معاونت شهرســازي و معماري 
وزارت مســكن و توســط نگارنده تدويــن گرديده نيز 

كمك گرفته شده است. 
در كنار اين مطلب نگارنده تجارب خود را نيز درباره 
شــناخت حوادث، برنامه ريزي مديريت بحران گنجانده 
است. مطالب بخش مذكور بيشــتر براساس تحقيقات و 
تجارب ميداني و نتيجه گيري از عملكردهاي موجود در 
هنگام حادثه ريشــه گرفته است. در واقع اين كتاب گام 
اول اما منحصر به فردي را در باب تجربه مديريت بحران 

و مهندسي آن برداشته است. 
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جامعه آماده 
ترجمه: دكتر شهرام علمداري

چكيده: 
اين كتاب براي كمك به كســاني كه خواســتار كســب 
آمادگي در برابر حوادث غيرمترقبه در ســطح محلي هستند، 
طراحي شده و در آن معناي آماده سازي و چگونگي حصول 
آن به صورت موثر و مناســب شرح داده شده است و اصوالً 

براي گروه هاي زير مفيد است: 
- مديران و سازمان هاي محلي كه مسئول برنامه ريزي براي 
حــوادث غيرمترقبه هســتند (مانند موسســات اجرايي بخش 
سالمت، رهبران ســازمان هاي فعاليت هاي عمومي، مديران 

بيمارستان ها و رؤساي سازمان هاي داوطلبانه).
- مقامــات ملــي و بين المللــي كــه در مديريت حوادث 

غيرمترقبه نقش دارند. 
گروه هاي ملي محافظت از شهرها، سازمان هاي مديريت 
حــوادث غيرمترقبه و گروه هاي منطقه اي مانند مؤسســات 
سالمت عمومي، مســئول حفظ ايمني و امنيت افراد، منابع و 
محيط در هنگام مواجه شــدن با خطرات هستند. البته اثرات 
كامل حوادث غيرمترقبه در ســطح جامعه ايجاد مي شــود و 
در اين ســطح اســت كه مي توان در زمينه آمادگي به موفقيت 
قطعي رســيد. ايجاد ارتباط كاري موثر بين سازمان هاي ملي و 
بين المللي و جامعه اي كه از خطرات تهديد كننده خود، آگاه 
نبود و آمادگي مواجه شدن با اين خطرات را ندارد، بسيار مشكل 

خواهد بود.
كليد كســب آمادگي براي حوادث غيرمترقبه و بحران ها، درگيري و مشــاركت تمام افراد و ســازمان هاي مرتبط در همه ســطوح، اعم از 
جوامع، استان ها، ملي و بين المللي است. اين رويكرد چندبخشي بدان معناست كه بسياري از سازمان ها، مسئوليت هاي مشخص شده را مي پذيرند 
و نياز به هماهنگ ســاختن تالش هاي صورت گرفته را قبول مي كنند. بدون درگيري و مشــاركت آنها، آماده ســازي براي حوادث غيرمترقبه، 

ناكارآمد و مجزا مي گردد.   
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پدافند غيرعامل و تسليحات 
كشتار جمعي
حسن نيازي تبار

چكيده: 
طراحي و توســعه وســائل پدافندي و تمرينات منظم و 
هميشــگي از جمله اقدامات مهم پدافند غيرعامل در برابر 
تهديدات NBC است كه شرح مفصل آن در اين كتاب 
و شامل ده فصل: 1- پدافند غيرعامل 2- جنگ افزارهاي 
ميكروبي «بيولوژيك» 3- سالح هاي هسته اي: تأثيرات و 
اقدامات حفاظتي 4- عصر اتم 5- سياســت ها، استراتژي 
هاي دفاع ش . م . هئ.  در كشورهاي جهان 6- انگلستان 
و تجهيــزات پدافند ش . م . هــئ.   7- آلمان و تجهيزات 
پدافنــد ش . م . هــئ.  8- نگاهي به سياســت هاي دفاعي 
فنالند 9- جمهوري اســالمي ايران و تجهيزات پدافند ش 
. م . هــئ.   و 10- تدويــن راهبــردي پدافند غيرعامل مي 

باشد.     



72

مجموعه سه جلدي پدافند غيرعامل (مقاومت ملي پايدار) ويژه دانش آموزان
محمود سليماني

چكيده: 
در اين ســه نوشــتار دانش آموزان در سه دوره جداگانه ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان با «پدافند غيرعامل» به عنوان پايدارترين روش دفاع و 

مباحث مربوط به آن آشنا مي شوند. 
در  دوره ابتدايــي بــا محوريت دفاع، در  دوره راهنمايي با اهميت و اهداف پدافند غيرعامل و در دوره دبيرســتان با محوريت چرايي دفاع، 

جنگ رواني و پدافند غيرعامل آشنا مي شوند. 
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فرهنگ پدافند غير عاملفرهنگ پدافند غير عامل
مولف: سيد جواد هاشمى فشاركى

 فرهنگ پدافند غيرعامل
سيد جواد هاشمي فشاركي  

چكيده: 
يكــي از مولفــه هاي دفــاع غيرعامل كه در راســتاي 
اهداف اين مأموريت قرار دارد، فرهنگ سازي است. 
براي تحقق اين امر مهم بايد چهار مرحله را طي كرد:

1- توليدات ادبيات پايداري ملي 
2- آموزش، توزيع و نشر اين دانش 

3- تبليغات، ارائه و تكثير و حمايت از اقالم تبليغاتي 
4- تبديل آنچه در اذهان وجود دارد به باور ملي 
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آشنايي با تسليحات غيركشنده 
مهندس محمد ابراهيم نژاد   

چكيده: 
ايــن كتــاب در 2 فصــل: فصــل اول- بمــب هــاي 
الكترومغناطيــس  پالــس  شــامل:  الكترومغناطيســي 
هســته اي- EMP توليد شــده در سيســتم- بمب هاي 
الكترومغناطيســي- مكانيزم هاي مختلــف ترويج امواج 
الكترومغناطيســي به سيستم هاي الكترونيكي- آنتن هاي 
ارادي و غيرارادي و سازگار حمالت EMP و همچنين 
فصل دوم- ســابقه استفاده از بمب هاي گرافيتي- شامل: 
سابقه استفاده از بمب هاي گرافيتي- عملكرد بمب هاي 
گرافيتي- مراكز مورد تهديد توسط بمب هاي گرافيتي- 
مقابله با   بمب هاي گرافيتي- راه هاي جلوگيري از تماس 
الياف گرافيت با هدف مــورد نظر و راه هاي جلوگيري 
از تمــاس پودر گرافيت با هدف مورد نظر در مجموع به 

معرفي تسليحات غيركشنده مي پردازد.  
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دفاع غير عامل
محبوبه كالنتري 

چكيده: 
اين كتاب به مناســبت بخش مســتند بحران جشنواره سينما 

حقيقت منتشر گرديده است. 
يكي از بخش هاي دومين جشــنواره بين الملل فيلم مســتد 
ايران (ســينما حقيقت)، بخش «مســتند بحران» اســت كه در 
آن، فيلم هاي مســتندي با موضوع كاهش آســيب هاي ناشي 
از باليــاي طبيعي و جنــگ افزايش پايــداري ملي و آموزش 

عمومي و تداوم فعاليت هاي جامعه روي پرده مي رود. 
كتــاب حاضر نيز به ارائــه مفاهيم و اصــول بنيادين پدافند 
غيرعامــل مي پــردازد. از جمله محورهاي آن: ســير تحول و 
تكاملي جنــگ ها، تعاريف و اصطالحــات پدافند غيرعامل، 
اصول دفــاع غيرعامل، حيوانــات و دفاع غيرعامل، بررســي 
تاريخچه و ســوابق جهانــي پدافند غيرعامل، دفــاع غيرعامل 
در ايران، نقش عوامل دفاعي در شــهرهاي امروزي، استتار و 
عالئم عمومي شناســايي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل و ... 

مي باشد.









79

راهكارهاي پدافند غيرعامل در مناسب سازي ايستگاه هاي مترو به عنوان يك 
فضاي امن پناهگاهي

اسفنديار دهقاني

چكيده: 
در اثر بروز جنگ، صدمات و آســيب هاي انســاني و مادي سنگيني به شهرهاي كشور وارد مي شود كه با بكارگيري تمهيدات و شيوه هاي 
پدافند غيرعامل قبل از وقوع جنگ، امكان كاهش آســيب پذيري، وجود دارد. در صورت غفلت و نپرداختن به اين مقوله، هزينه ســنگين و 
ضايعات جبران ناپذيري در اثر وقوع تهديد به بار خواهد آمد. يكي از بهينه ترين روش هاي اســتفاده از شــبكه حمل و نقل زيرزميني شــهري 
(مترو) در تمامي نقاط دنيا، بهره وري دفاعي و پناهگاهي اســت. بنابراين با افزايش روزافزون جمعيت شــهرها (به خصوص كالن شــهري مثل 
تهران به عنوان بزرگترين و پرجمعيت ترين شهر كشور) كه باعث رشد تقاضا براي استفاده از سيستم هاي حمل و نقل درون شهري مطمئن از 
يك سو و فضاي امن پناهگاهي جهت   بهره برداري در زمان بحران از سوي ديگر، شده است، مي بايست از ايستگاه هاي قطار شهري به نحو 
احســن و با عملكرد چند منظوره اســتفاده گردد. لذا انجام چنين تحقيقي در سطح مترو تهران با توجه به شرايط خاص پايتخت بلحاظ سياسي، 
امنيتي و اجتماعي بســيار حائز اهميت بوده و نتايج حاصل از آن مي تواند در شهرهاي بزرگ كشور كاربرد داشته باشد. پرسش هاي پژوهشي 

كه اين پايان نامه به آنها پرداخته است به قرار زير مي باشد: 
«كاربري هاي مضاعف ايستگاه هاي مترو در شرايط بحران چيست؟- مالحظات پدافند غيرعامل در ايستگاه هاي سامانه قطار شهري بلحاظ 
كاركردي كدامند؟» با پاســخ به اين ســواالت مي توان «راهكارهاي پدافند غيرعامل در مناسب سازي ايستگاه هاي مترو به عنوان يك فضاي 

امن» را استخراج و در جهت توسعه تفكر دفاع غيرعامل اقدام نمود. 
در اين تحقيق براي رســيدن به پاســخ پرســش ها، عالوه بر شــناخت اجزاء اصلي و مهم مترو، نوع تهديدات بررســي و تهديدات اصلي 
براساس تجارب جهاني معرفي و سالح معيار اين تهديد مشخص و سپس الزامات مربوطه و پيشنهادات الزم ارائه گرديده است. ضمناً به علت 
گســتردگي موضوع، تحقيقات موردي در يكي از ايســتگاه هاي خط يك متروي تهران [ايستگاه دروازه دولت (J4-K1)] در نظر گرفته شده 
و براي اين منظور برداشــت ميداني، منابع كتابخانه اي و انجام مصاحبه صورت گرفت. نتايج حاصل از انجام اين تحقيق گوياي قابليت پدافند 

غيرعامل در كاهش آسيب پذيري ايستگاه هاي مترو خواهد بود. 

با توجه به نتايج به دست آمده، شايسته است: 
- در طرح هاي آينده از تمهيدات پدافند غيرعامل دراينگونه پروژه ها استفاده گردد. 

- مطالعات همه جانبه درخصوص عوامل تأثيرگذار در پدافند غيرعامل انواع ايستگاه هاي متروها صورت گيرد.
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مباني نظري ورودي و خروجي پناهگاه با ديدگاه پدافند غيرعامل
بهروز هويدا فر

چكيده: 
در طول 8 ســال جنگ عراق بر عليه ايران (1367- 1359) صدمات انســاني و مادي سنگيني به كشور ما وارد آمد كه با استفاده از تمهيداتي 

امكان كاهش آنها، قبل و بعد از بحران وجود داشت. 
در اين راســتا رشــته هاي مختلف علوم و به خصوص مهندسي مي توانســت مفيد واقع شوند، از جمله «دفاع غيرعامل» كه در صورت ارتقاء 
كيفيت، نقش مهم و حياتي در امنيت كشــور ايفاد مي نمايد. تداوم غفلت و نپرداختن همه جانبه به اين مقوله مي تواند هزينه ســنگين ســاخت 
و تخريــب مجدد در زمان جنگ و صلح را بر ســرمايه ملي تحميل نمايد و ضايعات جبــران ناپذيري در تهديدات آتي (مهاجم آمريكا) به بار 

آورد. 
بررسي تجربيات مرتبط با امر پناهگاه سازي و همچنين مطالعات و بررسي موارد مشابه در جزوات و كتب موجود در حد توان نگارنده اين 
مطلب را روشن نمود كه عالوه بر ضعف هاي فراوان در ساخت و بهره برداري پناهگاه ها از ورودي و   خروجي ها كه يك حلقه بسيار مهم 
ارتباطي بين بيرون و درون پناهگاه مي باشــد، غفلت شــده است. طرح پرسش هاي مشــخصي كه اين تحقيق به آن پرداخته است به قرار 

زير مي باشــد:
«آيا مي توان از ورودي و خروجي پناهگاه اســتفاده ديگري نمود؟- اســتتار و اختفاء و اســتحكام ورودي و خروجي ها نســبت به مكانيابي 

پناهگاه چگونه است؟- رابطه ورودي و خروجي ها با دسترسي هاي تأسيسات به پناهگاه چگونه است؟»
به منظور تدوين پاســخ هاي مناسب از روش مطالعه و تحقيق ميداني و استفاده از تجربيات صاحب نظران، دوستان و تجربيات شخصي بهره 
گرفته شــده اســت. از ديگر كارهاي انجام شــده فيش برداري و يا مطالعه تعداد زيادي كتاب و مقاله و مجله و اســتفاده از برخي كتاب هاي 
خارجي و بررســي چند مجله نظامي كشــورهاي خارجي و سايت هاي اينترنتي بوده است. با توجه به عموم پناهگاه هاي موجود در سطح شهر 
غيرقابل استفاده و يا متروكه بودند و همچنين بررسي پناهگاه هاي موجود در سطح نيروهاي مسلح هم به خاطر مسائل حفاطتي و امنيتي داراي 
مشــكالت خاص بوده اســت. لذا تا حد ممكن به بررسي آنها و اســتفاده از پروژه هاي موجود در محيط كار با حذف اطالعات كليدي نظامي 

از آنها استفاده گرديد. 
يافته هاي تحقيق نشــان مي دهد كه در مورد ورودي و خروجي ها در زمينه اســتتار، اســتحكام و اختفاء با توجه به اصول مكانيابي از توجه 
كمتري برخوردار بوده يا اصًال به آن توجهي نشده است. نهايتاً نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه «مباني نظري و ورودي و خروجي با ديدگاه 
پدافند غيرعامل» بايد به عنوان يك پارامتر اساســي در كليه مطالعات مكانيابي و ســاخت پروژه هاي ســازه هاي امن از توجه بااليي برخوردار 

باشند و غفلت از اين مورد موجب ايجاد خسارات جبران ناپذير انساني و اقتصادي خواهد بود. 
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مالحظات امنيتى و دفاعى د رآمايش سواحل و جزاير جنوب كشور
فتح اهللا شمسايي زفرقندى 

چكيده: 
خليج فارس يكي از مناطق استراتژيك جهان است كه عالوه بر موقعيت ويژه سوق الجيشي بيش از شصت و پنج درصد ذخاير نفت و سي 
درصد ذخاير گاز جهان را دارد. منابع غني ديگر مانند ذخاير زيســتي پرتنوع و مرواريد پرارزش، هميشــه توجه جهانيان را به خود جلب كرده 
اســت. از اين رو، در چند قرن اخير، منطقه خليج فارس صحنه حضور قدرت هاي سياســي، نظامي و اقتصادي جهان بوده است. از اين رو، در 
چند قرن اخير، منطقه خليج فارس صحنه حضور قدرت هاي سياسي، نظامي و اقتصادي جهان بوده است كه هميشه با مداخالت و اعمال نفوذ 

بوده است. 
جمهوري اسالمي ايران به سبب داشتن بيش از دو هزار كيلومتر سواحل به هم پيوسته در خليج فارس و درياي عمان و داشتن بنادر اصلي و 
پايانه هاي نفتي عمده بر اين ســواحل و جزاير ايراني، نيازهاي دفاعي ويژه اي براي حفاظت از تماميت ارضي، منابع اقتصادي و قلمرو سياســي 
كشــور دارد. حساســيت منطقه به ويژه تسلط بالمنازع ايران بر تنگه هرمز، ايران را هميشــه به عنوان عامل تسلط بر تهديد براي منافع بيگانگان 

پنداشته و براساس آن و در مقابل هميشه تهديداتي براي ايران ايجاد  كرده اند.  
در اين پايان نامه سعي شده است ضمن ترسيم شرايط حساس منطقهة اصول و ضوابط آمايش دفاعي منطقه را در مقابل تهديدات گوناگون 
در يك برنامه گســترده و دو جانبه تدوين كند. در اين برنامه ســعي شده است روابط متقابل ميان امنيت و توسعه در مناطق مرزي و از جمله در 
اين مناطق مورد مطالعه مورد شناســايي قرار داد و بر اســاس آن مالحظات امنيتي و دفاعي در آمايش سواحل و بنادر جنوب كشور را تعيين و 

تدوين كرد. 
براي انجام اين پژوهش از روش تحقيق كيفي، ضمن استفاده از داده هاي كمي، بهره گيري شده است. با انجام تحقيق توصيفي، سعي شده 
است اطالعات كمي و كيفي جمع آوري شده از منابع و مآخذ بسيار، ابتدا طبقه بندي و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار داد، با تحليل و سنتز 
اطالعات و جمع بندي و نتيجه گيري، ضوابط مالحظات امنيتي و دفاعي در آمايش سواحل و بنادر جنوب كشور تدوين شد. در نتيجه گيري، 
ابتدا، اصول كلي توســعه ســواحل و جزاير جنوب كشور به صورت سه اصل    درون زايي، ارتباط دهي و محروميت زدايي، تعيين شد. پس از 
آن اصول كلي دفاعي- امنيتي در آمايش ســواحل و جزاير جنوب كشــور در سه اصل: آمادگي دفاعي، امنيت عمومي و هم پيوندي با كشور 

ارايه شده است. اين اصول و راهبردها  به تدوين سياست ها و دستورالعمل هاي الزم در ادامه كار اين تحقيق، منجر شد. 
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فصلنامه علمي و تخصصي عمليات رواني 
مدير مسئول: آقاي حسين طائب

چكيده: 
اين فصلنامه با همكاري گروه عمليات رواني و مقابله با تهديدات نرم دانشكده و پژوهشكده 

فرهنگي و مقاومت دانشگاه امام حسين(ع) منتشرگرديده است. 
ارائه مطالب علمي و پژوهشي اعم از مقاالت عمومي و ترجمه اي پيرامون عمليات رواني و 

پدافند غيرعامل از جمله محتواي اين فصلنامه مي باشد. 

 

ويژه نامه پدافند غيرعامل
سر دبير: سرتيپ2 پاسدار دكتر على اكبرپورى رحيم 

چكيده: 
كميته عالي پدافند  غيرعامل سپاه پاسداران انقالب اسالمي يكي از مهمترين وظايف خود را 

تالش در زمينه آموزش و فرهنگسازي از جمله با انتشار ويژه نامه پدافند غيرعامل مي داند. 
انجام مصاحبه با مســئولين مرتبط بــا پدافند غيرعامل- مالحظات قانونــي در مباحث پدافند 
غيرعامل و ســاير مطالب ارائه شــده با مفاهيــم پدافند غيرعامل از جملــه محتواي اين ويژه 

نامه مي باشــد. 
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ويژه نامه نگرش راهبردي  
مدير مسئول: آقاي سعيد ملك زاده

معرفى: 
شناخت نظريات و تئوري هاي حاكم و تحليل اهم تحوالت داخلي و بين المللي، در حوزه 
مديريت راهبردي دفاعي و امنيت ملي مبتني بر الگوها و تئوري هاي علمي، فعاليتي اســت كه 
دانشــگاه عالي دفاع ملي در قالب اطالع رساني مكتوب با انتشــار ماهانه نگرش راهبردي، در 

راستاي تقويت زمينه هاي تصميم گيري در امور دفاعي و امنيتي تعقيب مي نمايد. 

فصلنامه فرهنگ ايمني  
مدير مسئول: آقاي سيد مهدي هاشمي  

چكيده: 
اين فصلنامه علمي، پژوهشــي، اطالع رساني از ســوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 

كشور منتشر مي گردد و محور اصلي آن فرهنگ ايمني و پدافند غيرعامل مي باشد. 
مقاالت  عمومي، ترجمه اي و پژوهش هاي كاربردي با عناوين: پدافند غيرعامل- مديريت 

بحران- نجات و امداد ايمني و... از جمله محورهاي آن است. 



87

فصلنامه مديريت بحران 
و وضعيت هاي اضطراري  

مدير مسئول: دكتر سيد مجيد جدي
معرفى: 

مركــز پژوهش هاي مديريت و دفاع غيرنظامي دانشــگاه امام حســين (ع) اين فصلنامه را با 
هدف كمك به توســعه ادبيات نوپاي مديريت بحران و آشنايي فرماندهان و مديران نظامي و 

غيرنظامي با كاربردهاي اين دانش منتشر مي سازد. 
 

كتاب ماه علوم اجتماعي 
(شماره دهم- سال دوازدهم)   

سردبير: دكتر سيدرضا نقيب السادات
معرفى: 

كتاب ماه علوم اجتماعي نشريه اي است كه با هدف اطالع رساني و نقد و بررسي كتاب به 
صورت ماهانه و توســط خانه كتاب منتشر مي شود. نشريه مي كوشد از طريق بحث و بررسي 
درباره رابطه متقابل كتاب و جامعه چشــم انداز گســترده تري از مسايل مربوط به كتاب هاي 

علوم اجتماعي را ترسيم كند. 
دهمين شــماره اين ماهنامه ويژه نامه پدافند غيرعامل و مطالعات فرهنگي مي باشد و كتاب ها، 

مجموعه مقاالت و ... را در اين خصوص معرفي مي نمايد. 
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پيش شماره پدافند غيرعامل 
سردبير: مهندس محمد جعفر نجف زاده 

چكيده: 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر به منظور توسعه و ترويج علمي حوزه ي پدافند غيرعامل، اين 
نشريه را منتشــر نموده است. مقاالت و چكيده پژوهش هاي ارزشمندي از جمله پناهگاه در 
مديريت بحران- آژانس فدرال مديريت بحران- چگونگي اثرگذاري مديريت ريســك در 

پدافند غيرعامل و ... در اين نشريه به چاپ رسيده است. 
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گزارش ضرورت احداث مخازن ذخيره سازي زيرزميني مبتني بر الزامات پدافند غيرعامل
مهدي حاجي حسين زاده 

چكيده: 
از آنجا كه انتشــار اطالعات مربوط به مخازن زيرزميني به منظور ذخيره ســازي (هر نوع ذخيره ســازي)  با اهداف ايجاد اين نوع مخازن در 

زيرزمين از منظر پدافند غيرعامل مغايرت دارد. بنابراين فقط در مواردي محدود، اطالعات اين نوع سازه ها منتشر شده است. 
در اين گزارش سعي شده است با بررسي حوادث مهم تاريخي، اهميت دخيره سازي مواد هيدروكربوري و شيوه هاي گوناكون ذخيره سازي 

از منظر پدافند غيرعامل مورد توجه قرار گيرد. 
تا ســال 2006 ميالدي در دنيا بيش از 160 مخزن ذخيره ســازي مواد هيدروكربوري در مغارهاي زيرزميني (سنگ سخت) ساخته و مورد بهره 
برداري قرار گرفته است. از آن ميان بيش از 80 مورد در آمريكا، 5 مورد در فرانسه، 12 مورد در فنالند، 18 مورد در سوئد، 5 مورد در نروژ، 

12 مورد (مجموعاً) در كر جنوبي، ژاپن، چين، عربستان سعودي، بلژيك، ايتاليا، پرتغال و بريتانيا اجرا شده است. 
در جريان جنگ هاي جهاني اول و دوم و نيز ديگر جنگ ها و مناقشات جهاني اخير، كشورهايي (درگير با جنگ و كشورهاي دور از جنگ) 

كه از تكنولوژي ذخيره سازي زيرزميني بهره مند بودند به خوبي در برابر پيامدهاي مترتب بر جنگ ها مقاومت كردند. 
در ايــن گزارش پس از بيان تاريخه فضاهاي زيرزميني از نظر پدافند غيرعامل به بررســي نقش ذخيره ســازي مــواد هيدروكربوري در جران 
جنگ ها و مناقشــات بين المللي پرداخته شــده است. سپس به بيان شيوه هاي ذخيره سازي نقت در كشورهاي واردكننده و همچنين دو كشور 
صادركننده نفت يعني عربستان صعودي و نروژ اشاره مي شود. آنگاه با توجه به موقعيت ژئوپوليتيك كشورمان به بررسي نقش تنگه هرمز در 

توسعه طرح ها و پروژه هاي ذخيره سازي مواد هيدروكربوري پرداخته مي شود.
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گزارش برج ميالد شهر تهران، شهر بي دفاع 
آقاى محمد والى نژاد

چكيده: 
شــهر تهران به عنوان شــهري جهاني مورد ارزيابي قرار مي گيرد از اين رو جايگاه كنوني شهر تهران را بايد در مقياس جهاني و در ارتباط با 

امكانات كالبدي و كيفيتي آن تعريف كرد. 
شهر تهران به عنوان يكي بزرگترين شهر كشور، پايتخت ايران و يكي از مهمترين مراكز خاورميانه، نيازمند ايجاد    نشانه اي شاخص مي شود. 

از اين رو در چشــم انداز الگوي توسعه شــهر تهران، برج ميالد و به مثابه نمادي نوين براي شهر مورد توجه قرار مي گيرد. يعني ايجاد 
مجموعه اي اثربخش در فرآيند توســعه كالن شــهر تهران كه به مثابه مغناطيس توســعه در موضوعاتي ويژه و حياتي براي كالن 

شهر ايفاي نقش مي كند. اين مجموعه، همزمان، پاسخگويي به يكي از نيازهاي تهران، يعني احداث برج تلويزيوتي- مخابراتي 
را در نظر دارد. در اين ارتباط از آغاز طراحي مجموعه اي چند عملكردي اهميت يافته كه اساساً به منزله مركز ارتباطات بين 

المللي كاركرد داشته باشد با تأكيد بر: 
 منحصر به فرد بودن مجموعه و طرح آن در طرح ملي و فراملي 

 هويت خاص و متمايز براي مجموعه (محوريت يك بناي نماديت به عنوان نشانه جديد براي شهر تهران و كشور ايران 
 استقرار فعاليت ها و عملكردهاي منحصر به فرد در سطح ملي و فرا ملي 

 نوآوري و استفاده از آخرين تكنولوژي روز در زمينه هاي طراحي ساخت و بهره برداري و مديريت مجموعه 
گســترش و بكارگيري فناوري اطالعاتي در سطح كالن و ارتقاء عملكردهاي مدرن ارتباطي و مخابراتي و ايجاد 

يك مركز تجارت بين المللي اطالعات و انرژي  
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گزارش مطالعه و طراحي پدافند غيرعامل تصفيه خانه آب جالليه تهران 
محمدرضا فاتحي و احمد آب پرور

چكيده : 
اين گزارش در 5 بخش:
 1- شناخت وضع موجود

 2- شناسايي تهديدات و خطرات
 3- تحليل وضع موجود             

 4- راه حل هاي پدافند غيرعامل و 
 5- اولويت بندي طرح ها به بررسي تحليلي و كاملي از طراحي پدافند غيرعامل تصفيه خانه آب جالليه تهران مي پردازد. 
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مجموعه انيميشن پادى و پوريا
سيد امير هاشمي

چكيده: 
پادي و پوريا نام مجموعه اي اســت داســتاني كه با تكنيك سه بعدي به 

صورت انيميشن در 25 قسمت حدوداً دو نيم دقيقه تهيه شده است. 
كل داســتان حول محور دو شخصيت اصلي به نام پوريا كه پسر بچه اي 
منظبط و درس خوان، عينكي و كمي بازيگوش و پادي- شخصيت خيالي- 
كه مثلثي اســت هرمي شــكل به رنگ آبي - اين شخصيت با الگو گرفتن 
از آرم جهاني پدافند غيرعامل ايجاد شــده اســت-  كه همواره در لحظات 
حســاس، به كمك پوريا مي شــتابد وظيفه آشــنايي پوريا را براي شناخت 

اصول و روش هاي پدافند غيرعامل به عهده دارد. 
ضمنــاً اين مجموعه داراي شــخصيت هاي فرعي نيز مي باشــد كه در 
طول داســتان پوريا را در زندگي روزمره و اتفاقات آن همراهي مي كنند. 

اين مجموعه در درجه اول براي مخاطبين دبستاني (ابتدايي) و بعد براي مخاطبين عام تلويزيون نيز به نظر قابل استفاده مي باشد.
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پدافند غيرعامل
رضا ضيائي دوستان

چكيده: 
اين فيلم مي كوشــد تا در 2 قسمت پيوسته مفاهيم اوليه پدافند 
غيرعامــل را به دانش آمــوزان دوره هاي راهنمايي و دبيرســتان 
آموزش دهد. براي اين منظور ســازندگان اين فيلم كوشيده اند تا 
با اســتفاده از فضاهاي جذاب و مورد عالقه مخاطبين، اين مفاهيم 
را از طريــق پرداختن به امور روزمره زندگي و مثال هاي ملموس 

به گروه مخاطب آموزش دهند. 
در قســمت  اول ضمــن ارائه تاريخچــه و تعريفــي از پدافند 
غيرعامــل، مفاهيم اســتتار، اختفــاء و فريب با اســتناد به زندگي 
جانوران و گياهان در دل طبيعت و همچنين تاريخچه جنگ هاي 

مختلف آموزش داده مي شود. 
در دومين قسمت از برنامه نيز با حفظ همان رويكرد پراكندگي 
و تمركززدايي، ســازه هاي مقاوم، اعالم خبــر و عمليات رواني 
آموزش داده مي شود. براي ايجاد جذابيت بيشتر و بوجود آوردن 
ريتم مناســب در جاي جاي برنامه از تصاوير آرشيوي مناسبي نيز 
استفاده شده است. اين برنامه در تابستان 1387 به سفارش سازمان 
پدافند غيرعامل كشــور در معاونت فناوري ارتباطات و اطالعات 

آموزشي وزارت آموزش و پرورش توليد شده است.  
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مجموعه برنامه سازي هاي مستند پدافند غيرعامل
سركار خانم مريم عالء الديني 

چكيده: 
برنامه تلويزيوني دفاع غيرعامل زير نظر معاونت توســعه فرهنگي واطالع رســاني سازمان 
پدافند غيرعامل كشــور در 13 قســمت به صورت تركيبي تهيه شــده است. اين مجموعه در 
راســتاي توســعه فرهنگي و آشــنايي با اصول و مباني دفاع غيرعامل تهيه شــده اســت و 
ديدگاه هاي نزديك به ســي نفر از مديران و دســت اندركاران اساتيد و كارشناسان در 
رشــته هاي گوناگون علمي كشــور را با طرحي تحقيقي جمع آوري نموده است و زيربناي 

محكم تخصصي براي توليد مجموعه برنامه تلويزيوني حرفه اي بكار گرفته است. 
تدوين گر اين مجموعه ســركار خانم مريم عالءالديني ازهنرمنــدان با تجربه در مونتاژ و 
گرافيك رايانه اي اســت كه توانســته در تركيبي هنرمندانه و با بهره گيري از نرم افزارهاي 
گرافيكي و مونتاژ سريع و تهيه ميان برنامه هاي تصويري مناسب و استفاده به جا از موسيقي، 

عكس، گرافيك و عوامل صوتي و تصويري در خور تقدير ارائه نمايد. 

آتش زير خاكستر / مستند
محسن سوهانى 

چكيده:
فيلم آتش زير خاكستر كه توسط آقاى محسن سوهانى پژوهش، كارگردانى و تدوين 
شده و توسط آقاى سيد محمد حسينى تهيه گرديده است نگاهى است مستند به مفهوم 

تروريسم و بررسى عملكرد گروهك هاى تروريستى در تاريخ انقالب اسالمى.
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لوح هاي فشرده پدافند غيرعامل (3 لوح فشرده)
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش

چكيده: 
اين لوح هاي فشــرده ويژه دانش آموزان دوره راهنمايي- دوره دبيرســتان و دبيران و كارشناســان توســط معاونت فناوري سازمان پژوهش 
و برنامــه ريزي آموزشــي وزارت آموزش و پــرورش تهيه گرديده و در مجموع به ارائه آموزش راهبردي دفاعي و اســتراتژي هاي بازدارنده 

غيرنظامي اهداف پدافند غيرعامل و مقابله با جنگ رواني دشمن و ارائه مفهوم و مالحظات پدافند غيرعامل مي پردازد. 
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مجموعه لوح هاى فشرده 
سازمان پدافند غير عامل كشور

رضا شهبازى ( موسسه راويان فتح)
چكيده: 

اين لوح هاي فشرده ويژه دانش آموزان دوره راهنمايي- دوره دبيرستان 
و دبيران و كارشناســان توســط معاونت فناوري سازمان پژوهش و برنامه 
ريزي آموزشــي وزارت آموزش و پرورش تهيــه گرديده و در مجموع 
به ارائه آموزش راهبردي دفاعي و اســتراتژي هــاي بازدارنده غيرنظامي 
اهــداف پدافند غيرعامل و مقابله با جنگ رواني دشــمن و ارائه مفهوم و 

مالحظات پدافند غيرعامل مي پردازد. 
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پاور پوينت 
 

پدافند غيرعامل در نيروگاه ها  
سيد علي حسيني

آموزش پدافند غيرعامل
 محمد رنجبر از سازمان آموزش و پرورش استان قم

آموزش پدافند غيرعامل 
داود مصطفي پور ازسازمان آموزش و پرورش استان گيالن

101010555
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 شبكه ملي مدارس ايران (رشد) به آدرس :
www.roshd.ir
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 سايت پدافند غير عامل وزارت جهاد كشاورزى به آدرس:
http.www.ajd.ir
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 سايت كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه استان بوشهر به آدرس:
http://bushehr-ems.com 



 وبالگ هوانورد به آدرس:
 http://newcoy.persianblog.ir        

ردردردرسس:س:س: آ آآ وهوهوهوانانانورورورورددد ببهبهبه  ووووبالبالبالبالگ گگ
hhhhhttttttttttppppppp::::://////////nnnneeewwwwcccoooyyyyyyyy..pppppppeeeerrrrssssiiiiaaaannnnbbbblllloooogggggggg..iiiirrrr

 وبالگ سركار خانم سكينه جعفرى فر
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«بايد تدابير كارساز در باب پدافند غيرعامل را عملي كنيد.»
«مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا»

سازمان پدافند غيرعامل كشور وظيفه خود مي داند از تالش هاي گسترده نقش آفرينان موثر در عرصه پدافند غيرعامل به شرح ذيل 
تشكر و قدرداني نموده لوح سپاس و تنديس ويژه اولين جشنواره فرهنگي و هنري پايداري ملي را به محضرشان تقديم نمايد: 
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