
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

امروز هیچ نظامى در دنیا 
نیست که این همه علیه 
او کار تبلیغاتى بکنند، کار 

سیاسى بکنند، فشار 
اقتصادى وارد کنند، 
تحریم وارد کنند و او 
بتواند اینجور مستحکم 
بایستد؛ چنین چیزى در 

وجود ندارد. اما این دنیا 
نظام ایستاده است، بعد از 
این هم خواهد ایستاد؛ 
این را همه بدانند. نه 

آمریکا، نه صهیونیسم، نه 
ى مستکبران و مجموعه

زورگویان عالم، نه با 
وسائل سیاسى، نه با 
وسائل اقتصادى، نه با 

تحریم، نه با تهمت، نه با 
تحریک ایادى خود در 

ت داخل، نخواهند توانس
اندکى این انقالب را 

.بلرزانند  
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  پیش گفتار

، باعث تغییر 1"ارتباط کامل در زمان حقیقی"در عصر  تغییر ماهیت قدرت
ماهیت تهدیدات در قرن حاضر شده است. تهدیدات نوین در اشکال، ابعاد، انواع، 

ي منافع و اهداف، ماهیت و راهبردهایی بسیار متعدد و متنوعی  پا به عرصه
ود و کشورها گذارده است، تهدیداتی که صرفا محد 2هاي کلیدي و حیاتیزیرساخت

هاي مختلف ملی ها و عرصهشوند و حوزهنظامی نمی محصور به مراکز ثقل
کشورها، همچون؛ سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، علمی و فناوري و ... را 

ي تهدیدات، راهکارها و دهند. چنین تنوع و تعـددي در حوزهمورد هدف قرار می
طلبد. در این میان توجه به میاي مناسب و جامعی راهبردهاي دفاعی و مقابله

تواند نقش به سزایی در کاهش می هاي پدافند غیرعاملاصول، تدابیر و طرح
لطمات، تلفات، صدمات و خسارات، در شرایط بحرانی ناشی از جنگ داشته باشد و 

توجهی یا کم توجهی نسبت به این امر مهم، قطعا  پیامدهاي سنگین و بعضا بی
  به دنبال خواهد داشت. غیرقابل جبرانی را 

متن حاضر، مشروح سخنرانی دکتر غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند 
، پس "جنگ اقتصادي و پدافند غیرعامل"باشد که  تحت عنوان غیرعامل کشور می

 شود. مندان میاز پیاده سازي، بازنگري و مستندسازي تقدیم عالقه

  

  (ده)

                                                        
١  - Perfect Connection in Real Time 
٢ -Key / Vital Infrastructures 



 

 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  » و بِه نَستَعین و هو خَیر نَاصر و معین «
*1  

  مقدمه - 1
 

حضـرت  با سالم و درود به ارواح پاك و مطهر شـهدا و روح ملکـوتی   
و عرض تبریک بـه مناسـبت پاسداشـت روز معلـم و عـرض       )1(امام خمینی

بزرگداشـت سـالروز     نیـز و  )3(تسلیت به مناسبت شهادت حضـرت فاطمـه  
  هري.شهید مط شهادت

                                                
 فند غیرعاملسازمان پدا ریاستدکتر غالمرضا جاللی، متن حاضر، مشروح سخنرانی  - 1

در ، 12/2/1390مورخـه  در » پدافند غیرعامل و جهاد اقتصادي«باشد که با عنوان کشور می
  اند. ایراد فرمودهدانشجویان دانشگاه پیام نور در شهرستان ابهر  جمع
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داوند توفیق عنایت فرمود تا در خدمت دانشجویان و اساتید از اینکه خ
پیام نور و بزرگان شهرستان ابهر باشم و بحثی پیرامون پدافنـد  محترم دانشگاه 

ایـن حـوزه حضـورتان     2و تهدیدهاي 1هاغیرعامل و جهاد اقتصادي و فرصت
  بسیار خوشحال هستم.داشته باشم، 

امسـال را نیـز   که مقام معظـم رهبـري    3»جهاد اقتصادي« پیرامون مفهوم
در واقع بـه  » جهاد«ي ، باید گفت کلمه1نداهگذاري کردنامتحت همین عنوان، 

                                                
1
هاي برون سازمانی هستند که بر سازمان یا وضعیت: عوامل )Opportunitiesها (فرصت - 

تواننـد داشـته باشـند) و سـازمان را در انجـام وظـایف یـا        تأثیر مثبت و مطلوب دارند (می
  توانند کمک کنند).کنند (میمأموریتش کمک می

http://www.mgtsolution.com/olib/559144869.aspx 
2
هاي برون سازمانی هستند که بر سازمان تـأثیر  : عوامل یا وضعیت)Threatsتهدید ها (  - 

توانند داشته باشند) یا سازمان را از انجام وظایف یا مـأموریتش  منفی و نامطلوب دارند (می
  توانند بازدارند). (همان)دارند (میباز می

ي تالقی و درگیري دو جبهه حق و باطل یا نـور و  معناي نقطه در ادبیات دینی به جهاد - 3
ي هاي تاریخی، اجتماعی و فردي است. این درگیري و مبارزه، از نقطهظلمت در همه عرصه

ي حق است آغاز خلقت تا قیام قیامت وجود دارد و هر مخلوقی، الجرم یا در خدمت جبهه
     وي خداونـد متعـال، مـورد امـداد قـرار      یا در خدمت جبهه باطل، و هر دو جبهه هـم از سـ  

گیرند. هیچ مخلوقی وجود ندارد که فعل و اثـر او، یـا در خـدمت جبهـه حـق و یـا در       می
خدمت جبهه باطل و یا داراي اثر مشترك بـر هـر دو جبهـه نباشـد. البتـه سـهم تأثیرهـاي        

یر اصلی و محوري ي حق یا ائمه باطل، از سهم تأثویژه، ائمه مخلوقات، متفاوت است و به
هاي مختلف سیاسی، باشند. جهاد در عرصهبرخوردارند و داراي اثرگذاري شامل و حاکم می

فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادي و ... قابل تعریف است و مصداق دارد. جهاد اقتصادي 
ي اثر و کارکرد اقتصادي هـر مصـنوع و مخلـوق، بـا توجـه بـه       در نگاه مورد نظر، مالحظه

ي حق و مبارزه بـا دشـمن در ایـن عرصـه اسـت. جهـادگر       اش در کمک به جبههبخشیاثر
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شود و به معنـاي  ربوط میــم المیــي این کلمه در فرهنگ اسسابقه و ریشه
ی اي الهی و اسالما انگیزهاهداف مورد نظر، بتالشی مضاعف براي رسیدن به 

ي نظـامی و  تاریخی بیشـتر در حـوزه   يبراساس سابقهبحث جهاد،  2.باشدمی

                                                                                                   
ي حـق و  شود که سود و زیان و رشد و تعالی اقتصادي جبهـه اقتصادي، به کسی اطالق می

گاه در تولیـد و مصـرف   کند و هیچي باطل را در عمل خود لحاظ میجبهه ضرر اقتصادي 
سود جامعه اسالمی نیست؛ بلکه به اعتالي اقتصادي خود، به دنبال سود شخصی و غفلت از 

جامعه اسالمی و افزایش اقتدار کشـورهاي اسـالمی و مستضـعفین عـالم و نـابودي جبهـه       
تر نسبت بـه خداونـد متعـال در ایـن سـاحت از      استکبار، و در نهایت، به دنبال تقرب بیش

هر باید همه احتماالت باز ما حیات اجتماعی است. انسان جهادگر اقتصادي مثل یک شطرنج
دهد مستقیم یا به چه را که انجام میممکن را در یک کار اقتصادي در نظر بگیرد تا مبادا آن

ي باطل قرار بگیرد، او تـا حـد امکـان بایـد     صورت غیرمستقیم در جهت اقتدار مادي جبهه
  برداري از رفتارهاي اقتصادي را توسط دشمن به صفر برساند. امکان بهره

http://598.ir/ 
هجـري   1390پیام نوروزي خود بـه مناسـبت حلـول سـال      ، درمقام معظم رهبري - 1

لـذا مـن ایـن سـال را     «گذاري فرمودند:  نام"جهاد اقتصادي "شمسی، سال جدید را به نام 
کنم و از مسئوالن کشور، چه در دولت، چه در مجلـس،  گذاري مینام» سال جهاد اقتصادي«

شوند و همچنین از ملت عزیزمان که مربوط به مسائل اقتصادي میهاي دیگري چه در بخش
ي اقتصادي با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکـت   انتظار دارم که در عرصه

  »طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.
لحاظ لغـوي و در بعضـی مـوارد داراي     جهاد خود واژه اي با بار معنایی بسیار عمیق از - 2

به معناي مشقت و زحمت » جهد و جهد«فرهنگ خاص به خوداست جهاد در لغت از ریشه 
و همچنین به معناي توان و طاقت است (راغب اصفهانی، مفـردات الفـاظ القـرآن، المکتبـۀ     

الش در ) لذا کلمه جهاد معناي تالش حداکثري یا ت101، ص 1363المرتضویۀ، چاپ دوم، 
سـاله   1400شرایط خاص و ویژه را باخود حمل می کند و عالوه بر این جهاد در فرهنـگ  

اسالم نیز داراي معناي خاصی است که از یک حرکت مقدس و مبارزه گونه مذهبی حکایت 
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و  1»دشـمن «، وجـود  »جهـاد «ي با شنیدن کلمـه مطرح بوده، از این رو دفاعی 
هـاي  ابعـاد و حـوزه  داراي ، ضـمن اینکـه   بنـدد ش میـن نقـدر ذه» دیدـته«

در اینجـا  کـه   باشدمی همچون نظامی، فرهنگی، علمی، سازندگی و... مختلفی
  دهیم. را مورد بحث و بررسی قرار میي اقتصادي حوزه

از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهـاد   )1390( که چرا امسالاین
ایـن   هایی بـر ها، تهدیدات و فرصتگذاري شده و چه ضرورتاقتصادي، نام

  موضوعی است که پیرامون آنها صحبت خواهیم کرد. است، مترتب موضوع 
تهدیـدات در حـال پوسـت    شرایط موجود کشور مـا،   ا توجه بهبامروز 

تغییر و تحوالت اساسی است. پیشـرفت علـم و دانـش و     انداختن و همراه با
قدرت و ثروت از فنآوري در جوامع بشري، صاحبان علوم و فنون مختلف را 

از  ي آنـرا ، کشورهاي دارنـده علوم و فنوني برخوردار کرده و رشد و توسعه
نسـبت بـه سـایر کشـورها     قابـل تـوجهی   برتري، تسلط و توانمندي اشراف، 

  ساخته است.برخوردار 
شـود،   فدانش و فناوري از مسیر اصلی خود منحر وقتی دیگر از سویی

 هـاي فنـاوري  شـود. ایر کشـورها  ـد براي سـتواند منشأ بروز ترس و تهدیمی

                                                                                                   
می کند؛ به طوري که همواره وجود اختیار اعالم حکم جهاد در یـک مقولـه خـاص (غالبـا     

هاي اسالمی از برتري هاي خاص و استراتژیک  سالم و حکومتدفاعی) در دست علماي ا
جوامع اسالمی برشمرده شده است. کلمه جهاد در فرهنـگ اسـالمی همـواره یـاد آور واژه     

  شهادت نیز بوده است.
باید این نکته را درك کرد که جهاد اقتصادي، در واقع حرکتـی  « :مقام معظم رهبري - 1

  همان. »آلود و خصمانه دشمن است.هدفدار در مقابله با حرکت غرض 
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تواننـد  نـد مـی  هر چهاي روز دنیا، و سایر فناوري 2، سنجش از دور1اطالعات
نیـز  ابـزار و منشـأ تخریـب و تهدیـد      لـی وبراي انسان شـوند  منشأ خدماتی 

  شوند. میمحسوب 
                                                

وسیله انجمن فناوري   )، همچنانکه بهITیا  Information Technologyفناوري اطالعات ( -1
سازي، پشتیبانی  به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده«است،  ) تعریف شده ITAAاطالعات آمریکا (
افزار  افزاري و سخت هاي نرم هاي اطالعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه یا مدیریت سیستم

هـاي   به طور کوتاه، فناوري اطالعات با مسـائلی ماننـد اسـتفاده از رایانـه    ». پردازد رایانه می
افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پـردازش، انتقـال و بازیـابی     الکترونیکی و نرم

شود  در این عبارت داده می اطالعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. اخیرا تغییر اندکی
اي  تا این اصطالح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنـابراین عـده  

 Information and» (فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات  «بیشــتر مایلنــد تــا عبــارت    

Communications Technology یا به اختصار (ICT ر از را به کار برند. فناوري اطالعات بسیا
جـایگزین اصـطالحات    1990تر (و مبهم تر) است. این اصطالح در دهـه   علم رایانه وسیع

بسـیار   1960و  1970هـاي   هاي اطالعات مدیریت شد که در دهه ها و سیستم پردازش داده
رایج بودند. فناوري اطالعات معموالً به کلیه فناوریهائی اشاره دارد که در پنج حوزه جمـع  

  زي، پردازش، انتقال و نمایش اطالعات کاربرد دارند. آوري، ذخیره سا
http://fa.wikipedia.org 

آوري داده از  عبـارت اسـت از تشـخیص و جمـع    » Remote Sensing«سنجش از دور  - 2
فاصله دور. این تعریف محدوده بسیار وسیعی دارد اما آنچه که امروزه به عنوان سـنجش از  

هـا و   ی هستند که از طریق انواع وسایل پرنده از اشیاء، پدیدههای شود، داده دور از آن یاد می
گیرد. لذا با این مفهوم، سنجش  عوارض، ثبت و ارسال شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می

از دور با اختراع هواپیما متولد شد و دستیابی بشر به فضا نیز این علم را دچار یـک جهـش   
هـا نیـز جهـش     ول در افزایش کارآیی انواع سنجندهبسیار بزرگ کرد. انقالب دیجیتال و تح

بزرگ دیگري بود که در دو دهه اخیر این حوزه را متحول کرد. امـروزه سـنجش از دور بـا    
   صنعت فضایی گره خورده است.

http://www.isa.ir/enc/components6.php?articleId= 39(  
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به عنوان مثـال فنـاوري سـنجش از راه دور،    
 کنـد خود فراهم می قدرت و امکانی براي صاحبان

-از فاصلهآنها را که تسلط، مراقبت، کنترل و پایش 

زد، از این رو سامیممکن و میسر  ،هاي بسیار دور
، باشـند ایی که فاقد این نوع فنـاوري مـی  ــشورهک

و پایش دیگران قرار مدام در معرض تهدید، رصد 
   .گیرندمی

بنـابراین  مسـئله، مصـداق دارد.   ي فناوري اطالعات نیز همین حوزهدر 
 موجـب بـروز  در موضـوعات دفـاعی   روز دنیـا  دانش و فناوري گیري از بهره

  ي تهدید و جنگ شده است. هاساسی در حوز تتحوال
شکل  هاانسان در ذهن ،معموال ابعاد نظامی جنگ، بیش از سایر ابعاد آن

عـد از  نشانگر همین ب  ي تاریخی این موضوع نیز گیرد، ضمن اینکه سابقهمی
هاي مختلف و تسـلط و  باشد. در صورتی که رشد فناوري در حوزهجنگ می

، باعـث  هاي مختلـف فنـاوري  گر بر حوزههاي بزرگ و سلطهاشرافیت قدرت
اي کـه  شده که سایر کشورها نسبت به فناوري احساس تهدید کنند بـه گونـه  

هاي ناشی هایی از حاکمیت، استقالل و امنیت خود را در معرض آسیبحوزه
  بینند. از تهدیدات فناوري می

ییر بعد از فروپاشی شوروي و پایان جنگ سرد، نظام امنیت جهانی با تغ
 1چنـد قطبـی   -تک  و تحوالتی همراه شد و نظام قطبی جاي خود را به نظام

ي سیاست بازیگران عرصه بین کشورها وداد و بدین صورت رقابت جدیدي 

                                                
١  - Mono – Multi Polar 
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هـا  جنـگ    بـه نـوعی کـه    هاي جدیدي شد،بوجود آمد که باعث بروز جنگ
  هاي مختلف دیگر را نیز در بر گرفت.ي نظامی، حوزهعالوه بر حوزه

  
  1شرق و غرب، رقباي اصلی یکدیگر در دوران جنگ سرد -2
  

  
  
  
  
  
  
  
  

اي، امکـان کنتـرل و   امروزه رشد فناوري اطالعـات و ابزارهـاي رسـانه   
تسلط بر سایر کشورهاي دنیا را ممکن ساخته است و ایـن موضـوع، مفـاهیم    

 ،است. حدود بیست سال پـیش  کردهرا تبیین  »تهدید«و  »فرصت«جدیدي از 
، تظاهرات دانشجویی را سرکوب و به خـاك و  2»منآنتیان«ا در میدان هچینی

                                                
1 -http://users.erols.com/mwhite28/images/nato.gif 

 1989در » مـن  آن تیـان «میالدي): اعتراضات میدان  1989» (من آن تیان«اعتراضات میدان  - 2
ٔ ژوئن یا واقعـه  4من یا قتل عام  آن هاي دیگر: کشتار میدان تیان نام( اي  بـه مجموعـه  ) 4/6 ◌

ود که به ش من شهر پکن، جمهوري خلق چین اطالق می آن تظاهرات اعتراضی در میدان تیان
ژوئن همان سال ادامه داشتند. دانشجویان در  4تا  1989آوریل  15رهبري دانشجویان و از 

هـاي حـزب کمونیسـت و فسـاد دولتـی       این واقعه به ناپایداري اقتصادي چین و سـرکوب 
بند است) در این اعتراضات نقـش   اعتراض کردند. جنبش دموکراسی چین (که سازمانی نیم
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کس از آن میـدان، زنـده   و بر اساس قرائن و شواهد، تقریبا هیچ خون کشیدند
خارج نشد، ولی با این وجود، در آن زمان به دلیل شرایط خاص جهانی، خبر 

ها حدود ده اي از این حادثه در جهان منعکس و منتشر نشد و تنقابل مالحظه
  ي هولناك در چین شدند.ي وقوع آن حادثهسال بعد، برخی کشورها متوجه

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  1چین، یک روز پس از سرکوب دانشجویان» من آن تیان «اي از میدان صحنه

                                                                                                   
ت با نیروهاي مسلحی که توسط حکومت به پکن فرستاده شدند شدیداً داشت. این اعتراضا

 3000سرکوب شد.این اعتراضات که با حضور بیش از صدهزار نفر برگزار شد نهایاتا با قتل 
  دانشجو سرکوب گردید.

http://www.entekhab.ir/fa/news/  14/3/1390:  
هـاي  از مشـهورترین عکـس  ، چین. این عکس یکی پکن، محل : 1989ژوئن  4تاریخ:  - 1

ها به فرد ناشناسـی  ، لقبی است که رسانه»شورشی ناشناس«یا » هامرد تانک«جهان است که 
مـن بـا    آن میـدان تیـان   1989اند که در جریان اعتراضات ها ایستاده، دادهکه در جلوي تانک

ا را چینی، جلوي پیشـروي آنهـ   »59تی «هاي ضدشورش ایستادن در جلوي ستونی از تانک
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بـا چـاپ    1ولی امروز هنگامی که یک کاریکاتوریست گمراه دانمـارکی 
کند. درست فـرداي همـان   میکاریکاتوري از پیامبر اسالمبه مسلمانان توهین 

                                                                                                   
آمیز گردهمایی دانشجویان چینی گرفتـه  گرفت. عکس او یک روز بعد از سرکوب خشونت

هاي پالستیک در دست داشت و در حال عبور از خیابان بود شد. این فرد ناشناس که کیسه
و نیـز  هـا ا ها ایستاد و مانع پیشروي آنها شد. با تغییر مسیر تانـک یکباره جلوي صف تانک

ها از تانک اولی باال رفت و چیزهایی را بـه  جاي خود را عوض کرد و پس از سد راه تانک
سرنشینان آنها فریاد زد. اطالعات کمی در مورد ایـن مـرد در دسـت اسـت. کمـی پـس از       

ساله به نام  19هاي بریتانیایی این مرد را یک دانشجوي ساندي از زردنامه یرویداد، روزنامه
  ین معرفی کرد اما صحت این ادعا اثبات نشده است. وانگ وِیل

http://anti666.blogsky.com/ 1390/02/05  
» کـورت وسـترگارد  «هاي اینترنتی فاش کردند کاریکاتوریست دانمارکی برخی از سایت - 1

منتشر کرده بود، روز گذشته  )٩(بر اکرمــمیالدي تصاویري موهن از پیام 2006که در سال 
ر اثر آتش سوزي در اثر آتش سوزي که در نزدیکـی منـزلش رخ داده، کشـته    دیماه) د 14(

شده است، اما دولت دانمارك تا کنون این مسئله را مخفی نگه داشته و اعالم نکرده است. به 
، این کاریکاتوریست دانمارکی بر اساس آنچه پیش از این در "الجوار"گزارش پایگاه خبري 

، در  2006فته بود، پس از انتشار کاریکاتورهـایش در سـال   هاي دانمارکی گ برخی روزنامه
برده است. زیرا هیچ هتل و رسـتورانی در دانمـارك از تـرس     یک زندگی جهنمی به سر می

پذیرفتند. وي همچنین از آن  قرار نگیرند، وي را نمیخشم و اعتراض مسلمانان اینکه مورد 
  د. (خبرگزاري تقریب،توانسته است بدون محافظ از منزل خارج شو پس نمی

http://www.taghribnews.ir/vdca.mnok49na05k14.html1388/10/15 / 
به بهانه و ادعاي آزادي بیـان،   2005سپتامبر  30» یولند پوستن«روزنامه پر تیراژ دانمارکی  

منتشر کرد. روزنامه مگرینز نروژ نیز این تصاویر را  )٩(پیامبر اکرمتصاویري اهانت آمیز به 
هـاي چنـد کشـور اروپـایی دیگـر، خشـم       در روزنامه یولند پوستن و متعاقـب آن روزنامـه  

  مسلمانان جهان را بر انگیخت.
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سراسر دنیا، کشورهاي اسالمی دست بـه تظـاهرات    درروز با انتشار این خبر 
زننـد و ایـن بـه معنـاي آن اسـت کـه فنـاوري اطالعـات و         آمیز مـی اعتراض

راردادن کل دنیـا بـراي کشـورهاي    ــارتباطات، ضمن کوچک و در دسترس ق
و واحـدهاي سیاسـی را    ايهاي منطقهت حکومتـاوري، حاکمیــصاحب فن

گیـري از سـرعت بـاالي فنـاوري     کـاهش داده و بـا بهـره   تا حدود زیادي نیز 
بـه  ، جهان را به سرعت و سهولت، تحت تـأثیر اخبـار و اطالعـات    1اطالعات

را کشورهاي برتر از حیث ابزار و فنـاوري اطالعـات   ه است و قرار دادلحظه 
                                                                                                   

  
  »کورت وسترگارد«

  )٩(کاریکاتوریست دانمارکی و طراح تصاویر موهن پیامبر اکرم
آوري کارلسروهه آلمان موفق شدند رکورد سرعت انتقـال داده را   سسه فندانشمندان مو - 1

گیگابایتی)  4.7دي وي دي ( 700ترابایت اطالعات که معادل  26بشکنند و با یک پرتولیزر، 
 50است را در یک ثانیه منتقل کنند. این حجم از اطالعـات بـا یـک پرتـولیزر بـه فاصـله       

میلیـون   400طـور همزمـان    توان بـه  بایت در ثانیه میترا 26کیلومتري منتقل شد. با سرعت 
ثانیـه   10توان در مدت تنها  ي تلفنی را در ثانیه انتقال داد. همچنین با این سرعت میمکالمه

طور کامل منتقل کرد. (رکورد سرعت انتقال  ي آمریکا را به ي کنگرهحجم اطالعات کتابخانه
  : 4/3/1390اطالعات شکست، 

http://www.tabnak.ir 
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، ذائقـه و سـنت سـایر مـردم در     ثیرگذاري بر ذهن، فرهنگ، اندیشهأقادر به ت
ها و باورهاي ملـی و  ارزش توانندبه نوعی که آنها می ساختهاقصی نقاط عالم 

بومی کشورها را به تدریج دچار تغییر و تحول کنند، بدون آنکه قواي حـاکم  
یـا ممانعـت از بـروز چنـین حـوادث و      مؤثر بر کشورها، قدرت تأثیرگذاري 

هاي جدید همراه به معناي ظهور و بروز فرصت داشته باشند و اینرا حمالتی 
باشد. بنابراین باید ابعـاد تهدیـدزا و   ي فناوري میبا تهدیداتی نوین در حوزه

در کشور  را 2به فرصت 1تبدیل تهدیدها را بشناسیم و توان زاي فناوريمنفعت
  بوجود آوریم. 

ــین  ــدي وارد حــوزه همچن ــاهیم جدی ــروز مف ــامی و ام ــدیریت ي نظ م
که نسبت به گذشته بسیار متفاوت است. به عنوان مثال  است شده 3راتژیکاست

                                                
عوامل یا وضعیتهاي برون سازمانی هستند که بر سازمان تأثیر منفی  :»Threats«تهدیدات  - 1

دارند توانند داشته باشند) یا آن را از انجام وظایف یا مأموریتش باز میو نامطلوب دارند (می
  توانند بازدارند).(می

هاي برون سازمانی که بر سـازمان تـأثیر   : عوامل یا وضعیت)Opportunitiesها (فرصت -2
توانند داشته باشند) یا آن را در انجام وظایف یا مأموریتش کمک مثبت و مطلوب دارند (می

  توانند کمک کنند).کنند (میمی
ها و اقدامات مدیریتی یم، مجموعه تصم»Strategic Management«مدیریت استراتژیک  - 3

کند. به عبارتی مـدیریت  است که عملکرد بلند مدت یک شرکت، سازمان یا ... را تعیین می
استراتژیک عبارتست از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محـیط داخلـی) تـدوین    
استراتژي، اجراي استراتژي، ارزیابی و کنترل. بنـابراین مـدیریت اسـتراتژیک بـر نظـارت و      

ي توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت، ها و تهدیدهاي خارجی در سایهرزیابی فرصتا
  سازمان یا ... تأکید دارد. 
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در  1جغرافیـا و ژئوپلیتیـک  هاي استراتژیک زمین، در گذشته وضعیت و مزیت
افکـار  «بود، ولی امروز موضـوع   موضوع جنگ، بسیار با اهمیت و قابل توجه

و  جنگاز جمله ابزارهاي قدرتمند و اثربخش در سطح استراتژیک  2»عمومی
هـا یـا   شود و نقش به سزایی در شکست و پیـروزي جنـگ  دفاع محسوب می

باشد. به همین دلیـل بـا ورود   برقراري صلح در منازعات بین کشورها دارا می
ي دفـاع و  ، مفاهیم جدیدي در حوزه1و عملیات روانی 3جنگ به بخش رسانه

                                                
هـاي جغرافیـایی (ماننـد    علمی است که به بررسی تأثیر پدیده»: Geopolitic«ژئوپلیتیک  -1

، نقش نفت در خاورمیانه و ...) بر ساختارها و نهادهـاي سیاسـی حکـومتی و غیرحکـومتی    
نوروزي، محمد تقی، فرهنگ پردازد.(ها میتحوالت آنها و خصوصیات روابط با سایر دولت

  .385، ص 1385امنیتی، تهران، انتشارات سنا،  –دفاعی 
اي روانی ـ اجتماعی و خصلتی جمعی اسـت و    ، پدیده»Public Opinion«افکار عمومی  - 2

اي که همگان به آن توجه  در مسئلهعبارت است از ارزیابی و نظر مشترك گروهی اجتماعی 
ي زیادي از افراد و اقشار مختلف جامعه نسـبتاً   ي معینی، بین عده و عالقه دارند و در لحظه

پذیرند. افکار عمومی به صورت تأیید یا مخالفت بـا   یابد و عامه مردم آن را می عمومیت می
یابد (مهرآرا،  صیه تجلی مییک عمل، نظر، شخص و واقعه با خواسته، مطالبه، پیشنهاد و تو

). افکار عمـومی  371؛ زمینه روان شناسی اجتماعی؛ انتشارات مهرداد ص )1373علی اکبر (
اي مورد توجه عمومی وجود داشته باشـد. مسـئله    آید که موضوع یا مسئله زمانی بوجود می

نصر، «د. مزبور باید تا آن حد حیاتی باشد که مردم را به موضع گیري در خصوص آن وا دار
 ، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، چـاپ دوم، تهـران: سـروش،    جنگ روانی). 1380صالح(

  »411ص 
ها در دنیا رسانه است و امروز مهمترین ابزار جنگ بین قدرت « :مقام معظم رهبري - 3

هـا و   کننـد. امـروز تـأثیر رسـانه     ها دارند کار مـى  هاى بزرگ هم با رسانهامروز حتى قدرت
رسانى اینترنتى و... از سالح و از موشک و  هاى عظیم اطالع ها و هنرها و این شبکهتلویزیون

 28/02/1383، بیانات در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما.» از بمب اتم بیشتر است
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ایـن  کرد بازنگري جـدي در ماهیـت و کـار   که  تولید شده است 2بازدارندگی
مفیـد و   سـاز فرصـت  یـا هـاي تهدیـدزا   عرصـه تواند در شـناخت  میمفاهیم 

خود نباید هاي دقیق و موشکافانه، بنابراین بدون شناخت و ارزیابیمؤثرباشد. 
کنیم که از ابعاد مختلـف  هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی فناوريرا وابسته به 

  عملکردي آنها آگاهی نداریم. 
  
  
  
  

                                                                                                   
ى امام (رضوان اهللا علیه) وجـود   نامه ى دیگرى در وصیت نکته « مقام معظم رهبري: - 1

آن توجه به جنگ سرد و عملیات روانى دشـمن اسـت. دشـمن    دارد که بسیار مهم است و 
ى عمل نتواند کارى از پیش ببرد، دسـت بـه جنـگ روانـى      وقتى که در میدان، در صحنه آن

میزند؛ براى مأیوس کردن، براى ناامید کردن، براى خالى کردن دل ملتها. با جنگ روانى و با 
ى کنند. این معنایش این است که در میدان تهدید سعى میکنند ملتهاى مقابلشان میدان را خال

اند. این جنگ روانـى از اولـین روزهـاى     عملى قدرت مقاومت در مقابل این ملت را نداشته
بیانات رهبـر معظـم انقـالب در    » انقالب تا امروز که سى سال میگذرد، همچنان ادامه دارد.

  14/03/1387، )١(مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى
اتخاذ تدابیر گوناگون و اقدام معمول از سوي یک دولت یـا  »: Deterrence«بازدارندگی  -2

هـاي  هاي دیگر از پیگیـري سیاسـت  ها براي مأیوس کردن دولت یا دولتگروهی از دولت
تهدیدآمیز، یا انجام اقدام اساسی براي بازداشـتن یـک دولـت از دسـت یازیـدن بـه اقـدام        

راتژي جنگ محدود در صورت وقوع و یا تـدابیري کـه بـا اسـتفاده از     تجاوزکارانه و یا است
هـاي  وسایل روانی به جاي ابزار فیزیکی از بروز جنـگ یـا تهدیـد ممانعـت کنـد. توانـایی      

ي خود به هاي دفاعی نیز به نوبهکند و تواناییهاي دفاعی را تقویت میبازدارندگی، توانایی
  ).157صفحه  157، همان، بخشد. (نوروزيبازدارندگی نیروي می
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  1هاي اطالعاتیفزایشی حوادث امنیتی در سیستمروند ا -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 - http://it.ojp.gov/documents/asp/introduction/section7.htm 
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ـ  به عنـوان مثـال،    اوري در ـوقتـی فن
هاي نظام بانکی، پولی ي زیرساختوزهـح

(کــه  IT«1«و اقتصــادي کشــور بــر بســتر 
بر آن نداریم) شکل  اشراف و تسلط کاملی

یابـد یـا وقتـی تمـام     گیرد و توسعه میمی
ي یک کشـور در حـوزه  هاي معنوي دارایی

صفر «، تبدیل به 2و مجازي الفضاي دیجتی
ــک ــاري از  مــی »و ی شــود و در محــیط ع

در ایـن صـورت    !شـود امنیت، منتشـر مـی  
پذیري و ضریب آسیبآگاهانه یا ناآگاهانه 

  افزایش یافته است. رشد عوامل تهدیدزاي کشور 
ارکردهاي هم داراي ک هاي دیگرپدیدهاز اساسا فناوري همچون بسیاري 

بـه دلیـل   فناورانـه  شناخت تهدیدات  ، لذامثبت و هم کارکردهاي منفی است
  باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. اي که دارا میهاي گستردهکاربري

اي دات از تغییــر و تحــوالت بســیار گســتردهــــي تهدیامــروزه حــوزه
 ثـل نسـل  جنـگ (م اي که با مفاهیم جدیدي با پسوند برخوردار است به گونه

هاي سـایبري،  ) یا پیشوند جنگ (مثل جنگ3هااول، دوم، سوم و چهارم جنگ

                                                
١  - Information Technology 

اي از در تمام تعاریف فضاي مجازي، این فضـا محـیط الکترونیکـی یـا محـیط شـبکه       - 2
تـا اشـیاء و    هاي سمعی و بصري سعی داردشود که با استفاده از جلوهکامپیوترها دانسته می

شـود کـه فاقـد مادیـت     سازي کند اما ادعا مـی هاي سه بعدي جهان واقعی را مشابهواقعیت
  شود که از خصوصیات بارز این فضا بی مکانی و بی زمانی است.فیزیکی هستند. گفته می

٣ - First, Second, Third, Forth Generation of War 
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 اي، و ...) مواجـه  هـاي رسـانه  اي، جنـگ هاي رایانهاي، جنگهاي شبکهجنگ
   باشیم.می

  
  1از جمله علل حمالت سایبري 

  
  
  

 
      

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 - http://uscyberlabs.com/blog/wp-

content/uploads/ 2011/07/101010 _why_attack_diag.png 
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  1اياي / رایانهتهدیدات شبکه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 -http://watermarked.cutcaster.com/cutcaster-photo-801038475-Computer-

threats-business-diagram.jpg 
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  1له عوامل تهدیدات عمدي و سهوي سایبري علیه آمریکااز جم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در افـراد  مفهومی نیست که در ذهن بسـیاري از   جنگ صرفا آن بنابراین
 2یـتس وکند یا براساس آن تعریفی باشد که کالوزهیبت نظامی تداعی پیدا می

  ظامیدهد و جنگ را برخورد نبه عنوان یک استراتژیست نظامی از آن ارائه می

                                                
1 -http://uscyberlabs.com/ 

سردار و تئوریسین نظامی پروسـی در  »: Karl von Clausewitz «کارل فون کالوزویتس  - 2
) بیش از یک سـده،  Vom Kriege( ي جنگ دربارههجدهم میالدي. اثر مشهور او به نام  قرن

  شد. ها محسوب می کتاب مقدس استراتژیست
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  داند. ا میهها و دولتبین ملت
ه، جنگ ــ، جنگ رسان1شاهد مفاهیم جدیدي همچون جنگ نرم هامروز

ایم که در آن اي شدهدر واقع وارد حوزه و بانکی، جنگ اقتصادي و ... هستیم
اي است و این موضوع تا رسانه و عملیات روانی داراي کارکرد بسیار گسترده

ي مربوط به کارکردهاي نظامی کاسته اسـت. بـه   هاحدودي از گسترش حوزه
ي اقتصـادي، سیاسـی، علمـی، دانـش و     هـا هایی همچون حوزهعبارتی حوزه

                                                                                                   

  
  کارل فون کالوزویتس

شود در جنگ روانى و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته می « :مقام معظم رهبري - 1
هـا،  آید که آنها را منهدم کند؛ به سـراغ ایمـان    در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهاى معنوى مى

آید   ارکان اساسى یک نظام و یک کشور؛ دشمن به سراغ اینها مى ها و  ها، پایهها، عزممعرفت
-که اینها را منهدم بکند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ فرصت

هاى یک نظام را به تهدید تبدیل کند. این کارهائى است که دارند میکنند؛ در این کار تجربه 
کنند، ابزار فراوانى هم در اختیارشان هسـت. بایـد ابعـاد    هم دارند، تالش هم زیاد دارند می

بیانات در دیدار اعضاي مجلس » دشمن و ابعاد دشمنى را بدانیم تا بتوانیم بر او فائق بیائیم.
 02/07/1388، خبرگان رهبري
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. به عنوان مثـال امـروز در   شوندمحسوب میهاي جدید جنگی فناوري، حوزه
ــته ــوع هس ــاهد  موض ــت، ش ــادي اس ــرد اقتص ــع داراي عملک ــه در واق       اي ک

جنگـی آن   یران هستیم، مناقشاتی که پیشانیِهاي سختی بین غرب و ادرگیري
اي با تالش بـراي کسـب،   است و ما در چنین جبهه ايهسته دانش و فناوري

ي اقتصـاد از جملـه   باشیم. حـوزه ارتقاء و تحلیل این دانش، در حال دفاع می
هـا را تحـت تـأثیر و    قادر است سایر حـوزه  است کههاي جدید جنگ حوزه

  برخوردار است. اي برجستهین رو از جایگاه و اهمیت تهدید قرار دهد، از ا
هدف آمریکا از جنگ اقتصادي علیه ایران، این اسـت کـه ایـران را بـه     

بـا  آنقدر ضعیف کند کـه بـا یـک تلنگـر نظـامی       ،لحاظ بنیه و توان اقتصادي
اي است که آمریکا طی سـالیان گذشـته   این تجربه شکست کامل مواجه شود،

ولی اینکه در مورد ایران قابل  1دست آورده استبکشورها  سایردر برخورد با 
  تحقق باشد یا خیر، جاي تأمل بسیار دارد. 

  
     هاي گذشتهنگاه تاریخی به جنگ -4

 الزم يو جنگ اقتصاد  دیاز تهد یقیدق فیدرك بهتر موضوع تعر يبرا
یبا شود که تقرهاي گذشته مالحظه میبا نگاهی به تاریخ جنگ رسد.به نظر می

                                                
هاي متخاصم براي ضربه زدن به سـاختار اقتصـادي کشـورهاي دیگـر از     امروزه دولت - 1

ي اي است. محاصـره کنند که داراي اثرات فلج کنندهي جدیدي استفاده میها و ابزارهاشیوه
ي طوالنی جنگ اقتصـادي واشـنگتن   هایی از سابقهاقتصادي کوبا، کره شمالی و عراق نمونه

شروع و تا زمـان   1991علیه کشورهاي مخالف خود است. محاصره اقتصادي عراق از سال 
بغداد با شرایط اقتصـادي سـختی مواجـه شـد و      سقوط رژیم صدام ادامه یافت که طی آن،

هاي سیاسی و اجتماعی عراق نیز از این تحریم تأثیر گرفت و دولت عراق بـه  ي بخشهمه
  شدت تضعیف شد. 
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هـاي نظـامی و   تخریـب و انهـدام زیرسـاخت    ـــم، ا تهاجــهدر تمامی جنگ
، و ... وجـود داشـته   3هـا ، کارخانـه 2هـا ، فرودگـاه 1هـا اقتصادي مثل بنادر، پـل 

                                                
  تخریب پل خرمشهر توسط رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران: - 1
  

  
  تخریب پل خرمشهر در دوران جنگ تحمیلی

  
ي برق آسا و مثال، عراق با تقلید از استراتژي نظامی رژیم صهیونیستی در حمله به عنوان - 2

ي ها و هواپیماهاي مصر، سـوریه و اردن در جنـگ شـش روزه   ي هوایی به فرودگاهکوبنده
اعراب و اسرائیل و نتایج چشمگیر آن، خواست که همان نتایج را این بار بـراي خـود رقـم    

. فیپا. چـاپ دوم، تهـران: سـمت،    خلیج فارس و مسائل آن». فصل نهم«بزند. (بیژن اسدي. 
به وقت بغـداد، مرکـز فرمانـدهی     12رأس ساعت  1359شهریور  31) و لذا در روز 1385

ي هـوایی بـه   بمـب افکـن و جنگنـده را بـراي حملـه      192جنگ در عراق دسـتور پـرواز   
  هاي ایران صادر کرد. فرودگاه

ریزي دقیق موفـق شـد    وم، دولت شوروي با یک برنامهبه عنوان مثال در جنگ جهانی د - 3
رو شـده بودنـد بـه شـرق      با تهدید آلمان هیتلري روبـه  1941کارخانه را که در سال  1523

  کوهستان اورال منتقل کند. (دانشنامه ویکی پدیا، جنگ جهانی دوم).
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. هاي کنونی، این موضوع به وفور قابـل مشـاهده اسـت   همانطور که در جنگ
  شود. ل میها دنباادي در جنگبا هدف و رویکرد اقتص چنین حمالتی اساسا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20061در جنگ سال  هاي لبنان توسط رژیم صهیونیستیانهدام زیرساخت  
  
  
  
  
  
  

                                                
١  - http://thanassiscambanis.com/tag/jeffrey-white/ 
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20061هاي لبنان توسط رژیم صهیونیستی در جنگ سال نقشه بمباران زیرساخت  

  
  

                                                
١  -  http://www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t٨٣٦٣٣.html 
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  غزه توسط رژیم صهیونیستی ها و مراکز جمعیتیزیرساخت تخریب
20081در جنگ سال   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
١  -  http://www.israelsoccupation.info/ 
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  20031عراق توسط آمریکا در جنگ  هايانهدام زیرساخت
  

ها را کسب منافع اقتصـادي  هدف از جنگ ،از سویی برخی صاحبنظران
دانند به عنوان مثال بروز جنگ خلیج فارس و حضور نظامی آمریکا در این می

                                                
١  -  http://www.joelertola.com/grfx/chrt_iraq.html 
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تسلط بلند مـدت بـر منـابع انـرژي     و  هاي اقتصاديها و ریشهمنطقه با انگیزه
  1ط این کشور قابل تحلیل است.توسمنطقه 

مفهوم جدیدي از تهدیـد و جنـگ مواجـه هسـتیم،      به هر حال امروز با
ــزار و مؤلفــه  ــا اب ــهجنــگ اقتصــادي یعنــی جنــگ ب ــر علی     هــاي اقتصــادي ب

                                                
المللـی در  ژیک و تاثیرگذار بر اقتصـاد و سیاسـت بـین   تنفت به عنوان یک کاالي استرا - 1

مصرف کننده این منبع انـرژي جایگـاهی ویـژه     سیاست خارجی آمریکا به عنوان بزرگترین
داشته است و همیشه دولت آمریکا بدنبال دستیابی به منابع جدید نفت بـراي اسـتفاده از آن   
در صنایع نظامی و اقتصادي خود بوده است. توجه به مفروضات زیر بیانگر تـالش آمریکـا   

هماننـد قـرن    21اوالً، در قـرن  باشـد:  براي سلطه بر منابع نفتی دنیا از جمله خاورمیانه مـی 
کنـد و بـه   ولیدي و صنعتی ایفـا مـی  ــگذشته انرژي فسیلی نقش برتر و مهمی در صنایع ت

شود؛ ثانیاً، سـلطه بـر منـابع انـرژي( اعـم      زودي جایگزینی براي این منبع انرژي یافت نمی
ي مهم و موثر هااکتشاف، تولید، عرضه، مصرف، هدایت و کنترل جریان آن و ...) یکی از راه

رود؛ ثالثاً، در قرن حاضر منابع انرژي فسیلی دنیا (نفت در تسلط یافتن به جهان به شمار می
و گاز) عمدتاً در خاورمیانه، خلیج فارس، دریاي خزر، آسیاي میانـه و قفقـاز وجـود دارد،    

راین سلطه بویژه آنکه در نقاط دیگر دنیا این منابع در حال کاهش و پایان یافتن هستند، بناب
بر منابع نفت خیز  دنیا، راهی براي حفظ و گسترش قدرت، سلطه و برتري آمریکا به شمار 

آید و اساسا استفاده از قدرت نظامی جهـت پشـتیبانی از جریـان نفـت همـواره اسـاس       می
تاکنون بوده است. در طی جنگ جهـانی دوم رئـیس    1945سیاست خارجی آمریکا از سال 

اي بـا پادشـاه خانـدان سـعودي     رانکلین روزولت، با انعقاد توافق نامهجمهور وقت آمریکا ف
برداري از نفت عربسـتان، از خانـدان   یعنی، عبدالعزیز بن سعود، تعهد نمود که در ازاي بهره

سلطنتی این کشور در برابر دشمنان داخلی و خارجی حمایت نمایـد. همچنـین، در ژانویـه    
کید کرد أي خود بر جریان امن نفت از خلیج فارس تنه، جیمی کارتر در سخنرانی ساال1980

اي جهت حمایت آمریکا از هر وسیله«و آنرا جزء منافع حیاتی آمریکا برشمرد و اعالم کرد: 
ت در هدایت سیاست خارجی ــشهرام فرسایی، نقش نف» از منافع خود استفاده خواهد کرد.

  .54، ص1385آبان  ،20ها، سالها و تحلیلي دیدگاهآمریکا، ماهنامه
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هاي اقتصادي یک کشور. بنابراین جنس جنگ و آالت و ادوات آن زیرساخت
ل تجهیزات و تسلیحات نیست، از نوع خمپاره، هواپیما، موشک و این قبی غالبا

ها و عوامل اقتصادي همچون پول، بانک، تحریم، بلکه ابزار و آالت آن، مؤلفه
باشد، از این رو شناخت هاي مالی و ...، میادي، زیرساختــي اقتصمحاصره

  ، امري ضروري است. جدیدمحیط و تهدیدات 
جراحی ت به دسها در کشور، یارانه سازيبا طرح هدفمندایران اسالمی 

با شجاعت، درایت و هوشمندي دولت همچنان و این کار زد بزرگ اقتصادي 
محترم در حال انجام است و تمام تحوالت آن به دقـت در دسـت بررسـی و    

هـاي  در حـوزه ایـران  شود که ی انجام میــرایطــدر شکار مطالعه است. این 
بات و اسـتحکام الزم  است ولی بحمداهللا از ثدرگیر و دشمنان مختلفی با رقبا 

آمریکا با سایر کشورها مثل اقتصادي  برخوردبرخوردار است. در صورتی که 
باعث ضعف شدید اقتصادي این  1ي شمالیي دریایی و اقتصادي کرهمحاصره

                                                
سال تحریم علیه کره شمالی نوشـت:   60پایگاه اطالع رسانی گلوبال ریسرچ با اشاره به  - 1

هاي زیر توسط آمریکا علیـه  ، تحریم1950درست سه روز پس از آغاز جنگ کره در ژوئن 
 کره شمالی آغاز شد و بطور پیوسته ادامه یافت:

  محدودیت در صادرات کاال و خدمات  
 یت بیشتر کمک هاي خارجی ممنوع  
  ممنوعیت سرمایه گذاري هاي بانکی  
  ممنوعیت واردات از کره شمالی  
  مسدود کردن هر نوع وام از سوي بنیادهاي مالی بین المللی  
  ممنوعیت صادرات کاالهایی با کاربرد دوگانه  
  محدودیت ورود غذا و دارو به کره شمالی  

چنین جنگ طوالنی در حوزه اقتصاد روبرو نبوده  هیچ کشوري در جهان مانند کره شمالی با
هـایی اسـت کـه نظـام     است. پیکار اقتصادي علیه کره شمالی، تقریبا شبیه به همان تحـریم 
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ي در مضـیقه هـا  تحریماین که مردم این کشور در اثر  ايگونهبه  1کشور شده
   2دارند.شدید غذایی قرار 

                                                                                                   
میالدي ویران کرد و موجب شد نیم میلیون کـودك زیـر پـنج     90بهداشتی عراق را در دهه 

ند در گذشته نیز وجـود  در آن کشور جان بدهند. این رو 1998تا  1991سال بین سال هاي 
ي دریایی آلمان، توسط نیروهاي متفـق، حـدود   محاصره علتداشته است، به عنوان مثال به 

  :31/4/1389هزار شهروند غیرنظامی آلمانی جان خود را از دست دادند. ( 700
 http://www.khabaronline.ir/news-77732.aspx 

ي امنیت علیه کره شمالی و ایران حکایت از هاي تحریم اقتصادي شورا ارزیابی قطعنامه - 1
قطعنامـه   3اي تاکنون تنها  موشکی و هسته ي شمالی متعاقب انجام آزمایش آن دارد که کره

، 1696قطعنامـه   5از شوراي امنیت دریافت نموده که در مقایسه بـا   1874و  1718، 1695
و مورد  4و  40ب ماده ایران که نخستین مورد آن در چارچو 1835و  1803، 1747، 1737

اند، داراي شـدت و حـدت    منشور ملل متحد به تصویب رسیده 41دیگر در چارچوب ماده 
ي شمالی در شرایطی به هاي شوراي امنیت علیه ایران و کره به مراتب کمتري است. قطعنامه

بارها  اي انجام نداده، بلکه تنها آزمایش هسته که ایران برخالف کره شمالی نه تصویب رسیده 
  اي است. آمیز هسته اعالم نموده که در پی دستیابی به انرژي صلح

http://www.khabaronline.ir/news-130069.aspx 
ي شمالی به خوردن علف براي زنـده  هاي سازمان ملل از روي آوردن مردم کرهگزارش - 2

از کره  به تازگیبشردوستانه بین المللی که  فعال» برند گوکن«ماندن حکایت دارد. همچنین 
 .داد شمالی خبـر  يمیلیون شهروند کره 5شمالی بازگشته از کمبود مواد غذایی براي حدود 

وخیم مردم کره شـمالی   وي در گفتگو با هفته نامه فوکوس چاپ آلمان با اشاره به وضعیت
غذایی بیش از همه زنان و کودکان را در معرض خطر قرار داده است. بـر   گفت کمبود مواد

دیگر در کره شمالی کمبود دارو و امکانات بهداشتی است. گفتنی است از  ین اساس نگرانیا
ي ي ادامههاي غرب به بهانهشمالی تحریم يوخیم شدن وضعیت اقتصادي کره جمله عوامل

اش را براي مذاکره در کشور است. اخیرا نیز دولت کره شمالی آمادگی اي ایني هستهبرنامه
  :14/5/1390اي خود بدون هیچ پیش شرطی اعالم کرده است. (هسته يمورد برنامه

 http://www.forum.٩٨ia.com 



  39   / و پدافند غیرعامل جنگ اقتصادي
  

 

 مسافربري آمریکا کـه بـر فـراز   رتباط با موضوع هواپیماي همچنین در ا
ضمن لغو غرب  و لیبی متهم به شراکت در این حادثه شد ،1الکربی منفجر شد

  اقتصادي قرار دارد.  هاي شدیداین کشور را تحت فشار ي پروازهاي لیبی،کلیه
علیـه   هاي اقتصادي آمریکـا در موضوع مقابله با صدام نیز شاهد تحریم

وضـعیت  ؛ ضـمن اینکـه   2به منظور به زانو درآوردن این کشـور بـودیم   عراق
هـایی را از  که امکان اعمال چنین تحریماي بود نیز به گونهژئوپولیتیکی عراق 

این کشور دسترسی محدودي به دریاهاي  زیرا، ساختسوي آمریکا فراهم می
   به سادگی امکانپذیر است.ارتباطات این کشور  دارد و کنترلآزاد 

                                                
بـا شـماره سـریال    یک فروند هواپیماي مسافربري پـان آمـریکن   1988در دسامبر سال  - 1
)N739pa ( برخی منابع  259با)نفر مسافر از فرودگاه هیتروي270 ( )Heathrow لندن که (

قیقه فرودگاه هیترو رو را به سمت جان اف کندي نیویورك ترك کرد، در د 18:25در ساعت 
واقع در اسکاتلند، در ارتفـاع   "الکربی "به نام  دقیقه بر فراز دهکده کوچکی  21:12ساعت 
ـ ه آمــدر پی این حادثپایی منفجر و تمام سرنشینان آن کشته شدند.  31000 ریکا دولـت  ــ

هایی علیه این کشور از سوي واشنگتن رفی کرد و تحریملیبی را مسوول این بمب گذاري مع
  و سازمان ملل اعمال شد. 

http://www.aerospacetalk.ir و   http://oldpilot.com/post-663.aspx 

  
  سال علیه کشور عراق، اعمال شد.  14به مدت  1990هاي آمریکا از سال تحریم - 2
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  1هاي آزادمحدودیت دسترسی عراق به آب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تر به هاي عراق نیز با اعمال فشارهاي سیاسی هر چه بیشسایر دسترسی 

ی که بعد از چند سال کـه  نوعشد به منظور تضعیف کامل این کشور، محدود 
مرگ و میر کودکـان  نرخ گذشت،  ي اقتصادي عراق توسط آمریکااز محاصره

کـاهش   به منظـور ي این وضعیت، این کشور افزایش یافت و در ادامهو مردم 

                                                
1 - http://0.tqn.com/d/geography/ 1/0 /j/3/iz-150.gif 
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بحث فـروش نفـت در مقابـل دارو و     ها در عراق،هاي سیاسی تحریمبازتاب
به هر حال چنین مصـادیقی بیـانگر آن    2از سوي سازمان ملل مطرح شد. 1غذا

    هـا در موضـوع تحـریم داراي سـابقه و تجربیـات زیـادي       است که آمریکایی
  باشند. یم

) 11803و  41747، 31737هـاي ( همچنین بـا نگـاهی بـه مفـاد قطعنامـه     
و البی صهیونیسـت  صادره از سوي سازمان ملل علیه ایران که با فشار آمریکا 

                                                
١  - The Oil-for-Food Programme, established by the United Nations in ١٩٩٥ 
(under UN Security Council Resolution ٩٨٦) was established with the stated 
intent to allow Iraq to sell oil on the world market in exchange for food, medicine, 
and other humanitarian needs for ordinary Iraqi citizens without allowing Iraq to 
boost its military capabilities. http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-for-
Food_Programme 

اي است  ) سازمان ملل متحد نام برنامهOil-for-Food Program( برنامه نفت در برابر غذا - 2
و به  1995آوریل  14شوراي امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ  986که با صدور قطعنامه 

هاي سازمان ملل ضد عراق پس از حمله این کشور به کویت به اجرا درآمد و تا  دنبال تحریم
عراق توسط آمریکا ادامه داشت. مطـابق قطعنامـه    ، همزمان با اشغال نظامی2003نوامبر  21

توانست محصوالت نفتی خود را صـادر کـرده و از عوایـد آن     شوراي امنیت عراق می 986
براي بهره گیري در جهت نیازهاي انسانی (مواد غذایی و دارویی) استفاده کند، عـراق ابتـدا   

  آن را پذیرفت.  1996مه  20 رد کرد ولی در نهایت در 1995آوریل  15این قطعنامه را در 
سازي  به منظور اعمال فشار و پایان دادن ایران به غنی 2006دسامبر  23این قطعنامه در  - 3

  اي، علیه ایران صادر شد. هاي هستهاورانیوم جهت برنامه
اي جمهوري اسالمی ایران اسـت   ي هستهشوراي امنیت مربوط به پرونده 1747قطعنامه  - 4

) از سوي شـوراي امنیـت   1386فروردین  4میالدي، (برابر با  2007مارس  24که در تاریخ 
سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده است. در این قطعنامه از تمامی کشـورهاي جهـان   

اي  هـاي ایرانـی کـه در زمینـه انـرژي هسـته       خواسته شده است تا فعالیت خود را با شرکت
هـاي سـنگین بـه     نوعیت صادرات و واردات سالحفعالیت دارند، محدود کنند. همچنین مم

  . ایران از دیگر موارد صادره در این قطعنامه است
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هـاي  ها و پیوست% از محتواي قطعنامه85شود که صورت گرفت، مالحظه می
سـی و نظـامی   % از محتـواي سیا 15مربوطه، داراي محتواي اقتصـادي و تنهـا   

برخـی اقـالم و اجنـاس  اساسـی و     و هـا  است و لذا تحریم بانـک برخوردار 
هاي جدیـد  آوريممانعت از ورود فن ،ضروري، تحریم معامالت بین کشوري

تواند مـانع  که در شرایط تهدید می 2شوییمنظور نمودن مفهومی به نام پولو 
  بررسی است.  ، از همین زاویه قابلانجام معامالت نقدي کشور شود

  
  3شوراي امنیت سازمان ملل هاي قطعنامه -5

ي روند جنگ اقتصادي آمریکا علیه ایران، گویـاي آن اسـت کـه برنامـه    
گیري از ابزارهاي جنگ اقتصادي علیه ایـران  جامعی از سوي دشمنان، با بهره

  طراحی و به مورد اجرا گذارده شده است
  

                                                                                                   
اي ایـران، علیـه    ي هسـته (میالدي) در محکومیت برنامه 2008مارس  3این قطعنامه در  - 1

  ایران صادر شده است. 
کردن یا تغییر  هر نوع عمل یا اقدام به عمل براي مخفی»: Money laundering«پولشویی  - 2

ظاهر هویت عواید نامشروع به طوري که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، 
افتد که درآمدهاي کسـب شـده توجیـه قـانونی      پولشویی گویند. این اعمال زمانی اتفاق می

هاي معمول را بـه خـود    نداشته و براي این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول
تر قانونی کـردن درآمـدهاي غیـر     شوند. به عبارت ساده ند، بوسیله پولشویی، تطهیر میبگیر

هاي کثیـف   هاي حرام و یا تبدیل پول هاي نامشروع و تطهیر پول قانونی، مشروع کردن پول
  باشد. هاي تمیز و پاك، پولشویی می ناشی از اعمال خالف به پول

http://hamshahrionline.ir/news-102426.aspx 
  براي مطالعه متن کامل قطعنامه ر.ك: - 3

www.isisnucleariran.org/assets/pdf/unsc_res١٨٠٣.pdf 
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  1شوراي امنیت سازمان ملل 1747قطعنامه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  2شوراي امنیت سازمان ملل 1737قطعنامه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  براي مطالعه متن کامل قطعنامه ر.ك: - 1

www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/unsc_res٢٠٠٧-١٧٤٧.pdf 
  براي مطالعه متن کامل قطعنامه ر.ك: - 2

www.un.org/sc/committees/١٧٣٧/pdf/١٧٣٧ConsolidatedList.pdf 
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  1شوراي امنیت سازمان ملل 1803قطعنامه 

  
  
  
  
  
  
  
  
 .  

که با هدف تحریم نفتی ایران از سوي آمریکا علیه ایران به  2قانون داماتو
از جمله اقدامات در راستاي جنگ اقتصادي علیه ایران مورد اجرا گذارده شد، 

                                                
  براي مطالعه متن کامل قطعنامه ر.ك: - 1

www.isisnucleariran.org/assets/pdf/unsc_res١٨٠٣.pdf 
االصل جمهورى خواه آمریکـا طـرح   سناتور ایتالی» آلفونسو داماتو« 1375مرداد  14در  - 2

جمهور وقـت ـ ارائـه کـرد و      جدیدى براى تحریم اقتصادى ایران به بیل کلینتون ـ رئیس 
 40. به موجب این طرح، هر شرکت یا دولتى که بـیش از   مورد تصویب کنگره قرار گرفت

گذارى کند، دچار مجازات اقتصادى آمریکا  میلیون دالر در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه
اى از  هشود. طرح داماتو مرحلـه تـاز  ار بازبینی میــسال یکب 5رح هر ــخواهد شد. این ط
هاى پـس از پیـروزى انقـالب اسـالمی از      هاى اقتصادى است که در سال یک رشته تحریم

هاى ایران و  . بلوکه کردن دارایى سوى آمریکا علیه جمهورى اسالمى ایران وضع شده است
هـاى تحـریم ایـران     عدم تحویل تجهیزات نظامى خریدارى شده از این کشور، اولین نمونه

  شود.  مى توسط آمریکا محسوب
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هـا در  هایی را نیز براي آمریکـائی ینکه این موضوع، آسیب پذیريضمن ابود. 
  داشت. بر

ران ـــ بر علیـه ای خود را در همین راستا آمریکا قرارگاه جنگ اقتصادي 
 2پایش ،گذاريهدایت، سیاست ،این قرارگاه ،1نمود اندازيراهاندهی و ــسازم

هاي جدید تحریم ها و طراحیاجراي قطعنامه، نظارت بر هاي اقتصاديفعالیت
  علیه ایران را در دستور کار خود دارد. 

                                                                                                   

  
  ي کلینتونطراح تحریم اقتصادي علیه ایران در دوره» آلفونسو داماتو«

  
از تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادي واشنگتن علیه ایران در کشور امارات متحـده عربـی،    - 1

داري آمریکا خبر داد. سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور  خزانهتحت نظارت 
در ادامه افزود: آمریکا با ایجاد این قرارگاه و کنترل مبادالت اقتصادي اتباع ایرانـی، حـدود   

شرکت ایرانی در دبی را بلوکه کرده است. وي با اشاره بـه نـاتوانی آمریکـا در جنـگ      400
ان تصریح کرد: هم اکنون اقتصاد محور اصلی تهـاجم غـرب و آمریکـا    مستقیم نظامی با ایر

دهد. (برگرفته از متن گفتگوي رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور  علیه ایران را تشکیل می
  : 5/2/1390در گفتگو با نسیم، به تاریخ 

http://www.asremrooz.ir/vdcjfmeizuqei.sfu.html 
٢  - Monitoring 
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کنـد، ضـمن   دنبـال مـی  علیه ایران را  1آمریکا، تحریم اقتصادي هوشمند
در  باشد.میعلیه ایران، فراتر از تهدیدات سازمان ملل هاي آمریکا تحریم اینکه

موضوع  با اعمال فشارهایی دربود که  این هاآمریکائی برآوردهاي اولیه، تصور
طرح به همین دلیل ، 2بگذارند ايفلج کننده اتتوانند بر ما تأثیرمیو ... بنزین 

تحریم فروش بنزین را مطرح کردند که خوشبختانه با اقـدام بسـیار فـوري و    
رسـید   3خودکفایی در بنزینالزم وزارت نفت و حمایت دولت، کشور به مرز 

  تهدیدات، فرصت بسازد.و توانست از 

                                                
1 - Smart Sanction: A sanction intended to affect only a particular area of a 

country's activities or economy.  
(http://dictionary.reference.com/browse/smart+sanction) 

کلید خورد، زمانی کـه سـناتور    1388طرح تحریم صادرات بنزین به ایران در بهار سال  - 2
سناتور مجلس سناي آمریکا (مجلسی که یکصد و یک نماینده  25جان کیل به نمایندگی از 

-دارد) از آغاز روند اجرایی تحریم صادرات بنزین به ایران خبر داد و گفت: باید به کمپانی

توانند برگزینند: یا اقتصاد ایران با ي بنزین به ایران اعالم شود که دو راه میهاي صادرکننده
ري یا اقتصاد آمریکا با حجم سیزده تریلیون دالري و این حق میلیارد دال 250حجم مبادالت 

بخش  کند.میلیون لیتر بنزین وارد می 21انتخاب براي آنها محفوظ است. ایران روزانه حدود 
هـاي  اعظم بنزین وارداتی ایران توسط شرکت ریالینس، شرکت فرانسـوي توتـال، شـرکت   

شـود و شـرکت   تیش پترولیوم تـأمین مـی  سوئیسی ویتول و گلنکور و شرکت بریتانیایی بری
  هاي بنزین صادراتی به ایران است.ي بیشتر محمولهي لویدز لندن بیمه کنندهبیمه

http://www.khabaronline.ir/news-64006.aspx1389/3/3   
در جمـع خبرنگـاران در تشـریح     24/6/1389یخ مسعود میرکاظمی (وزیر نفت) در تـار  -3

جزئیات طرح تولید ضربتی بنزین در واحدهاي پتروشیمی با بیان اینکه طرح تولیـد بنـزین   
بنزین  در حال حاضر«، اظهار داشت: سوپر در شش مجتمع پتروشیمی کشور آغاز شده است

ـ  نمی به داخل کشور وارد زایش ظرفیـت ذخـایر   شود و اگر هم وارداتی داشته باشیم براي اف
هاي  وي با اعالم این که طرح تولید ضربتی بنزین در مجتمع» استراتژیک بنزین کشور است.
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توان تضعیف ها، اعمال فشارهاي زیاد به ایران از طریق قطعنامه با آمریکا
ي عسلویه بـه  هاي بزرگی همچون پروژهبرداري از پروژهرا در بهره ایرانمالی 

و براي کشـورهاي اروپـایی و ... کـه حتـی      نمودنددنبال می 1فاینانسینگ  نام
هـاي اقتصـادي   داشـتند، جریمـه   هاي نفتی ایـران سهام بسیار اندکی در پروژه

ادهاي خـود  متعاقب این موضوع، برخی کشورها قراد در نظر گرفتند.سنگینی 
خوب و در خـور  هاي تالشعلیرغم رفتند و  را نیمه کاره رها کرده و از ایران

تقدیري که به منظور جایگزین سازي منابع صورت گرفـت ولـی در مجمـوع    
  تفاده کنیم.نتوانستیم از یک چنین منابع اقتصادي به خوبی اس

کنـد در تمـام   اي است که آمریکا تـالش مـی  به هر حال شرایط به گونه
ه که ایران یک طـرف آن  ــمعامالت اقتصادي منطق

هـا و  و تحـریم  دخالـت نمـوده   شود،محسوب می
  هایی را اعمال نماید. محدودیت

خـط انتقـال گـاز    ارتباط با به عنوان مثال در 
تان به چین به نام ایران از طریق پاکستان و هندوس

                                                                                                   
هـاي وزارت نفـت همچـون شـرکت ملـی نفـت،        پتروشیمی با هماهنگی تمامی مجموعـه 

ــایی و پاالیشــگاه هــاي نفــت انجــام  شــده  پتروشــیمی، خطــوط لولــه، حمــل و نقــل دری
 :24/6/1389است.(خبرگزاري مهر،  

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1151813 
ي کاال حاضـر  گیرد که فروشنده) در مواقعی صورت میFinance /Financingفاینانس ( - 1

گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح به قبول اعتبار اسنادي مدت دار نمی
کنـد کـه وارد   ي مالی درخواست مـی والً خریدار از یک موسسهباشد معماعتبار اسنادي نمی

معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معموال این تسهیالت بلند مدت 
  است.
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پاکستان و چـین  تواند منجر به آرامش و صلح بین که می 1»صلحي لولهخط «
از طریق پاکستان، به شود، آمریکا هم از طریق هند و هم  2ي کشمیردر منطقه

آمریکا . از این رو در این خصوص توافقی صورت نگیردایران فشار آورد که 

                                                
منظور همان خط لوله صلح است که نام خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان  - 1

سال، گاز خـود   25شود که تا مدت  ه، ایران متعهد میهاي انجام شد است که براساس تفاهم
ترین روش تـامین انـرژي    را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد. این مسیر اقتصادي

باشد. مذاکراتی پیرامون پیوستن ترکمنستان و قطر به ایران براي تامین گاز  شبه قاره هند می
   طبیعی این پروژه بزرگ مطرح شده است.

http://www.caspianstudies.com/ 

  
  مسیر خط لوله صلح بین ایران، پاکستان و هند

  
 است و امروزه  بوده هیمالیااي است که زمانی داراي دولتی سلطنتی در  نام منطقه کشمیر - 2

هنـد دو سـوم    اسـت.  پاکسـتان و  هندوستان، چینهایی از آن مورد ادعاي کشورهاي  بخش
کند و پاکستان یک سوم باقیمانده را در کنترل خود دارد. هر دو کشـور   کشمیر را کنترل می

دي مـیال  1989خواهان مسلمان در کشمیر هنـد از سـال    جدایی. مدعی تمامی منطقه هستند
هـزار تـن    47جنگند، و در جریان آن تاکنون بـیش از  براي استقالل یا ادغام با پاکستان می

 . اند کشته شده
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 ایران با سـایر کشـورها  ي اساسی و عمدهمامی معامالت در ارتباط با تتقریبا 
  دارد. اثرات تخریبی و تحدیدي 

ها از سوي فشارهمین ، 1ي باکو به جیحاندر موضوع خط لولههمچنین 
  شد. مسیر ایرانمنجر به حذف و  غرب اعمال شد

که مربوط به ارتباط را  2شمال به جنوب ارتباطی کریدورهمچنین غرب، 
یاي عمان و خلیج فارس بـود را بـا طـرح مسـیر     کشورهاي آسیاي میانه به در

                                                
) BTC =Baku–Tbilisi–Ceyhan pipelineطول خط لوله باکو، تفلیس، جیحان (بی.تی.سی/ - 1

 در کیلـومتر  249آن در خـاك آذربایجـان،    کیلومتر 443است که  کیلومتر 768یک هزار و 
در خاك ترکیه واقع شده است. سـاخت ایـن خـط     کیلومتر 76خاك گرجستان و یکهزار و 

با خط  صادرات نفت به بهره برداري رسید. 2005مه  18آغاز شد و در  2003لوله در آوریل 
. (به نقل از شـبکه  هزار بشکه در روز است 200لوله بی.تی.سی روزانه حدود یک میلیون و 

   :20/9/1389»: شانا«ژي اطالع رسانی نفت و انر
 http://www.shana.ir/162626-fa.html 

 
المللی مهمی که در زمینه ترانزیت کاال بین کشورهاي آسیایی و  کریدور حمل و نقل بین - 2

کریـدور ارتبـاط   جنـوب اسـت. ایـن     -اروپایی تاکنون به وجود آمده است، کریدور شمال 
ترانزیتی کشورهاي شمال اروپا، اسکاندیناوي و روسیه را از طریق ایران با کشورهاي حوزه 

سازد. این کریـدور حمـل و    شرقی آسیا برقرار می فارس، حوزه اقیانوس هند و جنوب خلیج
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هایی مفهوم چنین تالش .موازي پاکستان و افغانستان با موانعی روبرو ساختند
هایی کـه ایـران در آنهـا فعالیـت     کند تمام حوزهاین است که غرب تالش می

                                                                                                   
 ترین و هزینه ترین، کم گذرد در حال حاضر کوتاه نقل که بخش مهمی از آن از خاك ایران می

رود. کریدور یـاد شـده در حـال     ترین مسیر ترانزیت کاال بین آسیا و اروپا به شمار می سریع
حاضر از بندر بمبئی در حوزه اقیانوس هند آغاز و از طریق دریا به بنـدرعباس در جنـوب   

اي یا  شود. در داخل خاك ایران کاالهاي ترانزیتی از طریق حمل و نقل جاده ایران متصل می
ادر شمالی کشور انتقال یافته و از مسیر دریاي خزر به بنادر آسـتاراخان و الگـان   ریلی به بن

 30جنوب تا  -شوند. هزینه حمل کاالهاي ترانزیتی از طریق کریدور شمال روسیه حمل می
هـاي   تر است. به عالوه آنکه این کریدور تقاطع درصد نسبت به سایر مسیرهاي سنتی ارزان

و » تراسـکا «ود میان کشورهاي آسیاي میانـه و اروپـا از جملـه    متعددي با کریدورهاي موج
کنـد.   ها به توزیع متوازن بار در سطح منطقـه کمـک زیـادي مـی     دارد که این تقاطع» آلتید«

جنوب از جمله ده کریدور ترانزیتی ریلـی و ترکیبـی تعریـف     -کریدور حمل و نقل شمال
است که در اتحادیه اروپا مشخص  1993آسیا در سال  -شده در کنفرانس حمل و نقل اروپا

  شده است.
http://www.donya-e-eqtesad.com/  

  
  کریدور شمال به جنوب
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زاي اقتصادي و بلند مدت دارد را با اقدامات تخریبی، مداخله یا تحریم منفعت
  مواجه سازد.  ت جدي و اساسیا مشکالو ... ب

  
  جنوب -کریدور شمال 

Corridor “North-South”١ 

 
  
  
  
  

 
 
 
  

ها براي کنترل کشورها و از جمله ایران دنبال مفهوم دیگري که آمریکایی
  هاي اقتصادي کشورها است. کنند بحث مانیتور کردن فعالیتمی

  
  
  
  
  

                                                
1 -http://www.portaktau.kz/eng/Maps/corridors/ 
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کند استفاده میبخصوصی  از مدلآمریکا براي تحلیل اقتصادي کشورها 
مـدل، تمرکـز   ایـن  در و آنرا در کشورهاي مختلفی بکار برده است؛ گـام اول  

 اقدامات فشارها بر کشور هدف است، به این معنا که بدون اطالع، یک سلسله
کند بـه  دهد و تالش میانجام میهدف هاي اقتصادي کشور ا بر علیه فعالیتر

هر شکل ممکن، اقدامات مورد نظر آنها از سپر دولت عبـور کنـد، از ایـن رو    
و بازي با افکار عمومی، مـانیتور   هدف را مدام با نظرسنجی، نظرسازيکشور 

 ،اي اقتصـادي اعمال فشـاره  ،به این صورت با قطع یا تحریم سوخت .کندمی
ها و کاالهاي اساسی و وادار کردن کشـورهاي  ممانعت از ورود برخی فناوري

 هايشود که فشاردیگر براي پیوستن به آنها در تحریم کشور هدف، باعث می
  و اثرات منفی خود را بر مردم وارد سازد.  اقتصادي، بازتاب

ــا شــاهد نظرســنجی   ــران، م ــال در موضــوع ای ــوان مث ــه عن     و بعضــا ب
ي کشـورهاي غربـی، اروپـایی و آمریکـایی     گسترده و پیوسـته هاي نظرسازي

، به نوعی که مراکز نظرسنجی آمریکا، 1ها بودیمپیرامون طرح هدفمندي یارانه
فشـار اقتصـادي    اتکردند تا ببینند آیا تأثیراي یکبار این کار را تکرار میهفته

                                                
رهاي ـــ نظر سـنجی را در شه  700ذشته سسات آمریکایی و اروپایی طی یک سال گؤم - 1

ها که بخشی از ان این نظرسنجی اند.ها انجام دادهمختلف ایران در زمینه هدفمند کردن یارانه
موسسـات   بصورت تلفنی و بخش دیگر توسط عوامل داخلی آنان در پوشش هاي مختلف،

افقت و مخالفت با این انجام شده مو هزار نفر 3تا  2داخلی و سفارتخانه ها با جامعه آماري 
پاسخ شهروندان به فشارهاي احتمـالی نسـبت    دورنماي آن، تاثیر آن بر زندگی مردم، طرح،

مورد توجه قرار داده است. گفتنی است غرب در پیغـامی بـه    ها و...به برخی افزایش قیمت
مزمان ي اجتماعی فتنه هبازسازي شبکه سران فتنه خبر داده و تصریح کرده بود که خواستار

  باشد.ها میبا آغاز طرح هدفمند کردن یارانه
 http://www.khabaronline.ir/news-96846.aspx1389/7/10  
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؟ و آیـا آثـار و   اسـت یـا نـه   ه ها، به مردم رسیدناشی از طرح هدفمندي یارانه
قرار تأثیر را تحت پیامدهاي منفی این موضوع توانسته زندگی و معیشت مردم 

تحت تـأثیر  به محض کردند تا را پیگیري میین موضوع ایا نه؟ و مدام بدهد 
را از طریـق عوامـل سـتون پـنجم و      فضاي عمومی کشـور ، قرار گرفتن مردم

اعتراضات اجتماعی،  تظاهرات و نافرمانی،  عملیات روانی، تشویق به يابزارها
درگیري مردم با دولت، اغتشاش و ... کنند. سپس با یکسري اقدامات تکمیلی 

هاي اقتصادي، فشـار اقتصـادي   ها و زیرساختمثل؛ حمالت سایبري به بانک
، ضمن اینکه عالئم و شواهدي نیـز دال بـر   1مضاعفی بر جامعه تحمیل نمایند

  بدست آورده بودند. را حوادثی در کشور امکان وقوع چنین 
ي اساسـی کشـور   به دو حـوزه  2شاهد حمالت سایبري، 1389در سال 

علیه ایران صـورت گرفـت.   بودیم که این موضوع در راستاي جنگ اقتصادي 

                                                
ي رییس کـل بانـک مرکـزي (محمـود بهمنـی) در بیسـت و یکمـین همـایش سـاالنه          - 1

خودپردازهـاي   ي سـایبري بـه سیسـتم   هزار حمله 300دود هاي پولی و ارزي از ح سیاست
آذر مـاه سـال    28خبر داد. ایشان با بیان این کـه در   هاي نقدي بانکی همزمان با واریز یارانه

میلیون تراکنش در  18هاي نقدي حدود  همزمان با آغاز برداشت اولین سري از یارانه ،1389
یگر ثبـت شـده اسـت، افـزود: مـا همزمـان       میلیون تراکنش در یک بانک د 14بانک و  یک

میلیون قبض آب و گاز و برق و پرداخت حقوق را نیز در همان ایام داشتیم و  140پرداخت 
ي قابل توجـه ایـن   بسیار نگران عملکرد سیستم خودپردازها بودیم. وي افزود: نکته خودمان

 ا با خرابی را شاهدکه ما به طور معمول در طول سال مواجه شدن سه درصد خودپردازه بود

: 27/2/1390هستیم اما در آن روز خـاص چهـار یـا پـنج خـودپرداز فقـط از کـار افتـاد. (        
http://www.bina.ir(/  

٢  - Cyber Attack 
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ي صنعت کشور بود که دشمن با انتشـار ویـروس   ها، حوزهکی از این حوزهی
  . اشتد، قصد اقدامات تخریبی  1»استاکس نت«

  
                                                

) درباره نحوه عمل اسـتاکس  2011(اول اوت  1390مرداد  10نشریه آتالتیکو در تاریخ  - 1
-هاي ویندوز میکروسافت استفاده میاین ویروس از یکی از نقص«، نوشت: »Stuxnet«نت 

کند. کند و در زمانی که اکسپلورر در حال اسکن آن است خود را بر روي کامپیوتر نصب می
ها را درست به مانند یـک جاسـوس صـنعتی کپـی     استاکس نت اطالعات پیکربندي سیستم

تـرل  کند. از جمله اهداف تعریف شده براي ایـن ویـروس، نفـوذ در سیسـتم کن    برداري می
اي ایـران  هاي سانتریفوژ در مراکز هستهدستگاه 984راکتور نیروگاه بوشهر و از کار انداختن 
، یکـی از کارشناسـان امنیـت    »بـروس اشـنایر  « 2010بوده که ناموفق بوده اسـت. در اکتبـر   

کامپیوتري، اظهار داشت که ساخت این ویروس بسیار پرهزینه بـوده و بـراي نوشـتن ایـن     
  »ماه نیاز است. 6نفر به مدت  10ا ت 8ویروس به 

http://www.itf.org.ir/persian/showitem.aspx 
http://www.yjc.ir/portal/NewsDesc.aspx?newsid=479891 

در بسـیاري از  ویروس استاکس نت، به طور خاص محصوالت شرکت زیمنس آلمان (کـه  
دهـد. ایـن   شود) را مورد حمله قرار میمراکز صنعتی و زیرساختی مهم کشور ما استفاده می

هاي نفت، مراکز دیس پچینگ و بسیاري از ها، چاهتجهیزات در مراکز حساسی چون نیروگاه
توانـد باعـث بـروز حـوادث     شوند و اخالل در عملکرد آنها میصنایع دیگر به کار برده می

ناکی مانند انفجار یا تخریب تجهیزات گردد. از سوي دیگر بنا به اعالم مسئولین کشور خطر
ها و ارسال آن به مراکز خارج از کشور این ویروس امکان استخراج اطالعات از این سیستم

رسـانی کـرده و   ویروس به صورت مرتب آن را بـه روز   را داشته است. منتشر کنندگان این
  کنند.ه آن اضافه میهاي جدیدي بقابلیت

http://www.sokhaneashena.ir /1/8/1389  
مرکز مدیریت امـداد و همـاهنگی عملیـات    «جزئیات فعلی این بدافزار در وب سایت ماهر 

آمـده و مجموعـه اي از اخبـار و اطالعـات و       www.certcc.irبه نشـانی   »اي رخداد رایانه
  در بخش توصیه هاي امنیتی این سایت خاص این ویروس گذاشته شده است. مقاالت
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  1در کشورهاي مختلف گسترش ویروس استاکس نت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

از  2»اسکادا«ویروس مذکور، در محیط سیستم عامل ویندوز و نرم افزار 
کند و فرآیندهاي بخش انرژي را مدیریت آلمان فعالیت می 3»زیمنس«شرکت 

کند. هدف اصلی از انتشـار ایـن ویـروس در صـنعت، فلـج و از      و کنترل می
                                                

1-http://www.veriluma.com/wp-content/uploads/ 2010/11 / 
2 - SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) System 

ر که در آلمان قرا بزرگترین شرکت مهندسی اروپاست، (Siemens AG :زیمنس (به آلمانی - 3
زیربخش است. کارکنـان ایـن    15و دفاتر مرکزي آن در برلین و مونیخ است. و شامل  دارد

 110بالغ بـر   2008رسند. درآمد این شرکت در سال  هزار نفر می 480شرکت در مجموع به 
هـاي قـدرت، اتوماسـیون، کنتـرل،      میلیارد دالر آمریکا بود. امروزه شرکت زیمنس در حوزه

نیروگاه، پزشکی، حمل ونقـل و خـدمات فعالیـت دارد و در برخـی      اطالعات و ارتباطات،
هـاي تصـویربرداري طبـی، نـوآوري در      ها نظیر صنعت اتوماسـیون، فنـاوري سیسـتم    حوزه

هـاي مهندسـی بـرق و    مدیریت اطالعات فرایندهاي بهداشت و سـالمت، سـرآمد شـرکت   
  siemens.com 1http://w.: گاه الکترونیک است. وب
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اي است، هاي مربوط به انرژي هستهرق و سیستمـآب، ب هايـکهندازي شبکارا
با این ویروس از طریق بخش سـایبر در   که خوشبختانه اقدامات مهار و مقابله

  ي پدافند غیرعامل انجام شد.حوزه
ي تهدیدات علیه ایران، انواع و ابعاد مختلفی دارد که براي بنابراین دامنه

     لــی آن بایــد هــر یــک از قطعــات تهدیــد همچــونبدســت آوردن شــماي ک
ي واقعـی  هاي مختلفی از یک پازل، در کنار هم چیده شود تـا گسـتره  قسمت

  بهتر شناخته شود. تهدیدات، 
هـاي   بـراي وضـع تحـریم    1آمریکـا داري وزارت خزانـه در پی تصـمیم  

 ، دبی بـه عنـوان یکـی از مراکـزي کـه داراي     علیه ایران سازمان مللاقتصادي 
ایـن در   .در کانون توجه آمریکا قرار گرفـت  تعامالت اقتصادي با ایران است،

                                                
 United States Department of the وزارت خزانـه داري ایـاالت متحـده آمریکـا (     - 1

Treasuryطبـق   1789هاي آمریکا است. این وزارتخانـه در سـال    ) یکی از پانزده وزارتخانه
داري کـه   زیـر خزانـه  الیحه کنگره براي مدیریت سود مالی دولت تاسـیس شـد و توسـط و   

 11، بـا  2007شـود. ایـن وزارتخانـه در سـال      ي آمریکا است، مدیریت میعضوي از کابینه
  نفر کارمند بوده است.  897/115میلیارد دالر بودجه، داراي 
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و  1دبـی قـرار دارد  بیش از هشت هزار واحد تجاري ایرانی در حالی است که 
-رصـد  ایران را هاي مالی و تجاري فعالیتکند این طریق تالش میاز آمریکا 

یران را حذف دبی با ا، معامالت نقدي هاییفشاراعمال با  . در همین راستاکند
هاي تا بهتر و بیشتر بتوانند فعالیت و به سمت معامالت بانکی سوق داده است

ي دالر معامله 500هاي با بیش از شرکت نمایند و لذااقتصادي ایران را کنترل 
نقدي با ایران، باید پاسخگوي آمریکا باشند و جرایمی نیز در ایـن خصـوص   

است و این کار عمدتا با هدف کنترل کشورهاي  براي آنها در نظر گرفته شده
بخشـی از   گرفته کـه قـادر هسـتند   نزدیک به جمهوري اسالمی ایران صورت 

را برطرف نماینـد. در همـین ارتبـاط شـاهد مسـدود،       کشور ماهاي نیازمندي
شرکت طرف معامله با ایـران در   700محدود، محصور و بلوکه نمودن حدود 

  س هستیم. ي کشورهاي خلیج فارحوزه
، کـامال هوشـمندانه و از قبـل    دشمنان علیـه ایـران  هاي بنابراین فعالیت

ي جنـگ  ریزي شده است. براي مقابله با دشمنان در حوزهطرحریزي و برنامه
اقتصادي الزم اسـت بخشـی در دولـت و وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی بـا        

تشـکیل  » ع اقتصـادي قرارگاه دفا«هاي امنیتی و دفاعی به نام هماهنگی دستگاه
هاي اقتصادي که علیه ایـران صـورت   ي فعالیتشود و با تجزیه و تحلیل کلیه

جنگ اقتصـادي دشـمن علیـه    هاي مقابله و برخورد را بیابند. گیرد، راهکارمی

                                                
جمعیـت ایـن کشـور یعنـی      %10سرمایه گزاران ایرانی و ایرانیان امارات متحده عربـی   - 1

هزار شرکت بزرگ و  10دهند. ایرانیان امارات مجموعا تشکیل می هزار نفر) را 400(تقریبا 
گردانند. داد و ستد تجاري و مبادله کاال بـین ایـران و   کوچک را در امارات متحده عربی می

  ، سه برابر شده است. 2009تا سال  2005امارات متحده عربی از سال 
http://www.anvarionline.net/ 



  58   / و پدافند غیرعامل جنگ اقتصادي
  

 

   روز  يهـا آوريگیـري از تمـام فـن   ایران اسالمی، جنگی تمام عیار و بـا بهـره  
  باشد.  می

  نگ اقتصادي علیه ایراناي جانعکاس رسانه -6
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اي بسـیار وسـیع و   )، حـوزه 2یـا کـالن   1ي اقتصـاد (اعـم از خـرد   وزهح
اي است و ابعاد مختلفی همچون زیرسـاخت، مباحـث مـالی، بـانکی،     گسترده

شود و با تحلیل جـامع  پولی، صادرات، واردات، نیازهاي عمومی را شامل می
 هـاي ، به عمق و ابعاد مختلف تهدیدات و جنگاین مقوالت در موضوع ایران

  توان پی برد. ي دشمن علیه ایران، بهتر میسازمان یافته
رصـد  نیز ي اقتصادي هوشمند و دشمن نیز با طراحی تهدید یا محاصره

هاي قبلـی خـود پـی    به عدم کارآیی روش ،هاي قبلی بر ایرانتأثیرات تحریم

                                                
اي از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر بـه   شاخه» Micro Economic«اقتصاد خرد  - 1

پـردازد و   ها می فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف کنندگان و خانوارها و بنگاه
اي از علم اقتصاد است که بـه چگـونگی    اساس آن مدلهاي ریاضی است.اقتصاد خرد شاخه

واحدهاي خرد یا کوچک اقتصادي مانند یک فرد، ها و انتخاب هایشان در سطح  رفتار انسان
پـردازد و بـه چگـونگی تعامـل بـین       یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کاالي خـاص مـی  

پردازد به طـور خـاص    خریداران و مصرف کنندگان و عوامل موثر در انتخاب خریداران می
ـ      ین قیمـت  اقتصاد خرد به الگوي عرضه و تقاضا بـراي کاالهـا و خـدمات و همچنـین تعی

پردازد و به طور معمول در بازار هایی که در آن کاالهـا در   خروجی در بازارهاي خاص می
  حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد .

هـا و کـل    اقتصاد کالن به بررسی رفتار عمومی بنگاه »Macro Economic« اقتصاد کالن - 2
ــی ــ  نظــام اقتصــادي م ــه دولته ــردازد. موضــوع اقتصــاد کــالن روی ــط اقتصــادي پ ا و رواب

هـا و متغیرهـاي کلـی     ملتهاست.اقتصاد کالن در واقـع مطالعـه و تجزیـه و تحلیـل پدیـده     
آن، سطح عمومی  ◌ٔ اقتصادي(متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده

قیمت ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادي و متوسط دستمزدها براي تمامی کارگران شـاغل در  
هاي مناسب در آینده، و  بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست اقتصاد)،

، محمـود  1(تئوري اقتصـاد کـالن   ها و تصمیمات اقتصادي گذشته است.  تصحیح سیاست
  .11، صفحه 1387روزبهان، ، انتشارات گیالن، چاپ سی و سوم، 
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ران معتقدند که در جهان کنونی، تحریم، بسیاري از صاحبنظاساسا  1برده است.
زیـرا   نخواهـد بـود،  ي اقتصادي بـا موفقیـت حتمـی همـراه     جنگ یا محاصره

اي است که اقتصـاد کشـورها از   الملل به گونهتحوالت و روابط در محیط بین
هـاي موجـود در کشـورها    حالت ملی به فراملی تغییر وضعیت داده و شرکت

هـا شـده   ی با قابلیت اثرگذاري روي حکومـت هاي چند ملیتتبدیل به شرکت
هـاي ملـی، فضـا و    هاي بزرگ و منافع دولـت است. ضمن اینکه منافع شرکت

هاي اقتصادي ایجاد نموده است. همچنین اوضاع فرصت مناسبی براي فعالیت
بد اقتصادي اروپا و آمریکـا و تعطیلـی بسـیاري از کارخانجـات و اخـراج و      

براي کشورهایی  ییهاصنعتی و اقتصادي، زمینه بیکاري کارگران و متخصصان
از بتوانـد  هاي اقتصـادي،  با پایش تحوالت و فعالیت تامثل ایران پیش آورده 

  جهانی استفاده نماید. هاي علمی وفنی ظرفیت
مخفـی و   هـاي قابتاي است که رامروزه شرایط اقتصادي جهان به گونه

هـایی در  قـاد قـرارداد و توافـق   ها براي انعها و دولتبسیار جدي بین شرکت
  هـا بـه دلیـل فـرار از     ایـن رقابـت   دارد،هاي مختلف بـا ایـران جریـان    حوزه

  به صورت مخفی است.عمدتا هاي اقتصادي، مجازات
وابستگی دنیا به نفت ایران از یک سو و وجود منابع غنی نفت و گاز و  

معـامالت   این منابع، فرصت بسـیار خـوبی بـراي انجـام    مرتبط با محصوالت 
براي ایـران فـراهم نمـوده    مختلف از جمله تعامالت تهاتري با سایر کشورها 

  است. 

                                                
هـاي  کارگشا بود، همان سـال اگر تحریم، موثر و براي دشمنان « مقام معظم رهبري: - 1

ساخت چه برسد به اکنـون کـه ملـت و نظـام در     اول انقالب اهداف مستکبران را محقق می
  »اند.ها، به تدریج حالت ضد ضربه پیدا کردهمقابل تحریم
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1 - http://www.ngoilgas.com/media/media-news/infographics/090911-OGUS-

USOilImports.png 
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  ار ها توجه به نقاط قوت و فرصت هاراه ک -7

ي انرژي (نفت و گاز) و اسـتقالل  با توجه به نقاط قوت ایران در حوزه
ي دنیا با رکود اقتصادي کشور، آنهم در شرایطی که تقریبا همه ي نسبیاقتصاد

هاي اقتصـادي ایـران هسـتیم و    ارتقاء فعالیترشد و مواجه شده است، شاهد 
اقتصاد جهانی روي اقتصاد ایـران،  منفی ثیرات أکه تدهد این موضوع نشان می

بسیار کم و محدود است. ضمن اینکه ایران از بـازار خـودگردانی برخـوردار    
هاي بلند مـدتی اسـت کـه از    تهدیدها و تحریماست و این موضوع ناشی از 

سوي دشمنان علیه کشور ما صورت گرفته است. به عنوان مثال علیرغم اینکه 
هاي مختلف دفاعی و داي پیروزي انقالب اسالمی تا کنون در حوزهایران از ابت

نظامی در تحریم بوده و عمده کشورهاي غربی و اروپایی هیچگونه تسهیالت، 
   ارائـه   ایـران هـایی بـه   تجهیزات، دانش و خدمات آموزشـی در چنـین حـوزه   

نـدي  هـاي بل هاي داخلی، گام، ایران مجبور شد با اتکاء به توانمنديادنددنمی
بردارد و این  در جهت خودکفایی و استقالل علمی، فنی، صنعتی، دفاعی و ...

   1شود.موضوع از جمله نقاط برجسته و قوت ایران محسوب می

                                                
کند، درهاى محصوالت صنعتى ملتى که هیچ کس به او کمک نمی« :هبريمقام معظم ر - ١

بندند، بعد نسل دوم و سوم و چهارم سانتریفیوژ را هاى فناورى را به روى او میو پیشرفت
- اى در دنیا مبهوت می اى و صنعت هسته ى دارندگان قواى هسته کند! همهخودش تولید می

د؟ ملتى که از لحاظ علوم زیستى هیچ کس به او کمـک  مانند. خوب، اینها از کى یاد گرفتن
آورد.  هاى بنیادى، حیوان تولیدى به وجـود مـى  بینند از سلول کنند مىنکرده، ناگهان نگاه می

در دنیا چند تا کشور این را دارند؟ هفت تا، هشت تا، نه تا کشور. در بین این همه کشورها، 
آید به ردیف هشتم قرار  مى -مثال فرض کنید  -این همه مدعیان، ناگهان از ردیف دویستم 

حاال بعد از گذشـت  ... العاده نیست؟  گیرد. این حاکى از چیست؟ حاکى از استعداد فوقمی
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ایـران  ، امتیاز دیگـري بـراي   یژئوپلیتیکي هاي برجستهویژگیهمچنین 
 1کیلومتر مرز آبی در جنوب 000/2شود. ایران اسالمی  با بیش از محسوب می

کیلومتر  40-50قابل مقایسه با کشوري مثل عراق که فقط  ،، از نظر ژئوپلیتیک
ي شمال خلیج فارس مرز آبی دارد نیست. ایـران پـل ارتبـاطی بـین     در حوزه

باشـد. چنـین   (آسـیاي میانـه) مـی    ی(خلیج فارس) و شمال یکشورهاي جنوب
  شود. فرصت ارتباطی، از دیگر نقاط قوت ایران محسوب می

  
  
  
  
  
  
  

  2مرز آبی ایران در جنوب

                                                                                                   
سازد؛ دنیـا هـم   بر می سازد، موشک ماهوارهچند سال، با تحریم، کشور ما موشک سجیل می

دیـدار کـارگران نمونـه سراسـر      بیانـات در » کند.ایستد، با تعجب نگاه می همین طور وا مى
  .08/02/1389، کشور

  مرزهاي آبی و خشکی ایران:  -1

  
2 -http://www.persiango.com/cat-72.aspx 
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وجود نیروهاي مؤمن، با سواد، با تجربه، مبتکر و فنی، افزایش نرخ رشد 

-همه و همـه بیـانگر جهـت   نیز و ...،  1علم و فناوري، رشد صادرات غیرنفتی

باشـد.  ها میحوزه مناسب دولت در ایندرست و هاي گذاريگیري و سرمایه
  باشیم:اسی به شرح زیر نیز میهاي اسهر چند داراي آسیب پذیري

 ي سایبر. در حوزه آسیب پذیري  

                                                
هـاي گذشـته بیـانگر ارتقـاي سـطح صـادرات        نگاهی به روند صادرات کشور در سـال  - 1

غیرنفتـی  ، براساس برخی آمارهاي رسمی میـزان صـادرت    هاي اخیر است غیرنفتی در سال
بـه بعـد بـه     78، امـا از سـال    میلیارد دالر بود 3حدود  77تا 74هاي  ي سالایران در فاصله

این رقم به  80اي به خود گرفت، در سال  تدریج روند صادرات غیرنفتی کشور رشد فزاینده
ال میلیون دالر رسید. اما در س 422میلیارد و  4  به 81میلیون دالر و درسال  917میلیارد و  3

 82میلیارد دالر گذشت. ضمن اینکه این رقم در سـال  6صادرات غیرنفتی کشور از مرز  82
به بعـد صـادرات    84میلیون دالر را تجربه کرد و از سال  500میلیارد و 10نیز رقمی معادل 

میلیـارد دالر  12بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حـدود   غیرنفتی براي نخستین بازار پیش
هاي اخیر همچنان رشد داشته و بررسـی رونـد گذشـته نشـان     روند در طی سالرسید. این 

از یک روند صعودي برخوردار  1384 - 1388دهد که صادرات کاالي غیرنفتی طی دوره  می
میلیـارد دالر در   7/17به حدود  1384میلیارد دالر در سال  7/8بوده به طوري که از حدود 

، میزان صادرات غیرنفتی کشـور در   س آمارهاي رسمیافزایش یافته است. براسا 1388سال 
رشـد داشـته اسـت. در     83درصدي، معادل کل سال  57/8با رشد  1389نیمه نخست سال 

اظهـار داشـتند کـه     15/1/1390همین زمینه رئیس جمهور (آقاي احمدي نژاد) در مورخـه  
یده اسـت. همچنـین   میلیارد دالر رسـ  30صادرات غیرنفتی از هفت میلیارد دالر در سال به 

درصـد را   40، صادرات غیرنفتی با رشـد بـیش از    90ایشان بیان داشتند که کشور در سال 
باشد. (به نقل از سـایت جهـان امـروز:    تجربه خواهد کرد که این موضوع جهش بزرگی می

16/1/1390:  
http://www.jahannews.com/vdch-znzi23n-kd.tft2.html 
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    آوري اطالعـات بـه سـایر    ي فـن وابستگی علمـی و فنـی در حـوزه
 کشورها.

 ي صنعت،وابستگی فنی و دانشی در حوزه  
 .وابستگی اقتصاد کشور به نفت 

 ... و 

اسـت  ي آن تجزیه و تحلیل این مباحث و تجربیات حاصله، نشاندهنده
ـ ان قادر است تحریمکه ایر د و ها و تهدیدات اقتصادي را تبدیل به فرصت کن

  باشد. میکارهاي اجرایی مناسب ي راهریزي و ارائهبرنامه این کار نیازمند
هـاي آسـیب پـذیري کشـور مـا      ي سـایبر از جملـه کـانون   امروز حوزه

ي شود، این موضوع، دفاع سایبري یا ایمنـی و امنیـت در حـوزه   محسوب می
طلبد، ضمن اینکه عناصر ایجاد چنـین امنیتـی کـه همانـا نیـروي      ایبر را میس

باشد نیز در کشور وجود دارد و خوشـبختانه  انسانی هوشمند و متخصص می
اي در در این زمینه اساتید، دانشجویان، مخترعین و مبتکرین توانمند و برجسته

  قرار گیرند. هاي مادي و معنوي مورد حمایتاختیار داریم که الزم است 
حرکـت و   کـه بایـد بـا   به معناي آن اسـت  ي اقتصادي، جهاد در حوزه

حرکـت بایـد الهـی،     وارد میدان اقتصادي شویم، 1جهاديو  1انقالبیي روحیه

                                                
وحیه و آرمان انقالبى، بدین معنى است که میل به زندگى راحت ر « مقام معظم رهبري: - ١

هاى جهانى و و مرفه، جامعه و مسؤوالن را به سازشکارى و تسلیم در برابر زورگویى قدرت
اعتنایى به پیام جهانى انقالب نکشاند. آن روزى کـه خـداى    ى استکبار و بى غفلت از توطئه

ى خویش قـرار داده و در ایـن راه    را هدف عمدهنخواسته جمهورى اسالمى، رفاه و آبادى 
پوشى از آرمانهاى انقالبى و جهانى و فراموشى از پیام جهانى انقالب شـود،   حاضر به چشم

شـاءاهللا هرگـز    ى امیدها خواهـد بـود؛ و خـدا چنـین روزى را ان     روز انحطاط و زوال همه
استقالل ملى آماده اسـت کـه   شک، ملت ایران براى دفاع از اسالم عزیز و  نخواهد آورد. بى
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اهللا باشد، مسائل و مشکالت اداري از جلوي پا برداشـته  مخلصانه و فی سبیل
کر و ابتکارات جدید در ، تفشود، از متخصصین پشتیبانی و دفاع شود، به ایده

       و بــا شــوند پشــتیبانی  هــاي مهــم بــه جـد ایـن زمینــه توجــه شــود و حـوزه  
ي اقتصـادي در کشـور فـراهم    هاي رشد و توسعهگذاري مناسب زمینهسرمایه
  شود. 

    ي نفـت بـه دنبـال ایـن بـود کـه اگـر        در حوزهسازمان پدافند غیرعامل 
هاي مثل چاهبگیرد، نباید ر هاي نفت ایران از سوي دشمن مورد حمله قراچاه

کان خاموش کردن و ام بسوزدتا چندین ماه در آتش و عراق و ... نفت کویت 
آنها وجـود نداشـته باشـد، لـذا بـه دنبـال راهکارهـاي مـؤثر اجرایـی بـود و           

  خوشبختانه به نتایج قابل قبولی نیز دست یافت. 
  
  

                                                                                                   
پیام به ملت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت » همه چیز خود را فدا کند.

 23/04/1368، )١(امام خمینى
وحیه جهادي در حقیقت چیزي فراتر از انگیزه سازمانی یا سود شخصی اسـت وقتـی   ر - 1

ارچوب بخشنامه هـا و وظـایف   روحیه جهادي بر کاري حاکم شود دیگر فرد خود را در چ
اش نمی سنجد و طبعا در آن قالب محـدود نیـز عمـل    تعیین شده اداري و یا سود شخصی

اندیشند و تا رسیدن به ان دست از تـالش  کند در چنین شرایطی افراد تنها به هدف مینمی

ى جهـادى الزم   روحیـه «فرماینـد:  در این خصوص مـی  مقام معظم رهبريدارند. بر نمی
ى جهادى وارد میدان شـده،   ت. ملت ما از اول انقالب تا امروز در هر جائى که با روحیهاس

پیش رفته؛ این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگى دیـدیم، در حرکـت علمـى    
ى جهادى داشته باشـیم؛ یعنـى    هاى گوناگون، روحیهداریم مشاهده میکنیم. اگر ما در بخش

نـه فقـط بـه عنـوان      -ناپذیر انجام دهـیم   جدیت و به صورت خستگىکار را براى خدا، با 
  »بالشک این حرکت پیش خواهد رفت. -اسقاط تکلیف 
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ي دود در برابر دید پرده به منظور ایجاد هاي نفت کویت توسط عراقانفجار چاه
  (جنگ اول خلیج فارس) دشمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ایگـل   15-فایتینگ فالکن و سه فروند جنگنده اف 16-دو فروند جنگنده اف
  نفت بـه آتـش   هايچاهي در محدودهمتعلق به نیروي هوایی آمریکا در حال پرواز 

  دي. خـاموش مـیال  1991کویت در جریان جنگ خلیج فـارس در سـال    يشده  کشیده
مـاه   8کویـت، تـا    يشده  حلقه چاه نفت به آتش کشیده 800کردن کامل حدود 

هـا   محیطـی آن تـا سـال     پس از پایان جنگ به طول انجامید، امـا اثـرات زیسـت   
  گیر آن کشور بود. گریبان
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ي دود در برابر دید دشمن هاي نفت کویت توسط عراق به منظور ایجاد پردهانفجار چاه
  ول خلیج فارس)(جنگ ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي نفـت مـورد    از جمله اقداماتی که آمریکا براي مهار آتـش در چـاه  
 30-40هـایی اسـت کـه در عمـق     کنترل کنندهاستفاده از ، دادمیاستفاده قرار 

تا به محض آتش  دادهاي نفت قرار میهاي چاهدرون حلقهزیر زمین و متري 
ي چاه را مسدود نماید و از فـوران  ، دهنه1با ریموت کنترل ، بتواندگرفتن چاه

. ایران تعداد محـدودي از ایـن   نمایدنفت و گاز و آتش به خارج، جلوگیري 
ها را در اختیار داشت و هنگامی که آمریکا متوجه شـد ایـران تصـمیم    سیستم

هاي نفت خود استفاده نمایـد، سـریعا   دارد از چنین سیستمی براي تمامی چاه
با این وجود از زمان تحریم ایـن کـاال تـا زمـان تولیـد ایـن        آنرا تحریم کرد.

ماه طول کشید و نیروهاي فنی، متخصـص   14محصول در داخل کشور، فقط 

                                                
1 - Remote Control 
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هاي علمی و فنی کشور توانستند با تکیه بر ظرفیتایران و متعهد صنعت نفت 
بر مشـکالت فـائق   » توانندمی«به این کار بزرگ دست بزنند و نشان دهند که 

  . 1آیند
صورت  ي مربوطهي لیزر، در بازدیدي که از مجموعههمچنین در حوزه

هاي لیزري جزو لیست تحریم یا اصـطالحا  گرفت، مالحظه شد شتاب دهنده
ها ممنوع باشد که تحویل و واگذاري آن به ایران حتی از طریق واسطهقرمز می

ند است، ولی نیروهاي متخصص ایرانی در بخش تحقیقـات لیـزر موفـق شـد    
این کاال را در داخـل کشـور طراحـی و تولیـد      ،ظرف کمتر از یک سال و نیم

نمایند. بنابراین رویکرد جهادي همراه با سرمایه گذاري مناسب و میدان دادن 
هـاي اقتصـادي را در راسـتاي    ها و قـوت به نیروهاي فنی، قادر است فرصت

، تهدیـدات را بـه   اهداف و منافع ملی به خوبی بکار بگیرد یا به عبارت بهتـر 
دیدات و ـــ ت تهـــ از این رو، در گـام نخسـت شناخ   2فرصت تبدیل نماید.

ي اقتصاد، فنـاوري و صـنعت مهـم اسـت و در گـام      ها در حوزهپذیريآسیب
و پشـتیبانی آنهـا در    ها و مقدورات داخلـی و توسـعه  بعدي، شناخت ظرفیت

   3راستاي اهداف سازندگی اهمیت دارد.
                                                

 32ها، همچـون تمـامی   ي افتخارآمیز نظام اسالمی با تحریممقابله« :مقام معظم رهبري - 1
  26/5/1390فعاالن اقتصادي، بیانات در جمع » سال اخیر، با موفقیت ادامه خواهد یافت.

در اوضاع کنونی منطقه و جهان، هر کشوري کـه نتوانـد از لحـاظ    « :مقام معظم رهبري - 2
ها از رشد الزم برخوردار بشود، بی رحمانه مورد تطاول قـرار  اقتصادي، علمی و زیرساخت

انـداز را  گیرد. بنابراین باید با استحکام درونی و پیشرفت اقتصادي، اهداف سـند چشـم   می
  .همان» محقق کرد.

و با جهاد اقتصادي  "اهداف، ابزار و سالح دشمن"باید با شناخت « :مقام معظم رهبري - 3
  همان.» به مقابله با این هدف رفت.
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هـاي اقتصـادي را از بـین ببـرد و     تواند محـدودیت رویکرد جهادي می
استقالل اقتصادي و فناوري را براي کشور به ارمغان آورد. در همـین ارتبـاط   
باید تأکیدات مقام معظم رهبري پیرامون ارتقاء کیفیت محصوالت و استفاده از 

را جدي بگیریم و الگـوي مصـرف داخلـی را     1تولیدات و محصوالت داخلی
ي هاي خـود را در تقویـت و توسـعه   دف گذاري کنیم و تالشبراساس آن ه

صنعت داخلی متمرکز نمائیم و تحریم هوشمندانه، آگاهانه و دقیقی به منظـور  
  دهیم.ببر علیه محصوالت خارجی صورت  2حمایت از تولیدات داخلی

، در 3پندارندمی» ریاضت اقتصادي«ادل ــصادي را معــاد اقتــبرخی جه
الگوي منطقـی و معقـول   «به تعیین ، ریاضت اقتصاديه جاي بصورتی که من 

داري، تنـوع و افـزایش   و سرمایه 4. اساسا نهادهاي کاپیتالیستیممعتقد» مصرف
                                                

ي تولیـدات داخلـی از جملـه    در هـر شـرایطی بایـد مالحظـه    « مقام معظم رهبري: - 1
ه واردات بـه رقابـت پـذیري تولیـد     محصوالت کشاورزي را کرد، ضمن اینکه این توجیه ک

  همان.» کند، داراي منطق قوي نیست.داخلی کمک می
تولید، اساس اقتصاد است و باید در چـارچوب اجـراي قـانون    « مقام معظم رهبري: - 2

ها، سهم بخش تولید حتما اختصاص یابد... بخش تولید هم در قبال این هدفمند کردن یارانه
وري و آن جمله؛ صرفه جویی در مصرف انرژي، افزایش بهـره  حمایت، وظایفی دارد که از

  همان.» نوسازي ماشین آالت و تجهیزات است.
ي ها و یا ارائه گی از سوي گروهی، کج فهمی در برخی از محیط ضمن وجود بدسلیقه«  - 3

هـاي   ي جهاد اقتصادي در رسانه ملی به طوري که در یکی از برنامـه تعریف ناقصی از واژه
و سیما بحث جهاد اقتصادي مترادف با ریاضت اقتصادي عنوان شده که این جفایی به  صدا

(محمد خوش چهره در گفتگو بـا خبرگـزاري فـارس،    » تبیین مبحث جهاد اقتصادي است.
31/1/1390(  

مالکیت خصوصی را به طور غیر ) 1( ریزي شده است:پیه سیستم کاپیتالیستی بر سه پای -4
ساختمان و  ،ابزار، دهد جمیع عناصر تولید از قبیل زمیند و اجازه میشمرمحدود محترم می
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هـا ارائـه   هایی براي زندگی انسـان ک و مدلـکنند و سبمصرف را تعقیب می
مـا  ها افـزایش یابـد، در صـورتی کـه     دهند که مرتب، میزان مصرف انسانمی

ي الگویی مناسبی براي زندگی تی با تکیه بر منابع و تولیدات داخلی، ارائهبایس
که باعث کاهش وابستگی کشـور   ايبدهیم، به گونهو مصرف شهروندان ارائه 

ي اقتصادي به خارج شود و با صرفه جویی در منابع ارزي و غیرارزي، توسعه
  هاي افزایش دهیم. کشور را در سایر حوزه

هاي سایبري کشور در امور بـانکی  سازي زیرساختیمنهمچنین براي ا
ي اقتصادي دارد، باید همتـی اساسـی   و صنعتی که تأثیر بسیار جدي در حوزه

  صورت گیرد. 
      شـان (قریـب بـه ایـن مضـمون)     مقام معظم رهبري در یکی از سـخنان 

اند، ولـی ایـن تحـریم،    فرمایند؛ درست است که دشمنان ما را تحریم کردهمی
  آوري است، نه براي مدیریت. طعه و فنبراي ق

آوریم باید نسـبت  بنابراین با توجه به اینکه ما مدیریت را از خارج نمی
تـوان بـراي   ها تالش کنیم. در واقع یکی از اقداماتی که میبه اصالح مدیریت

حذف موانع تولید انجام داد، اعمال مدیریت صحیح بر سیستم تولید است تـا  
  وانند به رشد و شکوفایی برسند. تولیدات داخلی بت

                                                                                                   
مگـر در یـک وضـع     ،به مالکیت خصوصی درآید. خروج از این محور امکان نـدارد  ،معادن

) 2( ملی شود و به مالکیـت دولـت درآیـد.    ،استثنایی که ممکن است بعضی از منابع ثروت
بهره کشی کند و از آن ، ز آن چه در تملّک داردتواند اآزادي در ازدیاد ثروت: هر فردي می

آزادي در تصـرّف:  ) 3( ثروت خویش را تا هر مقدار بخواهد, افزایش دهـد.  استفاده ببرد و
 آزادي مصـرف را نیـز   ،نظام کاپیتالیستی همان گونه که آزادي بهره کشی را ضـمانت کـرده  

انـد بـراي رفـع نیازهـا و     تومـی  ،تضمین نموده است و لذا هر فردي هر طوري که بخواهد
 ).303ـ 300ص  1 لدج ،اقتصاد ما ،محمد باقر صدر. (هاي خویش خرج کندخواسته
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به محصـول  آوري همچنین حرکت جهادگونه باید در تبدیل دانش و فن
مشکل اساسی در همین بخش آخر هسـت،  در واقع  1.و ثروت صورت بگیرد

سازي را طی کند و در اختیار مـردم  به این معنا که فناوري باید فرآیند تجاري
منظور باید نخبگـان،  این براي  2وت شود.قرار بگیرد و به عبارتی تبدیل به ثر

هاي آنها مخترعان، مبتکران، دانشجویان و دانشگاهیان تشویق شوند تا فعالیت
  پیدا کند. توجیه اقتصادي 
در راستاي جهاد اقتصادي باید از خـدمات دولـت خـدمتگزار    همچنین 

ه بریم و با توجـ پشتیبانی کرد، ما در حال حاضر در وضعیت جنگی به سر می
ها دست به جراحی و اصالح به اینکه کشور از یک سو با هدفمندسازي یارانه

     اســت و از ســوي دیگــر بــا دشــمنان در ابعــاد و ســاختارهاي اقتصــادي زده
باشد، لذا بطور طبیعی باید با شـناخت و  هاي مختلف در حال جنگ میحوزه

ولـت،  داري هـر چـه تمـامتر از د   درك شرایط محیطی و پشتیبانی و خویشتن
  استحکام و انسجام ملی را دنبال نمائیم. 

                                                
آید.  ى علم به دست مى آید، از ناحیه ثروت هم اگر به دست مى « مقام معظم رهبري: - 1

 06/08/1388، بیانات در دیدار جمعى از نخبگان علمى کشور» علم را اهمیت بدهید.

ى قدرت و ثـروت اسـت. اگـر کشـور شـما و نظـام        علم مایه « عظم رهبـري: مقام م -2
جمهورى اسالمى باید به این قدرت و اقتدار دست پیدا کند تا بتواند از ملت خود، از کشور 

کـه قـدرت    -هاى خود و از نظام خود پشـتیبانى کنـد و مصـونیت ببخشـد     خود، از ارزش
ه دیگران نیست، بـراى جلـوگیرى از زورگـوئى    اش این است؛ اقتدار براى زورگوئى ب فایده

و اگر در کنار این به ثروت احتیاج دارد تا بتواند مشکالت گوناگونى را کـه   -دیگران است 
ها حکومت استبدادى در این کشور است برطرف کند، بایـد علـم را بـه دسـت     میراث سال

دیدار » لى و ثروت ملى.اى است براى رسیدن به اقتدار م بیاورد. براى یک ملت، علم وسیله
 05/06/1387، نخبگان جوان دانشگاهى با رهبر انقالب
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هاي الزم براي دفاع اقتصادي در مقابل تهـاجم  خوشبختانه تمام ظرفیت
مبنـی بـر    )١(دشمن، در کشور وجود دارد. ملت ایران به پیام حضـرت امـام  

     تحقـق بخشـیده اسـت. بـه همـین دلیـل در بسـیاري از       » تـوانیم ما می«اینکه 
، به خودکفایی و اسـتقالل رسـیده   استبا تحریم مواجه  هایی که کشورحوزه

هدیـدات را  و ت با رویکرد جهادي، محیط را بشناسـیم  است، مشروط بر اینکه
  .به فرصت تبدیل نمائیم

ي الهـی  هاي کار جهادي این است که؛ همراه با انگیـزه از جمله ویژگی 
   1.ه باشدرا به همراه داشتباشد، خالص براي خدا باشد و حداکثر تالش 

                                                
جهاد معنایی بسیار عـام وعمیـق دارد.. ایشـان در شـرح      مقام معظم رهبريدر نگاه  - ١

فرمایند: معناي عمومی و حقیقی جهاد و شروط آن را این گونه بیان می )٩(حدیثی از پیامبر
کردیم که معیار جهاد، شمشیر و میدان جنگ نیست. معیار عرض » کتاب جهاد«ما در اول "

وجود دارد فالنی آدم » مبارزه«جهاد، همان چیزي است که امروز در زبان فارسی ما در کلمه 
مبارزي است، فالنی آدم مبارزي نیست. نویسنده مبارز نویسنده غیر مبارز عـالم مبارزعـالم   

شجوي غیر مبارز و طلبه غیر مبارز جامعه مبارز و غیر مبارز دانشجوي مبارز و طلبه مبارز دان
در مبارزه دو چیز حتماً الزم است یکی اینکـه در  » مبارزه«جامعه غیر مبارز پس جهاد یعنی 

آن جد و جهد و تحرکی باشد انسان در رختخواب یا در پستوي خانه که نمی تواند مبـارزه  
گر چه در صوري مبارزه بـا نفـس هـم    کند در مبارزه باید جد و جهد وجود داشته باشد . ا

میدان هایی دارد .اما حاال مثالهایی که می زنیم براي مبارزات اجتماعی و اینهاست، پس اول 
اینکه در آن جد و جهدو تالش و تحرك باشد دوم اینکه در مقابلش دشمنی باشد مبارزه در 

یکـی اینکـه در آن    آن جا که دشمن نیست معنا ندارد پس جهاد متقوم بر این دورکن است
(جهاد و روحیه جهادي در کالم رهبر  "جد و جهد باشد. دیگر اینکه در مقابل دشمن باشد.

  معظم انقالب:
http://kanoonejahadgaran.ir/   21/8/387:  
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هاي جهادگونه، ي مقام معظم رهبري و حرکتانشاءاهللا با تدابیر حکیمانه
ها و افزایش استقالل و خودکفایی در ابعاد مختلف پذیريشاهد کاهش آسیب

د. با صلوات بر محمد ي اقتصادي باشیم. موفق و پیروز باشیحوزهدر به ویژه 
  .)٩(و آل محمد

   

و برکاتهوالسالم علیکم و رحمه اهللا   
  
  

***  
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