به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین

نقش بسیج و بسیجیان
در توس��ــعه فرهنـ��گ
پدافند غیــــ��ر عامــل
دکتر غالمرضا جاللی

افتخ��ار خ��ود من این
اس��ت که یک بس��یجی
باش��م .س��عی ک��ردهام
اینجوری عمل کنم.
 ...هرکس که بسیجی
است باید به بسیجی بودن
خود افتخار کند .بس��یجی
ب��ودن مایه س��رافرازی و
س��ربلندی پیش پروردگار
است.

اگر در کش��وری نوای
دلنش��ین تفکر بس��یجی
طنینانداز شد چشم طمع
دش��منان و جهانخ��واران
از آن دور خواه��د گردی��د
واال هر لحظه باید منتظر
حادثه ماند .بسیج باید مثل
گذش��ته و ب��ا ق��درت و با
اطمینان خاطر به کار خود
ادامه دهد.

(حضرت امام خامنهای

(حضرت امام خمینی

مد ظلهالعالی)

قدس سرهالشریف)

مقدمه
تهدی��د را کام ً
ال ج ّدی بگیرید؛ یعنی بههیچ وجه در محاس��بات خودتان از
ج ّد ّی��ت تهدید پایی��ن نیایید ،منتها تهدید ج ّدی معنایش حتمی نیس��ت ،هیچ
حتمیتی وجود ندارد.
ّ
حضرت امام خامنهای م ّد ظلهالعالی

پدافند غیرعامل بهعنوان نیاز اصلی و سیستم دفاعی است که خداوند متعال در
خلقت بسیاری از جانداران قرار داده بهطوری که بر اساس اصول اختفاء ،استتار،
پوشش و فریب به دفاع از خود و رفع تهاجم میپردازند .هدف از دفاع غیرعامل،
استمرار فعالیتهای زیربنایی ،تأمین نیازهای حیاتی ،تداوم خدماترسانی عمومی
و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیة دفاعی
مخرب دشمن از طریق اجرای طرحهای پدافند غیرعامل
بهرغم حمالت حصمانه و ّ
و کاستن از آسیبپذیری منابع انسانی و تجهیزات حیاتی و حساس کشور است.
بسیج به عنوان یک نماد خودجوش و همیشه در صحنه نقش اساسی در سازماندهی
نیروهای مخلص برای دفاع از ارزشهای نظام مق ّدس جمهوری اسالمی ایران را تا
کنون داشته و دارد.
اهمیت این موضوع تلخیصی از دو سخنرانی ارزشمند سردار دکتر جاللی
نظر به ّ
ریاست محترم پدافند غیرعامل را به عزیزان بسیجی دالور تقدیم میکنیم.
کمیته پدافند غیرعامل
وزارت آموزش و پرورش

بسیج و بسیجی در یک نگاه
میراث جاوید حماسة کربال اساسیترین الهامبخش ما
مفهوم شهادت طلبی و
ِ
در عرصة دفاع مقدس و گسترش فرهنگ بسیجی بوده است .دیروز لبیک به ندای
هل من ناصر حضرت امام حسین (ع) برانگیزانندة جوانان ما در جبهههای نبرد حق
علیه باطل بود و امروز شوق جهاد با یزیدیان زمان و احیای ارزشهای عاشورایی و
عدالتخواهی محرک بسیجیان عاشق این مرز و بوم است.
توجو کرد .زمانی که پیامبر
سابقة بس��یج را شاید بتوان در جنگ احزاب جس 
اک��رم(ص) برای دفاع از تمامیت دین مبین اس�لام در برابر اتحاد کافران ،فرمان
بسیج عمومی صادر کرد و خود نیز مانند سربازی عادی در آن امر مهم مشارکت
نمود و با حفر خندق اولین طرح پدافند غیرعامل را در دنیای اسالم پیریزی کرد.
حض��رت امام خمینی(ره) نیز که نبوغ بینظیرش در فرماندهی و تش��خیص
برهههای حس��اس اثبات شده و مسلم است ،وقتی مشاهده نمود سردمداران کفر
جهانی کمر به نابودی انقالب نوپای اس�لامی بستهاند ،با هوشمندی خارقالعاده،
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فرمان بسیج عمومی صادر کرد و ضمن این تصمیم راهبردی ،چشماندازی تحت
عنوان«ارتش بیست میلیونی» را ترسیم نمود .یکی از سخنان ماندگار آن بزرگوار در
وصف شجرة طیبة بسیج این بود که«:بسیج مدرسة عشق است».
حضرت امام خمینی (قدسسره) بهعنوان معمار كبير انقالب اسالمي و طراح
دكترين حكومت اسالمي ،نهاد «بسيج» را به عنوان يكي از اركان موثر بنياد انقالب
اسالمي ،پايهگذاري نمود و چارچوبها ،مشخصهها و مولفههاي ارزشي گرانبهايي
ب��راي آن تبيين و توصيف نمودند ،به گونهاي كه اين چارچوبها ،فراتر از تمامي
چارچوبهاي ارزشي ديگري است كه در كشور بنا نهاده شدهاست .تشكيل بسيج
مستضعفين و ارتش بيست ميليوني به فرمان ایشان كه برگرفته از هوشياري ،درايت
و الهامات معنوي و بينظير آن بزرگوار داشت ،از جمله اساسيترين عوامل در جهت
خنثيسازي توطئهها عليه نظام اسالمي به حساب ميآيد.
وقتی به بركت دورانديش��ي حضرت امام خمینی (ره) ،زمينهي س��قوط النة
جاسوس��ي آمريكا در تهران و «انقالب دوم» فراهم ش��د ،بر مال ش��دن ماهيت
س��لطهجو و تجاوزكارانة آمريكا ،ضربهاي سخت و جبران ناپذيری بر تشکیالت
استکباری آن وارد کرد .اسناد بهدست آمده از النة جاسوسي و اظهارات صريح حكام
آمريكايي ،مردم و رهبران كشور و بويژه حضرت امام (قدسسره) را با اين حقيقت
آشكار مواجه ساخت كه احتمال مداخله و هجوم نظامي آمريكا به جمهوري اسالمي
وجود دارد و با توجه به کارنامة سیاه اين كشور در جهان ،لزوم آمادگي مردم برای
مقابله و رويارويي را در كوتاهترين زمان ممكن امری حیاتی اس��ت .از اینرو امام
امت در پنجم آذر سال  58يعني كمتر از يك ماه بعد از انقالب دوم ،فرمان تاريخي
تشكيل بسيج را صادر فرمودند:
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« يك مملكت بعد از چند سالي كه بيست ميليون جوان دارد بايد
بيس�ت ميليون تفنگدار داشته باشد و بيست ميليون ارتش داشته
باشد و يك چنين مملكتي آسيبپذير نيست».
مؤمن رها شده از طاغوت كه دل در گرو عشق به انقالب
به این ترتیب ،مردم ِ
و هدفهاي واالي آن داشتند ،با ارادهای خللناپذير برای پاسداري از دستاوردهاي
انقالبشان ،گروههاي مقاومت مردمي را در قالب پايگاههاي بسيج تشكيل دادند
و مساجد سراسر كشور به کانون این بسیج عمومی بدل شد .به عبارتي امام راحل
(قدسسره) چتري براي تمامي رزمندگان و مجاهدين فيسبيلاهلل گشودند تا تحت
لواي آن از حريم اسالم ،ارزشها ،انديشهها و انگيزشهاي ناب محمدي(صلياهلل
عليه و اله) دفاع کنند.
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حضرت امام (قدسسره) در فرازهايي از سخنان گهربارشان چنين ميفرمايند:
« بس�يج لش�كر مخلص خداس�ت كه دفتر تش�كيل آن را همهي
مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نمودهاند».
همچنين ايشان دربارة نقش بسيج در كشور ميفرمايند« .اگر بر كشوري
نواي دلنشين تفكر بسيجي طنينانداز شد ،چشم طمع دشمنان و
جهانخواران از آن دور خواهد گرديد و اال هر لحظه بايد منتظر حادثه
ماند ،بسيج بايد مثل گذشته و با قدرت و با اطمينان خاطر به كار خود
ادامه دهد ».حضرت امام (قدسس��ره) در فرازهای مختلف سخنشان ،نهايت
ارزشها ،ويژگيها و كماالت انساني را كه معمو ًال در وصف پيامبر گرامي(ص) و
حضرت امير (ع) بيان ميشود را در توصيف «بسيج» و «بسيجي» بيان داشته که
نشان از اهمیت این نهاد مهم و پربرکت دارد.
مقام معظم رهبري نيز حضرت امير(ع) را به عنوان نماد بسيج و بسيجي مطرح
مينمايند و در توصيف بس��يجيان ميفرمايند :من به بسيجيان عزيز فعال
اين كشو ِر علوي و فاطمي ،عرض ميكنم؛ اميرالمومنين عليهالصاله
و السلام را الگوي خودتان قرار دهيد كه بهترين و بزرگترين الگو
براي بسيجيان مسلمان در همة عالم ،عليابن ابيطالب(عليهالسالم)
است«...».بسيج يعني حضور بهترين و با نشاطترين و با ايمانترين
نيروهاي عظيم ملت در ميدانهايي كه براي منافع ملي ،براي اهداف
باال ،كشورش�ان به آنها نياز دارد ،هميشه بهترين و خالصترين و
شرافتمندترين و پرافتخارترين انسانها اين خصوصيات را دارند.
بس�يج در يك كش�ور ،معنايش آن زمرهاي است كه حاضرند اين
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حضرت امام (قدسسره) در فرازهايي از سخنان گهربارشان چنين ميفرمايند:
« بس�يج لش�كر مخلص خداس�ت كه دفتر تش�كيل آن را همهي
مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نمودهاند».
همچنين ايشان دربارة نقش بسيج در كشور ميفرمايند« .اگر بر كشوري
نواي دلنشين تفكر بسيجي طنينانداز شد ،چشم طمع دشمنان و
جهانخواران از آن دور خواهد گرديد و اال هر لحظه بايد منتظر حادثه
ماند ،بسيج بايد مثل گذشته و با قدرت و با اطمينان خاطر به كار خود
ادامه دهد ».حضرت امام (قدسس��ره) در فرازهای مختلف سخنشان ،نهايت
ارزشها ،ويژگيها و كماالت انساني را كه معمو ًال در وصف پيامبر گرامي(ص) و
حضرت امير (ع) بيان ميشود را در توصيف «بسيج» و «بسيجي» بيان داشته که
نشان از اهمیت این نهاد مهم و پربرکت دارد.
مقام معظم رهبري نيز حضرت امير(ع) را به عنوان نماد بسيج و بسيجي مطرح
مينمايند و در توصيف بس��يجيان ميفرمايند :من به بسيجيان عزيز فعال
اين كشو ِر علوي و فاطمي ،عرض ميكنم؛ اميرالمومنين عليهالصاله
و السلام را الگوي خودتان قرار دهيد كه بهترين و بزرگترين الگو
براي بسيجيان مسلمان در همة عالم ،عليابن ابيطالب(عليهالسالم)
است«...».بسيج يعني حضور بهترين و با نشاطترين و با ايمانترين
نيروهاي عظيم ملت در ميدانهايي كه براي منافع ملي ،براي اهداف
باال ،كشورش�ان به آنها نياز دارد ،هميشه بهترين و خالصترين و
شرافتمندترين و پرافتخارترين انسانها اين خصوصيات را دارند.
بس�يج در يك كش�ور ،معنايش آن زمرهاي است كه حاضرند اين
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پرچم افتخار را بر دوش بكش�ند و برايش س�رمايهگذاري كنند».
«...ه�ر كس كه در دل براي سرنوش�ت خود ،سرنوش�ت اين ملت
و آيندهي ايران اسلامي ارزش�ي قائل است .آن كسي كه از تسلط
قدرتهاي بيگانه بيزار است ،آن كسي كه برايش آيندهي اين كشور
و اين ملت و آيندهي دنيا اسالم يك هدف بزرگ محسوب ميشود،
آن كسي كه از رنجهاي ملت فلسطين دلش خون است  ...آن كسي
كه مايل اس�ت بيش از يك ميليارد مس�لمان دنيا قدرت عجيبي را
تشكيل بدهند كه بشريت را به سمت كمال هدايت كنند و خودشان
در قلهي كمال قرار بگيرند ،آن كسي كه اين احساسات و اين دركها
را دارد و حاضر اس�ت در اين راه قدمي بردارد ،او بس�يجي است».
« ...افتخار خود من اين است كه يك بسيجي باشم؛ سعي كردهام
اينجوري عمل كنم« ... ».هركس كه بسيجي است بايد به بسيجي
بودن خود افتخار كند .بس�يجي بودن ،مايه سرافرازي و سربلندي
پيش پروردگار است « ...».بسيجي آن آن كسي است كه در ميدان عمل وارد
ميشود ،تن به حادثه و موج ميدهد ...».چرا در تبليغات جهاني و راديوها به بسيج
اهانت ميشود؟ بسيج را كه در خور تشويق و تعظيم و تحسن است مورد اهانت و
بيمهري قرار ميدهند؟ چون نقش بسيج را در حفظ استقالل ملي ،در حفظ غرور
ملي در حفظ افتخارات ملي ،در تامين منافع ملي ،و باالخره از همه در اعالء پرچم
اس�لام و نظام جمهوري اسالمي ميدانند به جد با بسيج دشمنند ،اما دشمني آنها
فايدهاي ندارد ...».انكار بسيج و بياحترامي به آن ،يا نابخردانه است ،يا خائنانه است.
تا وقتي كه اين كشور و اين ملت به امنيت احتياج دارد .يعني هميشه ،چون هميشه
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احتياج به امنيت هست ،به نيروي بسيج به انگيزه بسيجي ،به سازماندهي بسيجي و
به عشق و ايمان بسيجي احتياج است« ...».اگر نبود آن همه تالش و جهاد مخلصانه
كه شما رزمندگان نيروهاي مسلح و بسيج مردمي در دوران جنگ هشت ساله نشان
داديد و حقيقت ًا اس�لام را روسفيد و امت رسول اهلل (صلي اهلل عليه و آله) را سربلند
ساختيد و اگر نبود خونهاي مطهر و معطري كه در راه خدا بر زمين ريخته شد؛ يقين ًا
امروز از نظام اس�لامي اثري نبود و پرچم قرآن چنين سربلند نميشد « ...».بسيج
يك حركت بيريشه و سطحي و صرف ًا از روي احساسات نيست ،بسيج يك حركت
منطقي و عميق و اسالمي و منطبق بر نيازهاي دنياي اسالم ـ و به طريق اولي ـ
جامعه اسالمي است .قرآنكريم ميفرمايد[ :هو الذي ايدك بنصره و بالمؤمنين] اي
پيامبر ،خداي متعال تو را ،هم به وسيله نصرت خودش و هم از طريق مؤمنين مؤيد
قرار داد و كمك كرد .اين خيل عظيم مؤمنيني كه در اينجا مورد اشاره آيهي قرآن
قرار گرفتهاند ،عبارت ديگري است از آنچه كه امروز به نام بسيج در جامع ة ما قرار
دارد».
با وجود چنين تعابيري از حضرت امامخميني(قدسسره) و مقام معظم رهبري
در خصوص بسيج ،ميتوان گفت بسيجي بودن ،رسالت و مدال افتخاري است بر
سينهي توفيق يافتگان راه حق .نكته قابل توجه اينكه نبايدرسالت را با هدف اشتباه
کرد« ،هدف» آغاز و پايان دارد ،در حالي كه رسالت فرآيند مستمري است كه تمام
لحظههای زندگی را در بر میگیرد.
شاخص «سقف» و «كف» را برای یک بسیجی
از این بیانات میتوان نوعی
ِ
تص��ور كرد .بدين معنا كه اميرالمومنين عل��ي(ع) ،ائمه هدي (ع) ،اولیأ ،مجاهدان
فيسبيلاهلل و رهپويان راستين وادي حق ،به عنوان سقف ،اوج ،قله و برجستگان
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بسيجي محسوب ميشوند که همواره باید الگو باشند و افرادي مثل ما كه داعيهي
بسيجي بودن داريم و امیدواریم در خیل مشتاقان به حساب آورده شویم ،در واقع
كف و سطوح حداقلی بسيج را تشکیل میدهیم .پس بايد در فضايي معنوي و با
تالش و مجاهدتهاي بسيار ،گام به گام ،مراتب کمال و «بسيجي شدن» را طي
نمائيم و به سمت قلههاي تعالي و كمال پيش رويم.
ممكن اس��ت برخي بگويند جايگاه اميرالمومنين(ع) بسيار رفيع است و تصور
رسيدن به چنين رتبه و كمالي ،خيال باطلي است .ولي اميرالمومنين(ع) ،شاگرداني
چون امامراحل(قدسسره) دارند كه درس آموختگان مكتب اويند ،حضرت امام نيز
شاگرداني همچون شهيد مطهری ،شهید بهشتی ،شهدای محراب و حماسهسازان
عرصة جهاد و دفاع مقدس همچون ش��هید همت ،شهيد بروجردي ،شهيد كاوه،
ش��هيد كاظمي ،شهيد رضوي و  ...دارد كه بهسان سربازان و بسيجياني وفادار ،در
ركاب واليت تا مرز وصال و شهادت ،پايداري کردند.
این سخن حکیمانه از ابعاد گوناگون قابل تأمل است؛ مدرسه محل آموزش و
امتحان است و بسیجی یک آموزندة مادامالعمر است .او دائم در معرض امتحانهای
سخت قرار میگیرد و همة کتابهای درسیاش پیشوند عشق دارند :عشق به ذات
اقدس پروردگار ،عشق به اسالم ،عشق به اهل بیت(ع) ،عشق به انقالب و عشق
به والیت و رهبری .بنابراین به فرمودة مقام معظم رهبری ،مالک بسیجی بودن،
کارت عضویت ،لباس و آرم مخصوص ،چفیه ،داشتن محاسن و این قبیل نشانههای
ظاهری نیست .بسیج محدود به یک گروه یا نهاد نمیشود و محدودة خاص را در
بر نمیگیرد .بسیج یک تفکر و باور است .تفکری که ضامن بقای ارزشهای الهی
انقالب اسالمی است .چنانکه امام شهدا همواره تأکید مینمود «:اگر تفکر بسیجی
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در این کشور سایه بیندازد ،این کشور از دست اجانب مصون خواهد بود».
ایمان ،تقوا ،تعهد و عشق به آرمانهای نهضت اسالمی ،برترین نشانهای یک
انیت این نش��انها در روح و جان او متجلی است .با این وصف،
بس��یجی است و نور ِ
بسیجیدرچهارچوبرتبهومقامنمیگنجد.بسیجییعنیامامحسین(ع)،یعنیخمینی
کبیر،یعنیرهبرجانبازانقالب،یعنیشهیدان؛حسینفهمیده،بهناممحمدی،محمدعلی
رجایی ،ابراهیم همت ،علی صیادش��یرازی ،حسن تهرانیمقدم و تمام پاکبازانی در راه
ای جان
اعتالی کلمة حق هستی خویش را نثار کردند .بسیجی یعنی دانشمندان هسته ِ
برکف،یعنیمحققاننانوتکنولوژی،یعنیپژوهشگرانمؤمنهوافضا،یعنیپژوهشگران
سلولهای بنیادی ،یعنی معلم انسان ساز ،یعنی نویسنده و شاعر فهیم و اندیشمند ،یعنی
دانشآموز پرکار ،یعنی پزشک متبحر ،یعنی استاد راهنما ،یعنی کارگر و کارمند پرتالش،
یعنیمسلمانپایبندبهتعالیمتوحیدیاسالموانقالب.
این تعریف که منعکس کنندة ارزشها و توانمندیهای ذاتی بسیج است ،داللت
بر وظیفة سنگین آن دارد .وظیفة صیانت و دفاع همهجانبه از انقالب اسالمی در
برابر تمامی تهدیدهای سخت و نرم.

حوزة فعالیت بسیج
کارکرد بسیج فقط به حوزة نظامی محدود نمیشود و بسی فراتر از یک نیروی
مسلح ارتش و سپاه است .بسیج بهسان سلولهای
مسلح در کنار سایر قوای
ِ
س�فیدِ خون ،در تمام پیکرة نظام اسلامی حضوری فع�ال دارد و
ب�رای مقابله با هر نوع تهدیدی آماده اس�ت .برخی از وظایفی که
رهبر معظم انقالب برای یک بس�یجی برش�مردهاند ،چنین است:
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بس�یجی یعنی دش�من ش�ناس ،یعنی کس�ی که تهدیدات زمان
خودش را میشناسد ،نیرنگها ،تاکتیکها و استراتژی دشمناش
را میشناس�د .بسیجی غافل از دش�من نیست .بلکه توجه به این
مسئله از ویژگیهای اوست .بسیجی گوشبهفرمان و رهرو رهبری
است و در هر صحنهای که الزم باشد حضور پیدا میکند .بسیجی
یعنی حاضر در میدان خطرها .یعنی خطشکنی و عبور از بنبستها.
ه�رگاه مش�کل و بحرانی در کش�ور ایجاد ش�ود ،اع�م از نظامی،
اجتماعی ،علمی و ...پیشقدم میشود و برای حل آن چارهاندیشی
میکند .بس�یج یعنی خودباوری و اتکا به خود .بسیج یعنی عینیت
بخشیدن به این سخن امام راحل که فرمود«:ما میتوانیم».
تهدیدهای غیر عامل
همواره باید دش��منان و تهدیدات آنها را رصد کنیم و تحرکاتش��ان را زیر
نظر داش��ته باش��یم .نوع تهدیدات دشمنان همیشه س��یال و در حال دگرگونی و
پوستاندازی اس��ت .دائم تغییر چهره میدهد و از حوزهای به حوزة دیگر جابهجا
عطف این تغییر ماهیت و چرخش هستیم.
میشود .ما امروز در یکی از نقاط ِ
حدود نیم قرن پس از جنگ جهانی دوم -که البته جنگ بین زورگویان بود و
بیهوده پای جهانیان را به میان کشیده بودند -نوعی ثبات نسبی در دنیا برقرار بود.
بین دو قطب حاکم جنگ س��رد حاکم بود و رویاروییش��ان معمو ًال از نشان دادن
جنگ گرمی هم اگر بود بین اقمار آنها بود که به
چنگ و دندان فراتر نمیرفتِ .
نیابت از ارباب به جان هم میافتادند .یک طرف جنگها معمو ًال آمریکا بود و طرف
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دیگرش شوروی(س��ابق) .اما از حدود سال  1990میالدی به بعد ،ماهیت و شکل
ت در عرصة
تهدیدها به آرامی متحول شد و متناسب با دستاوردهای جدید و پیشرف 
علوم و فناوری رنگ عوض کرد .به این ترتیب که محور تهدیدها از حوزة نظامی
به حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات منتقل گردید.
در گذشته جنس تهدیدها از نوع استراتژیک و جغرافیایی بود .بهطور مثال حد
مرزی اروندرود محل مناقش��ه میشد و کار به درگیری برای تصرف یک منطقة
جغرافیایی میکشید .اما اکنون گس��ترش فناوریهای نوین بسترساز تهدیدها و
تعرضات گستردهتر و البته نامحسوستری شده است.
ب��ه عنوان نمونه ،فناوری ماهواره و شناس��ایی از راه دور ای��ن امکان را برای
صاحبان آنها فراهم کرده است تا با گشادهدستی زیاد در امور دیگر ملتها مداخله
کنند و نوعی اس��تیالی اطالعاتی بر سایر کشورها داشته باشند .این امر موجب
نابرابری در فرصتها و تهدیدها گردیده است .تقریب ًا مانند کسی که از پشت یک
پنجرة مجهز به شیشة رفلکس به عابران یک خیابان شلوغ مینگرد .همه را زیر
نظر دارد اما هیچ کس متوجه حضور او نیست!
امروز هدف تهدیدها کش��ور گشایی و تصرف سرزمین نیست .بلکه تسلط به
صاحبان سرزمینها و به بردگی گرفتن آنهاست .برای چاپیدن ده هیچ چیز مثل در
اختیار گرفتن کدخدا نیست .به جای حملة نظامی ،میکوشند نظام سیاسی کشورها
را تغییر دهند و دستنش��اندة خود کنند .برای این کار نیز روشهای کلیشهای و
مشخصی دارند که کمکم دارد نخنما میشود و دستشان نزد ملتها رو شده است.
آتش تهیه
همانطور که در جنگهای کالسیک ،تهاجم معمو ًال با یورش هوایی یا ِ
آغاز میشود ،در حمالت نوین نیز کار را با بمباران اطالعاتی و اشاعه اخبار دروغ و

نقشبسیجوبسیجیاندرتوسعهفرهنگپدافندغیرعامل 17

شایعه شروع میکنند .مث ً
ال گوش دنیا را َکر میکنند که عراق مجهز به سالحهای
کش��تار جمعی اس��ت .یا باید هر چه دارد رو کند یا منتظر حمله ش��ود! کسی هم
صرف داشتن سالح ،اساس ًا میتواند بهانة تعرض به تمامیت ارضی یک
نمیپرسد ِ
کشور باشد یا نه؟ یکی دیگر از شگِردهای شناخته شدة آنها ایجاد فاصله بین مردم
و حاکمانش��ان است .زیرا از تجربههای تلخ ویتنام ،افغانستان و سایر اهدافشان
به این نتیجه رسیدهاند که رابطة مستحکم بین مردم و حکومت میتواند عالوه بر
تحمیل هزینه و تلفات سنگین ،ناکامی به بار آورد و به شکست انجامد.
برکسیپوشیدهنیستکهامروزسینمایهالیوود،تماموکمالدرخدمتسیاستهای
تجاوزگرانةآمریکاست.وقتیبخواهندبایکملتیاجریانفکریدرافتند،قبلازهرچیز
تعدادی فیلم در ضدیت با هدف مورد نظرشان روانة بازار میکنند و بستر الزم را برای
انحراف و اقناع افکار عمومی ایجاد میکنند که فیلمهایی مثل« »300از آن جمله اند.
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همچنین تخصیص بودجة براندازی و راهاندازی انواع ش��بکههای ماهوارهای و
حت��ی ارائة بازیهای رایانهای که با هدف ایجاد کلیش��ههای ذهنی و تخریب
باورها طراحی و ساخته میشوند ،بخشهایی از تمهیدات گستردة دشمن برای
رویارویی با ملت بزرگ ایران و اشاعة اسالمهراسی و ایرانهراسی هستند.
این تغییر رویکرد دشمن از عملیات نظامی به جنگ روانی ،در سند چشمانداز
توسعة کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آن تمهیدات الزم پیشبینی
گردیده اس��ت .وقتی تهدیدات اینگونه چرخش میکنند و به اصطالح غیر عامل
میشوند ،الزم است شیوة دفاع و پدافند نیز غیر عامل شود و متحول گردد .همانطور
که «آموزش و پرورش مهمتر از آن است که تنها به یک وزارتخانه محول گردد»،
مسئلة دفاع نیز مهمتر از آن است که فقط به نیرویهای نظامی واگذار شود .همة
نهادها و سازمانهایی که بخشی از پیکرة نظام اسالمی را تشکیل میدهند ،وظیفه
دارند حتیالمقدور در حوزة دفاع مشارکت کنند و به اصطالح ُدنگ خود را بپردازند؛
وزارت آم��وزش و پرورش میتواند با فرهنگس��ازی و تقویت هویت دینی و ملی
بین جوانان و آیندهسازان میهن اسالمی ،نقش بازدارندگی ایفا کند .وزارت علوم با
توسعة پژوهشهای راهبردی و حمایت از نخبگان ودانشمندان میتواند در تقویت
بنیة دفاعی نقشآفرینی کند .وزارت دفاع میتواند با تقویت تجهزات دفاعی کشور
بازدارندگی ایجاد کند  ...رس��انهها و در رأس آنها س��ازمان صدا و سیما با تدارک
برنامههای هوشمندانه میتوانند خط مقدم دفاعی ما در برابر تهدیدات نرم باشد و با
دشمنشناسی و افشا کردن ابعاد خصومت و ترفندهای زیرکانة آنها ،مصونسازی
نمایند وآحاد جامعه را در برابر جنگ روانی دش��من و ویروس تفرقهافکنی و شایعه
واکسینهکنند.
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اسبهای الکترونیکی تروا
ش��اید داستان اسب چوبی تروا را شنیده باش��ید که در آن تعدادی از سربازان
دش��من درون یک اسب چوبی پنهان ش��دند و دشمن با به جا گذاشتن آن اسب،
ظاهراً عقب نشینی کرد .سربازان شهر تروا خوشحال از عقبنشینی دشمن ،اسب
چوبی را داخل قلعة خود بردند .غافل از اینکه کلید شکست خود را وارد استحکامات
خود کردهاند .واقعیت این است که امروز به طور ناخواسته لشکری از این اسبهای
چوب��ی را در میان خ��ود داریم .اغلب ایمیلهای ما و آنچ��ه از این طریق مبادله
میکنیم از طریق سایتهایی مثل گوگل و یاهو است .این نامهها حتی برای ارسال
ن س��و باید مث ً
ال تا آمریکا یا کانادا بروند و برگردند .چون
از این س��وی خیابان به آ 
زیرس��اختها در اختیار آنهاست .بسیاری از نرمافزارهای مورد استفادة ما قابلیت
جاسوس��ی و تخلیة اطالعاتی دارند و میتوانند از طریق اینترنت در س��امانههای
ارتباطی و امنیتی اختالل ایجاد کنند .بویژه در سالهای اخیر شاهد تالش جدی
دشمنان در نفوذ و دستبرد سایبری به تأسیسات هستهای و ساختارهای اقتصادی
و امنیت��ی بودهایم .در چنین وضعی وظیف��ة وزارت ارتباطات فقط ارائة خدمات به
مشترکان تلفن نیست .بلکه باید در محدودة توانمندیهایش مأموریتهای دفاعی
ویژهای را تعریف و پیگیری نماید .باید سپر دفاع اطالعاتی خود را روزبهروز تقویت
نماید و از اسبهای الکترونیک تروا غافل نباشد .در انجام این مأموریت خطیر نیاز به
بسیج همگانی احساس میشود .بدیهی است که باید بین تمام نهادهای اجتماعی
تقس��یم وظایف صورت گیرد .آموزش و پرورش باید فرزندان ما را با مفهوم دفاع
سایبری و اهمیت آن آشنا کند .دانشگاهها باید بخشی از پروژههای تحقیقاتی خود را
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به این موضوع مهم اختصاص دهند .رسانهها بویژه صدا و سیما باید با اطالعرسانی
مؤثر ،آگاهی الزم را برای مردم فراهم کند و همینطور الی آخر.
پدافند غیر عامل
رهبر فرزانة انقالب با فهم عمیق و ارزیابی هوشمندانهای که از اهمیت موضوع
داش��تند ،در اسفند ماه 1389سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران را در
خصوص پدافند غیر عامل مش��خص و به قوای سهگانه و نیروهای مسلح ابالغ
فرمودند که شامل 13بند بود:
 -1تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه
که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیت های ضروری،
ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی
دشمن می گردد.
 -2رعای��ت اصول و ضوابط پدافند غیرعام��ل از قبیل انتخاب عرصه ایمن،
پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد ،حساسیت زدایی ،اختفاء ،استتار ،فریب دشمن
و ایمن س��ازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرحهای آمایش
سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.
 -3طبقه بندی مراکز ،اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی ،حساس و مهم
و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
 -4تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه – فایده)
در مورد مراکز ،اماکن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در
دست اجراء بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین
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اعتبار مورد نیاز.
 -5تهی��ه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر س�لاحهای غیرمتعارف نظیر
هستهای ،میکروبی و شیمیایی.
 -6دو یا چندمنظوره کردن مس��تحدثات ،تاسیسات و شبکه های ارتباطی و
مواصالت��ی در جهت بهره گیری پدافندی از طرحهای عمرانی و بویژه در مناطق
مرزی و حساس کشور.
 -7فرهنگ س��ازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط
پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی ،پیش��بینی مواد درس��ی در سطوح
مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.
 -8رعایت طبق ه بندی اطالعات طرحهای پدافند غیرعامل.
 -9ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن اینگونه
تاسیسات از شهرها و پیشبینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود
آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با
تعیین حریم الزم.
 -10حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند
غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.
 -11به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم
افزاری و الکترونیکی و س��ایر تهدیدات جدید دش��من به منظور حفظ و صیانت
شبکههای اطالعرسانی ،مخابراتی و رایانهای.
 -12پیشبینی سازوکار الزم برای تهیه طرحهای مشترک ایمنسازی و ایجاد
هماهنگی در سایر طرحها و برنامهها و مدیریت نهادهای مسئول ،در دو حوزه پدافند
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غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت همافزایی و کاهش هزینهها.
 -13ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی ،برنامهریزی و تصویب اصول و ضوابط،
اس��تانداردها ،معیارها ،مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و
نظارت بر اعمال آنها.
همانطور که میبینیم ،فرهنگ سازی و توسعة تحقیقات از تأکیدات مهم این
ابالغیه است .در نگاه ایشان پدافند غیر عامل عبارت است از؛ کلیة اقدامات و تدابیر
بازدارندگی دفاعی،
غیر مسلحانه که کاهش آسیبپذیری ،افزایش پایداری ،ایجاد
ِ
تسهیل مدیریت بحران و تداوم کارکرد بخشهای حیاتی کشور در برابر تهدیدات
نظامی دشمن را موجب شود.
این عبارت کلیدی در واقع شاخص ارزیابی تمام جهتگیریها و اقداماتی است
که میتواند در این باره صورت گیرد.به طور مثال اگر قرار باشد در خصوص پدافند
غیرعامل برنامه و متون درسی تهیه کنیم .باید با این اصول کلی مطابقت داشته باشد.
یعنی متن مذکور طوری طراحی و تدریس گردد که در راستای کاهش آسیبپذیری
کشور ،تقویت فرهنگ پایداری ،ایجاد بازدارندگی و غیره باشد .یا در دانشگاهها فرایند
آموزش به گونهای باشد که به خودکمبینی و غربزدگی دامن نزند .بلکه بلعکس
روحیة خودباوری ،توکل و اتکا به نفس را در دانشجویان ارتقأ دهد.

بسیج در آموزش و پرورش
ما در نظام آموزش وپرورش حدود 12میلیون دانش آموز داریم .موضوع پدافند
غیرعامل در ارتباط با این سرمایة عظیم انسانی از دو جهت قابل پیگیری است .یکی
حفاظت فیزیکی آنها در هنگام بروز بحرانهای احتمالی و دیگری آموزش و آماده
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سازی بهموقع آنها برای مواجهه با مصونسازی در فرابر تهدیدات نرم و سخت.
این  12میلیون انسان به طور تمام وقت یا پاره وقت در اختیار آموزش و پرورش
هستند .اگر اتفاقی از قبیل اقدام تروریستی یا جنگ روی دهد ،مسؤلیت آموزشو
پ��رورش قبل از هرچیز کاهش آس��یبپذیری آنها و هدایتش��ان به خانههای
خودشان است .مدارس بسیاری هستند که در جوار یا نزدیکی تأسیسات حساس
نظامی یا صنعتی قرار دارند و به دلیل این همجواری در برابر تهاجم دشمن آسیب
پذیر هس��تند .ضرورت دارد آموزشو پرورش برنامة مدون و تمرین شدهای برای
مدیریت بحران داش��ته باشد تا آس��یبپذیری معلمان و دانشآموزان را به حداقل
برساند .یا حتی این نیروی انسانی عظیم را طوری آموزش دهد که بتوانند در روز
مبادا نقش امدادی مؤثری ایفا کنند.
خوش�بختانه طرح پدافند غیر عامل در مدارس پیشرفت خوبی
داش�ته و کتابها و دستورالعملهای الزم تدارک دیده شده است.
ل برای راهکارهای عملی و تمرین
کتاب برای آموزش و دستورالعم 
محت�وای آنها .اکنون برای اجرایی ک�ردن بهینة طرح و باال بردن
سطح ایمن سازی الزم است از ظرفیت بسیج در آموزشو پرورش
کمکبگیریم.
و اما مس�ؤلیت دیگر آموزشو پرورش که نس�بت به حفاظت
فیزیکی از اهمیت بیش�تری برخوردار است.یعنی«فرهنگسازی و
آم�وزش» .در همة دنیا محور فعالیتهای فرهنگس�ازی بر عهدة
آموزش و پرورش است و سایر نهادهای اجتماعی و رسانهها نقش
پش�تیبانی کننده دارند .حتی در زمینههایی مانند ارتقای فرهنگی ترافیک و
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مهارتهای شهروندی ،چشم مدیران ارشد کشورها به آموزشو پرورش خودشان
است .اگر جامعه را به برکهای تشبیه کنیم که از یک طرف پر و از سوی دیگر خالی
شوپرورش
میشود و بهطور مستمر در حال نو شدن است ،بدیهی است که آموز 
در مبدأ ورودی این برکه قرار دارد .از این رو مأموریتش بسیار جدی است .مأموریت
انسانسازی و «تربیت انسان بسیجی» .شاید تحقق چنین امری در نگاه اول دشوار
جلوه کند .اما کام ً
ال دستیافتنی است .برای مثال خوب است به کشور کرة شمالی
توجه کنیم .البته وضعیت آنجا نمیتواند الگوی ما باشد و کشوری با مرام کمونیستی
که حاکمانش آن را به پادگان تبدیل کردهاند اصو ًال قابل تطبیق و مقایسه با نظام
توحیدی میهن عزیزمان نیست .اما در اجرای برخی برنامهها موفقیتهای غیرقابل
انکاری داش��تهاند و آموزشوپرورش آنه��ا در تحقق آن برنامهها بویژه در زمینة
پدافند غیر عامل نقش عمدهای داشته است .یعنی صرفنظر از ضعفهایی که در
ساختار حکومت متوجه آنهاست ،در زمینة فرهنگسازی وایجاد انضباط اجتماعی به
خوبی از ظرفیت عظیم آموزشو پرورش و دانشگاهها بهره بردهاند.
کوتاه سخن اینکه بهترین راه پیشروی ما به فرمودة حضرت امام خمینی(ره)
گسترش تفکر بسیجی است .باید در مفهوم عمیق این سخن بیشتر تأمل کنیم و
مصادیق آن را واکاوی نماییم .بیش��ک تقویت خودباوری و گسترش مفهوم«ما
میتوانیم» همواره از دغدغههای آن بزرگوار بود .بسیار مهم است که دانشآموزان
ما به این خوباوری برس��ند و به توانمندیهای ش��گرف خود ایمان داشته باشند.
بپذیرند که هیچ عاملی نمیتواند مانع رش��د یک انسان باانگیزه و هدفمند باشد.
جوامع بسیاری مفهوم«ما میتوانیم» را عمیق ًا تجربه کردهاند .ایستادگی ویتنامیها
در برابر تجاوزات آمریکا ،مقاومت افغانها در برخورد با دو ابر قدرت شرق و غرب
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و حماسه سازی مردم غزه و لبنان در جنگ 33روزه با رژیم غاصب صهیونیستی از
جمله این تجربههای موفق است و برای ما نیز میتواند در خور توجه باشد .نکتة
اساسی در امور دفاعی اعم از نظامی ،بیولوژیکی و نرمافزاری این است که بدانیم
گودندانهای تیز از اندامهای ظریف و آسیبپذیری نیز برخوردارند.
صاحبان آن چن 
با شناخت آن ضعفها و نقاط قوت خودمان باید در بازدارندگی به جایی برسیم که
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی فکر تعدی و تهدید این مرزوبوم را هم نکنند .وقتی
دشمن احساس کند با پیکرة عظیم و منسجم ملتی روبهروست که در آن ،خانوادهها
و آحاد جامعه توانمندیهای الزم را برای غلبه بر شرایط بحرانی کسب کردهاند و از
هر جهت آمادگی دفاع از خویش را دارند ،یقین ًا مأیوس خواهد شد .هیچ متجاوزی
هر قدر هم که دیوانه باشد ،حاضر نخواهد بود خود را به هالکت افکند .بنابر این
تأکید بر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که؛ اساس بازدارندگی ما در کنار تقویت
بنیة نظامی و تجهیز قوای مسلح ،باید بر بهبود مستمر شیوههای بسیج عمومی و
پدافند غیر عامل استوار باشد .حتی در یک نزاع معمولی ،فقط توان ضربه زدن به
حریف نیست که موجب غلبه بر او میشود .بلکه قابلیت «جا خالی دادن» و مهارت
اجتناب از ضربات او نقش بیشتری در پیروزی دارد.
دفاع همه جانبه
«دفاع همه جانبه» تعبير خاصي است كه حضرت امام (قدسسره) در يكي از
پيامهاي خود بعد از پذيرش قطعنامه  598بیان نمود و براي اولين بار به عنوان يك
ماموريت خطير براي مديران و مسئولين نظامي اسالمي ايران مطرح فرمود .مقوله
استراتژي دفاع همه جانبه در نظر حضرت امام در برگيرنده گسترده مفهومي كالني
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اس��ت كه در عين حال قابل تفكيك به اجزا متفاوت است ،اما مرتبط و متعادل با
يكديگرند .نگاه كالننگرحضرت امام (قدسسره) در عرصة دفاعي ،در كنار پرداختن
به ظرايف خاص ،اشاره به برداشتني همهجانبه دارد .خصوصيات بسيج باعث شده
اين نهاد ،جايگاه بخصوصي در انديشههاي دفاعي حضرت امام (قدسسره) داشته
باش��د .اين مهم در پيوند و امتزاج مفهومي با اصول حاكم بر انديشههاي فقهي و
سياسي حضرت امام (قدسسره ،بويژه اصول اسالم محوري ،خداجويي ،سلوك و
عرفانگرايي ،به بهترين نحو ترسيم كنندة فضاي كلي انتظارات ايشان از بسيج ،به
عنوان «پيشگامان رهايي» و سطح توقعات حضرت امام (قدسسره) از مسئولين
نظام سياسي نسبت به اين نهاد و در نهايت نوع تحليل ايشان از سرنوشت محتومي
است كه حاصل غفلت و كوتاهي نسبت به اين نهاد خواهد بود .این امر مهم پس از
ایشان  ،به انحأ مختلف توسط مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است:
«محور دفاع از انقالب ،همين آحاد عظيم ميليوني بسيج هستند« ...».بسيج يعني
نيروي كارآمد كشور براي همهي ميدانها« ...».عظيمترين و ماندگارترين يادگار
[امام عزيز و عظيمالقدر ما] همين بسيج مردمي است كه در همه جا حضور دارد...».
« بسيجي يعني دل با ايمان ،مغز متفكر – داراي آمادگي براي همهي ميدانهايي
كه وظيفه ،اين انسان را به آن ميدانها فرا ميخواند ،اين معناي بسيجي است».
« ...بسيج عبارت است از مجموعهاي كه در آنها پاكترين انسانها ،فداكارترين و
آماده به كارترين جوانان كشور ،در راه اهداف عالي اين ملت و براي كمال رساندن
و به خوش��بختي رس��اندن اين كشور جمع ش��دهاند ... .مجموعهاي كه دشمن را
بيمناك و دوس��تان را اميدوار و خاطرجمع ميكند « ...».به ش��ما بسيجيان كه با
مبارزات خويش ،روي ابرقدرتها را سياه كرديد ،درود ميفرستم و در مقابل صبر
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و اس��تقامتتان خاضع و خاشعم  ...اگر بندبند استخوانهايمان را جدا سازند ،اگر
س��رمان را باالي دار برند ،اگر زندهزنده در شعلههاي آتشمان بسوزانند ،اگر زن و
فرزندان و هستيمان را در جلوي ديدگانمان به اسارت و غارت برند ،هرگز امان
نامهي كفر و شرك را امضا نميكنيم».
ب اس�لامی و ارتش ،دفاع مسلحانه است .ولي
رس��الت سپاه پاسداران انقال 
رسالت بسيج  ،دفاع همه جانبه است .به اين معنا كه ساير افراد و سازمانها معموال
هر كدام در حوزههاي مسئوليتي و مأموريتي خاصي فعاليت ميكنند ولي بسيج ،در
تمامي حوزهها نقش آفرین است.
دش��منان نظام اسالمي ،با
تحميل جنگ ب��ه ايران،
ريشهكني انقالب را دنبال
ميكردند ولي حضرت
ام��ام (قدسس��ره) ،ب��ا
الهام��ات معن��وي و به
بركت نگاه و اس��تراتژي
اس�لامي ،جنگ تحمیلي
را به فرص��ت تبديل كرد
و چنين فرصتي ،بس��يج
را ب��ه صحن��هي بروز و
ظهور رس��اند .فرهنگ
و عملك��رد بس��يج و
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بسيجيان در طول دفاع مقدس ،آنگونه بود كه صحنهي تهديد جبهه و جنگ را
كه در ظاهر صحنهاي خشك ،خشن و خشونتزا بود ،به ميدان نمايش رشادتها،
شهامتها ،سلوک عارفانه ،جذابيتها و زيباييها تبديل كرد.
جنگها معمو ًال محل كشتار ،خونريزي ،خدعه ،پليدي ،پلشتي و زشتيهاست،
ولي بس��يجيان با ورود به دانش��گاه جنگ و جهاد و با نگاه به قلهها ،ويژگيهاي
بسيار برجسته و نيكويي از خود برجاي گذاشتند .آنها خوبيها ،ايثارها ،مردانگيها،
فداكاريها ،شجاعتهاي بيشماري را تجربه و ترويج نمودند و گام به گام در مسير
حق ،پيش رفتند و و آنگونه پرورش يافتند كه در مقابل خيل دشمنان ،جذابترين
جلوههاي مقاومت و ايثار را از خود به یادگار گذاشتند.
در دوران دف��اع مقدس ،نيروهاي نظام��ي و غيرنظامي در هر لباس و عنوان
و ش��غلي كه بودند ،تحت لواي عنوان بزرگتري به نام « بس��يج» قرار گرفتند و از
آبشخور فرهنگ و معنويت آن ،خود را سيراب نمودند و بهرههاي روحاني فراوان
بردند و اين مسئله داللت بر كادرسازي نيرويي داشت كه اساس آن را حضرت امام
(قدسسره) در مقطع اوليهي انقالب پیریزی نمود.
در ادبيات نظامي «دفاع» ،به تدابيري گفته ميشود كه براي مقاومت در مقابل
حمالت سياسي ،نظامي ،اقتصادي ،اجتماعي ،رواني و يا فناوري توسط يك يا چند
كشور اتخاذ ميش��ود .به عبارتی ،دفاع عكسالعمل در برابر «حمله» است .پس
وقتي گفته ميشود؛ «دفاع همه جانبه» ،منظور شناخت هر گونه تهديد يا جنگ
همهجانبه بر عليه منافع ملي كشور و آمادگی مقابله با آن است .چنانکه مقام معظم
رهبری و فرماندة کل قوا فرمودهاند« :هر جا وظيفهاي باش��د ،انس��ان بسيجي در
ميدان آن وظيفه ،حاضر است».
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ضرورت و اهميت تهديدشناسي
ممكن اس��ت این سؤال به ذهن برسد كه كشور با چه نوع تهدیدهایی مواجه
اس��ت ؟ ويژگيها وجنس آنها چیس��ت؟ ابعاد آنها كدام اس��ت؟ چه ماهيت و
محتوايي دارند؟ كدام حوزهها را تحت تأثير قرار ميدهند؟ شدت و قدرت آنچقدر
است؟ زمان و برد آنها چقدر است؟ ضريب آسيبزائي آنها چه ميزان است؟ و ...
بدیهی است تهديدات مختلف ،ويژگيهاي متفاوتي دارند ،گاهي نظامي و گاهي
غيرنظامي هستند .به عنوان مثال پس از جنگ تحميلي ،چهرهي تهديدات و رنگ
و ويژگيهاي آنها تغيير كرد و حوزههاي ديگري از جمله حوزهي فرهنگي را در بر
گرفت كه مقاممعظم رهبري از آن تعبير به «تهاجم فرهنگي» نمودند:
« م��ن يك وقت گفتم كه فرق تهاجم فرهنگي و تبادل فرهنگي چيس��ت.
تهاجم فرهنگي  ،يك امر منفي است؛ اما تبادل فرهنگي ،يك امر مثبت است .يك
وقت هست كه يك انسان براي اينكه كمبودي را در بدن خودش برطرف كند،
ميگردد و غذا و داروي مناسب را  -آن چيزي كه به دردش ميخورد  -از هر جايي
كه گيرش آمد ،پيدا ميكند و با ميل خود آن را داخل كالبدش ميريزد .يك وقت
هم هست كه نه ،ما انتخاب نميكنيم؛ دست و پاي ما را ميگيرند ،يا بيهوشمان
ميكنند ،يا مس��تمان ميكنند و چيزي را كه خودشان ميخواهند  -نه آن چيزي
ك��ه ما الزم داري��م -در بدن ما تزريق ميكنند .آيا اينها با هم فرق ندارند؟! من
ميگويم ملت ايران نبايد خودش را لخت بيندازند تا دشمن با مدرنترين شيوهها،
آنچه را كه خودش ميخواهد ،از تفالههاي دس��ت دوم فرهنگش به جسم ملت
ايران تزريق كند».
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در دورهاي نيز تهديدات دشمن ،اقتصاد كشور را نشانه گرفت و استكبار جهاني
تالش كرد با حمايت و پشتيباني نهادها و سازمانهای بينالمللي و تطمیع آنها ،با
اعمال«تحريم اقتصادي» موج الهام بخش انقالب اسالمی را متوقف کند .تحريم
اقتصادي در واقع نوعی ابزار سياس��ت خارجي است که اغلب به عنوان جايگزين
جنگ تلقي ميش��ود .مقصود از مناسبات اقتصادي نيز همه انواع روابط اقتصادي
اعم از تجاري و مالي اس��ت .تحريمهاي اقتصادي را عموم ًا دو نوع هس��تند :نوع
اول ،تحريم تجاري اس��ت كه در آن صادرات و واردات به كشو ِر هدف ،محدود يا
قطع ميشود .نوع دوم اعمال محدوديتها ،يا قطع مناسبات مالي است که از نظر
فراگیری به سه نوع تقسيم میشود:
 -1تحريمهاي يك جانبه
 -2تحريم از سوي چند كشور
 -3تحريم توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد
این تحريمها معمو ًال دو هدف عمده را پیگیری میکنند :اول ،بيثبات كردن
رژيم سياسي كشور هدف و تغییر آن است كه ناشی از تضاد در منافع استراتژيك
كشور تحريم كننده و كشور هدف ميباشد.
دوم ،تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف .اين نوع
تحريم ماليمتر از نوع اول است
البته امروز تهديدات دشمن ،عالوه بر حوزههاي مذكور ،حوزهي علمي و دانشي
كشور را نيز در بر گرفته است و چنانکه مقام معظم رهبری اشاره کردهاند  ،ابعاد
آن بیشاز پیش گسترش یافته است « . :من برنامههاي استكبار جهاني عليه ملت
ايران را در س��ه جمله خالصه ميكنم :اول جن��گ رواني ،دوم جنگ اقتصادي و
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سوم ،مقابله با پيشرفت و اقتدار علمي « ...».توليد علم يعني رفتن از راههايي كه به
نظر ،راههاي نارفته است .البته اين به آن معنا نيست كه ما راههايي را كه ديگران
رفتهاند ،نرويم و به تجربههاي ديگران بياعتنايي كنيم؛ بلكه به اين معنا است كه
به فكر باشيم .در اين دنياي عظيم و در اين طبيعت بزرگ ،ناشناختههاي فراواني
وجود دارد كه دانش پيشرفتهي امروز هنوز به آنها دست نيافته است .ناشناختهها
بسيار فراوان است و به گمان زياد به مراتب بيشتر از چيزهايي است كه بشر تاكنون
به آنها دست يافته است .بايد دقت كنيم ،فكر كنيم و به دنبال كشف ناشناختهها
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باشيم .بايد همان استعدادي را كه گفته شد و بنده هم مي دانم مغز و فكر ايراني آن
را دارد ،به كار بيندازيم .راههاي ميانبر را پيدا كنيم و از بدعت و نوآوري در وادي
علم ،بيمناك نباشيم .اين حركت بايد در دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي ما
به صورت انگيزهاي عام ،امري مقدس و يك عبادت تلقي شود .همهي رشتههاي
علوم بايد به اين صورت در بيايد .ما بايد اين جرأت را داشته باشيم كه فكر كنيم
ميتوانيم نوآوري كنيم».
به این ترتیب روشن میشود که پژوهش ،يكي از جبهههای جديد جنگ است.
حوزهاي كه مقاممعظم رهبري بسيجيها و اصحاب دانش را دعوت به ورود در آن
نموده است .از این رو هر كس به ميزان توان ،بضاعت و استطاعتي كه دارد بايد وارد
این ميدان و معركهي نبرد علمي با دشمن شود .به عقیدة بسیاری از استراتژيستها
؛ «ثروت و قدرت» زائيدهي علم و دانش است .ثروت ،پول ،سرمايه و نيز قدرت يك
كش��ور (اعم از قدرت سياسي ،اقتصادي ،نظامي و  )...محصول توليد دانش است.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودهاند « :زورگويان متكي به قدرتشان هستند.
آن قدرت و آن ثروت و آن امكانات ،برخاس��تهي از دانش آنهاس��ت .بدون دانش
نميشود مقابله كرد ،نميشود مواجهه كرد .من يك وقتي اين حديث را خواندهام:
«العلم سلطان»؛ علم عبارت است از اقتدار .علم ،خودش يك اقتدار است .هر كس
اين اقتدار را داش��ت ،ميتواند حركت كند؛ هر كس��ي ،هر ملتي ،هر جامعهاي كه
نداشت ،مجبور است از اقتدار ديگران پيروي كند « ... » .يافتههاي علمي و صنعتي
بايستي بتوانند در كشور توليد ثروت كنند ...دانش ،منشأ توليد ثروت است؛ البته به
شكل صحيح ،به شكل نجيبانه ،نه آنچنان كه دنياي غرب از دانش براي تحصيل
ثروت استفاده كرد« ... ».چند سال پيش ،اول بار در دانشگاه اميركبير ،مسأله جنبش
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نرمافزاري را مطرح كردم و آن يعني اينكه در زمينة علم ،توليد علم و شكس��تن
مرزهاي علم ،يك جنبش و يك حركت عظيم به وجود بيايد  ...جنبش نرمافزاري،
يعني در معرفت علم؛ ننشينيد دست خود را دراز كنيد تا ديگران بكارند و ميوهچيني
كنند و هر مقدار از ميوه را كه الزم نداشتند ،بياورند در دست شما بگذارند .برو بكار،
برو آبياري كن ،بر روبنايي كه ديگران ساختهاند ،بنا بساز ،اين هدف ما بود .عدهاي
ميگفتند ما نميفهميم! االن هم از گوشه و كنار شنيدهام كه عدهاي سخنان يأس
آفرين ميزنند :مگر ميتوانيم؟ بله ،ميتوانيم .ما در ميدانهاي گوناگون و در فضاي
معرفت علمي امروز دنيا ميتوانيم كارهايي بكنيم كه هنوز در دنيا نو باشد ،اين در
همة زمينهها كام ً
ال امكانپذير است».
به همين دليل در س��ند چش��مانداز جمهوري اس�لامي ايران به «پيشرفت
دانشپايه» يعني پيشرفتي كه براساس توليد دانش ميباشد تصريح شدهاست .از
جمله شاخصهاي جمهوري اسالمي در سند چش��مانداز ،رسيدن به رتبهي اول
علمي در منطقه است .اين جهتگيري كالني است كه مقاممعظم رهبري به عنوان
سكاندار انقالب ،براي حركت كشور تا سال  1404تبيين نمودهاند و اين مهم ،توجه
و تالش بسياري را ميطلبد.
بنابراين با دانش بايد بتوان توليد ثروت و با ثروت ،توليد قدرت ،در حوزههاي
مختلف نظامي و غير نظامي نمود و اين موضوع به ميزان زيادي تابع زيرساختها،
ظرفيتها و توانمنديهاي علمي ،تكنولوژيكي و اقتصادي كش��ور است .دشمني
همچون آمريكا ،كه تهاجم و مخالفت با ايران را در سر ميپروراند ،بخش زيادي
از جنگ و مقاومت خود را در صحنههايي بكار ميگيرد كه ايران اسالمي ،صاحب
قدرت نش��ود به همين دليل براي دور نمودن اي��ران از منابع توليد قدرت ،تالش
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ميكند زمينههاي دستيابي ايران به توليد علم و فناوري ناب را از بين ببرد .آنها در
این راه از هیچ نوع خشونت و خباثتی فروگذار نیستند و از همین رو ترور دانشمندان
پیشرو و مؤثر ما را در دستور کار خود قرار دادهاند.

دستاوردهای مهم
اگر امروز كش��وري بتواند قدرت خ��ود را در حوزهي فناوري ليزر ،1به اندازهاي
توسعه دهد كه قادر باشد از زمين به واسطهي ليزر با ماهواره ارتباط برقرار كند و
در بستر ليزر «ديتا» منتقل نمايد ،در اين صورت به حوزههاي نويني از توليد علم
دست یافته است و امروز ايران اسالمي بحمداهلل در چنين حوزههاي ورود پيدا كرده
است .دستيابي به چنين تحولي به معناي انقالبي بزرگ در حوزهي صنعت در دنيا
ميباشد كه حوزه فناوري ،اطالعات ،امواج ،جنگ الكترونيك و  ...را تحت تأثير قرار
ميدهد و برتري دشمن را در حوزهي جنگ الكترونيك خنثي و بيثمر ميسازد و
بدين سان ميتواند قدرت نظامي فوقالعادهاي توليد نمايد .اين مثال از باب نمونه
بود و گرنه حوزههاي بسيار زيادي وجود دارد كه ورود به آنها ميتواند موجب توليد
فناوري و دانشهاي برتریساز شود و رتبه و شاخصهاي علمي كشور را در سطح
دنيا ارتقاء بخشد .بنابراين دشمن عالقه دارد كه ايران اسالمي در چنين حوزههايي
وارد نشود يا رشد نكند ،به همين دليل يا بهانهها ،اشكال و روشهاي مختلف سعي
ميكند مانع قدرتمند ش��دن ايران ش��ود .از جملهي اين ابزارها و روشها ،كنترل
مراكز و حوزههايي است كه در زمينهي جذب دانشجو و مغزهاي متفكر كشورها در
سطح بينالملل فعاليت ميكنند و در تشديد و ترغيب پديدهي «فرار مغزها» نقش
به سزايي دارند.
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یک تهدید خوشخط و خال
ما در اقدامی اشتباه اسامی دانشمندان هستهای خود را برای دریافت گواهینامه ی
«آی .اس.آی» در اختیار بیگانگان قرار میدهیم و منابع و مشخصات شخصیتهای
علمی خود را آنهم در حوزهای قدرت ساز و برتری دهنده برای کشور ،وابسته به
موسسهی مذکور میکنیم! به بیان دیگر ،در حوزهی علمی جنگی جدی با دشمن
داریم که ابزار آن ،ظریف ،از جنس علم و با رویکردی دو گانه «زشت و زیبا» است.
ظاهر زیبا و جذاب آن جنبهی علمی بودن و باطن و جلوهی زشت آن اسیر نمودن
منابع و محققین علمی کشور است.
دش��من با ايجاد تسهيالت ارتباطي و شبكههاي اطالعاتي ،به منظور جذب
نخب��گان ملي و نيروهاي متخصص كش��ور ،تالشهاي جدي و گس��تردهاي را
س��ازماندهي ميكند و در اين راه از ضعفها و خالءهاي همچون« ارزيابي بومي
منابع علمي كشورها» نيز بهره ميگيرد .به عنوان مثال امروز به غلط در كشور ما
و بسياري كشورهاي ديگر ،مرسوم شده كه صاحبان مقاالت علمي كشور ،براي
دريافت تائيديه و رتبهي علمي ،بايد مقالههاي خود را در « آي،اس،آي» به جاپ
برسانند! موسسه اطالعاتي «:»Institute for Scientific Information
در س��ال  1969توسط يوجين گارفليد تأسيس ش��د .بانك اطالعات  ، ISIظاهراً
مركزي براي فهرس��ت نمودن و پوش��ش دادن مجالت علمی منتشره در دنيا به
منظور تبادل اطالعات ميان پژوهشگران مختلف است .عناوین مجالت  ISIثابت
نيست .يك مجله ممكن است در يك زمان ،از مجالت ISIمحسوب شود ،اما به
دليل كاهش بار علمي ،بعداً از این فهرست كنار گذاشته شود .در حال حاضر بيش
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از  16000مجله ،در ليست  ISIقرار دارند .هر ساله  2000مجلة جديد مورد ارزيابي
قرار ميگيرد و حدود ده درصد آنها به فهرس��ت ISIاضافه ميش��وند .هر مجله
علمي قبل از انتخاب و فهرست شدن در  ،ISIمراحل ارزيابي را پشت سر ميگذارد.
متأس��فانه در حال حاضر ارتقاي سطح دانش علمي ،پژوهشي و تحقيقاتي اساتيد
دانشگاههاي كشورمان منوط به چاپ مقاالتي از آنان در نشريات تخصصي غربي
است .این بدان معناست که تولید علم کشور را وابسته به صدور گواهینامههای این
موسسه کردهایم .متأسفانه در کشور ما علن ًا بخشنامه شده که هر کس می خواهد
مقالهی علمی تولید کند ،هر کس می خواهد دکتر بشود ،هر کس میخواهد ارتقا
علمی پیدا کند ،هرکس میخواهد به مدارج علمی باال دست یابد ،باید مقاالت خود
را در «آی .اس.آی» به چاپ برساند!
ی منافع علمی کشورها
در واقع مؤسسهی مذکور با پایش و رصدی که در حوزه 
ص��ورت میدهد به وضوح در جریان تولیدات ناب علمی کش��ورها قرار میگیرد،
چیستی و چگونگی دستیابی به آن را ارزیابی میکند ،نویسنده و محقق آنرا شناسایی
میکند و حتیالمقدور جذب میکند .پدیدهای که از آن با عنوان «فرار مغزها» یاد
میشود .اگر تولید دانش کشوری مثل ایران در حوزههای برتریساز باشد ،قطع ًا آنرا
تحمل نکرده و نه تنها چنین مقاالتی را به چاپ نمیرساند ،بلکه با انواع روشها
و اقدامات ،با نویس��ندهی آن برخورد حذفی میکند ،ترور شهید شهریاری ،شهید
علی محمدی و شهید مصطفی احمدی روشن از سوی عوامل استکبار و موساد در
این راستا قابل تأمل است .منظور از فرار مغزها « »Brain Drainدر واقع ،فرار
سرمايههاي انساني است ،سرمايههايي كه با صرف هزينههاي گزاف همچون علم،
تخصص ،تجربه ،توان ،سالمتي ،قابليتها و نهايت ،انضباط كه به وسيله آموزش و
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بهداشت در نيروي كار ذخيره ميشود به دست ميآيد و موجب افزايش بهرهوري
آن در توليد ميشود .بنابراين ،منابع انساني مانند دانشمندان ،مهندسان ،متخصصان،
نيروي كارآ و منابع سازماني و نهادي به عنوان سرمايههاي انساني تلقي ميشوند
و فرار اين نيروها به آن معناس��ت كه جامعه از علم ،تخصص و مهارتهاي آنان
محروم ميماند .ارائه ی اینگونه مقاالت پژوهشی ،علمی و کاربردی در حوزه های
مختلف علوم پایه ،علوم انسانی و  ...به نشریات مذکور و درج آن سبب میشود نام
مولف یا محقق و گردآورنده در فهرست این موسسه قرار گیرد .از سویی اگر مقاله
ای به رغم برخورداری از محتوای غنی علمی و تخصصی مورد تائید دست اندکاران
این گروه نشریات قرار نگیرد ،صالحیت علمی و تخصصی این گروه از اساتید مورد
تردید قرار میگیرد! به بیان دیگر ،باید اذعان داشت براساس قوانین و آئین نامه های
مرتبط با ارتقای سطح علمی اساتید دانشگاه ها و نخبگان وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،از یک طرف به راحتی مقاالت ،نوشته ها و تراوشات ذهنی متفکران و
نخبگان ایران اسالمی در اختیار غرب قرا می گیرد و از طرف دیگر صاحبان فکر
و اندیشه برای اینکه در داخل کشور به سطوح علمی دست پیدا کنند باید با چاپ
مقالهای تخصصی ،حتما در فهرست این موسسه قرار گیرند! امروز چه بسا مقاالت
ارزشمند در حوزه علوم اسالمی و تحلیل انقالب اسالمی توسط دانشمندان و اساتید
ایرانی برای چاپ به مجالت خارجی سپرده شده است .اما به دلیل اینکه مقالة مورد
نظر با سیاستهای گردانندگان نشریه هماهنگ نبوده ،به چاپ نرسیده و نویسندة
مقاله به این دلیل که در فهرست قرار نگرفته ،از کسب امتیاز و سطح ارتقای علمی و
پزوهشی در داخل کشور محروم گردیده است .برخی صاحبنظران معتقدند از چنین
فرآیندی باید به عنوان«استعمار نوین در عرصهی علمی» نام برده شود.

38

نقشبسیجوبسیجیاندرتوسعهفرهنگپدافندغیرعامل

اس��امی چند تن از دانش��مندان برجسته یا هسته ای جهان عرب را که نقش
موساد در ترور آنها ثابت شده عبارتند از:
)1یحیی امین المشد (دانشمند مصری)
 )2سمیره موسی (دانشمند هسته ای مصر)
)3سمیر نجیب (دکتری فیزیک هسته ای)
 )4نبیل القلینی (دکترای فیزیک هسته ای)
 )5نبيل احمد فليفل(دانشمند هستهاي فلسطين)
 )6عالوه دکتر مصطفی علی مشرفه (معروف به اینشتاین جهان عرب)
)7دکتر جمال حمدان
 )8دکتر سلوی حبیب
 )9دکتر سعید سیدبدیر
 )10دکتر رمال حسن رمال ( فیزیکدان لبنانی)
 )11حسن کامل صباح (فیزیکدان لبنانی ،معروف به ادیسون امت عرب)
)12دکتر تبعه سعودی
 )13و...
وقتی کش��وری ،دانش��ی تولید میکند ،این تولید تبدیل به فناوری و فناوری
نیز ثروت و قدرت تولید میکند .کش��وری که به چنین ثروت و قدرتی دست می
یابد ،به دو گونه میتواند عمل کند؛ یا دستاوردهای علمی را در جهت منابع خود
بهکار می گیرد و باعث رفاه و آس��ایش مردم میش��ود یا در راس��تای سلب منابع
دیگ��ران عمل میکند ،که در این صورت برای دیگ��ران تولید تهدید میکند .با
نگاهی به عملکرد دشمنان کشورمان بهویژه آمریکا ،مالحظه میشود که محور و
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ذات تهدیدات این کشور ،فناورانه و دانش پایه است .چنین ویژگی ،دشمن را قادر
میسازد که با بهرهگیری از فناوری هایی همچون «سنجش از راه دور» ،جزئیات
جغرافیا و تأسیسات زیربنایی کشورها را مراقبت و رصد نماید و با ابزار فناوری در
حوزههای هدف ،نفوذ کند.

ِ
بزرگ «آی.تی»
تهدید
دشمن با سیاستهای تشویقی و ترغیبی اغواگرانهای که در حوزهی توسعهی
«آی.تی» بهوجود آورده ،باعث شده همه از توسعهی افراطی آن لذت ببرند« .آی.
تی» بی در و پیکری که تمام امورات کش��ور بدان وابس��ته ش��ود و فاقد هر نوع
ِ
استحکام ،امنیت ،پایداری و خودکفایی در برابر تهدیدات باشد جز افزایش ضریب
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آسیب پذیری در مواقع بحرانی نتیجهای ندارد و در واقع خود از ابزار تهدید محسوب
میشود .همه از «آی .تی» لذت می برند چرا که قدرت و سرعت پردازش اطالعات
را افزایش داده ،مرزهای جغرافیایی را شکسته ،فاصله های ارتباطی و اطالعاتی را
از بین برده و  ،...اینها از جمله مزایای «آی.تی» است .ولی این پدیده ،معایبی نیز
دارد« .آی.تی» پدیدهای چند وجهی یا حداقل دو وجهی است؛ وجه خدمات رسانی
و وجه تهدیدزایی .لذا در استفاده از «آی.تی» باید هر دو وجه آن مد نظر قرار گیرد.
همچنین ،میزان تهدیدات «آی.تی» در کشورهای مختلف به تناسب میزان
وابس��تگی زیرساختهای کشور به آن ،از شدت و ضعف و ابعاد متفاوتی برخوردار
اس��ت .به عنوان مثال از جمله مهمترین تهدیدات «آی.تی» در اروپا می توان از:
سرقت اطالعات ،انتشار ویروسها ،عملکرد هکرها ،هرزنامهها ،خرابکاریهای نرم
افزاری و س��خت افزاری ،حمالت سایبری با انگیزه های مالی ،جاسوس افزارها،
مهندسی اجتماعی و  ...نام برد.
جنگ سایبری
امروزه در تهدیدات «آی.تی» از مفهومی به نام جنگ سایبری نام برده می شود
که در واقع جلوهی خشن «آی.تی» زیباروست .جلوههای زیبای«آی.تی» تمامی
محصوالت و حوزههای خدمات الکترونیکی کش��ور از جمله؛ تلویزیون ،اینترنت،
رایانه ،تلفنهای ثابت و سیار و سایر محصوالتی از این دست را در بر گرفته است.
اما مصادیق چهرة کریه ،خشن و زشت «آی.تی» ،جنگ سایبری است که سرقت
اطالع��ات ،اختالل در تولید و توزیع اطالعات ،توقف عملیات ،تخریب و تحریف
اطالع��ات و  ...از جمله تأثیرات مخرب آن میباش��د و بعض��ا دارای اثراتی حتی
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خطرناک تر از بمب اتم است.
برای تفهیم جنگ سایبری ابتدا باید فضای سایبری و عناصر آن را ادراک نمود.
سایبر ( )Cyberپیشوندی برای اسامی متعدد و متنوعی است که همگی براساس
گسترش روزافزون علوم رایانه پدید آمدهاند .اغلب عناصر درگیر با اینترنت نیز با این
پیشوند قابل تشریح می باشند .اولین اصطالح در این وادیCyber Space
می باش��د یا همان فضای سایبری است .اس��تعارهای برای تشریح سرزمین غیر
فیزیکی تش��کیل شده توسط سیس��تمهای رایانهای .گسترهی فضای سایبر نیز
همچون فضای واقعی دارای عناصر و اش��یاء خاص خود است :فایلها ،پیغامهای
الکتریک��ی ،عکسها و  ...این فضا دارای مدلهای انتقالی و حمل و نقل نیز می
باشد ،سیر و گشت بر خالف فضای حقیقی در فضا و سرزمین سایبری بدون هیچ
گونه حرکت فیزیکی و تنها با حرکت موشواره یا فشردن کلیدی در صفحه کلید و ...
مقدور است .امروزه با ساخت کارخانجات و تسلیحات جدید مبتنی بر علوم سایبری،
زیر ساختهای کشورها از راه دور مورد حمله و انهدام قرار میگیرد .و نوعی ابتکار
جدید در تهدید و تهاجم محسوب میشود.
درهمین رابطه «جوزف نای» نظریه پرداز «قدرت نرم» ،س��خنرانی با عنوان
«قدرت نرم و دیپلماس��ی عمومی در قرن  »21ایراد کرده که در آن به حوزهها و
چارچوبهای جدیدی از تهدیدات نرم علیه ایران اشاره کرده است.
جوزف نای تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی در تاریخ  20ژوئن 2010
در جلسهی شورای فرهنگی انگلیس با عنوان «قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در
قرن  »21سخنانی را ایراد کرده که در بخشی ازآن به کاربردهای جنگ نرم علیه
جمهوری اس�لامی ایران پرداخته است .وی اظهار می دارد« :استفادهی نابجا
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از قدرت سخت ،نسل جوان ایران را به آغوش نظام باز میگرداند،
باید با قدرت نرم منافع خود را در ایران دنبال کنیم»
بنابراین وقتی تهدیدات علیه جمهوری اسالمی ایران ،علمی و دانش پایه است
در این صورت برای تحقق دفاع همه جانبه از انقالب و دستاوردهای آن ،تجهیزات
و تسلیحات نظامی (هر چند در جاهایی ممکن است کاربرد داشته باشند ولی اساسا
برای مقابله با چنین تهدیدی) فاقد کارآیی است ،چرا که وقتی تهاجم از جنس علم
بود ،دفاع نیز باید دفاع علمی و فناورانه باشد تا اثربخش و کارآمد باشد .امروز ،بسیج
متخصصین ،بسیج کارمندان ،بسیج دستگاههای اجرایی که در حوزههای مختلف،
وظایفی برعهده دارند ،نباید با بس��یج پایگاههای مقاومت خلط شوند .آنها نباید
همچون بسیج پایگاه ها ،در پی سنگر زدن و ایست بازرسی و جلسات عادی بسیج
باشند .هر کدام باید وظایف و تکالیف جداگانهای داشته باشند کما اینکه دارند.

بسیج و دفاع غیرعامل

بسیج در شش محور تخصصی در ارتباط با موضوع دفاع غیرعامل فعالیت دارد:
تهدیدشناسی :اولین محور تخصصی کارکرد بسیج ،تهدیدشناسی ،بهویژه
در حوزههای تخصصی است .به عنوان مثال بسیج در جهاد کشاورزی باید گروهی
از متخصصین را به گونه ای سازماندهی کند که در ارتباط با تهدیدات بیولوژیکی،
هر کس در کشور سوال ،ابهام یا اطالعات دقیق و بهروز خواست ،سراغ این گروه
سازمان یافته بیایید ،در سایر حوزههای نیز به همین شکل باید عمل شود.
نگاه بس��یج به ح��وادث ،رویدادها و پدیده ها نباید نگاه��ی عادی و معمولی
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باش��د .امروز بسیج ،در کشور پیشتاز است و رسالت دفاع همه جانبه بردوش دارد.
بنابراین تهدیدشناسی ،گام اول برای دفاع می باشد و تا تهدید و ابعاد و ماهیت آن
شناسایی نشود نمیتوان دفاع قابل قبول و موثری صورت داد .تشکیل کمیته ها
و کارگروههای تخصصی در دستگاه و نیز نشستها ،همایشها و هماندیشیهای
تخصصی و بهرهگیری از شخصیتها و نشریات علمی و  ...می تواند به تحقق این
موضوع کمک کند .رادارهای بسیج باید همواره فعال و هر لحظه تمامی حوزهها و
موضوعات را تحت پوشش موثر قرار دهد.
مش�اورة تخصصی :دومین محور تخصصی که بس��یج باید در آن ایفای
نقش نماید ارائهی مشاورههای تخصصی پدافند غيرعامل است .مقام معظم رهبری
فرمودند در اجرای امورات اجرایی کشور صرفا به شبکهی اداری کشور اکتفا نکنید
بلکه از ش��بکهی بس��یج نیز اس��تفاده کنید .یعنی هر کس در هر پست و مقام و
مسئولیتی که هست و بهحس��ب تخصص ،تجربه ،تحصیالت ،هوش و استعداد
و  ، ...ب��ه موضوعاتی و موارد قابل توجهی در حوزهی تخصصی خود برای مقابله
با تهدیدات و کاهش آسیب پذیریها برخورد کرد باید بتواند آنرا برای به نتیجه
رساندن به بسیج ارجاع دهد و لذا بسیج بهصورت شبکهای پویا و فعال ،باید تمامیت
س��ازمانها و وزارتخانهها را از عملکرد تخصصی و خبرگی خود منتفع س��ازد و با
شناسایی و جذب نخبگان و خبرگان علمی ،شبکهای از مشاورههای تخصصی و
کاررشناسی شده ارائه نماید و اول کسی باشد که تهدیدات دستگاه ها را به موقع
شناساییمیکند.
آموزش :بس��یج باید در ارائه و انجام آموزش های تخصصی در موضوعات
و حوزههای مرتبط با هر دس��تگاه ،س��رآمد و پیشتاز باش��د .و این موضوع غیر از
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آموزشهای نظامی اس��ت .اين آموزشها در حوزههاي پدافند غيرعامل است.
آموزشهاي پدافند غيرعامل ميتواند بصورت آموزشهاي طولي كه به مقطع
تحصيلي ميانجامد مثل كارشناسي ارشد دكتري و يا آموزشهاي عرضي در
حين خدمت باشد كه ميتواند با استفاده از ظرفيتهاي بسيج يا تربيتمربي و
پرورش نيروي انساني مجرب ،آحاد مردم را در اين حوزه آموزشي داد .از طرف
ديگر ميتوان به آموزش وظايف عديدهايي كه كاركنان و بس��يج در طرحهاي
دفاع غيرعامل بعهده دارد را آموزش داد .كه در واحدهاي نظامي به آن آموزش
يگاني نيز ميگويند.
فرهنگسازي پدافند غيرعامل :در اين محور با استفاده از ظرفيتهاي
بسيج كه بيشتر شامل منابع انساني مومن( ،با انگيزه) ،انقالبي ،متفكر ،اجرايي و ...
ميباشد ميبايست در محورهاي پدافند غيرعامل نسبت به فرهنگسازي در جامعه
و فضاي اداره اقدام كند اين اقدامات شامل موارد زير است:
1 .1توليد دانش اوليه پدافند غيرعامل
2 .2نشر و توسعه دانش پدافند غيرعامل
3 .3آموزش و انتقال به نسلهاي جديد
4 .4تبليغ ،و ارائه مفاهيم دفاعي پدافند غيرعامل
5 .5تكرار و تبديل اين مفاهيم به معارف عملي جامعه
طبيعت ًا در كار فرهنگي بايستي از ظرفيتها  ،قابليتها ظرافتها و ساير نكات
هنري با استفادة هوشمندانه از ابزارها و تكنيكهاي هنري و انتخاب مفاهيم مناسب
با ذائقه جامعة هدف و مخاطب ،تأثيرگذاري و بهرهمندي فرهنگسازي را افزايش
داد كه اين در هنر مردان و زنان بسيجي اين سرزمين ميباشد.
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مشاركت در مديريت بحران هر حوزه :بسيج و بسيجي مرد ميدانهاي
س��خت و بحراني است .در ش��رايط بحراني است كه مرد از نامرد تشخيص داده
ميشود و عيار واقعي انسانها معلوم ميشود لذا بسيج در شرايط بحراني ناشي از
تهديدات خارجي كه احتمال دارد كه بعضي عناصر آمادگي مديريت بحران الزمه
را نداشته باشند اين نيروهاي سازماندهي شده و آموزش ديده و مانور كرده و آمادة
بسيج است كه با داشتن سازوكار فرماندهي در صحنه ميتواند به مديريت بحراني
هر حوزه حداكثر كمك و مس��اعدت را بنمايد از اين رو اين آمادگيها بايستي در
بسيج ايجاد شود.
مانور و آمادگي
کسب آمادگی ،محور بعدی است .بسیج ،در هر دستگاهی باید از آمادگی الزم
برای پاسخگویی و مقابله با تهدیدات احتمالی در حوزههای مرتبط برخوردار باشد.
ب��ه عنوان مثال ،درخصوص اقدامات دفاع غیرعام��ل در وزارت نیرو ،موضوع
برگ��زاری مانورهایی به منظور ایجاد آمادگی و شناس��ایی مواد آالینده و بیماری
زای آب در دس��تور کار قرار گرفت و اینکه این وزارتخانه در حداقل زمان ممکن
باید قادر به شناسایی عوامل بیماری زا و نیز خنثی سازی آنها باشد .لذا برگزاری
چنین مانورهایی که موجب افزایش ضریب آمادگی دس��تگاهها میشود ،از جمله
وظایف بسیج است .یعنی از جمله مهمترین وظایف بسیج در وزارت نیرو ،برگزاری
مانوره��ای تخصصی به منظور ایجاد آمادگیهای الزم برای کنترل ،پاکس��ازی،
تصفیه و توزیع آب سالم است.
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سازماندهی مضاعف نيروهاي بسيجي:
سازماندهی مضاعف نيروها به منظور استمرار و تداوم خدمات در زمان بحران،
محور بعدی فعالیتهای بسیج است که از سایر محورها مهمتر و حیاتیتر است.
بدین معنا که به عنوان مثال اگر در یک شرایط بحرانی ،برج مراقبت پرواز یکی از
فرودگاههای کشور دچار حادثهی شدیدی شود( ،مثال کارکنان برج در اثر بمباران یا
 ...مجروح شوند یا بنا به هر دلیل دیگری نتوانند خدماتی ارائه دهند) در این صورت
بسیج باید قادر باشد برای کنترل فضای هوایی کشور ،با سازماندهی نیرویی که از
قبل تدارک دیده است ،گروههای مناسب را به سرعت ،جایگزین نیروهای مصدوم
و مجروح نماید .به گونهای که فضای هوایی کشور در هیچ شرایطی از کنترل خارج
نش��ود .این موضوع ،مصداق دیگری از همان دفاع همه جانبهای است که مدنظر
مقام معظم رهبری است.
همکاری با حراست
کمک به حراست دستگاهها در برقراري امنيت هر بخش در شرايط بحراني از
دیگر محورهای فعالیت بسیج در حوزهی دفاع غیرعامل واز اساسی ترین وظایف
بسیج است که عمدت ًا به ادارهی کشور در شرايط تهديد باز میگردد .بسيج ظرفيت
و نيرويي است تمام نشدني ،بيبديل و ارزشمند كه ميتواند همة مشكالت كشور
را با روحيه بسيجي حل نمايد.
ای��ن محورها به عنوان مهمترین کارکردهای بس��یج ،بین س��ازمان پدافند
غیرعامل و سازمان بسیج به توافق رسیده و توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
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و رئیس کمیتهی پدافند غیرعامل کشور به تمامی دستگاهها ابالغ شده است .در
واقع بسیج با چنین مأموریتی (چه در استانها و چه در دستگاهها و وزارتخانه ها)
عضو شورای پدافند غیرعامل محسوب میشود.
بنابراین امروز شاهد دفاع تخصصی بسیج در حوزهی مأموریتی وزارتخانه ها و
ادارات کشور هستیم .هر چند بسیج ،دفاع سنتی را نیز در صورت نیاز ،در حد ممکن
برعهده دارد .ش��اید حداکثر نیروی انس��انی مورد نیاز برای رزم ،دویست هزار نفر
باشد و با در نظر گرفتن الیههای احتیاطی به یک میلیون نفر افزایش یابد .در این
صورت از ده میلیون نفر نیروهای بسیجی کشور ،ن ُه میلیون نفر بقیه باید در سایر
حوزهها دفاع کنند .امروز چرخش تهدیدات در حوزه های دیگر بسیار جدی است،
لذا دفاع همه جانبه در تمامی عرصهها و صحنهها باید صورت بگیرد و بسیج ،تنها
نهادی است که چنین ماموریت و رسالتی برعهده دارد .کلیهی نیروهای بسیج اعم
از فرماندهان یا سایر نیروها باید به این نوع دفاع ،مسلط و مشرف باشند و با ابزار،
ادبیات ،فنون و تخصصهای آن به خوبی آشنا باشند.
امروز نیروهای بس��یج دستگاه ها در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش پدافند
غیرعامل ،مشغول تحصیل هس��تند که به صورت علمی و دقیق ،قادر به ارائهی
نظرات کارشناسی در حوزههای مربوطه می باشند.
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