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 نهادینه كردن فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه در ها رسانه توانمندی و نقش تبیین

 

 7شهریار آزادخواه 155، محمد علی خاكپور150علی اباذری 

  آموزش و پرورش محمودآباد -مازندران - مکانیک ارشد كارشناسی -2

  آموزش و پرورش محمودآباد -مازندران -امور تربیتی ارشد كارشناسی - 2 

 آموزش و پرورش محمودآباد                -مازندران -ارشد ادبیات فارسی كارشناسی - 7

Aliabazari2551@gmail.com 

 

 خالصه             

كاهش ، ارتقا پايداری كشور در ی جمعياين مقاله به بررسي تاثیرات و نقش رسانه ها 

طريق  حوادث طبیعي از يا حمله نظامي دشمن و ي ازشسیب پذيری ها و بحرانهای ناآ

مقاله حاضر با اشاره .حوزه پدافندغیرعامل مي پردازد  در ها رسانه توسط فرهنگ سازی

فناوری های ارتباطي و تاثیرگذاری رسانه ها بر نگرش و رفتارهای مخاطبان در  نقشبه 

بیان اهمیت و ضرورت  به ،پدافند غیرعاملابعاد گوناگون زندگي پرداخته و با معرفي 

ي،با اتخاذ سیاستهای خاص خود از جمله آموزش و وظیفه ای مل ی به منزله بکارگیری آن

هر چه سريعتر فرهنگ پدافند غیرعامل  موجب تحقق  ،در جامعه تقويت سرمايۀ اجتماعي

 . از اين رو در پژوهش حاضر، سعي شده است نخست، نقش و تأثیر رسانهشوندجامعه  در

دم نسبت به اهمیت مسئولین و مر اصول و ضوابط پدافندغیرعامل و باورفرهنگ سازی  در

 زيرساخت ها و تاسیسات حیاتي و حساس كشور و ضرورت تکنیکهای پدافندغیرعامل در

مورد بررسي قرار جامعه در  رسانه ها با پدافند غیرعاملمیان رابطه و سپس  شود مشخص

  وعملکرد هرچه بهتر  مي توانند در راستای ارتقا  ها رسانهاقداماتي كه  گیرد. بعد از آن

تعادل و پايداری  و سیب پذيری های كشورآ در جهت كاهشفرهنگ سازی  كردن نهادينه

 .ارائه مي گردد ي،شرايط بحران كشور در

 

                                                           
 محمودآبادكارمند آموزش و پرورش  -فنیمدرس دانشکده  1
 محمودآبادكارمند آموزش و پرورش  1
 محمودآبادكارمند آموزش و پرورش  7
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 توسعه، بحران، جمعي های رسانه، رسانه ،عامل  غیر كلمات كلیدی: پدافند

 

  مقدمه .11

  

 تضعیف در كه همانگونه ها رسانه. است برجسته بحرانها گسترش و سازی هموار، آگاهي در ها رسانه نقش

 عصر را امروز عصر. باشند داشته بسزايي سهم نیز آن تحکیم و ايجاد در توانند مي، موثرند امنیتي های پايه

 دوش بر رسانياطالع رسالت بزرگترين، جهان مسائل همه مورد در گمانبي، نامند مي ارتباطات سلطه

 معاصر انسان هويت، سیاسي و فرهنگي، جغرافیايي مرزهای هاباگسترشرسانه امروزه. است جمعي هایرسانه

. گذاشت نام شده ایرسانه هويت را مدرن انسان هويت توانمي كه طوری به، اندداده قرار تاثیرتحت نیز را

 تحوالت در آنها از است شده سبب بشری زندگي مختلف های بخش در جمعي ارتباط نوين وسايل نقش افزايش

 یانب به. گردد برجسته بحرانها گسترش و هموارسازی، آگاهي در ها رسانه نقش و شود استفاده مورد گوناگون

 همس نیز آن تحکیم و ايجاد در توانند مي، موثرند امنیتي های پايه تضعیف در كه گونه همان ها رسانه، ديگر

 حاظل به چه و افزاریسخت لحاظ به چه، ملّي وفاق تحکیم و حفظ در هارسانه منظر اين از.باشند داشته بسزايي

 شدان سطح ارتقای و شهروندان پويايي و رقابت، مشاركت افزايش، جامعه انتخاب توان بردن باال و افزارینرم

  .بماند پايدار ملّي امنیت، نهايت در و مّلـي وفاق تا، رسانند مدد يکپارچگي و تمايز يا و وحدت برقراری در

. ودش مي افزوده آنها تعدد و تنوع بر روز به روز و بشرند زندگي ناپذير جدايي جز خود انواع تمامي در ها بحران

 نقش آن در جمعي های رسانه كه هايي عرصه از يکي و دارند جامعه در ناپذيری انکار نقش جمعي های رسانه

 های جنبه. كنند مي ايفا بحران مديريت و ها بحران در ها رسانه كه است نقشي داشته زياد بسیار اهمیت و

 جديدترين وقوع در حال های بحران زمینه در توانند مي ها رسانه. است مهم بسیار نقش اين منفي و مثبت

 .بگذارند است افتاده اتفاق كه وقايعي به مربوط اخبار آخرين جريان در را مردم و بدهند مردم به را اطالعات

 ها رسانه. سازند مي آگاه گذرد مي آنجا در آنچه از را ما و برند مي زده بحران مناطق درون به را ما ها رسانه

 اهمفر را مردم بیشتر وحشت و ترس موجبات برعکس يا و تشويق مثبت اقدامات دادن انجام به را مردم قادرند

 مانند. دهند مي رخ ما اطراف در لحظه هر در بیشماری حوادث Real World واقعي دنیای در جهان.كنند

 انتخاباتي رقابتهای، خشونت، جنگ) انسان دخالت از ناشي حوادث...(، و صاعقه، زلزله، سیل) طبیعي حوادث

 هم هارسانه،كنوني اطالعات دنیای در، بنابراين. فرهنگي و اجتماعي، اقتصادی رويدادهای همچنین و...( و

 تدبیركننده و تحديد توانندمي هم و باشند مختلف سطوح در هابحران از بسیاری منشأ و منبع توانندمي

 مهمّ  نقش از خبری هایكمیسیون و هاروزنامه، ایماهواره خبری هایشبکه افزون روز افزايش. باشند هابحران

 دسترسي امکان نوين های رسانه میان دراين( 1313پناهي،) .دارد حکايت «رسانياطالع» در جمعي هایرسانه

 و انباشت آوری جمع وهمچنین. اند داده افزايش ديوانساالران و سیاستمداران شهروندان برای را اطالعات به
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 دريافت به  ها رسانه. اند برده بین از را مکاني و زماني های محدوديت و اند بخشیده سرعت را اطالعات توزيع

 و عاتاطال بسط و قبض امکان ها رسانه. باشند داشته آن بر بیشتری كنترل اند داده امکان اطالعات كنندگان

 در هارسانه نقش رواين از. اند كرده فراهم فرستنده برای را اطالعات گیرنده و فرستنده میان تعامل امکان

 میان يحت و جامعه مفاهمه قدرت و فرهنگ رفتن باال در بطوريکه، است كننده تعیین بسیار رسانياطالع مقوله

 نمايد.مي ايفا را نقش بیشترين، مختلف جوامع

 

    جامعه در آن اهمیت و پیدايش، غیرعامل پدافند  .12

 

هدف تقلیل خسارات مالي و صدمات جاني وارده بر غیر نظامیان در  پدافند غیرعامل، دفاع غیرنظامي با

تش سوزی و خشکسالي است و رسانه ها جنگ يا در اثر حوادث طبیعي نظیر سیل، زلزله، توفان، آتشفشان، آ

به بیان ساده تر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتي .مي توانند بهترين عملکرد را در اين زمینه داشته باشند

است كه موجب كاهش آسیب پذيری نیروی انساني، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شريان های 

پدافند  .انه و مخرب دشمن، حوادث طبیعي يا انسان ساز مي شودحیاتي يک كشور در مقابل عملیات خصم

غیرعامل در مواقع تهديد و حوادث باعث زنده ماندن و حفظ نیروی انساني مي شود كه با ارزش ترين سرمايه 

اين روش همچنین موجب صرفه جويي كالن اقتصادی در  .و موجوديت ملي هر جامعه ای محسوب مي شود

جهیزات و تسلیحات بسیارگران قیمت نظامي وغیر نظامي شده،مراكزحیاتي و حساس حفظ زيرساخت ها، ت

اقتصادی ، سیاسي ، نظامي، ارتباطي و مراكز عمده علمي و فرهنگي را در برابر حمالت دشمن حفظ و ادامه 

ء اقدامات دفاع غیرعامل باعث ارتقا .(1311پورجعفری،فعالیت در شرايط بحران و جنگ را ممکن مي كند)

سطح روحیه عمومي شده و هزينه های قابل توّجهي به دشمن تحمیل مي كند و هزينه های كمتری نسبت به 

با توجه به شرايط خاص ايران و نیز قرارگیری در معرض انواع بحران ها و سوانح طبیعي ،  .دفاع عامل دارد

 گرچه بسیار حائز اهمیت استبحران و مديريت مناسب در زمان وقوع بحران  ضرورت ايجاد آمادگي پیش از

 سابقه ولي است، متنوع و متعدد قديمي، بسیار ما كشور در طبیعي غیر و طبیعي رخدادهای و حوادث وقوع

 نبی از و حريق و زلزله سیل، مانند طبیعي سوانح وقوع. نیست طوالني چندان ايران در غیرعامل دفاع اجرای

 مورد جدی بطور مبحث اين كه داده نشان حیاتي های شريان بعضا و زيربنايي و حساس مراكز از بسیاری رفتن

پدافند غیرعامل بطور كلي شامل مباحثي نظیر استتار، اختفاء، پوشش، فريب، تفرقه  ..است نگرفته قرار توجه

گستره پدافند غیرعامل شامل  .(1313مهرجوان،و پراكندگي، استحکامات و سازه های امن و اعالم خبر است)

محورهای های كالن و تأثیرگذار در كشور است كه مهمترين آنها شامل حوزه های عمراني ) زيربنائي(، حمل و 

http://paydarymelli.ir/fa/news/12017/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

نقل و ارتباطات، دارو، غذا، ّآب و بازيابي نیروی انساني،انرژی،رسانه ها و تبلیغات رواني،مخابرات،صنايع، مالي 

موضوع پدافند غیر عامل در جهان از قدمتي به اندازه  .و حوزه دفاعي استو اقتصادی، ديپلماسي و امنیت 

اقدامات  زير.در طول تاريخ همیشه جزء مهمي از زندگي بشر بوده است تاريخ زندگي انسان برخورداراست. و

( اما چگونگي دفاع به 1311درخشاني،) دفاعي انسان سبب دفع يا كاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان میشود.

وامل و شرايط مختلفي بستگي دارد و انسانها در دوران حیات خود سعي كرده اند تا با استفاده از عقل و ع

تدبیر و اراده خود بهترين راه دفاع را در وضعیت های متفاوت ، در مقابل تهاجم دشمنانشان انتخاب و آن را به 

تجهیزات جنگي صورت نگرفته  ه از سالح ودر اين ارتباط اقدامات دفاعي انسان همیشه با استفاد.كار بندند

است ؛ بلکه در موارد زيادی انسان برای دفاع ، شیوه هايي را به كار برده كه سالح و تجهیزات جنگي در آن 

انسان های اولیه از مامن های طبیعي مثل غارها و پوشش درختان . پدافند غیر عامل نقشي نداشته است

مدن های اولیه استفاده از برج و بارو و خندق و دروازههای محکم متداول با شکل گیری ت.استفاده مي كردند

برای مثال ، در جنگ خندق وقتي مسلمانان به فرماندهي رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله به .شد

ر دپیشنهاد سلمان فارسي در اطراف مدينه ،خندقي حفر كردند تا دشمنان اسالم نتوانند از آن عبور نمايند ، 

در خالل جنگ های ناحیه ای و بعد از جنگ جهاني .واقع از شیوه ی دفاعي پدافند غیرعامل استفاده كرده اند

اول و دوم ، با پیشرفت سالح ها و تهديدات ، پدافند غیر عامل نیز شکل تازه ای به خود گرفت مانند كشورهای 

از چه زماني در ايران مطرح  پدافندغیرعامل.شمالي كانادا ،سوئیس،يوگسالوی،كره ،آلمان ، شوروی، آمريکا 

شده است؟ گرچه وقوع حوادث و رخدادهای طبیعي و غیر طبیعي در كشور ما بسیار قديمي، متعدد و متنوع 

وقوع سوانح طبیعي مانند سیل، زلزله  .غیرعامل در ايران چندان طوالني نیست است، ولي سابقه اجرای دفاع

از مراكز حساس و زيربنايي و بعضا شريان های حیاتي نشان داده كه اين مبحث  و حريق و از بین رفتن بسیاری

 (1312بصیريان،) .بطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است

 

 زندگي مردم در جوامع امروزی و بر افکار و  تاثیر آن رسانه  .13
 

اطات ارتب یبرقرار یبرا یهر ابزار ياو  یامرساندنِ پ یرساندن و در اصطالح، به معنا یرسانه در لغت به معنا

 يو،ها، مجالت، رادچون روزنامه ييهاساده، شامل رسانه يفتعر ينبا شعاعِ عمل متفاوت است. مصداق ا

اشاره و  يما،گفتار، نوشتار، ا»را كه معتقد بود  یوانسول يفتعر اگراما  شود،يو... م ينترنتماهواره، ا يزيون،تلو

 يدصورت با يندر ا يريم،( بپذ1313، سولیوان) «گنجاند يارتباط یهارسانه یزمرهدر  توانيرا م یزیهرچ

ترده و گس یراتتأث يجمعارتباط وسايلاز رسانه باشند. یبارز يقمصاد تواننديم یزن هایهمساجد و اعالم؛گفت

ها عصری زندگي میکنیم كه رسانه ها نقش مهمي در زندگي ما ايفا مي كنند، رسانه بر افراد دارند.ما در یقيعم
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اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعي، در دوران كنوني بخشي جدايي ناپذير از زندگي مردم شده

ا ی حیاتش بكنند. نسل كنوني جامعه از ابتداها استفاده ميسیاسي، اقتصادی و آموزشي و سرگرمي رسانه

ها و شود و در دنیای اطالعاتي و ارتباطي امروز، اين نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزشها بزرگ ميرسانه

كند. به عبارتي در دوران معاصر كه به عصر ها دريافت ميهنجارهای جامعه خود و ديگر جوامع را از رسانه

ها ها از طريق رسانهاز جامعه پذيری نسل اطالعات و جامعه اطالعاتي و ارتباطي معروف است، بخش عظیمي

ها انجام مي شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جايي است كه برخي از نظريه پردازان ارتباطي بر اين باورند كه رسانه

كنند و اگر چگونه فکر كردن را به ما ياد ندهند، اينکه به چه چیزی اولويت ذهني و حتي رفتاری ما را تعیین مي

 آموزند.را به ما مي فکر كنیم

 

 
 : نمودار استفاده مردم از رسانه ها برحسب درصد1شکل

 

رسانه ها در كنار نهادهای ديگری كه طرز تفکّر جامعه را مي سازند، نقش عمده ای ايفا مي كنند. بررسي های 

قدرتي هستند روانشناسي اجتماعي در زمینه نقش و قدرت رسانه ها نشان مي دهد كه رسانه ها دارای چنان 

كه مي توانند نسلي تازه در تاريخ انسان پديد آورند ؛ نسلي كه با نسل های پیشین از جهت؛ فرهنگ، ارزش 

ها مردم ساختارها و ای هستند كه توسط آنها ابزار عمدهها، هنجارها و آرمان ها، بسیار متفاوت است. رسانه

ها سامان آفريني خود را بر اساس آنای نقشبه گونهكنند و افراد حوادث جامعه را شناسايي و تفسیر مي

اينک در  .(1315بخشند كه در تعارض اساسي با رفتار مورد انتظار ديگر افراد جامعه قرار نگیرد. )طلوعي، مي

رو هستیم كه صاحبان فناوری و دانش به وسیله قدرت عظیم ای شده روبهعصر اطالعات با جهاني رسانه

های قوی و ملي كشورهای دهند و هويتانساني تسلط مي -يهای خويش را به جهانو ارزشای، فرهنگ رسانه

كشانند. اين مساله بويژه برای كشوری مثل ما كه صاحب تمدن و فرهنگ و انديشه در ديگر را به چالش مي

؟ ای چه بايد كردهای رسانهتر است. پرسش اساسي اين است كه در برابر اين غولتر و جدیتاريخ بوده، حیاتي

چگونه بايد از اين زندان هويتي رهايي يافت؟ يکي از عواملي كه گیدنز در بحث هويت شخصي بر آن تأكید مي 
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ها در ارتقای امنیت ملي استفاده از رسانه ها برای تضعیف دشمن و بهره ورزد رسانه ها هستند. نقش رسانه

رسانه ای مطبوعات خبرگزاريها راديو تلويزيون اينترنت جنگ  Media War گیری از توان وظرفیت آنها اعم از

ای اجتماعي، از و اصول تبلیغات( به منظور دفاع از منافع ملي است. همبستگي و وفاق مّلي به عنوان پديده

ها ( در مجموع، كار رسانه1311،كوايل )مک .لوازم و نتايج قطعي و حتمي توسعه همه جانبه و امنیت ملّي است

افزاری و باال بردن توان انتخاب جامعه، افزاری و چه به لحاظ نرمتحکیم وفاق مّلي، چه به لحاظ سخت در حفظ و

افزايش مشاركت، رقابت و پويايي شهروندان، دروني و نهادی كردن نظام ارزشي و باورهای اعتقادی و معرفي 

د ها بايد بتواننت. در حقیقت رسانههای فرهنگي و اجتماعي اسها و چندگانگيساز و كارهای حل و فصل تعارض

به برقراری و استحکام رابطه میان تنوع و وحدت و يا تمايز و يکپارچگي مدد رسانند، تا وفاق ملّـي و در نهايت، 

توان در جهت ارتقای سطح دانش، نگرش و ها ميپايدار بماند. بنابراين، به ياری همین رسانه« امنیت مّلي»

ناسي و باز تولید ارزشها و باورهای عمیق و استوار جامعه و نهادی كردن آنها، گامي جدی رفتار اجتماعي و بازش

تواند موجبات توسعه نیافتگي فرهنگي، از هم گسیختگي های كارآمد، ميبرداشت حال فقدان يا ضعف رسانه

به دلیل وجود برخي بطوريکه در جامعه ما  .توسعه اجتماعي و در نهايت توسعه نیافتگي سیاسي را فراهم سازد

های اجتماعي، تاريخي، مذهبي، قومي و زباني، و نیز شتاب رشد شهرنشیني و پیدايش جامعه نو و چند پارگي

تحركهای جمعیتي طبقاتي، صنفي، سیاسي و فرهنگ گسترده كه برآمده از انقالب اسالمي و افزايش مشاركت 

رسانه های موثر و قوی در  يابد. بدين ترتیبي ميو رقابت گروههای اجتماعي است اين موضوع اهمیت مضاعف

هر جامعه ای بي شک موجب شکل دهي و يکسان سازی آرا و افکار عمومي مي شوند به همین دلیل است كه 

نظامیان، مشاوران سیاسي و ديگر بازی گردانان پشت صحنه غرب ، به افکار عمومي ، رسانه ها ، اطالعات و 

باز به همین دلیل است كه امروزه صحنه افکار  .قاصد استعماری خود روی مي آورندارتباطات برای رسیدن به م

عمومي به صحنه جنگ رسانه ها تبديل شده كه در آن بر سر عقايد، آرا و محصوالت، مبارزه و رقابت شديدی 

ی د و برنامه هاجريان دارد؛ مبارزه ای كه در آن، كسي امتیاز مي گیرد يا برنده مي شود كه بتواند برتری عقاي

خود را در اين بخش محوری جديد جامعه در اختیار گیرد؛ بنابراين، جای تعجب نیست كه مسئوالن رده های 

سیاسي، اقتصادی و نظامي غرب مي كوشند تا تسلط همه جانبه بر رسانه های تصويری،صوتي و نوشتاری را به 

  .دست آورند

 

 غیرعامل پدافند كردن در نهادينه ها)رسانه های جمعي( رسانه نقش .14
 

مسايل  در جامعه افراد سازی آگاه در بديلي بي نقش نوين های فناوری گستره به توجه با امروز ها رسانه

 استفاده خود نظريات و افکار ترويج و تبلیغ برای ها رسانه از ها دولت و افراد،جريانات.كنند مي ايفا مختلف
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 و مردم به آگاهي كشند؛با دوش بر را بزرگي رسالت توانند مي ها رسانه كه اين مهم نکته حال.كنند مي

 با عمرش از سال 33 گذشت با ايران اسالمي جمهوری.عکس بر االسف مع و ... و هنگام رساني به اطالع

 كنار را خود اصلي رسالت تنها نه متاسفانه كه هايي است،رسانه رو به رو ای رسانه تهاجمات شديدترين

 غرب در خصوصا هراسي اسالم و هراسي درايران سعي ای رسانه ترفندهای از موجي با بلکه اند گذارده

 ها رسانه از ديگر برخي كه آن بعد نکته.زنند دامن مي مغرضانه امر اين به سانسور و پردازی دروغ با و دارند

 برای را خود توان تمام شوند مي منطقه حمايت در ها آن ايادی توسط ديگر برخي و استکبار توسط كه

 غربي،دين زندگي سبک رواج از.اند گرفته كار به كشورمان فرهنگي استحاله و ای رسانه تهاجم

 و گری افراطي و نوظهور عرفانهای تبلیغ تا گرفته اجتماعي حوزه در خانواده جايگاه كردن زدايي،سست

 رسانه ترفندهای و نمايي سیاه با ديني حکومت دادن نشان ناكارآمد و مذهبي مسايل در افکني اختالف

 بر عالوه كه هايي كنید؛شبکه اضافه نیز را اجتماعي های بصری،شبکه سمعي های رسانه اين به حال.ای

 به آن فروش و اطالعاتي های بانک روی بر آن و ذخیره كاربران اطالعات سرقت ضمن سازی قدرت موج

 بغرنج هنگام آن شرايط.است شده تبديل نیز روز اخبار به افراد دسترسي برای منبعي به ها متاسفانه دولت

 اطالع در اصلي های رسانه اگر ناكرده خدای بحران يک يا فاجعه يک وقوع صورت در كه شد خواهد تر

 بايد چه حال.دستگیرند به را كار عنان كه بود خواهند اجتماعي های رسانه اين كنند عمل منفعل رساني

مهاج  های رسانه و داخلي های رسانه عُدِه و عده بین مقايسه و موجود شرايط به توجه با رسد مي نظر كرد؟به

نخبه  نیروهای تربیت و كارآمد،جذب و روز به صحیح،آموزش گزاری هدف يک با بايستي ندارد وجود متوازني

 های نشست برگزاری رساني، اطالع در نوين های شیوه و ها قالب از استفاده رسانه، حوزه در كارشناس و

 حوزه در خصوصا مسايل به سطحي نگاه از پرهیز و مسئولین و رسانه حوزه نظران صاحب با مشترک

 و حساس حوزه اين در سازی مصونیت باشد مي كشورمان فردای و امروز های اولويت از پدافندغیرعامل،كه

شده و در مقابل از ديگر سو پدافند غیر عامل خود به خود باعث افزايش روحیه عمومي .پذيرد مه مصورت

با توجه به  .هزينه های زيادی به دشمن تحمیل مي كند بنابراين هزينه های كمتری نسبت به دفاع عامل دارد

شرايط خاص ايران و نیز قرارگیری در معرض انواع بحران ها و سوانح طبیعي ضرورت ايجاد آمادگي پیش از 

گرچه وقوع حوادث و رخدادهای  .اهمیت است بحران و مديريت مناسب در زمان وقوع بحران ضروری و با

طبیعي و غیر طبیعي در ايران از ديگر هنگام وجود داشته است ولي سابقه اجرای دفاع غیر عامل در كشور 

واضح و مبرهن است در اين ارتباط رسانه های ارتباط جمعي در هر كشوری  .عزيزمان چندان طوالني نیست

ژه نظامیان و سیاسیون آنها به رسانه ها همین سبب غربي ها و بوي موجب بسیج افکار عمومي مي شود به

برای رسیدن به مقاصد استعماری خود روی مي آورند و نیز به همین دلیل صحنه افکار عمومي به صحنه 
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رقابت و چه بسا جنگ رسانه ها تبديل شده است؛ مبارزه ای كه برنده آن برتری عقايد و برنامه های خود را 

بخش محوری جديد جامعه در اختیار گیرد؛ بنابراين، جای تعجب نیست كه مسووالن رده های در اين 

سیاسي، اقتصادی و نظامي غرب مي كوشند تا تسلط همه جانبه بر رسانه های تصويری، صوتي و نوشتاری را 

  .به دست آورند

 عامل  غیر پدافند عرصه در ايران های رسانه توانمندی

 ياطالع رسان يگاههایها و پا یخبرگزار یما،مطبوعات،را شامل صدا و س يرانا يع رساناطال یرسانه ها اگر

و  يرسانه ها متاسفانه آگاه ينكه ا یماذعان كن يدبا یمشده اند بدان یراه انداز یراخ یسال ها يكه ط یمتعدد

 انتظار اقدامات اثر يدشا یلدل ین. به همدعامل نداشته و هنوز هم ندارن یربه مباحث پدافند غ يتسلط چندان

اشد نب یتبه واقع يکشود چندان نزد يعامل مطرح م یربحث پدافند غ یکهاز آنها در مواقع لزوم و زمان يبخش

مبود ك ي،باشد. فقر مال يم يراندر ا یرعاملپدافند غ̍ بودن موضوع  يدواضح است كه جد یزامر ن ينالبته علت ا

رسانه ها كه  ينمورد عالقه صاحبان ا یوزه، پرداختن به حوزه هاح ينرسانه ها در ا يدهآموزش د یروهاین

 يیتو حاكم يرسالت مل يکتوان به فقدان  يم یندر حوزه اقتصاد است و همچن يا یاستدر حوزه س يامعموال 

اشاره  ینهزم اينآماده شدن در  یاز آنها برا يو آموزش يمال یها يتدر رسانه ها و حما يشهاند ينطرح ا یبرا

ت كه اس يهر تشکل ياسازمان، نهاد و  یلشد، تشک يانجام م يدها با يناز ا یشپ يدكه شا ياقدام ينكرد. بهتر

 شده ، آموزش ينشرسانه ها)در سراسر كشور( گز یرانو سردب یرانخبرنگاران و دب يناز نخبه تر يدر آن جمع

اسم  هر ياو   یسازمان پدافند رسانه ا نام آن را بتوان دي.شا یرندو بطور مدام آنها را بکار گ ینندالزم را بب یها

ست ا ينهمستلزم وقت و هز يدوره ها و تشکل یندر چن ياشخاص ینحضور چن ينکهگذاشت . با توجه به ا يگرد

 هلمشغ يبه نوع يكه امروزه در رسانه ها مشغول كارند همگ یرانيو سردب یرانخبرنگاران و دب يگرد یو از سو

 يبا هماهنگ يدبا ینشود.همچن يشیدهحوزه اند يندر ا یزشيانگ یها یسممکان يدخود را دارند، لذا با یها

شده  ينتدو یافراد بتوانند در هر زمان كه برنامه ها ينرسانه ها ا ينعامل با مسووالن ا یرسازمان پدافند غ

وض ع يگربا خبرنگاران د يدافراد نبا يناند و يابحضور  یاتيو عمل یبازآموز یكند در دوره ها يجابآنان ا یبرا

ست ا یرعاملپدافند غ یازمنددر كشور كه ن یدر صورت بروز مساله ا يسازمان ینچن یلشوند. بدون شک تشک

مورد هجوم قرار گرفته و عمل  يارتباط یابزارها يگرماهواره ها و د ينترنت،ا يقكه از طر يو البته در زمان كنون

 یتاهم ، ينكند بنابرا یریتومان خسارت به كشور جلوگ یلیاردهاتواند از بار آمدن م يبه موقع و متناسب آن م

انجام  ياساس یو كارها یگذار يهاز روزنامه نگاران سرما يارزش را دارد كه نسبت به تعداد خاص ينموضوع ا

هر هفته  يستبا ميآن  یرسد اعضا يگروه،به نظر م ينا یالزم برا یتشکل چه پس از آموزش ها ينشود. ا

 یریبهره گ یعامل و راهها یرخود را به موضوعات مرتبط با پدافند غ یخبر یاز مطالعات و پژوهش ها يبخش

ند توا يم يروش ینكشور اختصاص دهند. تداوم چن يبوم يلبا توجه به مسا ینهزم يندر ا یاروز دن یاز روش ها
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گروه  ينها هر روز آگاه تر و توانمند تر سازد. افراد اروش زا یریآموزش و بهره گ ینهتعداد اندک را در زم ينا

 تيیاعامل را عمل یرنظام و اهداف سازمان پدافند غ يكشور اهداف عال يبتوانند ضمن شناخت افکار عموم يدبا

با وجود برخي فعالیت های یرند.گ یشخود در پ یمختلف را در رسانه ها یتحقق آنها روش ها یكرده و برا

هنوز رسانه های اطالع رساني كشورمان اعم از صدا و سیما، مطبوعات، خبرگزاری ها و پايگاههای مفید و موثر 

اطالع رساني آگاهي و تسلط چنداني به مباحث پدافند غیر عامل ندارند به همین دلیل تاثیر گذاری آنها بويژه 

تشکیل نهادهای قوی در  در اين ارتباط الزم است اصحاب رسانه ضمن .در مواقع لزوم و حساس اندک است

قالب های مختلف همچون صنفي و استفاده از افراد صاحب نظر و نخبه آموزش های الزم را به خبرنگاران داده 

و با هم افزايي و هم پوشاني رسانه ای در قالب سازمان پدافند رسانه ای و يا نظاير آن فعالیت های موثرتری 

اماتي از اين دست زماني بیشتر است كه هماهنگي سازمان پدافند پرواضح است تاثیرگذاری اقد .انجام دهند

غیر عامل و ارباب رسانه، اين افراد برنامه های تدوين شده را در دوره های بازآموزی و عملیاتي مرور كرده و 

ش كشور ما به داليل مختلف كه به بخشي از آنها اشاره شد بی .اين افراد نبايد با خبرنگاران ديگر عوض شوند

از پیش نیازمند پدافند غیرعامل است و در اين عصر كه از طريق ماهواره و ديگر ابزارهای ارتباطي مورد هجوم 

هستیم، هر گونه پدافند و اقدام موثری از بروز خسارات سنگین به كشور جلوگیری خواهد كرد لذا جا دارد كه 

پرواضح است اين  .موثرتری انجام شود نسبت به سرمايه گذاری و آموزش خبرنگاران اقدامات و گام های

اقدامات باعث خواهد شد خبرنگاران هرچه بیشتر از افکار عمومي كشور شناخت بهتری حاصل كنند و با 

عملیاتي كردن اهداف عالي نظام و اهداف سازمان پدافند غیر عامل برای تحقق آنها روش های مختلف را در 

بديهي است سازمان پدافند رسانه ای مي تواند به دلیل  .(1311موحد،) رسانه های خود در پیش گیرند

گستردگي نفوذ خود بین مردم و افکار عمومي به عنوان مکمل سازمان پدافند غیر عامل در موضوع مهم 

مهندسي افکار عمومي نه تنها رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد بلکه دامنه نفوذ و تاثیر رسانه های 

اكنون شبکه های مختلف  .بويژه در مواقع حساس كاهش و يا حتي كم اثر و بي اثر كند خارجي و معاند را

ماهواره ای جدای از شیطنت ها و جوسازی های خبری، با برنامه های تفريحي و سرگرم كننده در درازمدت 

در  .وندباعث يکسان سازی سلیقه اقشار مختلف جامعه و ايجاد شکاف های جديد طبقاتي و تعمیق آنها مي ش

همین ارتباط سازمان پدافند رسانه ای و اعضای آموزش ديده و با انگیزه آن مي توانند با تشکیل نشست های 

هم انديشي راههای مقابله با اين هجوم را بررسي و جلو استحاله فرهنگي بايستد و بطور قطع تحقق و اثربخشي 

  .موزش، تدبیر، هم افزايي و هم پوشاني رسانه هاستاين اقدامات عالوه بر تعامل سازمانهای ذيربط نیازمند آ
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كه  است يهر تشکل ياسازمان، نهاد و  یلشد، تشک يانجام م يدها با يناز ا یشپ يدكه شا ياقدام ينبهتر

 شده ، آموزش ينشرسانه ها)در سراسر كشور( گز یرانو سردب یرانخبرنگاران و دب يناز نخبه تر يدر آن جمع

اسم  هر ياو   یسازمان پدافند رسانه ا نام آن را بتوان يد.شا یرندو بطور مدام آنها را بکار گ ینندالزم را بب یها

گذاشت .سازمان پدافند رسانه ای مي تواند به دلیل گستردگي نفوذ خود بین مردم و افکار عمومي به  يگرد

سازمان پدافند غیر عامل تلقي شود ، مکملي كه نقش آن شايد قابل مقايسه با بسیاری از بخش  عنوان مکمل

های ديگر نباشد زيرا اگر چنین افرادی بتوانند افکار عمومي را آماده پذيرش موضوعي كنند بسیاری از اقدامات 

تشنج و هدايت افکار عمومي و اين سازمان مي تواند با آرام كردن افکار م .بعدی به راحتي انجام خواهد شد

مردم به آنان اين اطمینان را بدهد كه حاكمیت و مسووالن كشور قادرند آنها را در مقابل تهاجم دشمنان و در 

در واقع فرهنگ سازی  .مواقع لزوم حفظ كنند و از سوی ديگر آنان را برای نیل به اهداف اصلي نظام سوق دهند

 .دامي است كه اين تشکل مي تواند در بحث پدافند غیر عامل داشته باشدو بستری سازی فرهنگي مهمترين اق

ه ب روشهايي كه اعضای اين تشکل مي آموزند قابلیت های كاربرد در پیشگیری از وقايع و رويدادهای داخلي

راه  هم اكنون دشمنان كشور با .چرا كهمقابله با هجوم رسانه ای با هدف استحاله فرهنگي را نیز دارد ويژه در

اندازی دهها شبکه تلويزيوني ماهواره ای و پخش صدها فیلم با دوبله فارسي مشغول تغییر در ايده ها و تفکرات 

رسانه های ماهواره ای با برنامه های تفريحي  .و همچنین شاكله فرهنگ خانوادگي و سنتي جامعه ايران هستند

ی عظیم جامعه و ايجاد شکاف های جديد و سرگرم كننده در درازمدت باعث يکسان سازی سلیقه قشرها

از پیامدها و معضالت برنامه های ماهواره ای مي توان به افول فرهنگ، رشد  .طبقاتي و تعمیق آنها مي شوند

روزافزون بي سوادی عمومي به علت تماشای بي حد اين برنامه ها، عدم تمركز و تفکر نسبت به موضوعات و 

عاطفي و اجتماعي در روابط انسان ها با يکديگر، رنگ باختگي ارزش های مطالب مختلف، كاهش دادوستدهای 

در  .انساني و باورهای مذهبي و نمادهای ملي و میهني و در نتیجه خطر سقوط فرهنگ اجتماعي اشاره كرد

همین زمینه سازمان پدافند رسانه ای و اعضای آموزش ديده و با انگیزه آن مي توانند با تشکیل نشست های 

  .انديشي راههای مقابله با اين هجوم را بررسي و جلوی آن را بگريند هم

 

 اقدامات مهم رسانه ها در بحث پدافند غیرعامل  .16

 

د نقش مهمي در انعکاس مطالب مرتبط با پدافند نخبری كشور در داخل و خارج از ايران مي توانهای رسانه 

در داخل كشور ، خبرنگاران سازمان مركزی و دفاتر شهرستانهای ايرنا مي توانند در  .غیر عامل داشته باشد
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تعدادی از  .زمینه آماده سازی افکار عمومي نسبت به موضوعات مختلف پدافند غیر عامل نقش آفريني كنند

 : اقدامات مي تواند به قرار زير باشد مهمترين سرفصل های اين

ناخت تالش های دشمن در ايجاد اختالفات فرقه ای ، اختالف اندازی ها تهديد شناسي:مانند كمک به ش-1

  .میان پیروان دو مذهب اصلي در اسالم يعني تشیع و تسنن

  حماسه سیاسي و اقتصادی-2

معرفي جنبه های مختلف اقتصاد مقاومتي ، شناساندن پیامدها و زيان های اسراف و تبذير در جامعه ، تالش 

 .صرف و رفتارهای مصرفيبرای اصالح الگوی م

 دفاع بیولوژيک -3

شناساندن مفهوم دفاع بیولوژيک و اهمیت آن در بهداشت عمومي ، نقش سالح های بیولوژيک و ارتباط آن با 

ايجاد ترس و وحشت از سوی دشمن ، آشنايي مردم با انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری يا فراورده 

ناقل يا به صورت افشانه،باكتريها، ويروسها ، گیاهان، حیوانات و فرآورده  های آنها توسط غذا، آب، حشرات

های آنها به منظور اهداف خصمانه ، امنیت غذايي و امنیت زيستي كه جايگاه مهمي در عرصه دفاع ملي 

اد ودارد،رعايت بهداشت مواد غذائي برای جلوگیری از بروز باليا كه پس از بروز سوانح طبیعي ، دسترسي به م

غذائي سالم و مطمئن بدلیل تخريب مراكز تهیه و فروش مواد غذائي ، انبارهای نگهداری ، مراكز طبخ و همچنین 

تخريب محل زندگي بالزده ها كه در آنجا مواد غذائي مصرفي خانوار به نحوی نگهداری مي شده با مشکل روبرو 

 .مي گردد

  دفاع سايبری -1

بری ، هکر ها ، سرويس دهندگان اينترنتي و اپراتورهای مخابراتي ، چگونگي لزوم آشنايي مردم با حمالت ساي

مقابله با حمله های اينترنتي و رمزگذاری ها ، آنتي ويروس ها،توصیه های امنیتي برای استفاده از خدمات 

ايل و ببانکداری الکترونیک ، كالهبرداران اينترنتي، تهديد جديد نرم افزارهای تبلیغاتي برای صاحبان مو

  . مسايل مرتبط

  مديريت بحران -8
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افزايش آگاهي مردم نسبت به صنايع خاصي كه ظرفیت بالقوه بیشتری برای بروز بحران دارند. از جمله صنايع 

 .شیمیايي و پتروشیمي، برق، حمل و نقل هوايي، كشتیراني؛ آمادگي در برابر زلزله و نظاير آن

 پدافند غیرعاملبا مفاهیم تخصصي  آگاه كردن مردم-6 

با مفاهیمي مانند جنگ اطالعاتي به عنوان نوعي توانمندی استراتژيک ، تهديدات اطالعاتي ، تروريسم  

سايبری ، امنیت ملي ، حقوق فردی و امنیت اطالعاتي ، عملیات آفندی و پدافندی و اينکه جنگ اطالعاتي مي 

آن سوء استفاده كند ، تاثیر روی اطالعات يا سیستم های  تواند هر نوع رسانه ای را مورد هدف قرار داده و يا از

اطالعاتي دشمن ، محافظت از اطالعات يا سیستم های اطالعاتي خودی ، جنگ مبتني بر جاسوسي ، هوشمندی 

  . ، جلوگیری از غافلگیر شدن توسط دشمن ، غافلگیر كردن دشمن در موقع مناسب و مطالب مرتبط ديگر

 

 گیرییجهنت  .17
 

توجه به وجود زمینه تهديدات بالقوه و خطراتي كه امنیت ملي، استقالل و تمامیت ارضي كشور را نشانه با 

آمار و سوابق جنگهای گذشته نشان مي دهد پدافند عامل  .گرفته ضرورت عقلي دفاع كامال مشهود مي باشد

جلوگیری از اثرات ويرانگر  در حال حاضر به تنهايي قادر به مقابله با سالح های مدرن و مخرب آفندی جهت

آنها بر مراكز حیاتي و حساس و نیروی انساني نیستند و لذا به كار گیری اصول و معیارهای پدافند غیرعامل 

مي تواند به تکمیل زنجیره دفاعي كمکي موثر و قابل توجه نمايد كه اين امر به طور شايسته ای از جانب مقام 

رفته است. جمهوری اسالمي ايران به لحاظ موقعیت جغرافیايي ممتاز، دارا قرار گ دمعظم رهبری نیز مورد تاكی

بودن منابع پرارزش نفت و گاز، نظام اسالمي استکبار ستیز و ورود به عرصه های دانش و فنآوری در سند چشم 

عه، م توسانداز بیست ساله به عنوان يکي از اركان اصلي ايجاد امنیت مورد توجه بوده است. مطابق قانون چهار

كاستن  يکي از محورهای اساسي موضوع امنیت ملي، بحث پدافند غیر عامل است كه هدف از اجرای اين طرح

پذيری نیروی انساني و مستحدثات و تجهیزات حیاتي و حساس و مهم كشور علیرغم حمالت خصمانه از آسیب

های حیاتي و تداوم اداره كشور در شرايط ها و خدمات زير بنايي و تامین نیازو مخرب دشمن و استمرار فعالیت

را میتوان به  نهادينه كردن فرهنگ پدافند غیرعاملبحراني ناشي از جنگ است. استراتژی های رسانه ای در 

محدود سازی اهداف طرفین درگیر در بحران، مهار كردن ابزارهای دستیابي به اهداف )عدم اجازه بروز 

پرهیز از ايجاد  اده از اطالعات موثق و كارا، برنامه ريزی شرايط اضطراری ورفتارهای خشونت آمیز(، لزوم استف

صرفا نبايستي به مرحله حین بحران  در بحران ها نقش رسانه هابه ويژه اينکه زمینه های نامطلوب يادآور شد. 

وشش د. در پمحدود شود بلکه آنها بايستي تدابیر و تمهیداتي برای مراحل قبل و بعد بحران نیز داشته باش
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خبری بحران ها نبايستي صرفا به گزارش های بازتابي و توصیفي اكتفا كرد بلکه مهم ارايه گزارش تحلیلي و 

 .پیامدی در خصوص بحران ضروری است

 مراجع .18
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