
201

       
ت   

رف
ش

 پی
نی

یرا
ی ا

الم
 اس

وی
الگ

ی 
ــ

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

چکیده

پیشرفت علم، فّناوری و نوآوری به عنوان مؤلفه های اصلی اقتدارآفرین حال و آیندۀ 

کشــور، نیازمند توجه توأمان به پدافند غیرعامل اســت. در این راستا سند الگوی 

اســالمی ایرانی پیشرفت به عنوان سند باالدستی همۀ اسناد برنامه ای کشور در 50 

ســال آیندۀ کشــورمان، باید بتواند تصویری واضح از آیندۀ مطلوب ایران در این 

حوزه به عنوان یکی از بخش های اقتدارآفرین خود ارائه دهد. مطالعۀ پیش رو درپی 

آن اســت که با روش اســنادی موضوعات مرتبط با علم، فّناوری و نوآوری مطرح 

در این ســند را با برش پدافند غیرعاملی ارزیابی کند تا بتواند راهگشــای مســیر 

سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد گرچه ده تدبیر 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزۀ علم و فّناوری توجه کرده اند، این تدابیر بیشتر 

 هیچ سازوکاری هم برای 
ً
به هدف شبیه اند تا یک اقدام عملیاتی؛ به طوری که عموما

دســتیابی به آن ها معرفی نشده است. همچنین، باوجود تهدیدها و غافلگیری های 

 به خطر می اندازد، هیچ اقدام 
ً
فّناورانه که تمدن اســالمی ایرانی را در آینده کامــال

پیش دســتانه و آینده پژوهانه ای برای حرکت در این فضا اندیشیده نشده است. در 

 تحلیل و بررسی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
از منظر علم و فّناوری با رویکرد پدافند غیرعامل
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• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در نشــریه 
مطالعات امنیت اقتصادی، شماره اول، پاییز 1399 منتشر شده است.
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انتها بــا توجه به تجزیه و تحلیــل صورت گرفته، دو تدبیر اصالحــی و پنج تدبیر 

پیشنهادی برای رفع خألهای مذکور پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها: الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت، علم، فّناوری، نــوآوری، پدافند 

غیرعامل.

1. مقدمه

دورۀ حاضــر، که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد، با تغییرات ســریع و فزاینده در دانش بشــری و 

عرصه هــای مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاســی و فّناورانه روبه رو اســت. مواجهه با 

چنین شرایطی مستلزم هوشــیاری و واکنش های پیشدستانۀ سیاست گذاران علم، فّناوری و نوآوری 

نسبت به تغییرات و پیشــامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فّناوری و تأثیرات بلندمدت آن هاست 

که این موضوع مصرح توجه به مؤلفه های پدافند غیرعامل است. در این راستا الگوی اسالمی ایرانی 

پیشــرفت یک الگوی عملی اســت که به تعبیر مقام معظم رهبری اعالم می کند که به کدام طرف، 

به کدام ســمت و برای کدام هدف حرکت می کنیم؛ به بیان دیگر، این الگو باید وضعیت مطلوب را 

تصویــر کند و چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را هم بیان کند. در همین راســتا 

در دنیای امــروز، پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل ثابت برای ادارۀ کشــور و صیانت از مردم در 

برابر هر تهدید مطرح شــده است و بدیهی است کم توجهی به اهمیت آن در اسناد باالدستی کشور، 

شرایط دشواری را در زمان بروز بحران های امنیتی و تهدیدهای سخت و نرم دشمن بر کشور تحمیل 

خواهد کرد. بنا به تعریف، پدافند غیرعامل به مجموعه اقدامات غیرمســلحانه ای گفته می شود که 

موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی 

و تســهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود، که تحقق این مهم 

نیازمند یک راهبرد علمی و عمیق پیشدســتانه، به ویژه درمورد مفاهیم نوظهور اســت. تحلیل سند 

الگوی پیشــرفت از منظر پدافند غیرعامل، نگاهی اســت که بر طبق آن مؤلفه های پدافند غیرعامل 

در تعریف پیش گفته باید در کل ســند رعایت شده  باشد؛ به طوری که اجرای این سند آسیب پذیری 

کشــور در مقابل تهدیدهای دشــمن را کاهش دهد و موجب تقویــت مؤلفه های قدرت جمهوری 

اسالمی ایران شود. بنابراین سؤاالت این پژوهش عبارت اند از:

آیا سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به علم و فّناوری از منظر پدافند غیرعامل توجه کرده   •

است؟
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با توجه به پاسخ سؤال قبل، تدابیر اصالحی و پیشنهادی برای بهبود الگوی اسالمی ایرانی   •

پیشرفت کدام اند؟

با این مقدمه، مطالعۀ حاضر درپی آن اســت که موضوعات علمی، فّناورانه و نوآورانۀ مطرح در 

الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت را با برش پدافند غیرعاملی مورد بررسی و نقد قرار دهد و سپس 

تعدادی تدبیر اصالحی و پیشنهادی ارائه دهد.

2. روش پژوهش

جهت گیری اصلی پژوهش حاضر، کاربردی و هدف آن اکتشــافی اســت که با استراتژی مطالعۀ 

موردی و به کارگیری روش اســنادی به بررسی سند الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت از منظر توجه 

به علم، فّناوری و نوآوری پرداخته اســت. روش  اسنادی یکی از مهم ترین ابزار های تحقیق، به ویژه 

در تحقیق مطالعۀ موردی محسوب می شــود. روش اسنادی را تحلیل آن دسته از اسنادی می دانند 

که شــامل اطالعات دربارۀ پدیده هایی اســت که قصد مطالعۀ آن ها را داریم )بایلی،1 2007: ص 

86(. این روش مستلزم جســت وجویی توصیفی و تفسیری است و هدف پژوهشگر این است که 

از فهم مقاصد و انگیزه های اســناد و متون یا تحلیل های تأویلی یک متن خارج شود و آن را به زبان 

مکتوب و گفتمان نویسنده بپذیرد و مورد استناد قرار دهد )صادقی و عرفان منش، 1394(؛ بنابراین، 

در این روش پژوهشــگر تالش می کند تا با استفاده از بررسی نظام مند داده های اسنادی به کشف، 

استخراج، طبقه بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام کند.

شــیوۀ کار در این پ ژوهش نیز بدین صورت بوده اســت که ابتدا ســند الگوی اسالمی ایرانی 

پیشــرفت به عنوان یک مورد، مطالعه شــد و سپس بخش های آرمان ها، رســالت، افق و تدابیر که 

به صورت عام یا خاص به موضوع مطالعه یعنــی علم، فّناوری و نوآوری مرتبط بودند، مورد بحث 

و بررســی قرار گرفتند. در ادامه مبتنی بر تحلیل اولیۀ صورت گرفته، دو تدبیر اصالحی و پنج تدبیر 

پیشــنهادی برای تقویت ســند الگو از منظر علم، فّناوری و نوآوری پیشنهاد شد. تدابیر پیشنهادی 

با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری پیرامون علم، فّناوری و نوآوری بوده اســت که با توجه به 

بررسی های صورت گرفته چهار اصل پدافندی استخراج شد که مبنای عمل قرار گرفتند.

1. Bailey
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یابی اجمالی سند الگوی پایه در محور علم، فّناوری و نوآوری 3. نقد و ارز

امــروزه علم و فّناوری یکی از شــاخصه های مهم ارزیابی میزان قدرت و توانایی کشورهاســت و 

اهمیت خاصی دارد؛ بنابراین، طراحــی الگویی بومی با درنظرگرفتن جایگاه و نقش علم و فّناوری 

در آن که تأمین کنندۀ حداکثر منافع و امنیت ملی باشد، امری ضروری است و مغفول ماندن زوایای 

تأثیرگذاری علم و فّناوری در الگو باعث اتالف منابع مادی و معنوی و عدم پاسخ گویی به تهدیدهای 

متصور خواهد بود )شــیرازی و همــکاران، 1396: ص 138(. در دنیای امروز علم و فّناوری، هم 

بــه دلیل امکان ایجاد قابلیت های دفاعی جدید و هم به دلیل نهفته بودن فرصت و تهدید در دانش و 

فّناوری، به یکی از نقاط تمرکز پدافند غیرعامل تبدیل شــده اند. آیت الله خامنه ای )مدظله العالی( 

رهبر معظــم انقالب نیز در موارد مختلف بــه اهمیت علم و فّناوری از منظر اقتدارآفرینی اشــاره 

کرده اند، ازجمله:

»علم زمینه ساز اقتدار و پایۀ پیشرفت همه جانبۀ کشور است )بیانات در نماز جمعۀ تهران،   •

.»)1390/11/14

»علم و دست برتر علمی، راز اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی هر کشوری است )بیانات   •

در دیدار استانداران سراسر کشور، 1384/12/8(.

»قــدرت علمی قدرت نظامی و اعتماد به نفس ایجــاد می کند... علم ثروت ایجاد می کند،   •

کید خواهم  اعتمادبه نفس ایجاد می کند. من بارها گفته ام و باز هم می گویم و باز هم بارها تأ

کرد که پایه و زیربنای اقتدار آیندۀ شــما ملت عزیز در قدرت علمی است )بیانات در دیدار 

دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل های دانشجویی، 1384/7/24(«.

»رمز پیشــرفت یک کشور، یعنی آن محور اصلی برای اقتدار یک کشور، پیشرفت همراه با   •

اقتدار علم است«.

این موضوع عالوه بر فرمایشات مقام معظم رهبری، به طور مکرر در برنامه های مختلف توسعۀ 

جمهوری اســالمی ایران، سند نقشۀ جامع علمی کشور، چشــم انداز جمهوری اسالمی ایران در 

افق 1404 هجری شمســی، قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان و تجاری سازی 

نوآوری ها و اختراعات و قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران مورد اشاره واقع شده است. برای 

مثال در برنامۀ چهارم توســعۀ جمهوری اســالمی ایران، در بخش امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی 

کید  و امنیتی به این مهم توجه شــده است: »تقویت، توسعه و نوســازی صنایع دفاعی کشور، با تأ

بر گســترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فّناوری های پیشــرفته«؛ بنابراین، مشخص است که 
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کید قرار  فّناوری ازجمله عوامل مهمی اســت که در جهت دانشــی بودن حوزۀ دفاع کشور مورد تأ

می گیرد؛ به صورتی که تالش ها در حوزۀ فّناوری امکان پاســخ گویی به چالش های جدید امنیتی را 

فراهم خواهد کرد )طرهانی و آزادیان دلسم، 1397: ص251(. درحال حاضر نیز جمهوری اسالمی 

ایران با الهام از فرهنگ غنی اسالم و اتکا به تمدن دیرپای خود درصدد توسعۀ الگوی اسالمی ایرانی 

 
ً
پیشرفت در یک افق پنجاه ساله برآمده است. باوجود این، از منظر پدافند غیرعامل نقدهایی کامال

 سعی دارد این سند را در بخش های 
ً
جدی بر این ســند وارد است. البته تک نگاشــت حاضر صرفا

مرتبط با علم، فّناوری و نوآوری مورد نقادی قرار دهد. شــایان ذکر اســت کــه نگارنده مبانی این 

الگو در زمینه های خداشناختی، جهان شناختی، انسان شــناختی، جامعه شناختی، ارزش شناختی 

و دین شــناختی را پذیرفته شده تلقی کرده اســت و به آن ها نپرداخته و به سایر اجزای محتوایی سند 

پرداخته اســت. در ادامه نقدهای اصلی واردشــده بر این بخش از الگو از منظر پدافند غیرعامل از 

وجه علم و فّناوری به زعم نگارندگان ذکر خواهد شد.

1. طبق ســند الگو، ایــران در افق 1404 دارای قــدرت کامل برای دفــاع بازدارنده از عزت، 

حاکمیت ملی و اســتقالل، امنیت همه جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده است. جهت 

تحقق این تصویر مطلوب از جامعۀ ایران در سال 1404 باید ظرفیت ها و ویژگی های خاص جامعۀ 

ایرانی و موقعیت منحصربه فرد و حســاس جمهوری اســالمی مدنظر قرار گیرد. با مطالعۀ تاریخ، 

به ویژه مقطع کنونی، مشــاهده می شود که تهدیدهای پیش روی کشــور مدام ازنظر کیفی و کّمی 

دچار تغییر شده اند؛ به طوری  که حتی مفهوم قدرت نیز درحال  تغییر است. برای مثال رشد فّناوری 

ـ روانی، عملیات رسانه ای و فّناوری  در حوزه های ماهواره، فّناوری اطالعات با سامانه های عملیاتی 

رایانه ای باعث شــده است که تهدیدها و نظریه های سلطه جویانه، عرصه های متفاوتی را دربر  گیرد 

 نظامی به ســایر حوزه های سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و غیره گسترش یابد 
ً
و از حوزه های صرفا

)جاللی، 1390: ص 40(. ازسوی دیگر، درحال حاضر بحران های مختلفی همچون آب، مسائل 

زیســت محیطی و تهدیدهای بین المللی درحال اوج گرفتن است که این امر هرگونه اقدام به تعیین 

چشــم انداز جدید را با پیچیدگی مواجه می کند؛ ازاین رو، یکی از نقدها به ســند الگو منفعل بودن 

آن نســبت به تحوالت علمی، فرهنگی و اجتماعی وغیره اســت. درواقع، امروزه رویکرد سنتی در 

پدافند غیرعامل دیگر کارســاز نیســت، به نحوی که بتواند پاسخ گوی تهدیدهای طبیعی و انسانی، 

داخلی و خارجی باشــد و قادر به ایجاد تغییر در حرکت پیچیده و چندالیه ای کشــور و حل هزاران 

معادلۀ ســختی باشد که عزت و اقتدار ایران را خدشه دار می کند؛ بنابراین، بدون تعیین پویایی های 
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آتی نمی توان به اصالحات آن، مطابق اقتضائات زمان و مکان، چشــم دوخت. بر این اســاس، در 

وهلۀ اول الزم اســت که با توجه به سرعت تحول روندهای جهانی و ابزارهای حکمرانی که ازمنظر 

پدافندی نیز با تهدیدها و فرصت های مختلفی همراه اســت، الگوی پیشــرفت کشور تدوین شود. 

باوجود این، به نظر می رســد که تدوین کنندگان سند، زمان حال را معیار تحوالت آینده قرار داده اند 

 مفروض ثابت ســند این است 
ً
و همین امر باعث شــده تا تحوالت آتی نادیده گرفته شــود و ظاهرا

که جهان طی 50 ســال آینده نیز ســاختار، پویش ها و فرایندهای امروزی را حفظ خواهد کرد و بر 

همین اساس هم دورنمای کشــور را می کاود )خاندوزی، 1398: ص 16( که مسلم است این امر 

پاسخ گوی تهدیدهای پیش رو و تحوالت پرشتاب جهان نخواهد بود.

2. به طور کلی هیچ کشــوری به پیشرفت در حوزه های مختلف دست نخواهد یافت مگر آنکه 

تهدیدهای متصور در آن حوزه را شناسایی کرده باشد و در جهت ازبین بردن یا کاهش آسیب پذیری 

خود در برابر آن تهدیدها، برنامه و طرحی قابل اجرا داشــته باشــد و این یعنی انجام دادن اقدامات 

پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف که تنها با اصل پنداشــتن پدافند غیرعامل در یک کشور، این 

موضوع امکان پذیر اســت. باوجود این، یکی از نقاط ضعف عمدۀ ســند عدم توجه الزم به نظام و 

حکمرانی منابع طبیعی همچون آب و محیط زیست است. کشور ما در منطقۀ خشک و نیمه خشک 

قرار دارد و الزم اســت در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نگاه ویژه ای به پدافند غیرعامل 

در بخش های مختلف همچون جنــگل و مرتع، آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک و بیابان و 

بیابان زدایی لحاظ شود. بخش هایی چون آب و محیط زیست منبع اصلی برای برنامه های توسعه ای 

کشور هستند و تحقق الگوی پیشرفت نیز مستلزم منابع آبی کافی و درک این منابع در طول 50 سال 

آینده اســت و پرداخت ناصحیح و پیش دستانه به این مســائل پیشرفت و تمدن اسالمی کشور را با 

چالش هایی جدی مواجه کرده است، کمااینکه مسائلی چون خشک شدن تاالب ها، کاهش رواناب 

رودخانه ها، بروز ریزگردها وغیره از هم اکنون نیز مشهود است.

3. تحقق اهداف مندرج در الگوی اســالمی پیشــرفت مســتلزم دانش بومی اســالمی ایرانی 

کید داشته و فرموده اند:  برای حل مســائل اســت و مقام معظم رهبری نیز همواره بر این موضوع تأ

»وابســته نمودن دانشگاه ها به علوم بی روح غربی، دلسردنمودن اساتید و دانشجویان از تولید دانش 

و فّناوری بومی و اسالمی و همچنین، مأیوس نمودن جامعۀ علمی از آینده، ازجمله شیوه های حملۀ 

علمی دشــمن به ماست و ما باید برای مقابله با آن برنامه های متناسب و جامعی داشته باشیم«. در 

همین راستا در بخشی از افق سند ذکر شده »مردم ایران... تربیت یافته به تناسب استعداد و عالقه تا 
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عالی ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شــاغل در حرفه متناسب اند« و همچنین، حرکت »در 

جهت ایجاد تمدن نوین اســالمی« که هردوی این موارد مســتلزم تعلیم و تربیت هدفمند هستند؛ 

باوجود این، در هیچ کجای ســند به نقش دانشــگاه و آموزش و پرورش در الگوی اسالمی ایرانی 

پیشــرفت و جایگاه آن ها در تمدن سازی اشاره نشده اســت. همین نقد به عدم توجه به صداوسیما 

نیز قابل مشاهده اســت؛ صداوسیمای هر کشوری مهم ترین رســانه برای آموزش های غیررسمی 

و آموزش مادام العمر شــهروندان جامعه به ویژه در عمومی ســازی دانش هــا و فّناوری های نوین و 

گاه سازی شهروندان با آن هاست. آ

4. همان گونه که در بخش افق ســند الگو مشــاهده می شــود، برای 50 ســال آینده افق هایی 

ترسیم و بر این مبنا، تدابیری اتخاذ شده است؛ برای مثال افقی همچون حضور در میان پنج کشور 

پیشرفتۀ جهان در تولید اندیشه، علم و فّناوری. این درحالی است که پیش بینی ها و تحلیل های الزم 

برای نگارش چشــم اندازهایی از این دست، مســتلزم اتخاذ نگاهی واقع بینانه به وضعیت گذشته، 

حال و به ویژه آینده اســت و تعیین این جایگاه در علم، مســتلزم امکان ســنجی ها، نیازسنجی ها و 

آینده پژوهی هــای علمی اســت. به طور کلی برای تدوین هر نوع ســند آینده پژوهــی درنظرگرفتن 

کالن روندهای مهم و درحال شــکل گیری جهانی امری مهم است؛ چراکه بدون تردید جامعۀ ما از 

آثار این کالن روندها مصون نخواهد بود. ســؤال اینجاست که آیا برای شناسایی گزاره های موجود 

 حضور در میان پنج کشور پیشرفتۀ 
ً
در افق، وضعیت فعلی ارزیابی شــده است؟ این برآوردها )مثال

جهان در تولید اندیشــه، علم و فّناوری( برمبنای کدامین مطالعه صورت گرفته است؟ آیا این سند 

برمبنای مطالعه و شــناخت ظرفیت های داخلی، موانع و محدودیت هــا، فرصت ها و تهدیدهای 

بیرونی تدوین شــده اســت؟ )پیروزمند1 ، 1398( ازســوی دیگر، آیا در تمام علوم و فنون تصمیم 

داریم به مقام پنجم دست یابیم؟ اولویت با کدام علم و فّناوری است؟ )منصوری2 ، 1398(.

5. به نظر می رسد چالش اصلی سند عدم تناسب مبانی با تدابیر است. برای مثال در بخش افق 

کید شده است؛ باوجود این، به ابزار علم و فّناوری، که زمینۀ  بر اقتدار و عزت و اســتقالل وغیره تأ

دستیابی به آن ها را فراهم آورده، توجه الزم نشده است. ازسوی دیگر، بخش اعظم تدابیر، مصداق 

 اهداف و ارزش های کلی است. عالوه بر این ها، همۀ مباحثی که 
ً
سیاست یا تدبیر نبوده، بلکه صرفا

1. https://paydarymelli.ir/fa/news/48256/
2. https://b2n.ir/421451
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در بخش تدابیر ســند مطرح شده است ناظر بر وضعیت کنونی ماست؛ به گونه ای که هیچ تضمینی 

نیست که بتواند پاسخ گوی چالش های آتی همچون بیوتروریسم و تروریسم سایبری وغیره باشد.

6. یکی از مصادیق توجه به پدافند غیرعامل، جنگ نرم اســت که روی باورهای عمومی مردم 

هدف گذاری می کند. از آنجا که جمهوری اسالمی در برابر نظام معناساز امریکا و صهیونیسم قرار 

دارد، طبیعی اســت که تمدن غرب، کشــورمان را با چالش ها و تهدیدهای فرهنگی فراوانی مواجه 

کند. بر این اساس، نظام جمهوری اسالمی برای حفظ بقا، مواجهه با تهدیدهای معنایی و فرهنگی 

و فراتر از آن تداوم انقالب، که از بایسته های سند الگوست، باید توان پاسخ گویی واقعی به نیازهای 

داخلی و خارجی و جلب مشارکت توده های مردم، توان خود در زمینۀ معناسازی و صنعت فرهنگی 

را افزایش دهد )شریعتی و سلیمانی پور، 1394: ص 55(.

4. ارائۀ پیشنهادها و تدابیر در محور علم و فّناوری

در ادامه، با توجه به نقد و ارزیابی صورت پذیرفته در بخش قبل، تدابیر اصالحی یا پیشــنهادی ارائه 

می شــود. در این بخش سعی شده تا تدابیر پیشنهادی منطبق با تعریف مرکز الگو، که عبارت است 

از »تصمیمات و اقدامات اساســی«، و با توجه به افق پنجاه ســاله باشــد. اتخاذ تدابیر دربردارندۀ 

مؤلفه های پدافندی با توجه به فرمایشــات مقام معظــم رهبری پیرامون علم، فّناوری و نوآوری بوده 

اســت که با توجه به بررســی های صورت گرفته چهــار اصل پدافندی اعــم از خوداتکایی علمی، 

درونی ســازی مؤلفه های قدرت ملی، تهدیدمحوری )پایش، رصد، مراقبت، تشخیص پیشدستانه، 

هشــدار، ارزیابی مقابله( و حفظ آمادگی در مدیریت بحران حوزه ها اســتخراج شد که مبنای عمل 

قرار گرفت )جدول 1( که در انتهای تشریح هر تدبیر پیشنهادی مؤلفۀ پدافندی آن نیز مشخص شده 

است.

دو تدبیر اصالحی و پنج تدبیر پیشنهادی در این مطالعه به شرح زیر است:

کوشــش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسســات علمی برجستۀ کشور در   •

عرصۀ بین المللی جهت تولید دانش بومی مرزشکنانه؛

حمایت فزاینده و مطالبۀ متناسب از برجسته ترین مؤسسات و شخصیت های علمی کشور   •

کید بر تهدیدهای نوین؛ برای تولید علم بومی با تأ

جهاد مســتمر علمی جهت دســتیابی به خوداتکایی و خودکفایی در فّناوری هایی نوین با   •

تکیه بر زیرساخت ها و ساختارهای علم و فّناوری ازطریق ارتباط صنایع و مراکز دانشگاهی 
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با هدف کسب مرجعیت علمی و فّناوری در منطقه و جهان؛

توســعۀ اقدامات پیشدستانه ازطریق شــناخت ویژگی های به روز تهدیدات، آینده پژوهی،   •

تدوین ره نگاشت، دیده بانی و پایش به منظور هوشیاری همه جانبه و پیشگیری از غافلگیری 

فّناورانه؛

ارتقای قابلیت و تاب آوری شهرها در مواجهه با بحران های طبیعی و انسان ساز با بهره گیری   •

از رویکرد اجتماع محور؛

جهت دادن چرخۀ علم و فّناوری و نوآوری به ایفای نقش مؤثرتر در حوزۀ دفاعی کشــور به   •

منظور پاسخ گویی مؤثر و به هنگام به تهدیدها و غافلگیری فّناورانۀ دشمن؛

کید بر  ایجــاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالــی، تحقیقات و فّناوری با صنایع با تأ  •

توسعۀ علوم و فّناوری درون زای موردنیاز صنایع پیشرفته و با ریسک باالی کشور.

جدول 1. اصول پدافندی گنجانده شده در تدابیر پیشنهادی

مؤلفۀ پدافندی
ارتباط مؤلفۀ پدافندی با 
علم، فّناوری و نوآوری

بیانات مقام معظم رهبری

اصل خوداتکایی

کاهش وابستگی علمی 
و  بــه خارج  فّناورانه  و 
اتکا  به دانــش بومی و 

توانمندی های داخلی

»دانشــگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزارِی همه جانبه و عمیق در 
اختیار این کشــور و این ملت بگذارد تا آن کســانی که اهل کار و 
تالش هستند با پیشنهادها و با قالب ها و نوآوری های علمِی خودی 
بتوانند بنای حقیقی یک جامعۀ آبــاد و عادالنۀ مبتنی بر تفکرات و 
ارزش های اســالمی را باال ببرند« )بیانات در جمع دانشــجویان 

دانشگاه امیرکبیر، 1379/12/19(

اصل درونی سازی 
مؤلفه های قدرت 

ملی

نهادینه ســازی  و  توجه 
قدرت علمی درون ساز

»باید بر جریان علم در کشور، درون زایی حاکم باشد؛ این کار باید 
در دانشــگاه ها جدی گرفته شود« )بیانات در نمایشگاه پژوهش و 

فّناوری خراسان رضوی، 1386/07/09(
»تولید علم و تحقیقات حیات آیندۀ کشــور اســت« )بیانات در 

نمایشگاه پژوهش و فّناوری خراسان رضوی، 1386/07/09(

اصل تهدیدمحوری 
)پایش، رصد، 

مراقبت، تشخیص 
ییشدستانه، هشدار، 

ارزیابی، مقابله(

تقویت علــم و فّناوری 
با  مقابله  برای  کشــور 

تهدیدهای احتمالی

»تنها راه مقابله با تهدیدها این است که وضعیت داخلی به گونه ای 
ســامان دهی شود که دشمن از پیروزی خود مطمئن نباشد و زمینه 
را برای ماجراجویی فراهم نبینــد« )بیانات دربارۀ راه های مقابله با 

تهدیدهای امریکا، 1397/08/06(
»اگر ازلحاظ علمی پیشــرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و 
دشمنان فرهنگی و سیاســی ما تهدید دائمی خواهد بود؛ آن وقتی 
این تهدید متوقف می شــود یا خطرش کم می شود که ما ازلحاظ 
علمی پیشرفت کنیم« )بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر 

علمی، 07/25/ 1397(
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اصل حفظ آمادگی 
در مدیریت بحران 

حوزه ها

توسعۀ مطالعات علمی 
مدیریــت  فّناورانــۀ  و 
بخش های  در  بحــران 

مختلف

»گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز 
موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات این گونه حوادث با 

اولویت خطر زلزله«
»تدویــن برنامه هــای جامــع علمی به منظــور بازتوانــی روانی 
و اجتماعــی آســیب دیدگان و بازســازی اصولی و فنــی مناطق 
آســیب دیده« )سیاســت های کلی مصوب مقــام معظم رهبری 
درخصوص پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و 

حوادث غیرمترقبه(

ـ تدبیر 14: »کوشــش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسســات علمی برجستۀ 

کشور در عرصۀ بین المللی«

   تدبیر اصاحی: »کوشــش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسســات علمی 

برجستۀ کشور در عرصۀ بین المللی جهت تولید دانش بومی مرزشکنانه«.

کیدهای مکــرر خود، بهترین بهره بــرداری از مجموعۀ منابع  مقــام معظم رهبری در تأ

کشــور را برای طی حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جایگاه علمی آرمانی دانش 

مرزشــکن مطالبه کرده اند. ایشان می فرمایند: »ما باید بر ثروت علمی بشر بیفزاییم. نگویند 

نمی شــود؛ می شود. یک روزی بشریت فّناوری ریزترین ها )نانوتکنولوژی( را نمی شناخت، 

بعد شــناخت. امروز صد تا میدان دیگر ممکن است وجود داشته باشد که بشر نمی شناسد؛ 

اما می توان آن ها را شــناخت و می توان جلو رفت. البته مقدمات دارد؛ اما آن مقدمات را هم 

می شود با همت فراهم کرد. من یک روز در مجموعۀ جوان ها و اهل دانشگاه گفتم من توقعم 

زیاد نیست؛ من این را از شما جامعۀ علمی کشور توقع می کنم که شما 50 سال دیگر ـ 50 

سال نیم قرن است ـ در رتبۀ باالی علمی دنیا قرار داشته باشید« )بیانات در دیدار مسئوالن و 

کارگزاران نظام جمهوری اسالمی، 1385/03/29(.

یا در جای دیگر می فرمایند: »یک ملت با داشــتن دانش پیشرفته، فّناوری پیشرفته هم به ثروت 

می رســد، هم به استغنای سیاسی می رسد، هم آبرومند می شود، هم دستش قوی می شود. به خاطر 

کلیدی بودن مســئلۀ پیشــرفت علم و فّناوری، من نسبت به این مسئله حساســم« )بیانات در حرم 

رضوی در آغاز سال 1391، 1391/01/01(.

کیدها در کنار رهنمودهای سال های گذشتۀ ایشان، با مضامین جنبش نرم افزاری و نهضت  این تأ

تولید علم، جهاد و پیشــرفت علمی مســتمر و خســتگی ناپذیر ازجمله قانع نبودن به دستاوردهای 

علمی حاصل شده و اعتمادبه نفس ملی و استقالل فکری در برخی از شاخه های علمی نوین )مانند 
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دفاعی، نانو، ژنتیک و هسته ای( و نیز انتظار جدی ایشان برای باالبردن قدرت درونی نظام با استفاده 

از علم و فّناوری، اهتمام و جدیت در مســیر پیشرفت علمی و فّناوری کشور موجب می شود تدابیر 

علم و فّناوری در راستای مرزشکنی علمی و فتح قله های علم و معرفت، توسعۀ علوم پایه و مرزهای 

علمی در کشور به ســوی مرجعیت علمی دنیا و توسعه، نوآوری و سرمایه گذاری در علم و فّناوری 
بومی به منظور تحکیم قدرت درونی نظام مورد توجه قرار گیرد.1

در مرزشکنی دانش اندیشــه های جدید زاییده می شوند و افکار و ایده های نو شکل می گیرند. 

دانش مرزشــکن، دانشی است که روش های گذشته را کنار می نهد و به راه های تازه می اندیشد. در 

دانش مرزشکنانه، اندیشه ها و افکار سرکشی می کنند، به عرصه های جدید وارد می شوند و از قواعد 

و ضوابط گذشته فراتر می روند. مرزشکنی دانش، امری دشوار و پرخطر است که هم استحکام علمی 

و هم قوت و شــجاعت می طلبد و اگر بســتر و محیط برای نشو و نما و رشد آن ها مهیا نباشد، بعید 

اســت به ثمر و نتیجه برسد. خلق دانش مرزشکنانه ماهیتی فردی ندارد و مستلزم هم افزایی، تعامل 

و حضور مؤثر در فعالیت های علمی بین المللی اســت تا بتواند پارادایم های قبلی را تحت الشعاع 

قرار دهد )الوانی، 1397: ص 3(؛ بنابراین، برای تولید دانشــی که بتواند به اقتدار کشور بیفزاید هم 

الزم اســت دانشــگاه نیز نقش خود را ایفا کند و به مثابه یک رصدخانۀ دانش و فّناوری عمل کند تا 

موضوعات جدید را ســریع تحلیل و شناسایی کند و از مواهب و فرصت ها استفاده کند و مضرات 

نیز کنترل شــود که این امر نیازمند گفت وگوهای علمی بین المللی و رصد همۀ بازیگران تأثیرگذار 

ازجمله دانشــگاه های سایر کشورها و برنامه های آن هاســت؛ بنابراین، اضافه شدن عبارت »جهت 

تولید دانش بومی مرزشکنانه« به انتهای تدبیر 14 پیشنهاد می شود.

در راستای تحقق تدبیر یادشده، پیاده سازی راهبردهای زیر راهگشا خواهد بود:

تعریف و استقرار ساختار و مدیریت علمی ویژۀ موضوع های علمی و فّناورانۀ مرزشکنانه،   •

برتری آفرین و میان بر؛

هنجارشکنی و تغییر دیدگاه و باور محصور در فرهنگ مسلط توسعۀ علمی و علم نافع؛  •

شناســایی و حمایت از طرح ها و افراد صاحب اندیشــه های تحول گرایانه در عرصۀ علم و   •

فّناوری برای حوزه های علمیه و دانشگاه ها؛

افزایــش فعالیت های پژوهشــی و قطب هــای علمی و اختصاص ســهم قابل مالحظه به   •

1. http://law.iki.ac.ir
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حوزه های ناشــناخته و بدیع و مبتنی بر منابع و مبانی اســالمی و ایرانی )شــهیر و ساری، 

1398: ص 74(.

بــا توجه به توضیحات ذکرشــده، این تدبیــر اصول پدافندی مندرج در جدول زیر را پوشــش 

می دهد.

جدول 2. اصول پدافندی گنجانده شده در تدبیر اصاحی 14

اصول پدافندی مربوط به علم، فّناوری و نوآوری

خوداتکایی
درونی سازی مؤلفه های قدرت ملی 

و افزایش بازدارندگی
تهدیدمحوری

حفظ آمادگی در مدیریت بحران 
حوزه ها

***

ـ تدبیر 15: »حمایت فزاینده و مطالبۀ متناســب از برجســته ترین مؤسسات و شخصیت های 

علمی کشور«.

 تدبیــر اصاحــی: »حمایــت فزاینده و مطالبۀ متناســب از برجســته ترین مؤسســات و 

کید بر تهدیدهای نوین«. شخصیت های علمی کشور برای تولید علم بومی با تأ

کشورمان در طی ســالیان عمر انقالب اســالمی با تهدیدهایی ازجمله موارد زیر مواجه بوده 

است:

وجود تهدید نظامی رسمی امریکا علیه ایران اسالمی؛  •

وجود تهدیدهای رژیم اشغالگر قدس و اقدامات دیپلماتیک مرتبط؛  •

وجود تحریم ها برعلیه جمهوری اسالمی ایران؛  •

برخورداری برتری فّناورانۀ امریکا و غرب به عنوان عامل برتری ساز تهدید )جاللی فراهانی   •

و همکاران، 1398: ص 33( وغیره.

این تهدیدها در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نشانه هایی دال بر کاهش سطح آن به وجود نیامده 

اســت. باوجود این، تدابیر مناســبی جهت رفع این تهدیدها در ســند الگو اندیشیده نشده است. 

تهدیدشناســی یکی از مهم ترین مسائلی اســت که در پدافند غیرعامل باید به آن توجه شود که این 

مهم نیز با هوشــمندی نخبگان و مؤسســات و شخصیت های علمی کشــور با تولید علم بومی و 

متناسب صورت می پذیرد. همان گونه که در اندیشۀ امام خمینی و مقام معظم رهبری نقطۀ عزیمت 

پیشــرفت، قدرت و تقویت درونی کشور با اســتفاده از افزایش اعتمادبه نفس ملی و ساخت درونی 

نظام و بهره گیری از ظرفیت های داخلی حاصل می شــود، اتخــاذ تدابیری با ماهیت علم و فّناوری 
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که ضمن حرکت از وضعیت موجود به سمت چشم انداز مطلوب، اصالت بومی و اقتضایی خود را 

حفظ کند، نیل به استحکام بخشی قدرت ملی کشور را فراهم می آورد و باعث کاهش آسیب پذیری 

و نفوذپذیری مؤلفه های قدرت ملی در مقابل تهدیدهای چندوجهی دشمن می شود.

از منظر پدافند غیرعامل، تولید علم بومــی امری حیاتی و ضروری در حفظ، افزایش پایداری 

ملی و همچنین ارتقای توان دفاعی کشــور در برابر تهدیدهاست و در مقابل رویکرد بهره برداری از 

فّناوری های نوین خارجی بدون درک تهدیدهای حوزه های تخصصی و وابسته ســازی دستگاه ها و 

همچنین، آسیب پذیری در برابر تهدیدهای نوین )سایبری، بیولوژیک، الکترونیکی، پرتوی وغیره( 

و عدم شناسایی و باور این تهدیدها، آسیب های جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد. برای مثال 

آمادگی در برابر فّناوری های نوآورانۀ نظامی کشــورهای متخاصم، خود مهم ترین مؤلفۀ بازدارندگی 

از حملۀ دشمن به منافع ملی اســت. کشورها باید تالش کنند با سرعت بخشیدن به فرایند نوآوری 

دفاعی و فراهم کردن بسترهای الزم، به توانمندی های حیاتی موردنیاز خود دست یابند.

کید بر تهدیدات نوین« به انتهای  بنابراین، پیشــنهاد می شود عبارت »برای تولید علم بومی با تأ

تدبیر پانزدهم اضافه شــود. با توجه به توضیحات ذکرشــده، این تدبیــر اصول پدافندی مندرج در 

جدول زیر را پوشش می دهد.

جدول 3. اصول پدافندی گنجانده شده در تدبیر اصاحی 15

اصول پدافندی مربوط به علم، فّناوری و نوآوری

خوداتکایی
درونی سازی مؤلفه های 
قدرت ملی و افزایش 

بازدارندگی
تهدیدمحوری

حفظ آمادگی در مدیریت 
بحران حوزه ها

***

 تدبیر پیشــنهادی 1: »جهاد مستمر علمی جهت دســتیابی به خوداتکایی و خودکفایی در 

فّناوری هایی نوین با تکیه بر زیرساخت ها و ســاختارهای علم و فّناوری ازطریق ارتباط 

صنایع و مراکز دانشگاهی با هدف کسب مرجعیت علمی و فّناوری در منطقه و جهان«.

وقتی تهاجم از جنس علم باشــد، دفاع نیــز باید دفاعی علمی و فّناورانه باشــد تا اثربخش و 

کارآمد باشــد )جاللی، 1390: ص 44( تــا موجبات مصونیت کشــور در مقابل توانمندی های 

فّناورانه را فراهم آورد. در این راســتا انقالب اســالمی نیز برای تحقق آرمان های خود و دستیابی به 

اجتماع جهانی و تشکیل تمدن عظیم اسالمی نیاز به سازوکارهای هماهنگ و مناسب جهت ایجاد 

ســاختار تمدنی دارد و بدیهی است برای عملی شدن و استمرار آرمان های انقالب و تحقق اهداف 
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 نیازمند ظرفیت علمی توانا، آن هم متناســب با اهداف و آرمان های خود اســت که باعث 
ً
آن لزوما

ایجاد وضعیت مطلوب شود؛ چراکه رشــد و توسعۀ علمی سبب تقویت قدرت اقتصادی، سیاسی 

و نظامی می شــود. بر همین اساس، دســتیابی به مرجعیت علمی برای تحقق جامعۀ دینی بالنده و 

پیشرو نیازمند شناسایی راهکار ها و برداشتن گام های اساسی برای رسیدن به این هدف ملی، که به 

تعبیر مقام معظم رهبری بازگشت مرجعیت علم به ایران و فارسی زبانان است، خواهد بود. باوجود 

این، تحقق مرجعیت علمی نیازمند زیرساخت های الزمی چون نظام نوآوری )ایده، علم، فّناوری، 

تولید و بازار(، ارتباط صنایع و مراکز دانشــگاهی، مدیریت جامع و هم افزا در حوزۀ علم و فّناوری 

کشور و مشارکت اثربخش خصوصی در تحقیق و توسعه و به کارگیری دانش بومی وغیره است.

به طــور کلی بهره گیری از ظرفیت های داخلی و جهاد مســتمر علمی برای اقتدار درونی قدرت 

ملی نظام، می تواند ســاخت درونی کشور را در مقابل آسیب های بالقوه و بالفعل مصونیت بخشد. 

در این راســتا باید علم درون زا و نافع، که حاصل آن خوداتکایی اســت، در کشــور گسترش یابد و 

ازطرفی، اگر کشــور و نظام جمهوری اســالمی به این قدرت و اقتدار دست پیدا کند، می تواند از 

نظام خود پشتیبانی کند و به آن مصونیت ببخشد و بدون توجه به قدرت های ارعابی غربی، در مسیر 

پیشــرفت علم و فّناوری با هدف رســیدن به تمدن نوین حرکت کند. اگر به موضوع علوم و فّناوری 

درون زا توجه الزم صورت نگیرد، وابســتگی کشور به ســایر دول کماکان در اکثر علوم که پایه گذار 

فّناوری نیز هســتند، ادامه خواهد داشت و به تعبیری، وابســتگی کشور به علم و فّناوری وارداتی و 

تضعیف قدرت ملی، منطقه ای و بین المللی را درپی دارد )شهیر و ساری، 1398: ص 53(.

بــا توجه به توضیحات ذکرشــده، این تدبیــر اصول پدافندی مندرج در جدول زیر را پوشــش 

می دهد.

جدول 4. اصول پدافندی گنجانده شده در تدبیر پیشنهادی 1
اصول پدافندی مربوط به علم، فّناوری و نوآوری

خوداتکایی
درونی سازی مؤلفه های 
قدرت ملی و افزایش 

بازدارندگی
تهدیدمحوری

حفظ آمادگی در مدیریت 
بحران حوزه ها

***

تدبیر پیشــنهادی 2: »توســعۀ اقدامات پیشدســتانه ازطریق شــناخت ویژگی های به روز 

تهدیدها، آینده پژوهی، تدوین ره نگاشت، دیده بانی و پایش به منظور هوشیاری همه جانبه 

و پیشگیری از غافلگیری فّناورانه«.
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ازنظر پدافند غیرعامل گروهی از تهدیدها فّناورانه اســت، بدین معنی که منشأ و محور 

تهدیدها فّناوری ها هســتند؛ این فّناوری ها به صاحب فّناوری برتری و توانمندی می  دهد و 

تهدیدی برای کســی که مورد پایش فّناوری قرار می گیرد، ایجاد می کند. در حالت کلی، سه 

نگاه به فّناوری وجود دارد: اول، نگاه تهدیدمحور )یعنی فّناوری فقط ایجاد تهدید می کند(؛ 

دوم، نگاه فرصت محور )تنها ایجاد فرصت می کند( و ســوم، نگاه هوشمند )یعنی فّناوری را 

بشناسیم، تهدیدهای آن را کنترل کنیم و از فرصت های آن استفاده کنیم(.

 درحال تغییر اســت، الزم است 
ً
با توجه به اینکه تهدیدهای حوزۀ علمی و فّناوری پویا و دائما

به طور مســتمر این تهدیدها مورد رصد و پایش قرار گیرد و براساس تهدیدهای جدید، راهبردهای 

کید مقام معظم رهبری نیز بوده است؛ به طوری که ایشان  مذکور بازنگری شــوند. این مسئله مورد تأ

فرموده اند: »ندانســتن اینکه دشمن چه در ســر دارد و چه می خواهد بکند، غفلتی است که ممکن 

است ما را از امکان برخورد و دفاع محروم کند«.

 تالش می کنند تا اطالعات موردنیاز 
ً
برای مثال دشمنان با استفاده از ظرفیت اینترنت اشیا قطعا

 با فروش دوربین های مداربسته و تعریف برنامه هایی برای 
ً
خود را از جامعۀ ما به دســت آورند؛ مثال

آن ها تالش می کنند که این دســتگاه ها هر چیزی را تصویربرداری می کنند یک نســخه از آن را به 

آدرس موردنظر ارسال کنند یا با استفاده از شبکه های اجتماعی و در شرایط تحریم و فشار اقتصادی 

به دنبال ایجاد کمبودهای مصنوعی و در نتیجه، تجمع مردم برای خرید کاالی خاص می شــوند تا 

این کاال در بازار با کمبود مواجه شــود و در نتیجه ایجاد ناآرامــی کند )جاللی1، 1397(. یکی از 

فعالیت های کلیدی آینده پژوهان، پایش و پویش محیط پیرامونی و شناســایی تغییرات تأثیرگذار بر 

جامعۀ بشــری است و می کوشند انســان ها را برای رویارویی با موج های سهمگین تغییرات آماده 

کنند.

یکی از ســازمان های تأثیرگذار در زمینۀ توسعۀ فّناوری های نوین »آژانس پروژه  های تحقیقاتی 

پیشرفتۀ دفاعی امریکا« )دارپا( است که به صورت مستقیم توسط وزارت دفاع امریکا اداره می شود. 

با اینکه تأســیس دارپا در ابتدا با ابداع و توسعۀ فّناوری های هوایی و فضایی با اهداف نظامی همراه 

 
ً
بود، در مســیر رشد این ســازمان فعالیت های آن تنها به این حوزه محدود نشده و هم اکنون تقریبا

در تمامی حوزه های تعریف شــده برای علم، ازجمله فّناوری های ارتباطی، رباتیک و شبیه سازی، 

1. https://www.isna.ir/news/97102211779/
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روان شناسی، علوم رفتاری و پزشــکی فعالیت چشمگیر دارد؛ تا آنجا که می توان دارپا را چرخه ای 

برای آینده ســازی مبتنی بر رویکردهای کالن امریکا در جهان کنونی دانســت. تأسیس این سازمان 

پاســخی بود ازطرف ایاالت  متحدۀ امریکا به پیشــرفت های فضایی اتحاد جماهیر شوروی که در 

1957 موفق به پرتاب ماهوارۀ فضایی اســپوتنیک به مدار زمین شــد؛ ازایــن رو، امریکا برای اینکه 

در جنگ فّناوری از شــوروی عقب نماند، اقدام به راه  اندازی ســازمانی کرد تا نوک پیکان پیشرفت 

فّناوری ایاالت  متحده را راهبری کند.

همان گونه که این ســازمان در وب سایت رســمی خود ادعا دارد، عالوه بر گسترش فّناوری در 

عرصــۀ نظامی و داخلــی امریکا، به دنبال گســترش فّناوری در عرصۀ امنیت ملی امریکاســت تا 

شــهروند امریکایی در هیچ موقعیتی احســاس غافلگیری نکند و همیشــه صاحب برترین فّناوری 

باشند. دارپا، به عنوان یک سازمان پژوهشی پیشرو در عرصه های جهانی، درواقع سهم عمده ای در 

ساختن آیندۀ فّناوری داشته است. اینترنت، به عنوان زیرساختی فّناورانه، حاصل طراحی دارپاست؛ 

محصولی که به ظاهر ربطی به فّناوری های پیشرفتۀ نظامی ندارد اما دنیا را به صورت قابل توجهی به 

نفع امریکا تغییر داده است )اصنافی و همکاران، 1392: ص 24(.

ازاین رو، تدبیر ذکرشــده با توجه به اهداف مندرج در ســند همچون حضور در میان پنج کشور 

پیشرفتۀ جهان در تولید اندیشه، علم و فّناوری و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت 

ملی و اســتقالل، امنیت همه جانبه و تمامیت ارضی خویش و همچنیــن، جلوگیری از غافلگیری 

فّناورانه، برخورد کنشــگرانه با آینده و برپایی هوشمندانۀ آن، شناسایی و تحلیل روندها و پیش بینی 

رویدادهای آینده به همراه بررســی اقدامات دیگران و تصویرهای آنان از آینده، تأثیرگذاری راهبردی 

و ارتقای ســطح فّناوری ملی پیشــنهاد می شود. با توجه به توضیحات ذکرشــده، این تدبیر اصول 

پدافندی مندرج در جدول زیر را پوشش می دهد.

جدول 5. اصول پدافندی گنجانده شده در تدبیر پیشنهادی 2

اصول پدافندی مربوط به علم، فّناوری و نوآوری

خوداتکایی
درونی سازی مؤلفه های قدرت 

ملی و افزایش بازدارندگی
تهدیدمحوری

حفظ آمادگی در مدیریت بحران 
حوزه ها

***

تدبیر پیشــنهادی 3: »ارتقای قابلیت و تاب آوری شهرها در مواجهه با بحران های طبیعی و 

انسان ساز با بهره گیری از رویکرد اجتماع محور«.
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کشــور ما به علت ترتیبات خاص جغرافیایی، سیاســی و اجتماعی خــود همواره در معرض 

بحران های مختلف قرار داشته است. هرســاله شاهد وقوع سیالب های شدید، زلزله های مخرب، 

توفان های سهمگین، آتش ســوزی های هولناک، بحران های اجتماعی و سایر وقایع تلخ و ناگواری 

 
ً
هســتیم که محاســبه و جبران خســارات مادی و روحی منبعــث از این بحران ها دشــوار و بعضا

غیرممکن اســت. اســتقرار فالت ایران بر روی پهنۀ پرحادثۀ کرۀ زمین، ازجمله کمربند زلزلۀ آلپ 

هیمالیا، برخورداری از اقلیم گرم و خشک، تنوع توپوگرافیکی و شرایط ناهمگون و همچنین، تغییر 

و تحوالت اجتماعی و اقتصادی پرشتاب دهه های اخیر نظیر رشد شهرنشینی، دگرگونی در ساختار 

اقتصادی و تکنولوژیــک و قرارگرفتن در دوران گذار اقتصادی، درمجموع شــرایطی را ایجاد کرده 

اســت که وقوع انواع بحران های محیطی و انســانی در آن غیرقابل اجتناب است. با توجه به موارد 

ذکرشده، مدیریت بحران یکی از اولویت های اصلی کشور محسوب می شود؛ یکی از رویکردهای 

موجود و پرکاربرد در این حوزه، مدیریت بحران اجتماع محور1 اســت که بر مشــارکت، حضور و 

کید دارد. این مشــارکت می تواند از گام های اولیۀ فرایند  فعالیت مردم در چرخۀ مدیریت بحران تأ

مدیریت بحران آغاز شــود و به کامیابی در نهادسازی در جامعه ختم شود )جهانگیری و همکاران، 

2011: ص 92(.

باوجود رویکردهای متفاوت در مدیریت بحران، می توان آن ها را در دو گروه کلی زیر طبقه بندی کرد:

1. رویکرد لجستیکی یا سنتی؛

2. رویکرد توسعه ای یا اجتماع محور.

کیــد دارد، هیچ جایگاهی بــرای اثربخش ترین  در رویکــرد اول، که بر مقابله و بازســازی تأ

گروه هــای موجــود در چرخۀ مدیریــت بحران، یعنی اجتماعات محلی، تعریف نشــده اســت. 

برنامه ریزی، خط مشــی گذاری، هماهنگی، کنترل و سازمان دهی در کلیۀ مراحل مدیریت بحران، 

توسط سازمان های دولتی صورت می پذیرد و اگر نقشی برای اجتماعات محلی درنظر گرفته شود، 

انفعالی و حاشــیه ای خواهد بود )مارش2 و همکاران، 1999: ص 45(. در رویکرد اجتماع محور، 

عالوه بر تشخیص خطرهای تهدیدکننده توسط ساکنان محالت و اجتماعات محلی، تالش می شود 

تــا افراد و گروه های تأثیرگذار و ســودمند جوامع به فعالیت و حضــور در گام های گوناگون چرخۀ 

1. Community-centered crisis management
2. Marsh
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مدیریت بحران ســوق داده شوند و شــرایطی فراهم آید تا ظرفیت های افراد برای مقابله با بحران و 

عبور از شــرایط بحران افزایش یابد )فالک،1 2005: ص 3(. درواقع می توان گفت که هدف اصلی 

مدیریــت بحران اجتماع محور، درگیــر کردن نیروهای بومی و محلــی در فرایندهای برنامه ریزی، 

سیاســت گذاری، هماهنگی، کنترل و ســازمان دهی با هدایت دولت اســت. موفقیت در دستیابی 

به اهداف ذکرشــده به کاهش پیامدها و خسارات ناشــی از وقوع بالیای طبیعی منجر خواهد شد 

)فیشر،2 2002: ص 124(.

مدل های متفاوتی برای اجرای این رویکرد توســط محققان و ســازمان های مختلف در سراسر 

جهان ارائه شــده اســت که از آن میان می توان به رویکرد هرم سلســله مراتبی، مدل ســازمان های 

غیردولتــی، برنامۀ جامع آمادگی اجتماع محــور در مقابل بحران، رویکــرد اجتماع محور پاتون و 

جانســون، مدل UNCRD، انجمن های مشــاوره ای و مدل خودگردان،3 که به صورت گسترده ای 

در کشــورهای مختلف کاربرد دارند، اشاره کرد. برای مثال در جزایر سلیمان، برنامۀ جامع آمادگی 

اجتماع محــور در مقابل بحران به منظور دســتیابی به مدیریت بحــران اجتماع محور به کار گرفته 

می شود؛ ژاپن یک مدل مرکب را که شامل مدل مذاکره کنندگان مشاوره ای سازمان ملل و یک نمونۀ 

سلسله مراتبی متکی بر فرهنگ و شرایط محلی است، مورد استفاده قرار می دهد. مدل استفاده شده 

در فیلیپیــن از نوع برنامۀ جامع آمادگی اجتماع محور در مقابل بحران اســت و هندوســتان از کلیۀ 

مدل های سازمان ملل متحد، UNCRD و تشکل های خودگردان استفاده می کند.

با این توضیحات، تدبیر ذکرشده به منظور کاهش خسارات ناشی از بحران های طبیعی و انسانی 

گاهی و مشارکت مردم برای اضافه شــدن به سند الگو پیشنهاد می شود. با  ازطریق افزایش ســطح آ

توجه به توضیحات ذکرشده، این تدبیر اصول پدافندی مندرج در جدول زیر را پوشش می دهد.

جدول 6. اصول پدافندی گنجانده شده در تدبیر پیشنهادی 3
اصول پدافندی مربوط به علم، فّناوری و نوآوری

خوداتکایی
درونی سازی مؤلفه های قدرت 

ملی و افزایش بازدارندگی
تهدیدمحوری

حفظ آمادگی در مدیریت بحران 
حوزه ها

***

1. Falk
2. Fischer
3. SELF-DRIVE
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 تدبیر پیشنهادی 4: »جهت دادن چرخۀ علم و فّناوری و نوآوری به ایفای نقش مؤثرتر در حوزۀ 

دفاعی کشور به منظور پاسخ گویی مؤثر و به هنگام به تهدیدها و غافلگیری فّناورانۀ دشمن«.

بهانه جویی های اســتکبار جهانی و مداخله در امور کشورمان بیانگر آن است که ایران کماکان 

مورد عالقۀ قدرت های برتر است و احتمال وقوع جنگ آینده علیه کشورمان بیشتر از سایر کشورها 

متصور است )رشید و همکاران، 1396: ص 290(؛ به همین دلیل، امام خمینی پس از اتمام دفاع 

مقدس هشت ســالۀ ملت ایران خطاب به فرماندهان سپاه فرمودند: »در شرایط بازسازی نیروهای 

مســلح باید بزرگ ترین توجه ما به بازسازی نیروها و اســتعدادها و انتقال تجارب نظامی و دفاعی 

به کلیۀ آحاد ملت و مدافعان انقالب باشــد؛ چراکه در هنگامۀ نبرد مجال پرداختن به همۀ جهات 

قوت ها و ضعف ها و طرح ها و برنامه ها و درحقیقت ترسیم »استراتژی دفاع همه جانبه« نبوده است 

ولی در شــرایط عادی باید با سعۀ صدر و به دور از حب و بغض ها به این مسائل پرداخت و از همۀ 

اندوخته ها و تجربه ها و استعدادها و طرح ها استفاده کرد« )خمینی، 1370، ج 21: ص 124(.

حضرت آیت الله خامنه ای نیز می فرماید: »ما عناصر قدرت فراوانی داریم؛ این ها را باید حفظ 

کنیم و روز به روز افزایش دهیم. ما ضعیف نیســتیم، باید در مقابل تهدید آمادگی داشته باشیم. اگر 

نداریــم، باید آمادگی ایجاد کنیم و اگر داریم، حفــظ کنیم و افزایش دهیم. در مقابل اعالن جنگ، 

کید می کنم ـ و در مقابل اقدام به جنگ، اقدام  اعــالن دفاع  همه جانبه ـ روی »همه جانبه« تکیه و تأ

به دفاع و ضربۀ متقابل« )بیانات در جمع کارگزاران نظام، 1380/12/27(.

ازجمله ویژگی های عمومی و راهبردی جنگ آینده عبارت اند از:

هم افزایی، درهم تنیدگی و تأثیرگذاری متقابل تهدیدهای نظامی با تهدیدهای امنیتی؛  •

فّناوری محور بودن؛  •

بهره گیری از عملیات روانی گسترده با استفاد از فنون پیچیدۀ فضای مجازی و رسانه ای؛  •

متنوع شــدن محیط تهدیدها و نوع عملیات )چندمحیطی( )رشید و همکاران، 1396: ص   •

293( وغیره.

همان گونــه که گفته شــد، تدوین راهبردهای دفاع همه جانبه در جنــگ احتمالی آینده یکی از 

مطالبات امام خمینی و مقام معظم رهبری است که یکی از این ابعاد توجه به عرصۀ علم و فّناوری 

است. به ویژه آنکه تاکنون کشــوری در جهان دیده نشده است که بدون توسعۀ همه جانبۀ علمی به 

توســعۀ همه جانبه، که مبنای اصلی قدرت درونی و ســاخت درونی نظام اســت، برسد؛ ازاین رو، 

دســتیابی به علم و فّناوری کشور در استحکام ساخت درونی کشور، جهاد علمی و پیشرفت علمی 
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مســتمر و خســتگی ناپذیر به همراه تالش مجاهدانه و ایثارگرانه در برابر هجوم همه جانبۀ دشــمن 

اهمیت فراوانی دارد و درصورت بی توجهی به آن چرخه پاسخ به نیازهای دفاعی کشور دچار آسیب 

جدی می شــود. در این راســتا، شناســایی روندهای فعلی و نوظهور فّناوری و کاربرد بالقوۀ آن ها 

در نیروهای زمینی، توســعۀ مفاهیم جنگی آینده را، که پشــتیبان توســعۀ قابلیت آینده و رهایی از 

ساختارهای سنتی و فعلی نظامی است، ساده تر می کند؛ درواقع، تعامل مستمری بین مفاهیم فنی، 

فرهنگی و نظامی وجود دارد.

بنابراین، تدبیر ذکرشــده در راســتای نــوآوری علمــی و فّناورانۀ بومی به منظــور بازدارندگی 

همه جانبه، روندهای نوظهور فّناوری در توســعۀ ابزارهای نوین نظامی، رویکرد استحکام ساخت 

درونی قدرت، استقالل علمی و خودکفایی، زیرساخت بودن علم جهت سایر مؤلفه ها، بومی سازی 

صنایع دفاعی بومی، برخورداری از چشم انداز بازدارندگی دفاعی وغیره پیشنهاد می شود.

با توجه به توضیحات ذکرشده، این تدبیر اصول پدافندی مندرج در جدول زیر را پوشش می دهد.

جدول 7. اصول پدافندی گنجانده شده در تدبیر پیشنهادی 4
اصول پدافندی مربوط به علم، فّناوری و نوآوری

خوداتکایی
درونی سازی مؤلفه های 
قدرت ملی و افزایش 

بازدارندگی
تهدیدمحوری

حفظ آمادگی در مدیریت 
بحران حوزه ها

***

تدبیر پیشــنهادی 5: »ایجاد تحول در ارتباط میان نظــام آموزش عالی، تحقیقات و فّناوری 

کید بر توســعۀ علوم و فّناوری درون زای موردنیاز صنایع پیشرفته و با ریسک  با صنایع با تأ

باالی کشور«.

با جهانی شدن بازارها و تغییرات گستردۀ فّناوری، اساس صنعت ساخت و تولید در جهان دچار 

تغییر شده است. مشتریان امروز نیازهای متنوعی دارند و الزم است عالوه بر بحث مقیاس، به تنوع و 

 
ً
متناسب سازی محصوالت هم توجه کرد؛ ازاین رو، بنگاه های صنعتی برای باقی ماندن در بازار عمال

گزینۀ بدیلی به جز رفتن به ســراغ فّناوری های تولید پیشــرفته ندارند. وجود این فّناوری ها می تواند 

به مثابه یک ســالح اســتراتژیک در عرصۀ تولید درنظر گرفته شــود. این فّناوری ها به دو شــکل بر 

رقابت پذیری بنگاه های صنعتی تأثیر می گذارند؛ نخست، با توسعۀ فرایندهای کارا و منعطف باعث 

می شوند ساختار هزینه ای بنگاه عوض شود و دوم، باعث می شوند بنگاه صنعتی بتواند محصوالتی 
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بهتر با کیفیت باالتر، طراحی دقیق تر و تنوع بیشتر ارائه کند.

تعبیر فّناوری های تولید پیشرفته بازۀ وسیعی از فّناوری های مختلف را پوشش می دهد )خاتمی 

فیروزآبادی و همــکاران، 1397: ص 91(؛ باوجــود این، به دلیل تحریم هــای بانکی و تجاری، 

دسترســی به این فّناوری ها با چالش جدی مواجه شده و در نتیجه زمینۀ فلج سازی تولید داخلی را 

فراهم کرده است. به طور کلی تحریم ها با محدودکردن ارتباطات بین المللی از سه جهت عملکرد 

شــرکت دانش بنیان را تحت تأثیر قرار می دهند: الف( محدودکردن فرایندهای انتقال فّناوری؛ ب( 

محدودکردن همکاری های تجاری با شرکت های بزرگ صاحب فّناوری؛ ج( محدودکردن ارتباطات 

بــا مراکز علمی در جهان. بحث ارتباطات بین المللی با صاحبــان بزرگ فّناوری و مراکز علمی در 

جهان برای شرکت های دانش بنیان در یک کشور درحال  توسعه تا آنجا مهم است که برخی محققان 

اساسی ترین فرایند توسعۀ فّناوری در کشورهای درحال توسعه را الگوبرداری در جهان برشمرده اند؛ 

بنابراین، تحریم ها با محدودکردن این ارتباطات، مشــکالت متعددی برای مؤسســات دانش بنیان 

ایجاد می کنند )فرامرزپور دارزینی و خاندان، 1387: ص 36(.

چنان که مقام معظم رهبری اشــاره کرده  اند: »من برنامه های استکبار جهانی علیه ملت 

ایران را در سه جمله خالصه می کنم: اول، جنگ روانی؛ دوم، جنگ اقتصادی و سوم، مقابله 

با پیشرفت و اقتدار علمی« )بیانات  در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 01/01/ 

.»1386

همچنین، در جای دیگر فرموده اند: »تولید علم یعنی رفتن از راه هایی که به نظر، راه های نارفته 

اســت. البته این به آن معنا نیست که ما راه هایی را که دیگران رفته اند، نرویم و به تجربه های دیگران 

بی اعتنایی کنیم؛ بلکه به این معناست که به فکر باشیم. در این دنیای عظیم و در این طبیعت بزرگ، 

ناشناخته های فراوانی وجود دارد که دانش پیشرفتۀ امروز هنوز به آن ها دست نیافته است. باید همان 

اســتعدادی را که گفته شــد و بنده هم می دانم مغز و فکر ایرانی آن را دارد، به کار بیندازیم. راه های 

میان بر را پیدا کنیم و از بدعت و نوآوری در وادی علم بیمناک نباشیم. این حرکت باید در دانشگاه ها 

و مراکز علمی و تحقیقاتی ما به صورت انگیزه ای عام، امری مقدس و یک عبادت تلقی شــود. همۀ 

رشته های علوم باید به این صورت دربیاید. ما باید این جرئت را داشته باشیم که فکر کنیم می توانیم 

نوآوری کنیم« )بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی، 1382/02/22(.

به این ترتیب، روشن می شود که پژوهش یکی از جبهه های جدید جنگ است. حوزه های بسیار 

زیادی همچون صنایع پیشــرفته وجود دارد که دشمن عالقه دارد که کشورمان در چنین حوزه هایی 
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وارد نشود یا رشــد نکند، به همین دلیل با بهانه ها، اشکال و روش های مختلف سعی می کند مانع 

قدرتمندشــدن ایران شود؛ بنابراین، وقتی تهدیدها علیه جمهوری اسالمی ایران، علمی و دانش پایه 

اســت، دفاع نیز باید علمی و فّناورانه باشــد تا اثربخش و کارآمد باشد. ازاین رو، ورود به این حوزه 

می تواند ازطریق ارتباط صنعت و دانشــگاه در شــکل دهی به چرخۀ علم و فّناوری بومی، موجب 

دستیابی به عامل برتری ساز شود.

در راستای اتخاذ تدبیر ذکرشده، اجرای اقداماتی ازجمله موارد زیر می تواند به خوبی خودکفایی 

در صنایع پیشرفته و ریسک پذیر را به ارمغان بیاورد:

انجــام پروژه های علمی و صنعتی متکی بر علوم و فّناوری های پیشــرفته با درخواســت و   •

مشارکت این گونه صنایع؛

راه اندازی و تقویت صندوق های ســرمایه گذاری ریسک پذیر و قبول برخی از ریسک های   •

مرتبط با این گونه صنایع؛

حمایت از صنایع ریسک پذیر مثل حذف یا کاهش مالیات های مستقیم؛  •

حمایت از توسعۀ شرکت های دانش بنیان و تحریک و تقویت بازار داخلی و خارجی آن ها.  •

ازاین رو، با توجه به توضیحات ذکرشــده، این تدبیر اصول پدافندی مندرج در جدول زیر را پوشش 

می دهد.

جدول 8. اصول پدافندی گنجانده شده در تدبیر پیشنهادی 5

اصول پدافندی مربوط به علم، فّناوری و نوآوری

خوداتکایی
درونی سازی مؤلفه های قدرت 

ملی و افزایش بازدارندگی
تهدیدمحوری

حفظ آمادگی در 
مدیریت بحران حوزه ها

***

5. نتیجه گیری

مطالعۀ حاضر درپــی آن بود که موضوع های علمی، فّناورانه و نوآورانۀ مطرح در الگوی اســالمی 

ایرانی پیشــرفت را با برش پدافند غیرعاملی مورد بررســی و نقد قرار دهد و ســپس تعدادی تدابیر 

اصالحی و پیشــنهادی ارائه کند. به طور خالصه، تحلیل سند الگو نشان می دهد این سند از منظر 

توجه به علم و فّناوری دارای نقایصی اســت که بازنگری مجــدد آن را الزم می نمایاند. برای مثال، 

گرچه ده تدبیر به طور مســتقیم یا غیرمستقیم به حوزۀ علم و فّناوری توجه کرده اند، این تدابیر بیشتر 
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 هیچ ســازوکاری هم برای دستیابی به 
ً
به هدف شــبیه اند تا یک اقدام عملیاتی؛ به طوری  که عموما

آن ها معرفی نشــده اســت یا باوجود تهدیدها و غافلگیری های فّناورانه، که تمدن اسالمی ایرانی را 

به خطر می اندازد، هیچ اقدام پیشدســتانه و آینده پژوهانه ای برای حرکت در این فضا اندیشیده نشده 

است؛ درحالی که به دلیل به وجود آمدن تهدیدهای نوظهور ناشی از پیشرفت های علمی و فّناورانه، 

موضوعی بسیار حیاتی و قابل تأمل است؛ ازاین رو، ضروری به نظر می رسد که در الگوی پیشرفت، 

جایگاه علم و فّناوری و نحوۀ مواجهه و رویکرد الگوی ذکرشده با این حوزه ها روشن شود.

در پایان نیز، دو تدبیر اصالحی و پنج تدبیر پیشنهادی به شرح زیر ارائه شد:

کوشــش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسســات علمی برجستۀ کشور در   •

عرصۀ بین المللی جهت تولید دانش بومی مرزشکنانه؛

حمایت فزاینده و مطالبۀ متناسب از برجسته ترین مؤسسات و شخصیت های علمی کشور   •

کید بر تهدیدهای نوین؛ برای تولید علم بومی با تأ

جهاد مســتمر علمی جهت دســتیابی به خوداتکایی و خودکفایی در فّناوری هایی نوین با   •

تکیه بر زیرساخت ها و ساختارهای علم و فّناوری ازطریق ارتباط صنایع و مراکز دانشگاهی 

با هدف کسب مرجعیت علمی و فّناوری در منطقه و جهان؛

توسعۀ اقدامات پیشدســتانه ازطریق شــناخت ویژگی های به روز تهدیدها، آینده پژوهی،   •

تدوین ره نگاشت، دیده بانی و پایش به منظور هوشیاری همه جانبه و پیشگیری از غافلگیری 

فّناورانه؛

ارتقای قابلیت و تاب آوری شهرها در مواجهه با بحران های طبیعی و انسان ساز با بهره گیری   •

از رویکرد اجتماع محور؛

جهت دادن چرخۀ علم و فّناوری و نوآوری به ایفای نقش مؤثرتر در حوزۀ دفاعی کشــور به   •

منظور پاسخ گویی مؤثر و به هنگام به تهدیدها و غافلگیری فّناورانۀ دشمن؛

کید بر  ایجــاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالــی، تحقیقات و فّناوری با صنایع با تأ  •

توسعۀ علوم و فّناوری درون زای موردنیاز صنایع پیشرفته و با ریسک باالی کشور.
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