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)مقاومت ملی پایدار(
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اگر در کش��وری نوای دلنش��ین تفکر بس��یجی طنین انداز شد چشم طمع 
دش��منان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید واال هر لحظه باید منتظر 
حادثه ماند. بسیج باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به کار خود 

ادامه دهد.

حضرت امام خمینی )قدس سره الشریف(

افتخار خود من اینس��ت که یک بس��یجی باشم. س��عی کرده ام این جوری 
عمل کنم.

... هر کس که بسیجی است باید به بسیجی بودن خود افتخار کند. بسیجی 
بودن مایه سرافرازی و سربلندی پیش پروردگار است.

حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

مقدمه

تهدی��د را کاماًل ج��ّدی بگیرید؛ یعنی به هچ وجه در محاس��بات خودتان از 
ّیت تهدید پایین نیایید، منتها تهدید جّدی معنایش حتمی نیس��ت، هیچ  جدّّ

حتمّیّتی وجود ندارد.

حضرت امام خامنه ای )مّدظله العالی(

هوالمعین

دفاع به عنوان یك س��نت الهي در مراتب گوناگون حیات جاري  است و به 
میزان��ي كه موجود، در مرحله باالتري از وجود قرار مي گیرد از این س��نت 
الهي به طور خاص بهره مند مي شود. به همین دلیل دفاع در گیاهان به نسبت 
حیوانات و در حیوانات به نس��بت انس��ان از تنوع و تكلف كمتري برخوردار 
است چرا كه ِبساَطت و پیچیدگي دفاع با مرتبه حیات و وجود كاماًل نسبت 
مستقیم دارد. از این روي عالي ترین شكل دفاع مربوط به عالي ترین شاكله 
وجود یعني انس��ان است و براي عّلو آن همین بس كه خداوند جهت نشان 
دادن عمق و اوج دفاع از حیات، حیثیت، ش��رافت و كرامت انسان، خود را 
به صفت دفاع مّتصف فرموده آنجا كه مي فرماید: "ان اهلل یدافع عن الذین 
آمنوا" یعني خداوند دفاع مي كند از كس��اني كه ایمان آورده اند. در این آیه 
خداوند خود را در خط مقدم دفاع از ایمان و دفاع از مومن معرفي مي فرماید 
و جامعه انس��اني نیز باید با اس��تعانت از این رس��م خدایي، از روح بیداري 
و پایداري در دفاع از انس��ان و انس��انیت تموج پیدا كند و د راین موضوع 
ه��ر چقدر هدف از دفاع باالتر و انگیزه هاي مدافعین واالتر باش��د دفاع از 
تقدس بیشتري برخوردار مي گردد و در نهایت دفاع قدسي و بلكه "مقّدس" 
مي شود درست مثل دوران هشت سال دفاع مقدس كه ملت ایران از آرمان 
و ایمان و امنیت این س��رزمین دف��اع كردند و چه زیبا كه همواره در طول 
همه این سال ها "گران واژه ي دفاع" و از "گلواژه ي مقدس" ناگسستني شد 
چرا كه ماهیت و مسیر و مقصد دفاع ملت ایران كه دفاع از آرمان و ایمان 
و امنیت كش��ور آن هم ذیل والیت یك رهبري الهي  است آن را "مقّدس" 
نم��ود و امروز نیز همان مس��یر و همان مقصد با "نم��ا و نمودهاي" تازه اي 
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پیش روي ماس��ت. از این رو اگر چه دوران دفاع مقّدس تمام ش��ده است 
اما دوران دفاع از مقدس�ات هرگز تمام نمي ش��ود و تاریخ انقضا نمي پذیرد 
این مقدس��ات الزم الدفاع، از سطوح آغازین آن، كه حفظ مرزهاي میهني، 
حفظ امنیت آحاد مردم، حفظ سرمایه هاي مّلي، حفظ تأسیسات حیاتي ا ست 
تا حفظ اس��تقالل علمي، اقتصادي، سیاسي و در رأس آن فرهنگي، همه و 
همه حجم عظیم مسئولیت ما را مي سازد تا بتوانیم آرمان ها و دستاوردهاي 
ش��هیدان را كه با گذشتن از آخرین خاكریز وابستگي كه تن خاكي  است، 
به ما س��پردند، حفظ نماییم فلذا امروز اهتمام بر آگاه س�ازي و فّعال سازي 
همه مدیران براي تحقق مراحل گوناگون مدیریت علمي دفاع نرم و پدافند 
غیرعامل و بویژه آمادگي تام در مدیریت بحران از مرحله تحلیل مخاطرات 
و آسیب پذیري تا مراحل اقدام پیشگیرانه، پیش بیني احتماالت و آمادگي و 
پاس��خگویي و در نهایت بازیابي، الزم است به عنوان یك فریضه ي تردید 
ناپذیري در دس��تور كار ما قرار گیرد و روش��ن اس��ت كه هرگونه غفلت در 
برنامه ری��زي و رخوت در اج��را مي تواند آثار گزنده اي را تا حّد دس��تیازي 
دش��من به همراه داش��ته باش��د و امروز خدا را به صد زبان شاكریم كه در 
راستاي تحقق امر مهم دفاع نرم و همه جانبه، وزارت آموزش و پرورش با 
درك درس��تي به اقدامات اساسي پرداخته است و مبتني بر ظرفیت عظیم 
و رس��الت بزرگ خود در راس��تاي تحول بنیادین به فرهنگ سازي درنسل 
نونهال و نوجوان و جوان این كشور مشغول است تا با تربیت دیني و علمي 
دانش آموزان بتواند به س�رآمدترین نوع دف�اع كه تربیت مدافعان مومن و 
بصیر و اس��توار اس��ت، نائل گردد. باشد كه خداي منان ما را بیش از پیش 

در این رسالت بزرگ یاري فرماید.

حمیدرضا حاجی بابایی
وزیر آموزش و پرورش
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بسیج و بسیجی در یک نگاه

مفهوم شهادت طلبی و میراِث جاوید حماسة کربال اساسی ترین الهام بخش 
ما در عرصة دفاع مقدس و گس��ترش فرهنگ بس��یجی بوده اس��ت. دیروز 
لبی��ک به ندای ه��ل من ناصر امام حس��ین )ع( برانگیزانندة جوانان ما در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل بود و امروز ش��وق جهاد با یزیدیان زمان و 
احیای ارزش های عاشورایی و عدالت خواهی محرک بسیجیان عاشق این 

مرز و بوم است.
سابقة بسیج را شاید بتوان در جنگ احزاب جست و جو کرد. زمانی که پیامبر 
اکرم)ص( برای دفاع از تمامیت دین مبین اس��الم در برابر اتحاد کافران، 
فرمان بس��یج عمومی صادر کرد و خود نیز مانند س��ربازی عادی در آن امر 
مهم مشارکت نمود و با حفر خندق اولین طرح پدافند غیر عامل را در دنیای 

اسالم پی ریزی کرد.
امام خمینی)ره( نیز که نبوغ بی نظیرش در فرماندهی و تشخیص برهه های 
حس��اس اثبات شده و مس��لم است، وقتی مش��اهده نمود سردمداران کفر 
جهان��ی کمر به نابودی انقالب نوپای اس��المی بس��ته اند، با هوش��مندی 
خارق العاده  ، فرمان بسیج عمومی صادر کرد و ضمن این تصمیم راهبردی، 
چشم اندازی تحت عنوان»ارتش بیس��ت میلیونی« را ترسیم نمود. یکی از 
سخنان ماندگار آن بزرگوار در وصف شجرة طیبة بسیج این بود که:»بسیج 
مدرس��ة عشق و مکتب شاهدان و ش��هیدان گمنامی است که پیروانش بر 

گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.« 
حضرت  امام خمینی )قدس س��ره( به عنوان معمار كبیر انقالب اس��المي و 
طراح دكترین حكومت اس��المي، نهاد »بسیج« را به عنوان یكي از اركان 
موثر بنیاد انقالب اس��المي، پایه گذاري نمود و چارچوب ها، مش��خصه ها و 
مولفه هاي ارزشي گران بهایي براي آن تبیین و توصیف نمودند، به گونه اي 
ك��ه این چارچوب ها، فراتر از تمامي چارچوب هاي ارزش��ي دیگري اس��ت 
كه در كش��ور بنا نهاده شده است. تشكیل بسیج مستضعفین و ارتش بیست 
میلیون��ي به فرمان ایش��ان كه برگرفته از هوش��یاري، درای��ت و الهامات 
معنوي و بي نظیر آن بزرگوار داش��ت، از جمله اساسي ترین عوامل در جهت 

خنثي سازي توطئه ها علیه نظام اسالمي به حساب مي آید. 
وقتی به بركت دوراندیش��ي امام خمینی، زمینه ي س��قوط النة جاسوس��ي 
آمریكا در تهران و »انقالب دوم« فراهم شد، بر مال شدن ماهیت سلطه جو 
و تجاوزكاران��ة آمریكا، ضربه اي س��خت و جبران ناپذیری بر تش��کیالت 
اس��تکباری آن وارد کرد. اسناد به دس��ت آمده از النة جاسوسي و اظهارات 
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صری��ح ح��كام آمریكایي، م��ردم و رهبران كش��ور و بوی��ژه حضرت امام 
)قدس س��ره( را با این حقیقت آشكار مواجه س��اخت كه احتمال مداخله و 
هجوم نظامي آمریكا به جمهوري اس��المي وجود دارد و با توجه به کارنامة 
سیاه این كشور در جهان، لزوم آمادگي مردم برای مقابله و رویارویي را در 
كوتاهترین زمان ممكن امری حیاتی است. از این رو امام امت در پنجم آذر 
س��ال 58 یعني كمتر از یك ماه بعد از انقالب دوم، فرمان تاریخي تشكیل 

بسیج را صادر فرمودند: 
» یك مملكت بعد از چند س�الي كه بیس�ت میلیون جوان دارد باید بیس�ت 
میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون ارتش داشته باشد و یك چنین 

مملكتي آسیب پذیر نیست.«
  ب��ه ای��ن ترتیب، مردم مؤمِن رها ش��ده از طاغوت كه دل در گرو عش��ق 
به انقالب اس��المی و هدف هاي واالي آن داش��تند، با اراده ای خلل ناپذیر 
برای پاسداري از دس��تاوردهاي انقالب شان، گروه هاي مقاومت مردمي را 
در قالب پایگاه هاي بسیج تش��كیل دادند و مساجد سراسر كشور به کانون 
این بس��یج عمومی بدل شد. به عبارتي امام راحل )قدس سره( چتري براي 
تمامي رزمندگان و مجاهدین في س��بیل اهلل گش��ودند ت��ا تحت لواي آن از 
حریم اس��الم، ارزش ها، اندیش��ه ها و انگیزش هاي ناب محمدي)صلي اهلل 

علیه و اله( دفاع کنند.
حض��رت ام��ام )قدس س��ره( در فرازهایي از س��خنان گهربارش��ان چنین 
مي فرمایند: » بس�یج لشكر مخلص خداس�ت كه دفتر تشكیل آن را همه ي 

مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند.«
 همچنین ایش��ان در بارة نقش بسیج در كشور مي فرمایند. »اگر بر كشوري 
ن�واي دلنش�ین تفك�ر بس�یجي طنین انداز ش�د، چش�م طمع دش�منان و 
جهانخ�واران از آن دور خواه�د گردی�د و اال ه�ر لحظه بای�د منتظر حادثه 
مان�د، بس�یج باید مثل گذش�ته و با ق�درت و با اطمینان خاط�ر به كار خود 
ادام�ه دهد.« حضرت امام )قدس س��ره( در فراز های مختلف سخن ش��ان، 
نهایت ارزش ها، ویژگي ها و كماالت انس��اني را كه معمواًل در وصف پیامبر 
گرام��ي)ص( و حضرت امیر )ع( بیان مي ش��ود را در توصیف »بس��یج« و 

»بسیجي« بیان داشته که نشان از اهمیت این نهاد مهم و پر برکت دارد.
مقام معظم رهبري نیز حضرت امیر)ع( را به عنوان نماد بس��یج و بس��یجي 
مط��رح مي نماین��د و در توصیف بس��یجیان مي فرمایند: من به بس�یجیان 
عزی�ز فع�ال این كش�وِر عل�وي و فاطم�ي، ع�رض مي كن�م؛ امیرالمومنین 
علیه الصاله و الس�الم را الگوي خودتان ق�رار دهید كه بهترین و بزرگترین 
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الگو براي بسیجیان مس�لمان در همة عالم، علي ابن ابیطالب)علیه السالم( 
است.«...»بس�یج یعن�ي حض�ور بهترین و با نش�اط ترین و ب�ا ایمان ترین 
نیروه�اي عظی�م مل�ت در میدان هایي كه ب�راي منافع ملي، ب�راي  اهداف 
ب�اال، كشورش�ان ب�ه آن ه�ا نی�از دارد، همیش�ه بهتری�ن و خالص ترین و 
ش�رافتمندترین و پرافتخارترین انسان ها این خصوصیات را دارند. بسیج 
در یك كش�ور، معنایش آن زمره اي اس�ت كه حاضرند ای�ن پرچم افتخار 
را بر دوش بكش�ند و برایش س�رمایه گذاري كنند.« ...»هر كس كه در دل 
براي سرنوش�ت خود، سرنوشت این ملت و آینده ي ایران اسالمي ارزشي 
قائل اس�ت. آن كسي كه از تس�لط قدرت هاي بیگانه بیزار است، آن كسي 
كه برایش آینده ي این كشور و این ملت و آینده ي دنیای اسالم یك هدف 
بزرگ محس�وب مي ش�ود، آن كس�ي ك�ه از رنج هاي ملت فلس�طین دلش 
خون اس�ت ... آن كس�ي كه مایل اس�ت بیش از یك میلیارد مس�لمان دنیا 
قدرت عجیبي را تش�كیل بدهند كه بش�ریت را به سمت كمال هدایت كنند 
و خودش�ان در قل�ه ي كم�ال قرار بگیرند، آن كس�ي كه این احساس�ات و 
ای�ن درك ه�ا را دارد و حاضر اس�ت در ای�ن راه قدمي بردارد، او بس�یجي 
است.« ... »افتخار خود من این است كه یك بسیجي باشم؛ سعي كرده ام 
این جوري عمل كنم.« ... »هركس كه بس�یجي اس�ت باید به بسیجي بودن 
خود افتخار كند. بسیجي بودن، مایه سرافرازي و سربلندي پیش پروردگار 
اس�ت.«... » بسیجي آن كسي است كه در میدان عمل وارد مي شود، تن به 
حادثه و موج مي دهد.«... »چرا در تبلیغات جهاني و رادیوها به بسیج اهانت 
مي شود؟ بسیج را كه در خور تشویق و تعظیم و تحسین است مورد اهانت 
و بي مهري قرار مي دهند؟ چون نقش بس�یج را در حفظ اس�تقالل ملي، در 
حفظ غرور ملي در حفظ افتخارات ملي، در تامین منافع ملي، و باالتر از همه 
در اعتالی پرچم اس�الم و نظام جمهوري اس�المي مي دانند به جد با بسیج 
دش�منند، اما دش�مني آنها فایده اي ندارد.«... انكار بسیج و بي احترامي به 
آن، یا نابخردانه اس�ت، یا خائنانه است. تا وقتي كه این كشور و این ملت 
به امنیت احتیاج دارد. یعني همیش�ه، چون همیشه احتیاج به امنیت هست، 
به نیروي بس�یج به انگیزه بس�یجي، به سازماندهي بس�یجي و به عشق و 
ایمان بس�یجي احتیاج است.«... »اگر نبود آن همه تالش و جهاد مخلصانه 
كه ش�ما رزمندگان نیروهاي مسلح و بس�یج مردمي در دوران جنگ هشت 
س�اله نشان دادید و حقیقتًا اسالم را روس�فید و امت رسول اهلل )صلي اهلل 
علیه و آله( را س�ربلند س�اختید و اگر نبود خونه�اي مطهر و معطري كه در 
راه خدا بر زمین ریخته شد؛ یقینًا امروز از نظام اسالمي اثري نبود و پرچم 
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قرآن چنین س�ربلند نمي ش�د.«... » بس�یج یك حركت بي ریشه و سطحي 
و صرفًا از روي احساس�ات نیس�ت، بس�یج یك حركت منطق�ي و عمیق و 
اس�المي و منطب�ق بر نیازه�اي دنیاي اس�الم � و به طریق اول�ي � جامعه 
اسالمي اس�ت. قرآن كریم مي فرماید: ]هو الذي ایدك بنصره و بالمؤمنین[ 
اي پیامبر، خداي متعال تو را، هم به وس�یله نصرت خودش و هم از طریق 
مؤمنی�ن مؤید ق�رار داد و كمك كرد. این خیل عظی�م مؤمنیني كه در اینجا 
م�ورد اش�اره آیه ي قرآن ق�رار گرفته اند، عبارت دیگري اس�ت از آنچه كه 

امروز به نام بسیج در جامعة  ما قرار دارد.«
ب��ا وجود چنین تعابی��ري از حضرت امام خمیني)قدس س��ره( و مقام معظم 
رهبري در خصوص بس��یج، مي توان گفت بس��یجي بودن، رسالت و مدال 
افتخاري اس��ت بر س��ینه توفیق یافتگان راه حق. نكته قابل توجه این كه 
نبایدرسالت را با هدف اشتباه کرد، »هدف« آغاز و پایان دارد، در حالي كه 
رسالت فرآیند مستمري است كه تمام لحظه های زندگی را در بر می گیرد.

از ای��ن بیانات می توان نوعی ش��اخِص »س��قف« و »ك��ف« را برای یک 
بس��یجی تصور كرد. بدین معنا كه امیرالمومنی��ن علي)ع(، ائمه هدي )ع(، 
اولیأ، مجاهدان في سبیل اهلل و رهپویان راستین وادي حق، به عنوان سقف، 
اوج، قله و برجس��تگان بس��یجي محسوب مي ش��وند که همواره باید الگو 
باش��ند و افرادي مثل ما كه داعیه بسیجي بودن داریم و امیدواریم در خیل 
مش��تاقان به حساب آورده ش��ویم، در واقع كف و سطوح حد اقلی بسیج را 
تش��کیل می دهیم. پس باید در فضایي معنوي و با تالش و مجاهدت هاي 
بس��یار، گام به گام، مراتب کمال و »بس��یجي ش��دن« را طي نمائیم و به 

سمت قله هاي تعالي و كمال پیش رویم. 
ممكن است برخي بگویند جایگاه امیرالمومنین)ع( بسیار رفیع است و تصور 
رس��یدن به چنین رتبه و كمالي، خیال باطلي اس��ت. ولي امیرالمومنین)ع(، 
ش��اگرداني  چون امام راحل)قدس س��ره( دارند كه درس آموختگان مكتب 
اویند، حضرت امام نیز ش��اگرداني همچون ش��هید مطهری، شهید بهشتی، 
شهدای محراب و حماسه سازان عرصة جهاد و دفاع مقدس همچون شهید 
همت، ش��هید بروجردي، شهید كاوه، شهید كاظمي، شهید رضوي و ... دارد 
كه به س��ان سربازان و بس��یجیاني وفادار، در ركاب والیت تا مرز وصال و 

شهادت، پایداري کردند. 
این سخن حکیمانه از ابعاد گوناگون قابل تأمل است؛ مدرسه محل آموزش 
و امتحان است و بسیجی یک آموزندة مادام العمر است. او دائم در معرض 
امتحان های س��خت قرار می گیرد و همة کتاب های درس��ی اش پیش��وند 
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عشق دارند: عشق به ذات اقدس پروردگار، عشق به اسالم، عشق به اهل 
بیت)ع(، عش��ق به انقالب اسالمی و عش��ق به والیت و رهبری. بنا بر این 
به فرمودة مقام معظم رهبری، مالک بس��یجی بودن، کارت عضویت، لباس 
و آرم مخصوص، چفیه، داش��تن محاس��ن و این قبیل نش��انه های ظاهری 
نیست. بسیج محدود به یک گروه یا نهاد نمی شود و محدودة خاص را در بر 
نمی گیرد. بسیج یک تفکر و باور است. تفکری که ضامن بقای ارزش های 
الهی انقالب اسالمی است. چنان که امام شهدا همواره تأکید می نمود:»  اگر 
تفکر بسیجی در این کشور سایه بیندازد، این کشور از دست اجانب مصون 

خواهد بود.«
ایمان، تقوا، تعهد و عشق به آرمان های نهضت اسالمی، برترین نشان های 
یک بسیجی اس��ت و نورانیِت این نشان ها در روح و جان او متجلی است. 
با این وصف، بس��یجی در چهارچوب رتبه و مقام نمی گنجد. بسیجی یعنی 
امام حسین)ع(، یعنی خمینی کبیر، یعنی رهبر جانباز انقالب اسالمی، یعنی 
شهیدان؛ حسین فهمیده، بهنام محمدی، محمد علی رجایی، ابراهیم همت، 
علی صیاد ش��یرازی، حسن تهرانی مقدم و تمام پاکبازانی که در راه اعتالی 
کلمة حق هس��تی خویش را نثار کردند. بسیجی یعنی دانشمندان هسته اِی 
جان بر ک��ف، یعنی محققان نانو تکنولوژی، یعنی پژوهش��گران مؤمن هوا 
فضا، یعنی پژوهش��گران س��لول های بنیادی، یعنی معلم انسان ساز، یعنی 
نویسنده و ش��اعر فهیم و اندیش��مند، یعنی دانش آموز پر کار، یعنی پزشک 
متبحر، یعنی اس��تاد راهنما، یعنی کارگر و کارمند پر تالش، یعنی مس��لمان 

پایبند به تعالیم توحیدی اسالم و انقالب. 
این تعریف که منعکس کنندة ارزش ها و توانمندی های ذاتی بس��یج است، 
داللت بر وظیفة سنگین آن دارد. وظیفة صیانت و دفاع همه جانبه از انقالب 

اسالمی در برابر تمامی تهدید های سخت و نرم.

حوزة فعالیت بسیج

کارکرد بس��یج فقط به حوزة نظامی محدود نمی ش��ود و بسی فراتر از یک 
نیروی مس��لح در کنار سایر قوای مسلِح ارتش و سپاه است. بسیج به سان 
س�لول های س�فیِد خون، در تمام پیکرة نظام اس�المی حضوری فعال دارد 
و ب�رای مقابله با هر نوع  تهدیدی آماده اس�ت. برخ�ی از وظایفی که رهبر 
معظم انقالب اسالمی برای یک بسیجی برشمرده اند، چنین است: بسیجی 
یعنی دشمن شناس، یعنی کسی که تهدیدات زمان خودش را می شناسد، 
نیرنگ ها، تاکتیک ها و اس�تراتژی دش�من اش را می شناسد. بسیجی غافل 
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از دش�من نیست. بلکه توجه به این مس�ئله از ویژگی های اوست. بسیجی 
گوش به فرمان و رهرو رهبری است و در هر صحنه ای که الزم باشد حضور 
پیدا می کند. بسیجی یعنی حاضر در میدان خطرها. یعنی خط شکنی و عبور 
از بن بست ها. هر گاه مشکل و بحرانی در کشور ایجاد شود، اعم از نظامی، 
اجتماعی، علمی و... پیش قدم می شود و برای حل آن چاره اندیشی می کند. 
بس�یج یعنی خود باوری و اتکا به خود. بسیج یعنی عینیت بخشیدن به این 

سخن امام راحل که فرمود:»ما می توانیم.«

تهدید های غیر عامل

همواره باید دش��منان و تهدیدات آن ها را رصد کنیم و تحرکات شان را زیر 
نظر داشته باشیم. نوع تهدیدات دشمنان همیشه سیال و در حال دگرگونی 
و پوس��ت اندازی است. دائم تغییر چهره می دهد و از حوزه ای به حوزة دیگر 
جا به جا می شود. ما امروز در یکی از نقاط عطِف این تغییر ماهیت و چرخش 

هستیم. 
ح��دود نیم قرن پس از جنگ جهانی دوم -ک��ه البته جنگ بین زورگویان 
بود و بیهوده پای جهانیان را به میان کش��یده بودند- نوعی ثبات نسبی در 
دنیا برقرار بود. بین دو قطب حاکم جنگ س��رد حاکم بود و رویارویی ش��ان 
معمواًل از نش��ان دادن چنگ و دندان فراتر نمی رفت. جنِگ گرمی هم اگر 
ب��ود بین اقمار آن ها ب��ود که به نیابت از ارباب به جان هم می افتادند. یک 
ط��رف جنگ ها معمواًل آمریکا بود و طرف دیگرش شوروی)س��ابق(. اما از 
حدود سال 1990 میالدی به بعد، ماهیت و شکل تهدیدها به آرامی متحول 
ش��د و متناسب با دس��تاوردهای جدید و پیشرفت  در عرصة علوم و فناوری 
رنگ عوض کرد. به این ترتیب که محور تهدید ها از حوزة نظامی به حوزة 

فناوری اطالعات و ارتباطات منتقل گردید.
در گذش��ته جنس تهدید ها از نوع استراتژیک و جغرافیایی بود. به طور مثال 
حد مرزی اروند رود محل مناقشه می شد و کار به درگیری برای تصرف یک 
منطقة جغرافیایی می کشید. اما اکنون گسترش فناوری های نوین بستر ساز 

تهدید ها و تعرضات گسترده تر و البته نامحسوس تری شده است.
به عنوان نمونه، فناوری ماهواره و شناسایی از راه دور این امکان را برای 
صاحبان آن ها فراهم کرده است تا با گشاده دستی زیاد در امور دیگر ملت ها 
مداخله کنند و نوعی استیالی اطالعاتی بر سایر کشورها داشته باشند. این 
ام��ر  موج��ب نابرابری در فرصت ها و تهدید ها گردیده اس��ت. تقریبًا مانند 
کسی که از پشت یک پنجرة مجهز به شیشة بازتابی به عابران یک خیابان 
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شلوغ می نگرد. همه را زیر نظر دارد اما هیچ کس متوجه حضور او نیست! 
امروز هدف تهدید ها کش��ور گش��ایی و تصرف سرزمین نیست. بلکه تسلط 
بر صاحبان سرزمین ها و به بردگی گرفتن آن هاست. برای چاپیدن ده هیچ 
چیز مثل در اختیار گرفتن کد خدا نیس��ت. به جای حملة نظامی، می کوشند 
نظام سیاسی کشور ها را تغییر دهند و دست نشاندة خود کنند. برای این کار 
نیز روش های کلیش��ه ای و مشخصی دارند که کم کم دارد نخ نما می شود و 
دست شان نزد ملت ها رو شده است. همان طور که در جنگ های کالسیک، 
تهاجم معمواًل با یورش هوایی یا آتِش تهیه آغاز می شود، در حمالت نوین 
نیز کار را با بمباران اطالعاتی و اشاعه اخبار دروغ و شایعه شروع می کنند. 
مثاًل گوش دنیا را َکر می کنند که عراق مجهز به س��الح های کشتار جمعی 
اس��ت. یا باید هر چه دارد رو کند یا منتظر حمله شود! کسی هم نمی پرسد 
صرِف داش��تن سالح، اساس��ًا می تواند بهانة تعرض به تمامیت ارضی یک 
کشور باشد یا نه؟ یکی دیگر از شِگردهای شناخته شدة آن ها ایجاد فاصله 
بین مردم و حاکمان ش��ان است. زیرا از تجربه های تلخ ویتنام، افغانستان و 
س��ایر اهداف شان به این نتیجه رس��یده اند که رابطة مستحکم بین مردم و 
حکوم��ت می تواند عالوه بر تحمیل هزینه و تلفات س��نگین، ناکامی به بار 

آورد و به شکست انجامد.
بر کسی پوشیده نیس��ت که امروز سینمای هالیوود، تمام و کمال در خدمت 
سیاس��ت های تجاوزگرانة آمریکاس��ت. وقتی بخواهند با یک ملت یا جریان 
فکری در افتند، قبل از هر چیز تعدادی فیلم در ضدیت با هدف مورد نظر شان 
روانة بازار می کنند و بستر الزم را برای انحراف و اقناع افکار عمومی ایجاد 
می کنند که فیلم هایی مثل»300« از آن جمله اند. همچنین تخصیص بودجة 
بر اندازی و راه اندازی انواع ش��بکه های ماه��واره ای و حتی ارائة بازی های 
رایان��ه ای که با هدف ایجاد کلیش��ه های ذهنی و تخری��ب باور ها طراحی و 
ساخته می ش��وند، بخش هایی از تمهیدات گستردة دشمن برای رویارویی با 

ملت بزرگ ایران و اشاعة اسالم هراسی و ایران هراسی هستند. 
ای��ن تغیی��ر رویکرد دش��من از عملیات نظام��ی به جنگ روانی، در س��ند 
چش��م انداز توس��عة کش��ور نیز مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آن 
تمهیدات الزم پیش بینی گردیده اس��ت. وقت��ی تهدیدات این گونه چرخش 
می کنند و به اصطالح غیر عامل می ش��وند، الزم است شیوة دفاع و پدافند 
نیز غیر عامل شود و متحول گردد. همان طور که »آموزش و پرورش مهم تر 
از آن است که تنها به یک وزارتخانه محول گردد«، مسئلة دفاع نیز مهم تر 
از آن اس��ت ک��ه فقط به نیروی ه��ای نظامی واگذار ش��ود. همة نهاد ها و 
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س��ازمان هایی که بخشی از پیکرة نظام اسالمی را تشکیل می دهند، وظیفه 
دارند حتی المقدور در حوزة دفاع مش��ارکت کنند و به اصطالح ُدنگ خود را 
بپردازند؛ وزارت آموزش و پرورش می تواند با فرهنگ سازی و تقویت هویت 
دینی و ملی بین جوانان و آینده س��ازان میهن اس��المی، نقش بازدارندگی 
ایفا کند. وزارت علوم با توسعة پژوهش های راهبردی و حمایت از نخبگان 
ودانش��مندان می تواند در تقویت بنیة دفاعی نقش آفرینی کند. وزارت دفاع 
می تواند با تقویت تجهزات دفاعی کشور بازدارندگی ایجاد کند ... رسانه ها 
و در رأس آن ها س��ازمان صدا و س��یما با تدارک برنامه های هوش��مندانه 
می توانند خط مقدم دفاعی ما در برابر تهدیدات نرم باشد و با دشمن شناسی 
و افشا کردن ابعاد خصومت و ترفند های زیرکانة آن ها، مصون سازی نمایند 
وآحاد جامعه را در برابر جنگ روانی دشمن و ویروس تفرقه افکنی و شایعه 

واکسینه کنند.

اسب های الکترونیکی تروا 

شاید داستان اسب چوبی تروا را شنیده باشید که در آن تعدادی از سربازان 
دش��من درون یک اسب چوبی پنهان ش��دند و دشمن با به جا گذاشتن آن 
اسب،  ظاهرًا عقب نشینی کرد. سربازان شهر تروا خوشحال از عقب نشینی 
دش��من، اسب چوبی را داخل قلعة خود بردند. غافل از این که کلید شکست 
خود را وارد اس��تحکامات خود کرده اند. واقعیت این است که امروز به طور 
ناخواس��ته لش��کری از این اس��ب های چوبی را در میان خود داریم. اغلب 
ایمیل های ما و آن چه از این طریق مبادله می کنیم از طریق س��ایت هایی 
مث��ل گ��وگل و یاهو اس��ت. این نامه ها حتی برای ارس��ال از این س��وی 
خیاب��ان به آن  س��و بای��د مثاًل تا آمریکا ی��ا کانادا برون��د و برگردند. چون 
زیر س��اخت ها در اختیار آن هاست. بس��یاری از نرم افزار های مورد استفادة 
ما قابلیت جاسوس��ی و تخلیة اطالعاتی دارند و می توانند از طریق اینترنت 
در س��امانه های ارتباطی و امنیتی اختالل ایجاد کنند. بویژه در س��ال های 
اخیر ش��اهد تالش جدی دش��منان در نفوذ و دستبرد سایبری به تأسیسات 
هسته ای و ساختار های اقتصادی و امنیتی بوده ایم. در چنین وضعی وظیفة 
وزارت ارتباطات فقط ارائة خدمات به مش��ترکان تلفن نیست. بلکه باید در 
محدودة توانمندی هایش مأموریت های دفاعی ویژه ای را تعریف و پیگیری 
نماید. باید سپر دفاع اطالعاتی خود را روز به روز تقویت نماید و از اسب های 
الکترونیک تروا غافل نباش��د. در انجام این مأموریت خطیر نیاز به بس��یج 
همگانی احساس می شود. بدیهی است که باید بین تمام نهاد های اجتماعی 
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تقسیم وظایف صورت گیرد. آموزش و پرورش باید فرزندان ما را با مفهوم 
دفاع س��ایبری و اهمیت آن آشنا کند. دانشگاه ها باید بخشی از پروژه های 
تحقیقاتی خود را به این موضوع مهم اختصاص دهند. رس��انه ها بویژه صدا 
و س��یما باید با اطالع رس��انی مؤثر، آگاهی الزم را برای مردم فراهم کند و 

همین طور الی آخر.

پدافند غیر عامل 

رهب��ر فرزانة انقالب اس��المی با فهم عمیق و ارزیابی هوش��مندانه ای که 
از اهمیت موضوع داش��تند، در اس��فند ماه 1389سیاس��ت های کلی نظام 
جمهوری اس��المی ایران را در خصوص پدافند غیر عامل مش��خص و به 

قوای سه گانه و نیرو های مسلح ابالغ فرمودند که شامل13 بند بود:
1- تأکی��د ب��ر پدافند غیرعام��ل که عبارت اس��ت از مجموع��ه اقدامات 
غیرمس��لحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آس��یب پذیری، 
ت��داوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تس��هیل مدیریت 

بحران  در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.
2- رعای��ت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، 
پراکنده س��ازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفا، استتار، 
فریب دش��من و ایمن سازی نس��بت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت 

بویژه در طرح های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.
3- طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیس��ات حائز اهمیت حیاتی، حس��اس و 

مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
4-  تهی��ه و اج��رای طرح ه��ای پدافند غیرعامل )ب��ا رعایت اصل هزینه 
� فای��ده( در مورد مراکز، اماکن و تاسیس��ات حائ��ز اهمیت )نظامی و 
غیرنظامی( موجود و در دس��ت اجرا بر اساس اولویت بندی و امکانات 

حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.
5- تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر س��الح های غیرمتعارف نظیر 

هسته ای، میکروبی و شیمیایی.
6- دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه های ارتباطی و 
مواصالت��ی در جهت بهره گیری پدافندی از طرح های عمرانی و بویژه 

در مناطق مرزی و حساس کشور.
7- فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط 
پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد درسی در 
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سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.
8- رعایت طبقه بندی اطالعات طرح های پدافند غیرعامل.

9- ممانع��ت از ایجاد تاسیس��ات پرخطر در مراک��ز جمعیتی و بیرون بردن 
این گونه تاسیس��ات از ش��هرها و پیش بینی 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.
10- حمای��ت الزم از توس��عه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کش��ور در 

پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.
11- ب��ه کارگیری اصول و ضوابط پدافن��د غیرعامل در مقابله با تهدیدات 
نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ 

و صیانت شبکه های اطالع رسانی، مخابراتی و رایانه ای.
12- پیش بینی  س��ازوکار الزم برای تهیه طرح های مش��ترک ایمن سازی 
و ایج��اد هماهنگی در س��ایر طرح ها و برنامه ه��ا و مدیریت نهادهای 
مس��ئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و ح��وادث غیرمترقبه در جهت 

هم افزایی و کاهش هزینه ها.
13- ایج��اد مرکزی برای تدوین طراح��ی، برنامه ریزی و تصویب اصول و 
ضوابط، اس��تانداردها، معیارها، مقررات و آیی��ن نامه های فنی پدافند 

غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آن ها.

همان ط��ور که می بینیم، فرهنگ س��ازی و توس��عة تحقیق��ات از تأکیدات 
مه��م این ابالغیه اس��ت. در نگاه ایش��ان پدافند غیر عامل عبارت اس��ت 
از؛ کلیة اقدامات و تدابیر غیر مس��لحانه که کاهش آس��یب پذیری، افزایش 
پایداری، ایجاد بازدارندگِی دفاعی، تسهیل مدیریت بحران و تداوم کارکرد 

بخش های حیاتی کشور در برابر تهدیدات نظامی دشمن را موجب شود.
این عبارت کلیدی در واقع شاخص ارزیابی تمام جهت گیری ها و اقداماتی 
اس��ت که می تواند در این باره صورت گیرد.به طور مثال اگر قرار باش��د در 
خص��وص پدافند غیر عامل برنامه و متون درس��ی تهیه کنی��م. باید با این 
اصول کلی مطابقت داشته باشد. یعنی متن مذکور طوری طراحی و تدریس 
گردد که در راس��تای کاهش آسیب پذیری کشور، تقویت فرهنگ پایداری، 
ایجاد بازدارندگی و غیره باش��د. یا در دانشگاه ها فرایند آموزش به گونه ای 
باش��د که به خود کم بین��ی و غرب زدگی دامن نزند. بلک��ه برعکس روحیة 

خود باوری، توکل و اتکا به نفس را در دانشجویان ارتقا دهد.
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بسیج در آموزش و پرورش

م��ا در نظام آموزش وپرورش حدود12/8 میلیون دانش آموز داریم. موضوع 
پدافند غیر عامل در ارتباط با این س��رمایة عظیم انس��انی از دو جهت قابل 
پیگیری اس��ت. یکی حفاظ��ت فیزیکی آن ها در هنگام ب��روز بحران های 
احتمال��ی و دیگری آموزش و آماده س��ازی به موق��ع آن ها برای مواجهه با 

مصون سازی در برابر تهدیدات نرم و سخت.
این12/8 میلیون انس��ان به طور تم��ام وقت یا پاره وقت در اختیار آموزش 
و پرورش هس��تند. اگر اتفاقی از قبیل اقدام تروریستی یا جنگ روی دهد، 
مس��ؤلیت آموزش و پرورش قب��ل از هرچیز کاهش آس��یب پذیری آن ها و 
هدایت ش��ان به خانه های خودش��ان است. مدارس بس��یاری هستند که در 
جوار یا نزدیکی تأسیس��ات حس��اس نظامی یا صنعتی قرار دارند و به دلیل 
این همجواری در برابر تهاجم دش��من آس��یب پذیر هس��تند. ضرورت دارد 
آموزش و پرورش برنامة مدون و تمرین شده ای برای مدیریت بحران داشته 
باش��د تا آس��یب پذیری معلمان و دانش آموزان را به حد اقل برساند. یا حتی 
این نیروی انس��انی عظیم را طوری آموزش دهد ک��ه بتوانند در روز مبادا 

نقش امدادی مؤثری ایفا کنند.
خوش�بختانه ط�رح پدافند غی�ر عامل در مدارس پیش�رفت خوبی داش�ته 
و کتاب ه�ا و دس�تور العمل های الزم تدارک دیده ش�ده اس�ت. کتاب برای 
آم�وزش و دس�تور العمل  برای راه کاره�ای عملی و تمرین محت�وای آن ها. 
اکنون برای اجرایی کردن بهینة طرح و باال بردن س�طح ایمن سازی الزم 

است از ظرفیت بسیج در آموزش و پرورش کمک بگیریم.
و اما مس�ؤلیت دیگ�ر آموزش و پرورش که نس�بت به حفاظ�ت فیزیکی از 
اهمیت بیش�تری برخوردار است.یعنی»فرهنگ س�ازی و آموزش«. در همة 
دنی�ا محور فعالیت های فرهنگ س�ازی بر عهدة آموزش و پرورش اس�ت و 
س�ایر نهاد های اجتماعی و رسانه ها نقش پش�تیبانی کننده دارند. حتی در 
زمینه هایی مانند ارتقای فرهنگی ترافیک و مهارت های ش��هر وندی چشم 
مدیران ارش��د کشور ها به آموزش و پرورش خودشان است. اگر جامعه را به 
اس��تخری تشبیه کنیم که از یک طرف پر و از سوی دیگر خالی می شود و 
به طور مس��تمر در حال نو شدن است، بدیهی است که آموزش و پرورش در 
مبدأ ورودی این برکه قرار دارد. از این رو مأموریتش بس��یار جدی اس��ت. 
مأموریت انسان سازی و »تربیت انسان بسیجی«. شاید تحقق چنین امری 

در نگاه اول دشوار جلوه کند. اما کاماًل دست یافتنی است. 
کوتاه س��خن این ک��ه بهترین راه پی��ش روی ما به فرم��ودة حضرت امام 
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خمینی)ره( گس��ترش تفکر بس��یجی اس��ت. بای��د در مفه��وم عمیق این 
س��خن بیش��تر تأمل کنیم و مصادیق آن را واکاوی نماییم. بی شک تقویت 
خود باوری و گس��ترش مفهوم»م��ا می توانیم« هم��واره از دغدغه های آن 
بزرگوار بود. بس��یار مهم است که دانش آموزان ما به این خوباوری برسند و 
به توانمندی های ش��گرف خود ایمان داشته باشند. بپذیرند که هیچ عاملی 
نمی تواند مانع رش��د یک انس��ان با انگیزه و هدف مند باشد. جوامع بسیاری 
مفهوم»ما می توانی��م« را عمیقًا تجربه کرده اند. ایس��تادگی ویتنامی ها در 
برابر تجاوزات آمریکا، مقاومت افغان ها در برخورد با دو ابر قدرت ش��رق و 
غرب و حماسه س��ازی مردم غزه و لبنان در جنگ 33روزه با رژیم غاصب 
صهیونیس��تی از جمله این تجربه های موفق اس��ت و برای ما نیز می تواند 
در خور توجه باش��د. نکتة اساسی در امور دفاعی اعم از نظامی، بیولوژیکی 
و نرم افزاری این اس��ت ک��ه بدانیم صاحب��ان آن چنگ و دندان های تیز از 
اندام ه��ای ظریف و آس��یب پذیری نیز برخوردارند. با ش��ناخت آن ضعف ها 
و نق��اط ق��وت خودمان بای��د در بازدارندگی به جایی برس��یم که آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی فکر تع��دی و تهدید این مرز و بوم را ه��م نکنند. وقتی 
دش��من احساس کند با پیکرة عظیم و منسجم ملتی رو به روست که در آن، 
خانواده ها و آحاد جامعه توانمندی های الزم را برای غلبه بر شرایط بحرانی 
کسب کرده اند و از هر جهت آمادگی دفاع از خویش را دارند، یقینًا مأیوس 
خواهد ش��د. 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؛ اس��اس بازدارندگی ما در کنار تقوی��ت بنیة نظامی و تجهیز قوای 
مس��لح، باید بر بهبود مستمر شیوه های بس��یج عمومی و پدافند غیر عامل 
استوار باشد. حتی در یک درگیری معمولی، فقط توان ضربه زدن به حریف 
نیس��ت ک��ه موجب غلبه بر او می ش��ود. بلکه قابلیت »ج��ا خالی دادن« و 

مهارت اجتناب از ضربات او نقش بیشتری در پیروزی دارد.

دفاع همه جانبه

»دفاع همه جانبه« تعبیر خاصي است كه حضرت امام )قدس سره( در یكي 
از پیام ه��اي خود بعد از پذیرش قطعنامه 598 بیان نمود و براي  اولین بار 
به عنوان یك  ماموریت خطیر براي مدیران و مس��ئولین نظامي اس��المي 
ایران مطرح فرمود. مقوله اس��تراتژي دفاع همه جانبه در نظر حضرت امام 
در برگیرنده گسترده مفهومي كالني است كه در عین حال قابل تفكیك به 
اجزا متفاوت اس��ت، اما مرتبط و متع��ادل با یكدیگرند. نگاه كالن نگر امام 
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در عرصة دفاعي، در كنار پرداختن به ظرایف خاص، اش��اره به برداش��تي 
همه جانبه دارد. خصوصیات بس��یج باعث شده این نهاد، جایگاه بخصوصي 
در اندیش��ه هاي دفاعي حضرت امام )قدس س��ره( داشته باشد. این مهم در 
پیون��د و امتزاج مفهومي با اصول حاكم بر اندیش��ه هاي فقهي و سیاس��ي 
حضرت امام )قدس س��ره(، بویژه اصول اسالم محوري، خداجویي، سلوك و 
عرفان گرایي، به بهترین نحو ترس��یم كنندة فضاي كلي انتظارات ایشان از 
بسیج، به عنوان »پیش��گامان رهایي« و سطح توقعات امام )قدس سره( از  
مس��ئولین نظام سیاسي نس��بت به این نهاد و در نهایت نوع تحلیل ایشان 
از سرنوش��ت محتومي است كه حاصل غفلت و كوتاهي نسبت به این نهاد 
خواهد بود. این امر مهم پس از ایش��ان ، به انحای مختلف توس��ط مقام 
معظ��م رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته اس��ت: »مح��ور دفاع از انقالب 
اس��المی، همین آحاد عظیم میلیوني بسیج هستند.«... »بسیج یعني نیروي 
كارآمد كشور براي همه ي میدان ها.«... »عظیم ترین و ماندگارترین یادگار 
امام عزیز و عظیم القدر ما همین بس��یج مردمي است كه در همه جا حضور 
دارد.«... » بس��یجي یعني دل با ایم��ان، مغز متفكر – داراي آمادگي براي 
همه ي میدان هایي كه وظیفه، این انس��ان را به آن میدان ها فرا مي خواند، 
این معناي بس��یجي است.« ... »بس��یج عبارت است از مجموعه اي كه در 
آنها پاك ترین انس��انها، فداكارترین و آماده به كارترین جوانان كش��ور، در 
راه اهداف عالي این ملت و براي كمال رس��اندن و به خوش��بختي رساندن 
این كش��ور جمع شده اند. ... مجموعه اي كه دش��من را بیمناك و دوستان 
را امی��دوار و خاطرجمع مي كند.«... » به ش��ما بس��یجیان ك��ه با مبارزات 
خویش، روي ابرقدرت ها را سیاه كردید، درود مي فرستم و در مقابل صبر و 
استقامت تان خاضع و خاشعم ... اگر بند بند استخوان هاي مان را جدا سازند، 
اگر سرمان را باالي دار برند، اگر زنده زنده در شعله هاي آتش مان بسوزانند، 
اگر زن و فرزندان و هستي مان را در جلوي دیدگان مان به اسارت و غارت 

برند، هرگز امان نامه  كفر و شرك را امضا نمي كنیم.«  
 رس��الت سپاه پاس��داران انقالب  اس��المی و ارتش، دفاع مسلحانه است. 
ولي رس��الت بس��یج ، دفاع همه جانبه اس��ت. به این معنا كه سایر افراد و 
س��ازمان ها معموال هر ك��دام در حوزه هاي مس��ئولیتي و مأموریتي خاصي 

فعالیت مي كنند ولي بسیج، در تمامي حوزه ها نقش آفرین است.
دشمنان نظام اسالمي، با تحمیل جنگ به ایران، ریشه كني انقالب اسالمی 
را دنب��ال مي كردند ولي حضرت امام )قدس س��ره(، با الهامات معنوي و به 
بركت نگاه و اس��تراتژي اسالمي، جنگ تحمیلي را به فرصت تبدیل كرد و 
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چنین فرصتي، بسیج را به صحنه ي بروز و ظهور رساند. فرهنگ و عملكرد 
بس��یج و بس��یجیان در طول دفاع مقدس، آن گونه بود كه صحنه ي تهدید 
جبهه و جنگ را كه در ظاهر صحنه اي خش��ك، خشن و خشونت زا بود، به 
میدان نمایش رشادت ها، شهامت ها، سلوک عارفانه، جذابیت ها و زیبایي ها 

تبدیل كرد.
جنگ ه��ا معم��واًل محل كش��تار، خونری��زي، خدع��ه، پلیدي، پلش��تي و 
زشتي هاس��ت، ولي بسیجیان با ورود  به دانش��گاه جنگ و جهاد و با نگاه 
به قله ها، ویژگي هاي بس��یار برجس��ته و نیكویي از خود برجاي گذاش��تند. 
آن ها خوبي ها، ایثارها، مردانگي ها، فداكاري ها، ش��جاعت هاي بي شماري 
را تجربه و ترویج نمودند و گام به گام در مسیر حق، پیش رفتند و آن گونه 
پرورش یافتند كه در مقابل خیل دشمنان، جذاب ترین جلوه هاي مقاومت و 

ایثار را از خود به یادگار گذاشتند.
در دوران دف��اع مقدس، نیروهاي نظامي و غیرنظامي در هر لباس و عنوان 
و شغلي كه بودند، تحت لواي عنوان بزرگتري به نام » بسیج« قرار گرفتند 
و از سرچش��مه فرهنگ و معنویت آن، خود را س��یراب نمودند و بهره هاي 
روحاني فراوان بردند و این مس��ئله داللت بر كادرسازي نیرویي داشت كه 
اس��اس آن را حضرت امام )قدس س��ره( در مقطع اولیه ي انقالب اسالمی 

پی ریزی نمود.
در ادبیات نظامي »دفاع«، به تدابیري گفته مي ش��ود كه براي مقاومت در 
مقابل حمالت سیاس��ي، نظامي، اقتصادي، اجتماع��ي، رواني و یا فناوري 
توسط یك یا چند كشور موتلفه اتخاذ مي شود. به عبارتی، دفاع عكس العمل 
در برابر »حمله« است. پس وقتي گفته مي شود؛ »دفاع همه جانبه«، منظور 
ش��ناخت  هر گون��ه تهدید یا جنگ همه جانبه بر علیه منافع ملي كش��ور و 
آمادگی مقابله با آن اس��ت. چنان که مقام معظم رهبری و فرماندة کل قوا 
فرموده اند: »هر جا وظیفه اي باش��د، انسان بس��یجي در میدان آن وظیفه، 

حاضر است.« 

ضرورت و اهمیت تهدیدشناسي

ممكن است این سؤال به ذهن برسد كه كشور با چه نوع تهدید هایی مواجه 
اس��ت ؟ ویژگي ها وجنس آن ها چیست؟ ابعاد آن ها كدام است؟ چه ماهیت 
و محتوایي دارند؟ كدام حوزه ها را تحت تأثیر قرار مي دهند؟ شدت و قدرت 
آن چقدر اس��ت؟ زمان و برد آن ها چقدر است؟ ضریب آسیب زائي آن ها چه 
میزان اس��ت؟ و ... بدیهی اس��ت تهدیدات مختل��ف، ویژگي هاي متفاوتي 
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دارند، گاهي نظامي و گاهي غیرنظامي هستند. به عنوان مثال پس از جنگ 
تحمیلي، چهره  تهدیدات و رنگ و ویژگي هاي آن ها تغییر كرد و حوزه هاي 
دیگري از جمله حوزه  فرهنگي را در بر گرفت كه مقام معظم رهبري از آن 

تعبیر به »تهاجم فرهنگي« نمودند:
 » م�ن یك وقت گفتم ك�ه فرق تهاجم فرهنگي و تبادل فرهنگي چیس�ت. 
تهاج�م فرهنگي ، یك امر منفي اس�ت؛ اما تبادل فرهنگ�ي، یك امر مثبت 
اس�ت. یك وقت هس�ت كه یك انس�ان ب�راي این كه كمب�ودي را در بدن 
خودش برطرف كند، مي گردد و غذا و داروي مناس�ب را - آن چیزي كه به 
دردش مي خورد - از هر جایي كه گیرش آمد، پیدا مي كند و با میل خود آن 
را داخل كالبدش مي ریزد. یك وقت هم هس�ت كه نه، ما انتخاب نمي كنیم؛ 
دس�ت و پاي ما را مي گیرند، یا بیهوش�مان مي كنند، یا  مستمان مي كنند و 
چیزي را كه خودشان مي خواهند - نه آن چیزي كه ما الزم داریم-  در بدن 
م�ا تزری�ق مي كنند. آیا این ها با هم فرق ندارن�د؟! من مي گویم ملت ایران 
نباید خودش را لخت بیندازند تا دش�من با مدرنترین شیوه ها، آن چه را كه 
خودش مي خواهد، از تفاله هاي دس�ت دوم فرهنگش به جس�م ملت ایران 

تزریق كند.« 
در دوره اي نیز تهدیدات دش��من، اقتصاد كش��ور را نشانه گرفت و استكبار 
جهاني تالش كرد با حمایت و پش��تیباني نهادها و س��ازمان هابین المللي و 
تطمیع آن ها، با اعمال»تحریم اقتصادي« موج الهام بخش انقالب اسالمی 
را متوق��ف کن��د. تحریم اقتص��ادي در واقع  نوعی ابزار سیاس��ت خارجي 
است که اغلب به عنوان جایگزین جنگ تلقي مي شود. مقصود از مناسبات 

اقتصادي نیز همه انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري و مالي است.
تحریم هاي اقتصادي عمومًا دو نوع هس��تند: نوع اول، تحریم تجاري است 
كه در آن صادرات و واردات به كش��وِر هدف، محدود یا قطع مي ش��ود. نوع 
دوم اعمال محدودیت ها، یا قطع مناس��بات مالي است که  از نظر فراگیری 

به سه نوع تقسیم می شود:
1- تحریم هاي یك جانبه

2- تحریم از سوي چند كشور
3- تحریم توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد

ای��ن تحریم ها معم��واًل دو هدف عمده را پیگی��ری می کنند: اول، بي ثبات 
كردن رژیم سیاسي كشور هدف و تغییر آن است كه ناشی از تضاد در منافع 

استراتژیك كشور تحریم كننده و كشور هدف مي باشد. 
دوم، تحریم اقتصادي براي تغییر رفتار سیاس��ي یا اقتصادي كش��ور هدف. 

این نوع تحریم مالیم تر از نوع اول است
البت��ه امروز تهدیدات دش��من، عالوه بر حوزه هاي مذك��ور، حوزه  علمي و 
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دانش��ي كشور را نیز در بر گرفته است و چنان که مقام معظم رهبری اشاره 
کرده اند ، ابعاد آن بیش از پیش گس��ترش یافته اس��ت: . » من برنامه هاي 
اس�تكبار جهاني علیه ملت ایران را در س�ه جمله خالصه مي كنم: اول جنگ 
رواني، دوم جنگ اقتصادي و س�وم، مقابله با پیشرفت و اقتدار علمي.«... » 
تولید علم یعني رفتن از راه هایي كه به نظر، راه هاي نارفته است. البته این 
به آن معنا نیست كه ما راه هایي را كه دیگران رفته اند، نرویم و به تجربه هاي 
دیگران بي اعتنایي كنیم؛ بلكه به این معنا اس�ت كه به فكر باش�یم. در این 
دنیاي عظیم و در این طبیعت بزرگ، ناش�ناخته هاي فراواني وجود دارد كه 
دانش پیش�رفته  امروز هنوز به آن ها دست نیافته است. ناشناخته ها بسیار 
فراوان اس�ت و به گمان زیاد به مراتب بیش�تر از چیزهایي اس�ت كه بشر 
تاكنون به آن ها دس�ت یافته اس�ت. باید دقت كنیم، فك�ر كنیم و به دنبال 
كش�ف ناش�ناخته ها باشیم. باید همان استعداد ي را كه گفته شد و بنده هم 
م�ي دان�م مغز و فكر ایراني آن را دارد، ب�ه كار بیندازیم. راه هاي میان بر را 
پی�دا كنیم و از بدعت و نوآوري در وادي علم، بیمناك نباش�یم. این حركت 
باید در دانش�گاه ها و مراكز علمي و تحقیقاتي ما به صورت انگیزه اي عام، 
امري مقدس و یك عبادت تلقي ش�ود. همه   رش�ته هاي علوم باید به این
صورت در بیاید. ما باید این جرأت را داشته باشیم كه فكر كنیم مي توانیم 

نوآوري كنیم.«
به این ترتیب روش��ن می ش��ود که پژوهش، یكي از جبهه های جدید جنگ 
است. حوزه اي كه مقام معظم رهبري بسیجي ها و اصحاب دانش را دعوت 
ب��ه ورود در آن نموده اس��ت. از این رو هر كس به می��زان توان، بضاعت 
و اس��تطاعتي كه دارد باید وارد این میدان و معركه  نبرد علمي با دش��من 
ش��ود. به عقیدة بسیاری از استراتژیس��ت ها ؛ »ثروت و قدرت« زائیده  علم 
و دانش اس��ت. ثروت، پول، س��رمایه و نیز قدرت یك كشور )اعم از قدرت 
سیاس��ي، اقتصادي، نظامي و ...( محصول تولید دانش اس��ت. مقام معظم 
رهب��ری در این باره فرموده اند: » زورگویان متكي به قدرت ش�ان هس�تند. 
آن قدرت و آن ثروت و آن امكانات، برخاس�ته ي از دانش آنهاس�ت. بدون 
دان�ش نمي ش�ود مقابله كرد، نمي ش�ود مواجه�ه كرد. من ی�ك وقتي این
حدی�ث را خوانده ام: »العلم س�لطان«؛ عل�م عبارت اس�ت از اقتدار. علم، 
خ�ودش یك اقتدار اس�ت. هر كس این اقتدار را داش�ت، مي تواند حركت 
كند؛ هر كس�ي، هر ملتي، هر جامعه اي كه نداش�ت، مجبور اس�ت از اقتدار 
دیگ�ران پی�روي كن�د. « ... » یافته هاي علمي و صنعتي بایس�تي بتوانند در 
كش�ور تولید ثروت كنند... دانش، منش�أ تولید ثروت اس�ت؛ البته به شكل 
صحیح، به شكل نجیبانه، نه آنچنان كه دنیاي غرب از دانش براي تحصیل 
ثروت اس�تفاده كرد.« ... »چند س�ال پیش، اول بار در دانش�گاه امیركبیر، 
مس�أله جنبش نرم افزاري را مطرح ك�ردم و آن یعني این كه در زمینة علم، 
تولی�د عل�م و شكس�تن مرزهاي علم، ی�ك جنبش و یك حرك�ت عظیم به 
وجود بیاید ... جنبش نرم افزاري، یعني در معرفت علم ننش�ینید دست خود 
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را دراز كنی�د ت�ا دیگران بكارند و میوه چیني كنند و ه�ر مقدار از میوه را كه 
الزم نداش�تند، بیاورند در دس�ت شما بگذارند. برو بكار، برو آبیاري كن، بر 
روبنایي كه دیگران ساخته اند، بنا بساز، این هدف ما بود. عده اي مي گفتند 
ما نمي فهمیم! االن هم از گوش�ه و كنار ش�نیده ام كه عده اي سخنان یأس 
آفری�ن مي زنند: مگر مي توانیم؟ بله، مي توانیم. ما در میدان هاي گوناگون و 
در فضاي معرفت علمي امروز دنیا مي توانیم كارهایي بكنیم كه هنوز در دنیا 

نو باشد، این در همة زمینه ها كاماًل امكان پذیر است.« 
 به همین دلیل در س��ند چش��م انداز جمهوري اسالمي ایران به »پیشرفت 
دانش پای��ه« یعني پیش��رفتي كه براس��اس تولید دانش مي باش��د تصریح 
شده اس��ت. از جمله ش��اخص هاي جمهوري اسالمي در س��ند چشم انداز، 
رسیدن به رتبه  اول علمي در منطقه است. این جهت گیري كالني است كه 
مقام معظم رهبري به عنوان سكاندار انقالب اسالمی، براي حركت كشور تا 
سال 1404 تبیین نموده اند و این مهم، توجه و تالش بسیاري را مي طلبد.

بنابراین با دانش باید بتوان تولید ثروت و با ثروت، تولید قدرت، در حوزه هاي 
مختل��ف نظامي و غیر نظام��ي نمود و این موضوع به می��زان زیادي تابع 
زیرس��اخت ها، ظرفیت ها و توانمندي هاي علم��ي، تكنولوژیكي و اقتصادي 
كش��ور است. دش��مني همچون آمریكا، كه تهاجم و مخالفت با ایران را در 
سر مي پروراند، بخش زیادي از جنگ و مقاومت خود را در صحنه هایي بكار 
مي گیرد كه ایران اس��المي، صاحب قدرت نش��ود به همین دلیل براي دور 
نمودن ایران از منابع تولید قدرت، تالش مي كند زمینه هاي دستیابي ایران 
ب��ه تولی��د علم و فناوري ناب را از بین ببرد. آن ه��ا در این راه از هیچ نوع 
خش��ونت و خباثتی فرو گذار نیستند و از همین رو ترور دانشمندان پیشرو و 

مؤثر ما را در دستور کار خود قرار داده اند.

دستاورد های مهم

اگر امروز كش��وري بتواند قدرت خود را در حوزه  فناوري لیزر، به اندازه اي 
توسعه دهد كه قادر باشد از زمین به واسطه ي لیزر با ماهواره ارتباط برقرار 
كند و در بستر لیزر »داده« منتقل نماید، در این صورت به حوزه هاي نویني 
از تولید علم دس��ت یافته اس��ت و امروز ایران اسالمي بحمداهلل در چنین 
حوزه هاي ورود پیدا كرده است. دستیابي به چنین تحولي به معناي انقالبي 
بزرگ در حوزه  صنعت در دنیا مي باش��د كه حوزه فناوري، اطالعات، امواج، 
جن��گ الكترونی��ك و ... را تحت تأثیر قرار مي دهد و برتري دش��من را در 
حوزه ي جنگ الكترونیك خنثي و بي ثمر مي س��ازد و بدین س��ان مي تواند 
ق��درت نظامي فوق العاده اي تولید نماید. این مثال از باب نمونه بود و گرنه 
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حوزه هاي بس��یار زیادي وجود دارد كه ورود به آن ها مي تواند موجب تولید 
فناوري و دانش هاي برتری س��از شود و رتبه و شاخص هاي علمي كشور را 
در سطح دنیا ارتقا بخشد. بنابراین دشمن عالقه دارد كه ایران اسالمي در 
چنین حوزه هایي وارد نشود یا رشد نكند، به همین دلیل با بهانه ها، اشكال 
و روش هاي مختلف س��عي مي كند مانع قدرتمند شدن ایران شود. از جمله 
این ابزارها و روش ها، كنترل مراكز و حوزه هایي اس��ت كه در زمینه  جذب 
دانشجو و مغزهاي متفكر كشورها در سطح بین الملل فعالیت مي كنند و در 

تشدید و ترغیب پدیده  »فرار مغزها« نقش به سزایي دارند. 

یک تهدید خوش خط و خال 

ما در اقدامی اش��تباه اس��امی دانشمندان هس��ته ای خود را برای دریافت 
گواهینام��ه »آی. اس.آی« در اختی��ار بیگانگان ق��رار می دهیم و منابع و 
مش��خصات ش��خصیت های علمی خود را آن هم در حوزه ای قدرت ساز و 
برتری دهنده برای کش��ور، وابسته به موسس��ه ی مذکور می کنیم! به بیان 
دیگ��ر، در حوزه  علمی جنگی جدی با دش��من داریم ک��ه ابزار آن، ظریف، 
از جن��س علم و با رویکردی دو گانه »زش��ت و زیبا« اس��ت. ظاهر زیبا و 
جذاب آن جنبه علمی بودن و باطن و جلوه ی زش��ت آن اسیر نمودن منابع 

و محققین علمی کشور است.
دشمن  با ایجاد تسهیالت ارتباطي و شبكه هاي اطالعاتي، به منظور جذب 
نخبگان ملي و نیروهاي متخصص كش��ور، تالش هاي جدي و گسترده اي 
را س��ازماندهي مي كن��د و در ای��ن راه از ضعف ه��ا و خأله��اي همچون 
» ارزیابي بومي منابع علمي كش��ورها« نیز به��ره مي گیرد. به عنوان مثال 
امروز به غلط در كش��ور ما و بس��یاري كش��ورهاي دیگر، مرسوم شده كه 
صاحب��ان مقاالت علمي كش��ور، براي دریافت تائیدی��ه و رتبه علمي، باید 
مقاله هاي خود را در » آي،اس،آي« به جاپ برس��انند! موسس��ه اطالعاتي

»Institute for Scientific Information«: در س��ال 1969 توس��ط 
یوجین گارفلید تأس��یس ش��د. بانك اطالعات ISI، ظاه��رًا مركزي براي 
فهرس��ت نمودن و پوش��ش دادن مجالت علمی منتش��ره در دنیا به منظور 
تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف است. عناوین مجالت ISI ثابت 
نیست. یك مجله ممكن است در یك زمان، از مجالت ISI محسوب شود، 
اما به دلیل كاهش بار علمي، بعدًا از این فهرس��ت كنار گذاش��ته شود. در 
حال حاضر بیش از 16000 مجله، در لیست ISI قرار دارند. هر ساله 2000 
مجلة جدید مورد ارزیابي قرار مي گیرد و حدود ده درصد آن ها به فهرس��ت 
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ISI اضافه مي ش��وند. هر مجله علمي قبل از انتخاب و فهرس��ت شدن در 
ISI، مراحل ارزیابي را پشت سر مي گذارد. متأسفانه در حال حاضر ارتقاي 
س��طح دانش علمي، پژوهشي و تحقیقاتي اس��اتید دانشگاه هاي كشورمان 
منوط به چاپ مقاالتي از آنان در نشریات تخصصي غربي است. این بدان 
معناست که تولید علم کشور را وابسته به صدور گواهینامه های این موسسه 
کرده ایم. متأسفانه در کشور ما بخشنامه شده که هر کس می خواهد مقاله  
علمی تولید کند، هر کس می خواهد دکتر بش��ود، هر کس می خواهد ارتقا 
علمی پی��دا کند، هرکس می خواهد  به مدارج علمی باال دس��ت یابد، باید 

مقاالت خود را در »آی. اس.آی« به چاپ برساند!
در واقع موسسه مذکور با پایش و رصدی که در حوزه منافع علمی کشورها 
ص��ورت می دهد ب��ه وضوح در جری��ان تولیدات ناب علمی کش��ورها قرار 
می گیرد، چیس��تی و چگونگی دس��تیابی به آن را ارزیابی می کند، نویسنده 
و محقق آن را شناس��ایی می کند و حتی المقدور جذب می کند. پدیده ای که 
از آن با عنوان »فرار مغز ها« یاد می ش��ود. اگر تولید دانش کش��وری مثل 
ایران در حوزه های برتری س��از باش��د، قطعًا آن را تحمل نک��رده و نه تنها 
چنی��ن مقاالتی را به چاپ نمی رس��اند، بلکه با ان��واع روش ها و اقدامات، 
با نویس��نده  آن برخورد حذفی می کند، ترور ش��هید ش��هریاری، شهید علی 
محمدی و شهید مصطفی احمدی روشن از سوی عوامل استکبار و موساد 
در این راس��تا قابل تأمل اس��ت. منظور از فرار مغزها »Brain Drain« در 
واقع، فرار س��رمایه هاي انساني است، سرمایه هایي كه با صرف هزینه هاي 
گزاف همچون علم، تخصص، تجربه، توان، س��المتي، قابلیت ها و نهایت، 
انضباط كه به وس��یله آموزش و بهداش��ت در نیروي كار ذخیره مي شود به 
دس��ت مي آید و موج��ب افزایش بهره وري آن در تولید مي ش��ود. بنابراین، 
منابع انساني مانند دانشمندان، مهندسان، متخصصان، نیروي كارآ و منابع 
س��ازماني و نهادي به عنوان س��رمایه هاي انس��اني تلقي مي شوند و فرار 
ای��ن نیروها به آن معناس��ت كه جامعه از عل��م، تخصص و مهارتهاي نفي 
آن��ان محروم مي مان��د. ارائه اینگونه مقاالت پژوهش��ی، علمی و کاربردی 
در حوزه های مختلف علوم پایه، علوم انس��انی و ... به نش��ریات مذکور و 
درج آن س��بب می ش��ود نام مولف یا محقق و گردآورنده در فهرس��ت این 
موسس��ه قرار گیرد. از س��ویی اگر مقاله ای به رغم برخورداری از محتوای 
غنی علمی و تخصصی مورد تائید دس��ت اندکاران این گروه نشریات قرار 
نگی��رد، صالحیت علمی و تخصصی این گروه از اس��اتید مورد تردید قرار 
می گیرد! به بیان دیگر، باید اذعان داشت براساس قوانین و آئین نامه های 
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مرتبط با ارتقای س��طح علمی اساتید دانش��گاه ها و نخبگان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، از یک طرف به راحتی مقاالت، نوش��ته ها و تراوشات 
ذهنی متفکران و نخبگان ایران اسالمی در اختیار غرب قرار می گیرد و از 
طرف دیگر صاحبان فکر و اندیش��ه برای اینکه در داخل کش��ور به سطوح 
علمی دس��ت پیدا کنند باید با چاپ مقاله ای تخصصی، حتمًا در فهرس��ت 
این موسس��ه قرار گیرند! امروز چه بس��ا مقاالت ارزش��مند در حوزه علوم 
اس��المی و تحلیل انقالب اسالمی توسط دانشمندان و اساتید ایرانی برای 
چاپ به مجالت خارجی س��پرده ش��ده است. اما به دلیل این که مقالة مورد 
نظر با سیاس��ت های گردانندگان نشریه هماهنگ نبوده، به چاپ نرسیده و 
نویس��ندة مقاله به این دلیل که در فهرس��ت قرار نگرفته، از کسب امتیاز و 
سطح ارتقای علمی و پزوهشی در داخل کشور محروم گردیده است. برخی 
صاحبنظ��ران معتقدن��د از چنین فرآیندی باید به عنوان»اس��تعمار نوین در 

عرصه ی علمی« نام برده شود.
اسامی چند تن از دانشمندان برجسته یا هسته ای جهان عرب را که  نقش 

موساد در ترور آن ها ثابت شده  عبارتند از:
1. یحیی امین المشد )دانشمند مصری(

2.  سمیره موسی )دانشمند هسته ای مصر( 
3. سمیر نجیب )دکتری فیزیک هسته ای(

4.  نبیل القلینی )دکترای فیزیک هسته ای(
5. نبیل احمد فلیفل)دانشمند هسته اي فلسطین(

6. دکتر مصطفی علی مشرفه )معروف به اینشتاین جهان عرب( 
7. دکتر جمال حمدان
8. دکتر سلوی حبیب

9. دکتر سعید سیدبدیر
10. دکتر رمال حسن رمال )   فیزیکدان لبنانی(

11. حسن کامل صباح )فیزیکدان لبنانی، معروف به ادیسون امت عرب( 
12. و...

وقتی کش��وری، دانشی تولید می کند، این تولید تبدیل به فناوری و فناوری 
نی��ز ثروت و ق��درت تولید می کند. کش��وری که به چنین ث��روت و قدرتی 
دس��ت می یابد، به دو گونه می تواند عمل کند؛ یا دس��تاوردهای علمی را 
در جهت منابع خود به کار می گیرد و باعث رفاه و آس��ایش مردم می ش��ود 
یا در راس��تای س��لب منابع دیگران عمل می کند، که در این صورت برای 
دیگران تولید تهدید می کند. با نگاهی به عملکرد دشمنان کشورمان به ویژه 
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آمریکا، مالحظه می ش��ود که محور و ذات تهدیدات این کشور، فناورانه و 
دانش پایه اس��ت. چنین ویژگی، دشمن را قادر می سازد که با بهره گیری از 
فناوری هایی همچون »س��نجش از راه دور«، جزئیات جغرافیا و تأسیسات 
زیربنایی کش��ورها را مراقبت و رص��د نماید و با ابزار فناوری در حوزه های 

هدف، نفوذ کند.

تهدید بزرِگ »آی.تی«

دشمن با سیاس��ت های تشویقی و ترغیبی اغواگرانه ای که در حوزه  توسعه  
»آی.تی« به وجود آورده، باعث ش��ده همه از توسعه  افراطی آن لذت ببرند. 
»آی.تِی« بی در و پیکری که تمام امورات کش��ور بدان وابسته شود و فاقد 
هر نوع اس��تحکام، امنیت، پایداری و خودکفایی در برابر تهدیدات باشد جز 
افزایش ضریب آس��یب پذیری در مواقع بحرانی نتیجه ای ندارد و در واقع 
خود از ابزار تهدید محس��وب می شود. همه از »آی. تی« لذت می برند چرا 
که قدرت و سرعت پردازش اطالعات را افزایش داده، مرزهای جغرافیایی 
را شکس��ته، فاصله های ارتباطی و اطالعات��ی را از بین برده و ...، این ها 
از جمله مزایای »آی.تی« اس��ت. ولی این پدی��ده، معایبی نیز دارد. »آی.

تی« پدیده ای چند وجهی یا حداقل دو وجهی اس��ت؛ وجه خدمات رس��انی 
و وجه تهدیدزایی. لذا در اس��تفاده 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 زیرساخت های کشور به آن، از ش��دت و ضعف و ابعاد متفاوتی 
برخوردار اس��ت. به عنوان مثال از جمل��ه مهمترین تهدیدات »آی.تی« در 
اروپا می توان از: س��رقت اطالعات، انتش��ار ویروس ه��ا، عملکرد هکرها، 
هرزنامه ها، خرابکاری ها ی نرم افزاری و سخت افزاری، حمالت سایبری با 

انگیزه های مالی، جاسوس افزارها، مهندسی اجتماعی و ... نام برد.

جنگ سایبری

ام��روزه در تهدیدات »آی.ت��ی« از مفهومی به نام جنگ س��ایبری نام برده 
می ش��ود که در واقع جلوه خشن »آی.تی« زیباروست. جلوه های زیبای»آی.

ت��ی« تمامی محص��والت و حوزه های خدمات الکترونیکی کش��ور از جمله؛ 
تلویزیون، اینترنت، رایانه، تلفن های ثابت و س��یار و سایر محصوالتی از این 
دست را در بر گرفته است. اما مصادیق چهرة کریه، خشن و زشت »آی.تی«، 
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جنگ سایبری است که سرقت اطالعات، اختالل در تولید و توزیع اطالعات، 
توق��ف عملیات، تخریب و تحریف اطالعات و ... از جمله تأثیرات مخرب آن 

می باشد و بعضًا دارای اثراتی حتی خطرناک تر از بمب اتم است.
 برای تفهیم جنگ س��ایبری ابتدا باید فضای سایبری و عناصر آن را ادراک 
نمود. سایبر )Cyber( پیشوندی برای اسامی متعدد و متنوعی است که همگی 
براس��اس گسترش روزافزون علوم رایانه پدید آمده اند. اغلب عناصر درگیر با 
اینترنت نیز با این پیش��وند قابل تش��ریح می باش��ند. اولین اصطالح در این 
وادیCyber Space می باش��د یا همان فضای س��ایبری است. استعاره ای 
برای تشریح سرزمین غیر فیزیکی تشکیل شده توسط سیستم های رایانه ای. 
گس��تره ی فضای س��ایبر نیز همچون فضای واقعی دارای عناصر و اشیای 
خاص خود است: فایل ها، پیغام های الکتریکی، عکس ها و ... این فضا دارای 
مدل های انتقالی و حمل و نقل نیز می باش��د، 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 ساخت های 
کشورها از راه دور مورد حمله و انهدام قرار می گیرد. و نوعی ابتکار جدید در 

تهدید و تهاجم محسوب می شود.
درهمی��ن رابطه »جوزف ن��ای« نظریه پرداز »قدرت نرم«، س��خنرانی ای با 
عنوان »قدرت نرم و دیپلماس��ی عمومی در قرن 21 ایراد کرده که در آن به 
حوزه ها و چارچوب های جدیدی از تهدیدات نرم علیه ایران اشاره کرده است.

جوزف نای تئوریس��ین جنگ نرم و دیپلماس��ی عمومی در تاریخ 20 ژوئن 
2010 در جلس��ه ی ش��ورای فرهنگ��ی انگلی��س با عنوان »ق��درت نرم و 
دیپلماس��ی عمومی در قرن 21« س��خنانی را ایراد کرده که در بخش��ی از 
آن به کاربردهای جنگ نرم علیه جمهوری اس��المی ایران پرداخته است. 
وی اظهار می دارد: »اس�تفاده ی نابجا از قدرت س�خت، نسل جوان ایران 
را ب�ه آغ�وش نظام باز می گرداند، باید با قدرت نرم منافع خود را در ایران 

دنبال کنیم«
بنابراین وقتی تهدیدات علیه جمهوری اس��المی ایران، علمی و دانش پایه 
اس��ت در این صورت ب��رای تحقق دفاع همه جانبه از انقالب اس��المی و 
دس��تاوردهای آن، تجهیزات و تسلیحات نظامی )هر چند در جاهایی ممکن 
اس��ت کاربرد داشته باشند ولی اساس��ًا برای مقابله با چنین تهدیدی( فاقد 
کارآیی اس��ت، چرا که وقتی تهاجم از جنس علم ب��ود، دفاع نیز باید دفاع 
علمی و فناورانه باشد تا اثربخش و کارآمد باشد. امروز، بسیج متخصصین، 
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بس��یج کارمندان، بس��یج دس��تگاه های اجرایی که در حوزه های مختلف، 
وظایفی برعهده دارند، نباید با بس��یج پایگاه های مقاومت خلط شوند. آن ها 
نباید همچون بسیج پایگاه ها، در پی سنگر زدن و ایست بازرسی و جلسات 
عادی بسیج باشند. هر کدام باید وظایف و تکالیف جداگانه ای داشته باشند 

کما این که دارند.

بسیج و پدافند غیرعامل

بسیج در شش محور تخصصی در ارتباط با موضوع پدافند غیرعامل فعالیت 
دارد:

تهدیدشناسی

اولین محور تخصصی کارکرد بس��یج، تهدیدشناس��ی، به ویژه در حوزه های 
تخصصی اس��ت. به عنوان مثال بس��یج در جهاد کش��اورزی باید گروهی 
از متخصصی��ن را به گونه ای س��ازماندهی کند ک��ه در ارتباط با تهدیدات 
بیولوژیک��ی، هر کس در کش��ور س��وال، ابهام یا اطالع��ات دقیق و به روز 
خواست، سراغ این گروه سازمان یافته بیایید، در سایر حوزه ها نیز به همین 

شکل باید عمل شود.
نگاه بس��یج به حوادث، رویدادها و پدیده ه��ا نباید نگاهی عادی و معمولی 
باشد. 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 شناس��ایی نش��ود نمی توان دفاع قابل قبول و موثری صورت 
داد. تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی در دستگاه و نیز نشست ها، 
همایش ه��ا و هم اندیش��ی های تخصص��ی و بهره گیری از ش��خصیت ها و 
نش��ریات علمی و ... می تواند به تحقق این موضوع کمک کند. رادارها و 
سنجه های بسیج باید همواره فعال و هر لحظه تمامی حوزه ها و موضوعات 

را تحت پوشش موثر قرار دهد.

مشاورة تخصصی

دومی��ن مح��ور تخصصی که بس��یج بای��د در آن ایفای نقش نمای��د ارائه  
مش��اوره های تخصصی پدافند غیرعامل اس��ت. مقام معظم رهبری فرمودند 
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در اجرای امورات اجرایی کش��ور صرفًا به شبکه ی اداری کشور اکتفا نکنید 
بلکه از شبکه ی بسیج نیز استفاده کنید. یعنی هر کس در هر پست و مقام و 
مسئولیتی که هست و به حسب تخصص، تجربه، تحصیالت، هوش و استعداد 
و ... ، به موضوعاتی و موارد قابل توجهی در حوزه  تخصصی خود برای مقابله 
با تهدیدات و کاهش آس��یب پذیری ها برخورد کرد باید بتواند آن را برای به 
نتیجه رس��اندن به بس��یج ارجاع دهد و لذا بس��یج به صورت شبکه ای پویا و 
فعال، باید تمامیت سازمان ها و وزارتخانه ها را از عملکرد تخصصی و خبرگی 
خود منتفع س��ازد و با شناس��ایی و جذب نخبگان و خبرگان علمی، شبکه ای 
از مشاوره های تخصصی و کارشناسی شده ارائه نماید و اول کسی باشد که 

تهدیدات دستگاه ها را به موقع شناسایی می کند.

آموزش

بس��یج بای��د در ارائ��ه و انجام آموزش ه��ای تخصص��ی در موضوعات و 
حوزه های مرتبط با هر دس��تگاه، س��رآمد و پیشتاز باشد. و این موضوع غیر 
از آموزش های نظامی اس��ت. این آموزش ها در حوزه هاي پدافند غیرعامل 
اس��ت. آموزش ه��اي پدافن��د غیرعام��ل مي تواند به ص��ورت آموزش هاي 
طول��ي كه به مقطع تحصیلي مي انجامد مثل كارشناس��ي ارش��د دكتري و 
ی��ا آموزش ه��اي عرضي در حین خدمت باش��د كه مي تواند با اس��تفاده از 
ظرفیت هاي بس��یج یا تربیت مربي و پرورش نیروي انس��اني مجرب، آحاد 
مردم را در این حوزه آموزش داد. از طرف دیگر مي توان به آموزش وظایف 
عدیده ایي كه كاركنان و بس��یج در طرح ه��اي پدافند غیرعامل بعهده دارد 
را آموزش داد. كه در واحدهاي نظامي به آن آموزش یگاني نیز مي گویند. 

فرهنگ سازي پدافند غیرعامل

در این محور با استفاده از ظرفیت هاي بسیج كه بیشتر شامل منابع انساني 
مؤمن)ب��ا انگی��زه(، انقالبي، متفكر، اجرایي و ... مي باش��د مي بایس��ت در 
محورهاي پدافند غیرعامل نسبت به فرهنگ سازي در جامعه و فضاي اداره 

اقدام كند این اقدامات شامل این موارد است:
1. تولید دانش اولیه پدافند غیرعامل

2. نشر و توسعه دانش پدافند غیرعامل
3. آموزش و انتقال به نسل هاي جدید

4. تبلیغ، و ارائه مفاهیم دفاعي پدافند غیرعامل
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5. تكرار و تبدیل این مفاهیم به معارف عملي جامعه
طبیعتًا در كار فرهنگي بایس��تي از ظرفیت ها ، قابلیت ها ظرافت ها و س��ایر 
نكات هنري با استفادة هوشمند انه از ابزارها و تكنیك هاي هنري و انتخاب 
مفاهیم مناس��ب با ذائقه جامعة هدف و مخاطب، تأثیرگذاري و بهره  مندي 
فرهنگ س��ازي را افزایش داد كه این در هنر مردان و زنان بس��یجي این 

سرزمین مي باشد.

مشاركت در مدیریت بحران هر حوزه

بس��یج و بسیجي مرد میدانهاي س��خت و بحراني است. در شرایط بحراني 
است كه توانا از ناتوان تشخیص داده مي شود و عیار واقعي انسان ها معلوم 
مي ش��ود لذا بسیج در شرایط بحراني ناشي از تهدیدات خارجي كه احتمال 
دارد كه بعضي عناصر آمادگي مدیریت بحران الزمه را نداش��ته باشند این 
نیروهاي س��ازماندهي شده و آموزش دیده و مانور كرده و آمادة بسیج است 
كه با داش��تن سازوكار فرماندهي در صحنه مي تواند به مدیریت بحراني هر 
حوزه حداكثر كمك و مس��اعدت را بنماید از این رو این آمادگي ها بایستي 

در بسیج ایجاد شود.

مانور و آمادگي

کسب آمادگی، محور بعدی اس��ت. بسیج، در هر دستگاهی باید از آمادگی 
الزم برای پاس��خ گویی و مقابله با تهدی��دات احتمالی در حوزه های مرتبط 

برخوردار باشد.
به عنوان مثال، در خصوص اقدامات پدافند غیرعامل در وزارت نیرو، موضوع 
برگ��زاری مانورهایی ب��ه منظور ایجاد آمادگی و شناس��ایی مواد آالینده و 
بیماری زای آب در دستور کار قرار گرفت و این که این وزارتخانه در حداقل 
زم��ان ممکن باید قادر به شناس��ایی عوامل بیماری زا و نیز خنثی س��ازی 
آن ها باشد. لذا برگزاری چنین مانورهایی که موجب افزایش ضریب آمادگی 
دس��تگاه ها می شود، از جمله وظایف بسیج اس��ت. یعنی از جمله مهمترین 
وظایف بسیج در وزارت نیرو، برگزاری مانورهای تخصصی به منظور ایجاد 

آمادگی های الزم برای کنترل، پاکسازی، تصفیه و توزیع آب سالم است.
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سازماند هی مضاعف نیروهاي بسیجي:

س��ازماندهی مضاعف نیروها به منظور اس��تمرار و تداوم خدمات در زمان 
بحران، محور بعدی فعالیت های بس��یج است که از سایر محورها مهمتر و 
حیاتی تر اس��ت. بدین معنا که به عنوان مثال اگر در یک ش��رایط بحرانی، 
برج مراقبت پرواز یکی از فرودگاه های کش��ور دچار حادثه ی شدیدی شود، 
)مث��ال کارکنان برج در اثر بمباران یا ... مجروح ش��وند ی��ا بنا به هر دلیل 
دیگری نتوانند خدماتی ارائه دهند( در این صورت بس��یج باید قادر باش��د 
برای کنترل فضای هوایی کش��ور، با سازماندهی نیرویی که از قبل تدارک 
دیده اس��ت، گروه های مناس��ب را به س��رعت، جایگزین نیروهای مصدوم 
و مج��روح نمای��د. به گونه ای که فضای هوایی کش��ور در هیچ ش��رایطی 
از کنت��رل خارج نش��ود. این موضوع، مصداق دیگ��ری از همان دفاع همه 

جانبه ای است که مدنظر مقام معظم رهبری است.

همکاری با حراست

کمک به حراست دستگاه ها در برقراري امنیت هر بخش در شرایط بحراني 
از دیگر محورهای فعالیت بس��یج در حوزه دفاع غیرعامل واز اساسی ترین 
وظایف بس��یج است که بیشتر به اداره  کشور در شرایط تهدید باز می گردد. 
بس��یج ظرفیت و نیرویي است تمام نشدني، بي بدیل و ارزشمند كه مي تواند 

مشكالت كشور را با روحیه بسیجي حل نماید.
 این محورها به عنوان مهم ترین کارکردهای بس��یج، بین س��ازمان پدافند 
غیرعامل و سازمان بسیج به توافق رسیده و توسط رئیس ستاد کل نیروهای 
مس��لح و رئیس کمیته ی پدافند غیرعامل کشور به تمامی دستگاه ها ابالغ 
ش��ده اس��ت. در واقع بس��یج با چنین مأموریتی )چه در اس��تان ها و چه در 
دستگاه ها و وزارتخانه ها( عضو شورای پدافند غیرعامل محسوب می شود.

بنابراین امروز ش��اهد دفاع تخصصی بسیج در حوزه  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 الیه های احتیاطی به یک میلیون 
نفر افزایش یابد. در این صورت از ده میلیون نفر نیروهای بسیجی کشور، نُه 
میلیون نفر بقیه باید در سایر حوزه ها دفاع کنند. امروز چرخش تهدیدات در 
حوزه های دیگر بسیار جدی است، لذا دفاع همه جانبه در تمامی عرصه ها 
و صحنه ها باید صورت بگیرد و بسیج، تنها نهادی است که چنین ماموریت 
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و رس��التی برعهده دارد. کلیه  نیروهای بس��یج اعم از فرماندهان یا س��ایر 
نیروها باید به این نوع دفاع، مسلط و مشرف باشند و با ابزار، ادبیات، فنون 

و تخصص های آن به خوبی آشنا باشند.
امروز نیروهای بس��یج دس��تگاه ها در مقطع کارشناس��ی ارشد در گرایش 
پدافند غیرعامل، مشغول تحصیل هستند که به صورت علمی و دقیق، قادر 

به ارائه  نظرات کارشناسی در حوزه های مربوطه می باشند.
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