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مفهوم شناسی بنیادی امنیت پایدار در تحقق الگوی اسالمی – پیشرفت با رویکرد مدل های
ترکیبی کارور و ) SWOTمطالعه موردی :شهرستان رامهرمز)
 )1عارف بهروز

1

 )2علی پیرامون

2

چکیده
این مقاله اقدام به بررسی بنیادی تئوری امنیت پایدار به عنوان یکی از زیر ساخت های بنیادین در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت از
طریق مدل های ترکیبی  ، SWOTدر شناخت (نقاط قوت  ،نقاط ضعف  ،تهدیدها و فرصت ها ) و نیز بررسی انطباق مکانی مراکز حیاتی ،
حساس و مهم بر اساس مدل ماتریسی کارور ( ، ) Carver Matrixesدر سطح شهرستان رامهرمز می پردازد  .ما در این مطالعه  ،بدنبال
پاسخگویی به این سؤاالت و اثرات جبران ناپذیر فقدان امنیت پایدار و توسعه پایدار متناسب با ماهیت الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت در
شهرستان رامهرمز بوده و با بررسی ضعف ها  ،قوت ها  ،تهدیدها  ،فرصت ها در حوزه های مختلف نتایج ح اصل از یافته های بررسی انطباق
مکانی مراکز حیاتی  ،حساس و مهم بر اساس مدل ماتریسی کارور  ،از مجموع  48مرکز بررسی شده در سطح شهرستان رامهرمز  ،تعداد 9
مرکز از لحاظ اهمیت  ،حیاتی و دارای نمره معادل (  70إلی  ) 100و تعداد  15مرکز نمره ای معادل (  40تا  ) 69و حساس و تعداد  24مرکز
نمره ای معادل (  9تا  ) 39و مهم هستند که بایستی نسبت به مکان یابی و رعایت اقدامات پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری های
زیربنایی و یانت از نیروی انسانی و تحقق پایداری مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت در این شهرستان گام برداشت  .روش جمع آوری
اطالعات عمدتا" کتابخانه ای و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی و به صورت تحلیلی  -توصیفی استفاده شده است .
واژه های کلیدی :امنیت پایدار  ،توسعه پایدار ،مدل کارور (  ،)Carver Matrixesمدل  ،SWOTالگوی اسالمی ایرانی

-

پیشرفت ،شهرستان رامهرمز

مقدمه
ماهیت مدل الگوی اسالمی  -پیشرفت این نکته حساس را به اذهان متبادر می سازد که نوع ماهیت مدل مربوطه  ،بومی و غیر
عاریتی است و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های بالقوّه و بالفعل خود و عدم وابستگی و برون سپاری به بیگانگان  ،بدنبال
فرآیند « هویت بخشی» به ظرفیت ها ی درون زای خود بوده و حرکت و تالش خود را در جهت عینیت بخشیدن به داشته های
کاربردی وابسته را به عنوان اولویت های اول مدّ نظر قرار داده و سیر حرکت خود را برای رسیدن به توسعه پایدار  ،امنیت پایدار
 ،احساس امنیت و سالمت اجتماعی جامعه انسانی وابسته به خود را در این راستا کوک می نماید و برای رسیدن به رشد و
بالندگی الزم  ،نوعی نگاه آینده نگری با افقی دور دست را با داشتن تحلیل های ژئوپلیتیکی و منطقی را برای خود ترسیم می
نماید  .در ابتدا مقوله امنیت را از منظر آیات و روایات قرآنی و نظریه های برخی از اندیشمندان مورد کنکاش قرار می دهیم که
در این ارتباط پیامبر اسالم (ص) می فرمایند  « :هرکس تنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و قُوت روز خویش را
دارد  ،جهان سراسر مال اوست » (نهج الفصاحه  ،صفحه  . )59در جایی دیگر ابومحمد ابن شعبه الحرانی در این باره می فرمایند
 « :سه چی ز است که همه مردم به آن نیاز دارند  :امنیت  ،عدالت و فراوانی » (ابن شعبه الحرانی  ،تحفه العقول  ،صفحه . )324
مقوله امنیت یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی تمامی حاکمان و نظریه پردازان در تمامی دنیا می باشد و وجود یک سرزمین
امن اولویت اصلی هر کشوری می باشد  .راهبردهای جمهوری اسالمی برای تولید امنیت و باز تولید مداوم و مؤثر چرخه ی
 ) 1کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی تهرانAref.behrooz2013@gmail.com ،
 ) 2کارشناس زبان خارجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان (نویسنده مسئول)Alipiramoon@yahoo.com ،
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مؤلفه های امنیت پایدار  ،به مثابه ی کاتالیزوری شتاب دهنده اسباب حضور فراگیر و مؤثر ایران را در روابط استراتژیکی در
منطقه خاورمیانه  ،اوراسیا و دیگر مناطق جهان را فراهم و نقش ایران را به عنوان بازیگری فعال در عرصه قدرت و برقراری توازن
حاصل از آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای در تولید امنیت ملی و پایداری آن را در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت
به اثبات می رساند  .از این رو « هدف اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بقاء در نظام بین الملل آنارشیک  1است .
بقایای امنیت ملی جمهوری اسالمی نیز به صورت حفظ تمامیت ارضی ،استقالل سیاسی و آزادی عمل در نظام بین الملل
تعریف و تعقیب می شود  .اهداف ملی دیگر مانند رفاه و توسعه اقتصادی  ،ثروت و توسعه ایدئولوژی در درجه دوم اولویت ایران
قرار می گیرند  .چ ون تأمین این اهداف بستگی کامل به تضمین و تأمین میزان کافی از امنیت دارد ( .فیروزآبادی » )1391:44
اما معاندین بدنبال برهم زدن تعادل امنیتی و اقتصادی مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت در این مرزوبوم هستند و می
خواهند که تسری و پایداری امنیت پایدار و توسعه پایداری در این نظام را با بهره گیری از توطئه های خصمانه  ،جنگ های
نیابتی  ،نفوذ تروریست های سلفی

–

تکفیری و  ...به درون کشور به حداقل برسانند تا تمامی فرصت علمی  ،اقتصادی و

مسیرهای متعالی این نظام را مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت کند و بی اثر نمایند و نگذارند چرخه و سیکل تکامل امنیت
پایدار در ایران نیز نهادینه گردد  .در این باره رابرت کاپالن ) (Kaplan, 2012عنوان می دارد  « :برای درک نقشه مناقشه های
امروز جهان  ،اقتصاد و تکنولوژی را فراموش کنید و به جای آن  ،نگاه دقیقی به نقشه جغرافیا بیندازید ( » .رضایی و جهانیان ،
)1394
در جایی دیگر خانم هیالری کلینتون (وزیر امور خارجه پیشین دولت اوباما) در گفتگوی مورخ  9سپتامبر  ،2015با اسکروب
تالبوت (( )Scrobe Talbottرئیس مؤسسه برونکینگ) در مورد وضعیت هسته ای ایران عنوان می نمایند  « :ضمنا" ،به کل
جهان سفر می کنم  ،پایتخت به پایتخت  ،رهبر به رهبر  ،دست هایم را می چرخانم ( آغوشم را باز می کنم) برای کمک به
ساختن ائتالفی جهانی که کاربردی ترین (تأثیر گذارترین) تحریم ها را در طول تاریخ ایجاد نمایند  .با رهبری رئیس جمهوری
اوباما  ،با کنگره و اتحادیه اروپا کار می کنیم (می بندیم ) ،تا دست ایران را از اقتصاد جهانی و نظام بانکی و مالی قطع نماییم .
یکی یکی مصرف کنندگان عمده نفتی ایران مانند هند و کره جنوبی را متقاعد می سازیم که دست بردارند».بزودی تانکرهای
[نفتی ]ایرانی در این وضعیت بیکار و زنگ زده می شوند  .اقتصادش متالشی می گردد .پس به تأسی از این موضع گیری
خصمانه و استکباری خود به دنبال عدم تاب آوری و پایداری تمای زیر ساخت های بنیادین و اصلی از جمله اقتصادی در مدل
الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت هستند .
مقام معظم رهبری در دیدار با مردم همدان می فرمایند  «:دشمنان ما بیش از آن که به من ابع طبیعی ما چشم طمع داشته
باشند  ،منابع انسانی که منابع قدرت ما هستند چشم طمع دارند  .آنها می دانند که اگر سرمایه های اجتماعی از دست ملت
گرفته شود  ،اگر یک ملت غیرت ملی و وحدت و همبستگی خود را از دست بدهد  ،اگر نشاط کار و ابتکار را از دست بدهد  ،اگر
حرکت علمی رو به پیشرفت را از دست بدهد ،کامال در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت  ،می توانند راحت به او زور بگویند .
می توانند بر او سلطه پیدا کنند  .می توانند منابع طبیعی و مادی او را غارت کنند )82/05/15 (» .
در جایی دیگر درباره امنیت پایدار می فرمایند  « :مردم واقعیت امنیت را می خواهند ؛ آن هم در همان پهنة گسترده ؛ یعنی
امنیت در محیط کار ،در خانه ،برای بچه هایشان در مدرسه ،برای بچه هایشان در میدان فوتبال ،امنیت برای جاده ها ،روستاها،
شهرها و خیابان ها)1379/11/25( ».
در مورد ایران  ،یکی از مهمترین] ابزارها[ ،فشاری است که متوجه امنیت ملی آمریکاست  .شورای امنیت ملی در راهبـــــرد
امنیت بین المللی در سال  2006عنوان می نماید « :ممکن اس ت که ما با هیچ چالشی بزرگتر از یک کشور ساده همانند ایران
1 ) anarchic
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مواجه نباشیم  .برنامه هسته ای ایران ،تهدیدی جدی برای منافع ملی ایاالت متحده آمریکاست .از تروریسم حمایت می کند .
حامی تجهیزاتی از حمالت گروه های شورشی در عراق و افغانستان است  .ایران خودش را همانند یک بازیگر اصلی در حکومت
پس از صدام در مقابله و هم آوردی با ایاالت متحده آمریکا ،در آنجا و خاورمیانه جای انداخته است  .ایران از همه ابزارهای
قدرتی جهانی  ،دیپلماتیکی ،اطالعاتی  ،نظامی و اقتصادی شبیه به یک راهبرد جامع برای فشار درعراق استفاده می کند.
اهداف ایران  ،بازتابی مستقیم بنیادی و راهبردی از منافع پایدارش در جلوگیری از هرج و مرج گسترده تر و محدود کردن
توانایی های پروژه قدرت آمریکا در ای ن منطقه] خاورمیانه[است ] .ایرانی ها[ به عراقی ها اطمینان خاطر می دهند که در سیاست
و یکپارچگی اجتماعی تهدیدی نیستند و به دنبال یک خط مشی پروژه فشار در سراسر خاورمیانه هستند .ایران در گذشته(پیش
از این) خودش را همانند یک قدرت کلیدی منطقه ای در خاورمیانه مدنظر قرار داد M LEE, Eisenstadt & Winslow, ( » .

)2017
*نوام چامسکی قبل از وقوع جنگ اخیر عراق در مقایسه میان عراق و کره شمالی به نظر می رسد که « بواسطه بی دفاع بودن
عراق  ،تهاجم به این کشور با موفقیت انجام می گیرد  ».اگر عراق را با کره شمالی مقایسه کنیم  ،عراق ب ی دفاع ترین و ضعیف
ترین رژیم منطقه است  .در حالی که یکی از مخوف ترین دیکتاتورهای دنیا در آنجا حکومت می کند  .درمقابل  ،کره شمالی
یک تهدید محسوب می شود و به یک دلیل ساده به آن حـــمله نمی شود  .زیرا کره شمالی از یک عامل بازدارنده قوی
برخوردار است یعنی توپخانه عظیمی که سئول را هدف گرفته است .در صورتی که آمریکا به این کشور حمله کند  ،کره شمالی
می تواند قسمت زیادی از کره جنوبی را نابود کند .به عبارت دیگر  ،آمریکا به کشورهای دنیا می گوید « :اگر بی دفاع هستید ما
هر زمان که دلمان بخواهد به شما حمــله می کنیم واگر سدّ ی دارید  ،ما عقب نشینی می کنیم  ( » .موحدی نیا )1383 ،
لذا برای خنثی سازی و بی اثر کردن توطئه های خصمانه آنها و به حداقل رساندن آسیب ها  ،کاهش خسارت ها  ،کاهش
صدمات احتمالی سرمایه های انسانی و نیز پایداری در صیانت از اماکن حیاتی  ،حساس و مهم در شهرستان رامهرمز متناسب با
مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت  ،بایستی نوعی نگاه ژرف اندیش و آینده نگر با برنامه ریزی مناسب در رعایت اصول و

مالحظات امنیت پایدار به عنوان مهمترین شاخصه برنامه ریزی  ،برای نسل های آینده این کشور در مقابل تهاجمات دشمنان
در نبردهای ناهمتراز و نا متقارن و وقوع حوادث غیر مترقبه طبیعی و نیز بازدارندگی منطقی بوجود آورد و از نظر جمراسی ،
بازدارندگی « نوعی رابطه است که در آن یک طرف سعی می کند برای رسیدن به هدف یا اهدافی خاص با استفاده از وسایلی در
رفتار طرف مقابل اعمال نفوذ کند  .هدف نهایی بازدار ندگی این است که کشورهای مختلف بتوانند برای حل مسائل و اعمال
سیستم های خود  ،از شیوه های غیر نظامی استفاده کنند و از عملیاتی که منجر به درگیری با کشور یا کشورهای رقیب شود ،
جلوگیری نمایند( .جمراسی » )108 :1374 ،
*سؤال های تحقیق :
*آیا مراکز حساس و مهم شهرستان رامهرمز براساس اصول امنیت پایدار مکان یابی و احداث شده اند؟
*آیا می توان رعایت الزامات امنیت پایدار را به عنوان اصلی کاربردی در بحث زیرساخت ها و خدمات دهی آنها به مردم را با
چشم انداز تحقق الگوی اسالمی – پیشرفت را در سطح شهرستان رامهرمز عملی ساخت ؟
* آیا می توان با تغییر نگاه حاکمان و کارگزاران حاکمیتی و دولتی  ،فرآیند تحقق الگوی اسالمی – پیشرفت را در توسعه پایدار
 ،امنیت پایدار و رسیدن به الزامات عینی پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیرها  ،عملی ساخت ؟

3

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه1398
* * مبانی و ادبیات نظری در مفهوم شناسی واژه های امنیت  ،پایداری و امنیت پایدار : 1
امنیت  :به طور کلی امنیت درجه ای از حفاظت است در مقابل خطر  ،آسیب و ضرر و جنایت .
امنیت شکلی از ساختارها و فرآیندهای حفاظتی است که امنیت را با شرایطی فراهم و بهبود می بخشد  .مؤسسه متدولوژی
های آزاد  ، 2امنیت را به منزله ی ک نوعی از حفاظت می دانند که در آن بین دارایی ها و تهدید جدایی ایجاد می شود  .امنیت را
می توان به مفاهیمی مرتبط [مانند] ایمنی  ،مداومت و قابل اطمینان مقایسه کرد  .تفاوت اصلی بین امنیت و قابلیت اطمینان
این است که امنیت باید اقدامات مردم را در تالش برای تخریب محاسبه کند  .امنیت می تواند بشریت  ،ماهیت زندگی را تحت
تأثیر قرار دهد .امنیت در یک وضعیت ملّی در سال  ،1986برای کشورهای توسعه یافته  ،پیشرفته و قابل اعتماد تعریف شد .
امنیت یک عالمت قدیمی است و معنای دقیق آن احساس کردن از اهمیت حیاتی آن از گذشته تا به امروز است و به عنوان
بخشی ذاتی و کامل برای همه ی کشورها است  .امنیت دولتی در طول جنگ  ،بزرگترین مجازات برای همه ساکنان [افراد]
کشور است  .معضل امنیتی یکی از بزرگترین ایده های نظری در ارتباطات بین المللی است ( .3تانگا )2009 ،4
کلمه پایداری  5از کلمه « تاب آورنده  »6گرفته شد  .فرهنگ های لغت بیش از  10معنی را بـــــــــــرای«پایدار نگهداشتن ،
نگهداشتن  » 7پیدا کرده اند .
برخی از معانی پایداری « نگهداشتن و حفظ کردن  « ، » 8حمایت کردن  ،پشتیبانی کردن  ،نگهداری کردن  » 9یا « طاقت
چیزی را آوردن  ،تاب آوردن  ،تحمل کردن  » 10می باشد.
کلمه پایداری ظرفیت پایداری و تاب آوری انسان ها است  .پایداری یک الگوی درازمدت مسئولیت حفاظتی است و نیز در بر
گرفتن مفهومی از مباشرت است که مدیریت مسئولیت پذیری از منابع را در بر می گیرد  .در بوم شناسی  ،11ماندگاری سیستم
های زیست محیطی و تولیدی در طول زمان  ،شرط اولیه نیازمندی زندگی طوالنی مدت و سالمتی برای رفاه بشریت و دیگر
ارگانیک ها می باشد  .در بوم شناسی  ،پایداری چگونگی تنوع و سازنده بودن ابقاء و ماندگاری سیستم های بیولوژیکی را در
طول زمان نشان می دهد  .پایداری پیش شرطی ضروری برای رفاه انسان ها و سایر موجودات است  .تاالب های قدیمی و سـالم
و جنگل ها  ،نمونه هایی از سیستم های زیست شناسی پایدار هستند  .پایداری  ،مسئولیت حفاظت و نگه داری در طوالنی مدت
است  .و شامل نظارت و مدیریت مسئوالنه استفاده از منابع می باشد  .در اواخر دهه  ،1960و اوایل دهه  ،1970زایش های ایده
ای مختلف در مورد پیشرفت  ،پایداری  ،رشد و توسعه ای که چندین سال به طول انجامید  ،در مسیر جدیدی قرار گرفت .
(دپوسانی و جکی بایس )2006 ، 12

1 ) Security, Sustainability, Sustainability Security .
2 ) ISECOM
3 ) Lankauskiene, Toma, Tvaronavicien , Manuela, Security and Sustainable Development : Approches and Dimisions in
the Globalization Context, , 10 March , 2012.
4 ) Tanga ,2009 .
5( Sustainability
6 ) Sustainer
7 ) Sustain
8 ) Maintain
9 ) Support
10 ) Endure
11 ) Ecology
12 ) Dupisani & Jacibus 2006 .
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اصطالح پایداری  ،توسعه ای است که نیازهای زمان حال را برآورد سازد  ،بدون آن که نسل های آینده را در برآورده سازی
نیازهایشان به خطر اندازد  .در این تعریف دو مفهوم کلیدی وجود دارد  :یکی مفهوم نیازها  ،به ویژه نیازهای اساسی جهان فقیر
به کدام اولویت مهم تر باید تخصیص داده شود و موضوع محدودیت که به واسطه شرایط فناوری و سازمان اجتماعی بر توانایی
محیطی  ،برای دس تیابی به نیازهای حال و آینده تحمیل شده است  .در تحقیقات سیاست گرا به مثابه بیان آن چیزی است که
در سیاست های عمومی بدست می آید  ،این انسداد اصلی درگزارش براندلند  1در سال  ،1978آورده شد  .پایداری برای اوّلین
بار توسط سازمان ملل  ،در جلسه ای که در سال  ،1978در براندلند برگزار گردید ،تعریف شده بود . 2
مفهوم پایداری اصالتا" از از جنگلداری گرفته شد  .به معنای جایی است که هرگز به برداشت بیش از اندازه از جنگل در حال
رشد جدید نیانجامد .کلمه « نَچ هالتیگ کیت  ، »3الگوی آلمانی برای پایداری است و برای اوّلین بار در سال  ،1713تحت این
معنی به کار رفت و اشاره دارد به حفاظت پایدار و همیشگی از منابع طبیعی برای آینده  .البته نیاکانمان در دوره دوم عصر حَجَر
از شکار کردنی که منجر به انقراض می شد ،نگران بودند و کشاورزان اولیه بایستی در مورد حاصلخیزی خاک نگران و بیمناک
باشند  .پایداری (لزوما" بدون کاربرد کلمه) یک موضوع طبیعی است برای مطالعه اقتصاد دانان .بعد از همه این ها  ،کمیابی
منابع  ،دغدغه اصلی اقتصاد سیاسی است  (.4تام کوهلمن و جان فرینگتون ) 5
اگر پایداری چیزی بیش از یک شعار یا بیان باشد  ،باید به عنوان یک پیش فرض برای حفظ ظرفیت تولیدی برای آینده
نامحدود باشد ( . 6رابرت اسلو ) 7
پایداری ،مفهوم تازه ای است که به ویژه در روند تحوالت جهانی در سه دهه گذشته و براثر بیم ها و امیدهای نو ،شکل
گرفته،گسترش یافته و با اقبال رو به رو شده است .این مفهوم سرفصل دیگری است که با وجود پیشینه کوتاه خود به سبب
ظرفیت های گردآمده آن در پهنه های گوناگون  ،به ویژه در موضوع توسعه در سطح جهان و در محافل گوناگون  ،بسیار مورد
توجّه قرار گرفته است .پایداری و مفاهیم ترکیبی آن مانند امنیت پایدار ناظر بر درک جامعی است که بر پایه آن به همه عوامل
مؤثر سیاسی ،اجت ماعی ،فرهنگی ،امنیتی و ...در کنار یکدیگر و در تعامل با هم توجّه می شود ( .8نصیری)216 - 215 ،1384 ،

1 ) Brundland
2 ) Tučková , Zuzana, Kuncová , Martina , Jurigová1 , Zuzana , Economic Sustainability As a Future Phenomenon :
Moving Towards a Sustainable Hotel Industry, 28 May 2016.
3 ) Nachhaltigkeit
4 ) Kuhlman ,Tom , Farrington , John , What is sustainability ?, 1 November 2010.
5 ) Tom kuhlman & Jone farrington
6 ( Ibidem , Kuhlman ,Tom , Farrington , John , What is sustainability ?, 1 November 2010.
7 ) Robert slow

 ) 8قدسی ،امیر  ،قدرت نرم و امنیت پایدارجمهوری اسالمی ایران در پرتو بازتولید سرمایه اجتماعی  ،فصلنامه آفاق امنیت  ،سال پنجم  ،شماره شانزدهم
 ،پاییز .1391 ،
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درراستای تشریح مؤلفه های اثرگذار بر روی فرضیه امنیت و امنیت پایدار  ،در شکل فوق  ،هر کدام از شاخصه های اجتماع ،
اقتصاد و محیط زیست نیز می توانند وزن مشخصی برای ایجاد امنیت داشته باشند و حتّی رونق اقتصادی نیز می تواند نقش
برجسته تری در ایجاد امنیت داشته باشد  .امّا جهت تحقق پایداری هرکدام از سه مؤلفه ی اقتصاد  ،اجتماع و محیط زیست  ،به
تنهایی نمی توانند به ایجاد پایداری منجر گردند و باید هر سه مؤلفه با برقراری ت عامل  ،هماهنگی و همپوشانی فعالیت های
همدیگر به ایجاد پایداری منجرگردند  .امنیت بر خالف پایداری  ،حتّی با یک بعد نیز می تواند وزن قابل توجهی بدست آورد
(بستگی به ماهیت پدیده دارد ) در تحقق امنیت و پایداری آن دارد  .یکی از الزامات اصلی برای تحقق الگوی اسالمی – پیشرفت
و رسیدن به رشد و بالندگی به فارغ از هرگونه حرکات کند کننده و اختالل در مسیر شکوفایی این مدل بومی و غیر عاریتی و
برگرفته از ماهیت دین مبین اسالم  ،فراهم کردن تمام زمینه های قدرت آوری  ،تاب آوری و استحکام الزم در مواجهه با هر
گونه حرکات و اثرات زیان بخش مانند مشکالت امنیتی و سنگ اندازی های استکبار جهانی در شکنندگی کردن این مدل است
که بایستی با فراهم کردن تمامی زیرساخت های توسعه پایدار و امنیت پایدار و مشارکت جمعی  ،فرآیند تحقق الگوی اسالمی

-

پیشرفت را به سمت عمق بخشی بیشتر و رشد و بالندگی هدایت کرد .
برخی امنیت پایدار  1را ترکیبی از امنیت ملی و انسانی می دانند( .اسمیت  ) 8 : 2008 ،برخی آن را توسعه اقتصادی و عده ای
2

آن را توجّه به توسعه بین المللی  ،رفاه بیشتر و حفاظت از غیر نظامیان فرض کرده اند  ( 3 .ابوث و مارسدین )167 : 2008 ، 4
جرج کنان امنیت پایدار را امنیت ملی به عالوه امنیت انسانی می داند و معتقد است که برای استقرار امنیت پایدار  ،نه تنها باید
به امنیت دولت های ملی تمرکز کرد و حفظ تمامیت عرضی  ،استقالل و امنیت داخل آن مد نظر قرار داد  ،بلکه باید به امنیت
انسانی هم توجه کرد که امنیت افراد و اعضای جامعه است . 5
کریس ابوث معتقد است در امنیت پایدار نباید فقط به کنترل پیامدهای ناامنی پرداخت ،بلکه باید به حل و فصل و رفع علل ناامنی
هم توجه کرد و علل را از بین برد تا امنیت پایدار برقرار شود .در این نظر عدالت جهانی و عدل و انصاف نیازهای کلیدی استقرار
امنیت پایدارند ( .6ابوث و مارسدین )187 : 2008 ، 7
1 ) Sustainability Security .
)2 ) Smith , (2008:5

 ) 3شایگان ،فریبا  ،امنیت پایدار از دیدگاه مقام معظم رهبری  ،فصلنامه آفاق امنیت  ،سال پنجم  ،شماره چهاردهم  ،بهار .1391 ،
)4 ) Abbott & Marsden ,( 2008 : 167

 ) 5همان  ،صفحه . 69
 ) 6همان  ،صفحه .71
)7 ) Abbott & Marsden ,( 2008 : 187
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امنیت پایدار :استداللی است برای باز تعادل سه حرف که به اصطالح (سه دی  )1نامیده می شوند  .یا « دفاع کردن » « ،
دیپلماسی» و « توسعه » که بایستی احیاء و تجدید شوند و تمامی این ابزار سه گانه  ،بایستی با همدیگر همکاری داشته باشند.
امنیت پایدار یک تفکر انتقادی جسورانه ای از امنیت ملی است که امنیت جمعی و انسانی کشورها را معرفی می نماید و سه
ابزار سیاست خارجی  ،دفاع  ،دیپلماسی و توسعه را مجددا" متعادل می سازد  .امنیت پایدار یک ارتباط ذاتی بین توسعه و
امنیت را اثبات می نما ید  .ضعف توسعه  ،دلیلی اساسی از بی ثباتی و ناامنی را تولید می نماید .به طور خالصه امنیت پایدار
مهارت سیاست هوشمندانه خارجی در یک زمان که صرفا" بیشتر از واکنش دادن به آنها [تهدیدات]  ،از تهدیدات فوری  ،چالش
های جهانی و بحران ها  ،جلوگیری می نماید و نیز مراق بت از مردم و حکومت ها را به فارغ از دلسوزی و منافع  ،هدایت می
نماید و درک نیاز راهبردی از اتحاد  ،پیوستگی  ،احیاء دیپلماسی و توسعه ابزارهای حیاتی همانند سیاست خارجی می باشد .2
در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،بایستی ویژگی های امنیت پایدار همانند شکل زیر غنای ماهیتی پیدا نمایند تا بتواند
پایداری و تاب آوری خود را در مناسبات و تعامالت پیچیده ی فراروی خود در سطح ملی  ،منطقه ای و بین المللی را در آینده
تضمین نماید .

*ترسیم  ( :نگارنده )
مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،بایستی با بهره گیری از ظرفیت ها ی بومی و درون زای خود  ،اسباب رقابت پذیری را در
تمامی زمینه های توسعه ی پایدار  ،امنیت پایدار  ،احساس امنیت و رسیدن به سالمت اجتماعی را برای جامعه انسانی مورد
هدف خود فراهم نماید و راههای دستیابی به  17عامل توسعه پایدار را به عنوان راهبرد اصلی مدنظر قرار داده تا از این طریق
بتواند نسبت به صدور گفتمان سازی در سطح ملّ ی  ،منطقه ای و فرا منطقه ای دست پیدا نماید و به سمت جهانی سازی و
الگوی نوین تمدن اسالمی گام بردارد.

1 ) 3D : Defence , Diplomacy , Development .
2 ) Sustainable Security 101, Center for Amrican progress.
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1

توسعه پایدار
تئوری توسعه پایدار خیلی جدید نیست (.قدیمی است)  .امّا همیشه در حال پیشرف ت است  .زیرا هر ساله جهان با چالش های
جدیدی مواجهه است  .مفهوم توسعه پــــایدار  ،زمانی نمود پیدا کرد که موضوع محیط زیست در خــــط مقدم مناقشه
سیاسی قرار گرفت  .ریشه های مفهوم توسعه پایدار در ارتقاء مصرف پایدار از منابع طبیعی وجود دارد  .اتحادیه بین المللی
حفاظت از منابع طبیعی در اوّلین گزارش جهانی محیط زیست که در سال 1951منتشر کرد ،اهداف تحقیق و پژوهش را اصالح
بین اقتصاد و بوم شناسی  2لحاظ کرد .

مفهوم توسعه پایدار توسط باربارا مری وارد  3خلق شد .توسعه پایدار و اشکال سه

گانه  :اقتصاد  ،محیط زیست و اجتماع موضوع سیاسی اتحادیه اروپا در معاهده «آمستردام» در سال  1999شده است ( .دوران و
دیگران )2015 ، 4
پایداری از کلمه التین «هالد  »5که به معنای نگهداری است  ،گرفته شد  .توسعه پایدار همانند یک توسعه ای است که نیازهای
حال حاضر را مالحظه نماید و توانایی نسل های آینده را در برآورده ساختن نیازهایشان بدون هیچ گونه خطری محقق سازد ( . 6
ابراهیم و دیگران .)2015 ، 7

1 ) Sustainability Development
2( Ecology
3 ) Barbara Mary Ward
4( Duran et al. , 2015.
5 ) Hold
6 ) Banaitė , Daiva , Tamošiūnienė , Rima , Sustainable Development: The Circular Economy Indicators Selection Model .
7 ) Ibrahim et al., 2015 .
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توسعه یک تعهد چند منظوره است برای رسیدن به کیفیت باالی زندگی عموم مردم است .توسعه اقتصادی  ،توسعه اجتماعی و
حفظ محیط زیست الزم و ملزوم همدیگرند و متقابال" مؤلفه های تقویتی برای توسعه پایدارهستند .1
ریشه کنی فقر و حمایت از نسل فعلی و آینده  ،همان طوری که در دستورکار سال  ،2030مورد نیاز است  ،بستگی به نحوه
استفاده و مدیریت منابع آن (طبیعت  ،اقتصاد و انسان (سرمایه اجتماعی)) دارد .

* توسعه اقتصادی : 2
توسع ه اقتصادی عبارت از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی  ،انسانی و اجتماعی است  .در
توسعه اقتصادی  ،رشد کمی تولید حاصل خواهد شد  ،اما در کنار آن نهادهای اجتماعی متحول می شود و نگــــــرش ها
تغییر می کند  ،توان بهره برداری از منابع م وجود به صورت مستمر و پویا افزایش می یابد و هر روز نوآوری جدید انجام خواهد
شد  .به عالوه توسعه در جامعه امری فراگیر است و نمی تواند تنها در یک بخش اتفاق افتد  .توسعه  ،حدّ و مرز و سقف
مشخصی ندارد  ،بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان  ،پدیده ای کیفی است (بر خالف رشد اقتصادی که کامال" کمی است ) و
هیچ محدودیتی ندارد  .توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد  :اوّل  ،افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه کنی فقر  .دوّم ،
ایجاد اشتغال  ،این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است . 3

در تشریح شکل فوق  ،می توان به این نکته اشاره کرد که در صورت تحقق توسعه پایدار در هر منطقه ای  ،دیگر مؤلفه هایی
مانند توسعه اقتصادی  ،توسعه بشری اتفاق می افتد  .در تحقق پایداری امنیتی  ،امنیت بشری و امنیت دولتی اتفاق می افتد و
1)Ibidem , Sustainable Development: The Circular Economy Indicators Selection Model .
2 ) Sustainability Economic .

 ) 3ایزدی  ،مصطفی  ،استکی  ،جواد  ،یاران  ،مسعود  ،تاریخ پاسداری از انقالب در غرب کشور،مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه امنیت پایدار 1387 ،

9

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه1398
در حالت کلی هم توسعه پایدار و امنیت پایدار مکمل و نیز همپوشانی کننده ی فعا لیت های همدیگر برای رسیدن به ثبات و
پایداری الزم در این چرخه هستند و به محض تشکیل یک مؤلفه پایدار و ثبات در ماهیت وجودی آن جهت به بار نشستن ،
همانند یک نیروی گریز از مرکز در میدان مغناطیسی  ،به ایجاد میدان پایدار دیگری در محدوده ی اطراف منجر می گردد  .امّا
اگر در این چرخه و همپوشانی مؤلفه های فوق  ،نارسایی و خللی ایجاد گردد  ،راه رسیدن به پایداری در دیگر مؤلفه ها با کندی
و گسست در پایداری منجر می گردد  .لذا از این منظر است که اندیشمندان نوعی پیچیدگی و دشواری در ثبات و پایداری این
گونه مؤلفه ها عنوان می نمایند .این فرآیند و همپوشانی مؤلفه های زیربنایی آن که در شکل فوق ترسیم شده است  ،بایستی در
الگوی اسالمی  -پیشرفت نمود عینی پیدا نماید تا بتواند اهمیت ملی ،منطقه ای و بین المللی پیدا نماید و با ثبات و پایداری در
همپوشانی کارکردهای گوناگون وابسته به هم  ،راه ها ی ترقی و بالندگی در مدل مزبور به وجود می آید .
اگر چه در سال های اخیر  ،تأکیدات زیاد مکانی روی گسترش مفاهیم سنتی امنیت وجود داشته که شامل  :کمبود منابع ،
رشد سریع جمعیت  ،عدم رعایت حقوق بشر  ،فاجعه بیماری های واگیردار  ،تخریب محیط زیست  ،آالینده های س می ،
فرسایش الیه ازن  ،گرمای جهانی  ،آلودگی آب  ،آلودگی فرسایشی و تنوع زیستی گردید  ،اکنون این موضوع پذیرفتنی است که
فشار زیست محیطی  ،اغلب منجر به تغییر دو موضوع محیط زیست جهانی و افزایش آسیب پذیری جوامع که ممکن است به
ناامنی و حتّی جنگ بیانجامد  ،کمک نماید .1
در راستای تحقق امنیت پایدار در فرآیند الگوی اسالمی

–

پیشرفت  ،این نکته به اذهان متبادر می گردد که رعایت الزامات

امنیت پایدار یعنی پیشگیری  ،بازدارندگی ،مقاوم سازی  ،بهره گیری از حداقل امکانات برای مصون سازی در مقابل خطرات و
حوادث طبیعی و غیر مترقبه  ،بهره گیری از ظرفیت های بالقوّه و بالفعل طبیعی و غیر طبیعی  ،خوداتکایی و خودباوری به
منابع بومی و داخلی ،مدیریت کردن حداقلی ها در شرایط بحران و در شرایط ناهمتراز  ،انعطاف پذیری و تحرک  ،آموزش
عمومی در مواجهه با خطرات و آسیب های احتمالی  ،شناسایی نقاط قوت خودی و ضعف دشمن  ،بهره گیری از ظرفیت های
بومی  ،آماده شدن برای شرایط سخت مانند (جنگ  ،شورش های داخلی  ،زلزله  ،سیل  ،طوفان  ،خشکسالی ها )  ،القای
تفکرعامه پسند دفاع منطقی و صلح طلبانه به فارغ از هرگونه تنش و جنجال سیاسی و نظامی  ،حفظ منابع انسانی  ،اقتصادی ،
صنعتی  ،فرهنگی  ،سیاسی  ،نظامی و  ...از مؤلفه های اصلی و بنیادین محتوای تفکر الگوی اسالمی – پیشرفت هستند و
هیچکدام تأکیدی بر بکارگیری سالح و جنگ افروزی و تهاجم را متذکر نمی نمایند و همه به نوعی دفاع  ،پیشگیری و فراهم
کردن تجهیزات و امکانات دفاعی مناسب و حرکت به سمت توسعه پایدار و امنیت پایدار را در مواجهه با پیش بینی ها و حوادث
نانوشته ی آینده را درباره فرآیند تحقق الگوی اسالمی – پیشرفت به اذهان متبادر می سازد و باید این سخن تئوریسین چینی را
در این ارتباط مدّ نظر قرار داد که « فرض را بر نیامدن دشمن نباید گذاشت بلکه باید درباره سرعت مقابله با وی اندیشه کرد ،
همچنین نباید فکر کرد که دشمن حمله نمی کند  ،بلکه باید در صدد شکست ناپذیر نمودن خود بود  ،و شکست ناپذیر
مربـــــوط به « دفاع » می شود ( ».سون تزو  -هنر جنگ) .
مقام معظم رهبری درباره توجه جدّی به مسائل دفاعی و مقاوم سازی سازه های کشور می فرمایند  « :شایسته است که کلیه
طرح های بزرگ ملّی از لحاظ ارتباط با وضعیت دفاعی کشور درآن  ،مورد توجّه قرار بگیرد  .اگر ما می خواهیم جاده و پل و
بندرگاه و فرودگاه بین المللی درست کنیم باید بررسی شود که این کار از نقطه نظر دفاعی کشور در چه وضعیتی قرار می گیرد.
شایسته است که کارشناسان و زبدگان و صاحبنظران نظامی در دستگاه علمی دانشکده فرماندهی و ستاد چنین پروژه هایی را
بررسی کنند » .2
1 ) Linerganm , Steve , Gustavson , Kent &Bria Carter , The Index of human insecurity.

 - 2از سخنان فرماندهی معظم کل قوا در دانشگاه افسری امام علی (ع) آجا – 1368/08/12
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*روش ماتریسی کارور : 1
مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی جنگ های مدرن انجام گرفته در طول دو دهه اخیر ،مؤید آن است که نیروهای نظامی
آمریکا با بهره گیری بهتر و موفقیت آمیز نمودن تهاجم خود به اهداف موردتهاجم درکشورمقابل ،بااقدام به جمع آوری اطالعات
موردنیاز از منابع مورد نظر ومدنظر قراردادن مؤلفه های کیفی تأثیرگذار در میزان موفقیت مربوطه و ارزیابی کمی نهایی ،بهترین
هدف را انتخاب می نمایند .
معیارهای مورد مطالعه و بررسی که به عنوان یک نظریه مورد قبول و اجرایی با کاربردهای مختلف در منابع مربوطه ثبت
گردیده با عنوان ماتریس کارور قابل تشخیص است  .کلمه اختصاری ««کارور»» جمع حروف اول معیارهای شش گانه اولویت
بندی اهداف یا انتخاب بهترین هدف است  .در طول مطالعات و بررسی های تکمیلی بعدی  ،معیار دیگری که در واقع معیار
هفتم محسوب گردیده با عنوان ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی آن که در حقیقت تأثیر تخریب هدف در
افکار عمومی جهان است به معیارهای شش گانه اضافه گردید.
الف) اهمیت و حساسیت هدف :
اهمیت و حساسیت هدف در حقیقت میزان اهمیت  ،حساسیت و ارزش اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی  ،نظامی  ،امنیتی  ،هدف
است .
ب) قابلیت دسترسی هدف :
هدف در صورتی قابل دسترسی است که دشمن بتواند به سهولت و به طریق فیزیکی یا شلیک از راه دور و بدون مواجه شدن با
موانع طبیعی یا مصنوعی به هدف رسیده و مأموریت خود را انجام دهد .
*مالحظات تأثیرگذار در دسترسی به هدف عبارتند از :
سامانه های هشداردهنده و اعالم خطر ،تجهیزات تجسسی و مراقبتی  ،تسلیحات موجود پدافند هوایی در منطقه  ،عوارض و
منا بع طبیعی  ،موانع مصنوعی از قبیل دیواره های حفاظتی و سازه ای  ،عمق و فاصله هدف  ،اندازه هدف  ،موقعیت مکانی
هدف(سطحی  ،زیر زمینی  ،عمیق یا نیمه عمیق ) ،شرایط آب و هوایی  ،سیستم حمل و نقل جاده ای و ریلی  ،پوششی و
اختفاء .
پ) قابلیت مرمت و احیای مجدد هدف :
قا بلیت مرمت و احیای مجدد هدف به این مفهوم است که بعد از هدف گیری و اصابت و ایجاد خسارت به آن  ،درچه مدت
زمــــانی می توان آن را ترمیم و به حالت اول برگرداند .
*مالحظات و عوامل تأثیر گذاردرمرمت و احیای مجدد هدف عبارتند از:
تسلیحات  ،امکانات و تجهیزات موجود در محل از قبیل  :جرثقیل های سنگین و تجهیزات مهندسی  ،تجهیزات و قطعات یدکی
موجود برای جایگزینی و تعمیر ،تجهیزات و قطعات معیوب و خسارت دیده  ،منحصر به فرد نبودن هدف ،امکانات تعمیراتی ،
نیروی انسانی متخصص و ماهر در دسترس  ،تجهیزات اطفای حریق  ،تحریم اقتصادی  ،میزان آمادگی و سازماندهی جهت
مواجهه با بحران .
پ) آسیب پذیری هدف :
 - 1تحلیل موقعیت شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل ( )Carver Matrixes
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هدف در صورتی آسیب پذیر است که به راحتی و سهولت در مقابل تهدیدات  ،خطرپذیر بوده ودر صورت تهاجم دشمن با
خسارات و تلفات زیادی مواجه گردد.
*مالحظات و عوامل تأثیر گذاردرآسیب پذیری هدف عبارتند از:
ماهیت و ساختار هدف  ،اهداف موجود در دسترس شامل  :نیروی انسانی  ،تجهیزات وتأسیسات  ،موقعیت نامناسب مکانی  ،مواد
و اقالم پرخطر.
ث) تأثیر پذیری هدف :
منظور از تأثیرپذیری یک هدف  ،میزان تأثیر اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،نظامی  ،و امنیتی پس از انجام ت هاجم است  .تأثیرات
حمله به اهداف بر مبنای سه سطح سراسری  ،منطقه ای و محلی قابل ارزیابی است .
ج) قابلیت کشف و شناسایی هدف :
قابلیت کشف و شناسایی هدف در حقیقت  ،میزان تشخیص و شناسایی هدف توسط منابع ،تجهیزات ،و سامانه های شناسایی و
اطالعاتی دشمن در شرایط مختلف است .
* مالحظات تأثیرگذار بر قابلیت کشف وشناسایی هدف عبارتند از :
شرایط آب و هوایی  ،اندازه هدف  ،پیچیدگی هدف  ،عالیم وآثار هدف  ،وضعیت استتار ،اختفاء و پوشش هدف .
ج) ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی هدف :
ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ا رزی و ریالی هدف  ،درحقیقت میزان تأثیر تخریب هدف در افکار عمومی جهان و میزان
کاهش ارزش و اعتبار هدف اقتصادی درانظار عمومی است  .به عنوان مثال ممکن است ارزش اقتصادی نیروگاه بوشهر و میزان
اعتبار ارزی و ریالی که از سوی جمهوری اسالمی ایران در آنجا هزینه گردید .مقدار مشخصی مانند  Nدالر و یا ریال باشد ولی
این تأسیسات در مجامع عمومی و در افکار جهانی بسیارباالتر است .
ارزش نهایی (ماتریس کارور) اولویت بندی هدف برای مشخص شدن هریک از معیارها در سناریوهای حمله دشمن  ،معیارهای
هفت گانه بر مبنای وضعیت آن برای دشمن  ،با مقیاس عددی ( 1إلی ) 10نمره داده می شود  .سپس هریک از نمرات اخذ شده
مرتبط با هر معیار در جدول نهایی منظور گردیده  ،هدفی که باالترین نمره را کسب نماید  .بهترین هدف برای حمله خواهد بود
 .به عبارت دیگر هر یک از معیارهای هفت گانه انتخابی  ،خود دارای یک ماتریس هستند  .نمرات ماتریس های هفت گانه مطرح
در جدول های شماره 1تا  10آورده شده است .
نمرات ماتریس های هفت گانه مطرح در جدول  ،حداکثر دارای  100نمره هستند  .هر هدفی که باالترین نمره را در جدول ()5
کسب نماید  ،بهترین هدف و یا هدف با اولویت باالتر خواهد بود  .به طور کلی  ،اهداف مورد انتخاب دشمن با نمره دریافتی
درجدول ( ) 9به سه گروه حیاتی  ،حساس و مهم تقسیم می گردد  .به طورکلی این جدول حداکثر دارای  100نمره است  .هر
هدف که نمره ای بین  70إلی  100دریافت نماید  ،جزو اهداف حیاتی محسوب گشته و در جدول تهاجمی دشمن اولویت اول را
کسب می نماید .
هرقدر نمره کسب شده به  100نزدیک باشد  ،اولویت باالتری را نسبت به اهدف هم طبقه خود کسب می نماید  .اهدافی که
نمره دریافتی آنها در جدول مطرح شده بین  40إلی  70باشد  ،جزو اهداف حساس مطرح شده و در جدول تهاجمی دشمن ،
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اولویتی پایین تر از اول ویت اهداف حیاتی کسب نموده  .اما متناسب با نزدیکی نمره کسب شده آنها به نمره ،70اولویت باالتری
دراهداف هم طبقه خود کسب خواهد نمود  .باالخره اهدافی که نمره دریافتی آنها در جــــــــدول مطرح بین  9إلی  40باشد ،
جزو اهداف مهم مطرح گشته و در جدول تهاجمی دشمن  ،ا ولویتی پایین تر از اولویت اهداف حساس کسب نموده  .اما متناسب
با نمره کسب شده آنها به نمره  ، 40اولویت باالتری در اهداف هم طبقه خود کسب می نمایند .
به طور کلی  ،اهمیت و شناخت شاخص های تعیین کننده نقاط حیاتی  ،حساس و مهم از سه اصل کلی تصویر جنگ شامل :
مقاصد متجاوز  ،مقدورات  ،امکانات و فناوری های مورد استفاده در تجهیزات  ،زمان حمله و طرح های راهبردی و عملیاتی آن
قابلیت و امکانات دفاعی کشور هدف  ،متأثر گردیده و به میزان خرابی وآسیب حاصل از اقدامات دشمن و بروز بحران ،آسیب ،
صدمات جدی و مخاطره آمیزی که به نظام سیاسی  ،هدایت  ،کنترل و فرماندهی  ،تولیدی و اقتصادی  ،پشتیبانی  ،ارتباطی و
مواصالتی  ،اجتماعی  ،دفاعی وارد می گردد با سطح تأثیر گذاری سراسری  ،منطقه ای و محلی در کشور تقسیم می گردد .
جدول  - 1معیارهای هفت گانه انتخاب بهترین هدف از سوی دشمن :
معیارهای اولویت هدف

ردیف
1

( ) Criticalityاهمیت و حساسیت هدف

2

( ) Accessabilityقابلیت دسترسی هدف

3

( ) Recuperabilityقابلیت مرمت و احیای مجدد هدف

4

( ) Vulnerabilityآسیب پذیری هدف

5

( ) Effectتأثیر پذیری هدف

6

( ) Recognizabilityقابلیت کشف هدف

7

نام ماتریس یا مجموع حروف اول

حروف اول

C
A
R
V
E
R
CARVER

 EVو Ewکه مخفف آن ( )Economic Worthیا ) Economic Value ( 7ارزش اقتصادی مستحدثات و
بازدهی ارزی و ریالی است .
جدول  - 2مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی اهمیت و حساسیت هدف :
ردیف

ارزش

معیار

1

اقتصادی

10

2

سیاسی

10

3

اجتماعی

10

4

نظامی

10

5

امنیتی

10

6

فرهنگی

10

7

اعتقادی

10

از هفت فاکتور مطرح شده پنج فاکتور که اهمیت بیشتری دارند  ،انتخاب می شوند.

50
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جدول  - 3مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی قابلیت دسترسی به هدف :
ردیف

ارزش

معیار

 9تا 10

1

هدف به سهولت قابل دسترسی باشد

2

هدف قابل دسترسی باشد

 7تا 8

3

هدف نسبتا قابل دسترسی باشد

 5تا 6

4

هدف به سختی قابل دسترسی باشد

 3تا 4

5

هدف قابل دسترسی نباشد

 1تا 2

هدف متناسب با یکی از پنج فاکتور حداکثر  10و حداقل  1نمره است

 1تا 10

جدول  - 4مشخصات ماتریس ی مربوط به ارزشیابی قابلیت مرمت و احیای هدف :
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ارزش
 9تا 10

معیار

ردیف
1

مرمت و احیای هدف بیش از یک سال زمان می برد

2

مرمت و احیای هدف  6ماه إلی  1سال زمان می برد

 7تا 8

3

مرمت و احیای هدف  3ماه إلی  6ماه زمان می برد

 5تا 6

4

مرمت و احیای هدف  1ماه إلی  3ماه زمان می برد

 3تا 4

5

مرمت و احیای هدف  1ماه زمان می برد

 1تا 2

هدف متناسب با یکی از پنج فاکتور حداکثر  10و حداقل  1نمره است

 1تا 10

جدول  - 5مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی میزان آسیب پذیری هدف :
ردیف

ارزش

معیار

1

هدف تأمین کننده نیاز کشور بوده ودر عمق سطحی واقع است

6

2

هدف تأمین کننده نیاز کشور بوده ودر عمق متوسطی واقع است

4

3

هدف تأمین کننده نیاز کشور بوده ودر عمق عمیق واقع است

2

4

هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در عمق سطحی واقع است

6

5

هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در عمق متوسطی واقع است

4

6
مجموع

2

هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در سطح عمیق واقع است
هدف متناسب با یکی از پنج فاکتور حداکثر  10و حداقل  1نمره است

 2تا 6

جدول  - 6مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی میزان تأثیرپذیری هدف :
ردیف

ارزش

معیار

1

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و سراسری است

6

2

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و منطقه ای است

4

3

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و محلی است

2

4

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و سراسر جمعیت را در بر می گیرد

6

5

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و یک منطقه جمعیتی را در بر می گیرد

4

6

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و جمعیت محلی را در بر می گیرد

2

مجموع

هدف متناسب با یکی از پنج فاکتور حداکثر  10و حداقل  1نمره است

 2تا 6

جدول  - 7مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی ارزش اقتصادی و بازدهی ارزی و ریالی هدف :
ردیف

ارزش

معیار

1

ارزش اقتصادی و بازدهی ریالی و ارزی هدف باال است

3

2

ارزش اقتصادی و بازدهی ریالی و ارزی هدف متوسط است

2

3

ارزش اقتصادی و بازدهی ریالی و ارزی هدف پایین است

1
 1تا 3

مجموع
جدول  - 8مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی قابلیت کشف و شناسایی هدف :
ردیف

ارزش

معیار

1

شرایط آب وهوایی مؤثر نیست .

2

2

شرایط آب وهوایی مؤثر است .

0

3

اندازه هدف مناسب تهاجم است .

2

4

اندازه هدف مناسب تهاجم نیست .

0

5

هدف ساده و تهاجم آسان است .

2

6

هدف پیچیده و تهاجم مشکل است .

0

7

از هدف عالیم وآثار متعدد موجود است .

2

8

عالیم و آثار هدف نامشخص است .

0

9

از اصول استتار برای نگهداری هدف استفاده نشده است .

2

10

از اصول استتار برای نگهداری هدف استفاده شده است .

0
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11

از اصول اختفاء برای نگهداری هدف استفاده نشده است .

2

12

از اصول اختفاء برای نگهداری هدف استفاده شده است .

0

13

احتماال از اصل پوشش برای نگهداری هدف استفاده نخواهد شد .

2

14

احتماال از اصل پوشش برای نگهداری هدف استفاده خواهد شد .

0

هدف متناسب با  10فاکتور فوق دارای ارزش برابر  1إلی  14است

 0تا 14

مجموع

جدول  - 9میزان ارزش معیارهای ان تخاب هدف و حوزه های هر معیار:
ارزش کمی

حوزه های فرعی

ردیف

شرح معیار

1

اهمیت و حساسیت هدف

حداکثر  50نمره

 7حوزه ( سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی  ،نظامی  ،فرهنگی امنیتی
و اعتقادی )

2

قابلیت دسترسی به هدف

حداکثر  10نمره

 4حوزه (مکان  ،تأسیسات  ،تجهیزات و نیروی انسانی )

3

قابلیت مرمت واحیای مجدد هدف

حداکثر  10نمره

 1حوزه

4

میزان آسیب پذیری هدف

حداکثر  6نمره

 2حوزه (جغرافیا و جمعیت )

5

میزان تأثیر پذیری هدف

حداکثر  6نمره

 2حوزه (تأمین نیازهای حیاتی و اداره کشور )

6

قابلیت کشف و شناسایی هدف

حداکثر  6نمره

 2حوزه (میزان و پایداری تهدید و نوع تهدید )

7

ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی

حداکثر  3نمره

 1حوزه

 70تا 100

حیاتی

 40تا 69

حساس

8
هدف متناسب با هفت فاکتور فوق دارای ارزشی برابر
حداکثر  100و حداقل  9نمره است

 9تا 39

مهم

جدول  - 10ارزیابی مراکز شهرستان رامهرمز به حیاتی ،حساس و مهم با استفاده از روش ماتریسی

با توجه به محتوای مدل ماتریسی کارور و ارزش های عددی معیارهای هفتگانه ارزشیابی اهمیت و حساسیت هدف (جدول 1و  ، ) 2ارزش
عددی معیارهای دسترسی به هدف (جدول  ، ) 3ارزش عددی معیارهای ارزشیابی قابلیت مرمت و احیای هدف (جدول  ،) 4ارزش عددی
معیارهای ارزشیابی میزان آسیب پذیری هدف (جدول  ، ) 5ارزش عددی معیارهای ارزشیابی میزان تأثیرپذیری هدف (جدول  ،) 6ارزش
عددی ارزشیابی ارزش اقتصادی و بازدهی ارزی و ریالی هدف (جدول  ، ) 7ارزش عددی معیارهای ارزشی ابی قابلیت کشف و شناسایی هدف
(جدول  ،) 8میزان ارزش معیارهای انتخاب هدف و حوزه های هر معیار (جدول  ، ) 9همگی این نمرات ارزش دهی متناسب با وضعیت
تعداد  49مرکز بررسی شده در سطح شهرستان رامهرمز (حیاتی  ،حساس و مهم ) در جدول (  ) 10مورد ارزشیابی کامل قرار گرفته اند و
میزان نمرات کسب شده متناسب با حیاتی ( 70تا  ، ) 100حساس (  40تا  ) 69و مهم (  9تا  ) 39وزن دهی شده اند و ماهیت ارزیابی 49
مرکز محلی از لحاظ حیاتی  ،حساس و مهم و کسب نمرات الزم در سطح شهرستان رامهرمز در جدول شماره(  ) 10نمود عینی و ماهیتی
پیدا می نمایند و سطح بند ی سه گانه مراکز مربوطه مشخص می گردد که بعد از جمع بندی الزم  ،تعداد  9مرکز حیاتی مشخص شده اند
که بایستی بر اساس اصول پدافند غیر عامل مکان یابی دقیق و احداث شوند تا در مقابل با تجاوزات هوایی معاندین حداقل آسیب پذیری
ها را به زیر ساخت ها و منابع انسانی داشته باشند .از طرف دیگر  ،جدول شماره (  ، ) 10جزء الینفک مدل ماتریسی کارور می باشد و نمی
توان آن را حذف نمود  ،زیرا در صورت حذف  ،مدل مربوطه ناقص بوده و نمی توان ارزیابی الزم در شناسایی مراکز (حیاتی  ،حساس و مهم
) را به آسانی وزن دهی و مورد ارزیابی قرار داد ؟!
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* تجزیه و تحلیل یافته ها و نتایج :
درنتایج حاصل از یافته های روش ماتریس کارور از مجموع  48مرکز بررسی شده در سطح شهرستان رامهرمز  ،تعداد  9مرکز از
لحاظ اهمیت  ،حیاتی و دارای نمره معادل ( 70إلی  )100و تعداد  15مرکز نمره ای معادل ( 40تا  )69و حساس و تعداد 24
مرکز نمره ای معادل ( 9تا ) 39و مهّم هستند  .با توجه به مالحظات و اهداف امنیت پایدار و نوعی ارتباط دو طرفه در هماهنگی
شاخصه های محیط زیست  ،اقتصاد و اجتماع و اثر گذاری های متقابل بر همدیگر به نظر می رسد که بافت های شهری مانند
منطقه حوالی میدان آزا دی ،خیابان ولی عصر (عج) ،منطقه تانکی شماره یک  ،منطقه علمدار و حوالی خیابان حضرت امام (ره) و
حوالی خیابان انقالب از نقاط شهری قدیمی و پرجمعیت هستند که اغلب به صورت سنتی  ،متراکم و از مواد ساختمانی اولیه
ساخته شده اند و در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی  ،عواقب ناگواری مانند تلفات انسانی و خسارات فراوانی
را در پی دارد  .زیرا تمرکز جمعیتی در این مناطق به لحاظ وجود مراکز تجاری  ،داد و ستد  ،بانک ها  ،بازارچه ها  ،مناطق پر
تردد  ،مراکز درمانی و ...زیاد می باشد و اغلب شهروندان (افراد فعال  ،پویا و سر پرست خانواده ها )در خیابان های این مناطق در
حال رفت و آمد و خرید و فروش هستند  .لذا در صورت تهاجم دشمن از طریق حمالت هوایی و نیز وقوع حوادث غیر مترقبه
طبیعی مانند زلزله بیشترین تلفات را در مناطق مذکور خواهیم داشت  .زیرا خیابان ها کم عرض  ،قدیمی و گنجایش ترافیک را
ندارند و اغلب بافت فعلی ساختمان ها سنتی هستند و این موضوع نیز می تواند تلفات انسانی را در صورت مواجهه با وقوع
حوادث غیر مترقبه و حمالت هوایی دشمن مضاعف نماید و از طرف دیگر حتّی در شرایط بحران  ،به لحاظ این ویژگی ها ،
فضای مانوری برای کمک رسانی  ،ام داد و نجات و خدمات دهی را با مشکل جدّی مواجه می سازد  .براساس شاخصه ها و
معیارهای ارزیــــــابی در مدل کارور  ، 1مدل (قوت ها  ،ضعف ها  ،فرصت ها و تهدیدها  ، )2شهرستان رامهرمز خود به عنوان
هدفی واحد که در برگیرنده مراکز(حیاتی ،حساس و مهم) بوده ،محسوب گردیده و به لحاظ قرارگرفتن دردشت وسیع و فاقد
عارضه  ،مکان و نقطه مطلوبی برای اهداف هوایی دشمن محسوب می شود  .بنابراین درطراحی بافت شــــهری و مکان یابی از
سوی برنامه ریزان محلی رامهرمز  ،هیچ گونه توجهی به رعایت اصول و الزامات امنیت پایدار به عنوان اصل زیربنایی در مدل
1( Carver Matrixes
2 ) SWOT = (Strengths , Weaknesses , Oppertunities , Threats) .
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الگوی اسالمی

–

پیشرفت در ثبات و پایداری این منطقه در کاهش آسیب پذیر ها در حرکت به سمت مکان یابی مناسب سازه

ها نگردیده است؟! و در صورت خلل و آسیب در چرخه سه وجهی اجتماع و اقتصاد و محیط  ،مانع از تحقق امنیت پایدار و
توسعه ی پایداری می گردد و می توان به این نتیجه رسید که در راستای تحقق فرآیند الگوی اسالمی

–

پیشرفت که محتوای

ماهیتی آن با کرامت  ،منزلت و شوکت انسانی عجین شده است و در تمامی شرایط حامی و پشتیبان جامعه بشری می باشد ،
فاصله دارد و بایستی کارگزاران حاکمیتی و تصمیم گیرندگان در این حوزه  ،بتوانند با ترسیم نقشه راه آینده نگری و تغییر
گرایش به رعایت اصول پدافند غیر عامل  ،بازدارندگی و  ...و داشتن تحلیل های منطقی و علمی مناسب  ،تمامی ظرفیت های
بالقوّه و بالفعل بومی را بکارگیری نمایند و سطح آسیب پذیری ها را تنزل و به حداقل برسانند و بر ماندگاری و ثبات مدل الگوی
اسالمی – پیشرفت در چالش های پیچیده ی فرارو فزونی بخشند .
معرفی تحلیل : SWOT

تحلیل  SWOTبرای اولین بار در سال  ، 1950توسط دو فارالتحصیل مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد بنامان جورج البرت
اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد ( .دورتی  )2006 ، 1در آن زمان این تحلیل ضمن کسب موفقیت های روزافزون به عنوان
کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد  .اما شاید بهترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که جک ویلچ  2از جنرال
الکتریک در سال  ،1980از آن برای استراتژی های (جی  ، )3و افزایش بهره وری سازمان خود استفاده کرد ( .کارولینا دورتی ، 4
)2006
 ، SWOTسرواژه ی عبارت های قوّت ها  ،ضعف ها  ،فرصت ها و تهدیدات است ( .کارولینا دورتی )2006 ، 5
گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت  ،اهداف و مأموریت های سازمان است و پس از آن می توان از
طـــــــریق تحلیل SWOTکه یکی از اب زارهای تدوین استراتژی است  ،برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با
محیط آن باشد  .با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می شود که اوال" به تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی
پرداخته و ثانیا" تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوت های سازمان را با فرص ت های محیطی متوازن سازد .
 ) 5 - 1تعاریف نقاط قوت  ،ضعف ها  ،فرصت ها و تهدیدات :
نقطه قوّت  :عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن بخش اقتصادی می تواند در زمینه هایی مانند نوع منابع مالی ،
تصویر مثبت ذهنی میان خریداران  ،روابط مثبت با تأمین کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد .
نقطه ضعف  :نوع محدودیت و یا کمبود در منابع  ،مهارت ها و امکانات و توانایی ها یی که به طور محسوس مانع عملکرد اثر
بخش سازمان بشود  .عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف مؤثر است .
فرصت  :عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی بخش اقتصادی مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از
این فراموش شده بود  .تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان .

1 ( Duarte , 2006.
2 ) Welch , Jack , 1980 .
3 ) GE
4 ) Duarte , Carolina , 2006 .
5 ) Duarte , Carolina , 2006 .
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تهدید  :یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی بخش اقتصادی است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تأمین
کنندگان کلیدی  ،تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می توانند تهدید عمده ای در راه موفقیت
سازمان باشند .
 ) 5 - 2قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی : SWOT
-

چگونه می توان با بهرهگیری از نقاط قوت حداکثر بهره برداری را از فرصتها انجام داد )(SO

-

چگونه با استفاده از نقاط قوت می توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد )(ST

-

چگونه باید با بهره گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست )(WO

-

چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تأثیرشان را حذف نمود(WT) .

به طور خالصه می توان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصت ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این مسئله است که یک
شرکت می تواند فرصت ها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب کند .بویژه زمانی که با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل در
زمان کنونی روبرو است (.هسو  -هیس – هانگ  ،چنج )2005 ، 1

1( Chang , Hsu- His- Huang , 2005 .
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منبع :یافته های تحقیق

*نتیجه گیری :
با توجه به تشریح نمودار( ) 4و ارزیابی نهایی نمرات مراکز حیاتی نسبت به شهرستان رامهرمز بر اساس مدل ماتریسی کارور،
مکان یابی سه مرکز حیاتی مانند تلمبه خانه نفت دهیور( ، )72تلمبه خانه نفت نوران بخش ابوالفارس ( )76و پادگان قدس
( ) 76در مکان یابی  ،دارای برخی از مؤلفه ها و رعایت اهداف امنیت پایدار در مکان یابی شده اند  .زیرا دو مرکز نفتی از لحاظ
اقتصادی و ایفای نقش در توسعه اقتصادی مقرون به صرفه بوده و بنا به بررسی انطباق مکانی مدل ماتریس ی کارور دارای اهمیت
اقتصادی و هرگونه توجه حمالت هوایی دشمن را در زمان جنگ  8ساله عراق بر علیه ایران اسالمی ( )1988 - 1980دارا بوده
است که دقت در مکان یابی آنها  ،فرصت هر گونه فضای تهاجمی را در انهدام آنها از دشمن گرفته است .چون « در استراتژی
نشانه گیری میز ان موفقیت بستگی تام به انتخاب حیاتی ترین اهداف دارد که در حقیقت مراکز ثقل  1یک کشور می باشند و
بنابراین اگر در برگزیدن اهداف ،ضعف و اشتباهی رخ دهد در چنین حالتی «برتری هوایی» فدای اهداف می گردد  .بدین سان
«انتخاب هدف» در استراتژی نشانه گیری بسیار حائز اهمیت می باشد» و بر اساس دیدگاه سن تزو که می گوید  « :سعی کنید
چیزی را که او (دشمن) سخت بدان عالقمند است و همه کوشش خود را برای آن بکار می برد تصرف کنید ؛ دراین صورت او در
اختیار شماست و هرچه اراده کنید از گرده او خواهید کشید »  .پادگان قدس نیز دقیقا" در شمال شرقی و در جاده کمربندی
رامهرمز  -ایذه در دامنه رشته ارتفاعات گچی شمال شرقی این شهرستان قرار گرفته است که در تعیین مکان یابی آن دقت الزم
صورت گرفته و حتی در شرایط بحران و کمک مسئولین در توسعه زیرساخت های سازه ای و مقاوم سازی آن می تواند کمک
شایانی به امنیت انسانی در شرایط بحران داشته باشد  .امّ ا بقیه مراکز حیاتی شهرستان رامهرمز در ارزیابی مدل ماتریسی کارور،
دارای مکان یابی مناسب نیستند و دقیقا" در مناطق پرجمعیتی  ،خیابان های اصلی  ،میادین و مناطق شهری مستقر شده اند
1 ) Gravity Center
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که بهتر است نسبت به جابجایی آنها به سمت دامن ه ارتفاعات شمال شرقی و مکان هایی که دورتر از مکان های پرجمعیتی
شهرستان باشد  ،اقدام گردد .به شرطی که در انجام مأموریت اصلی آنها اختاللی ایجاد نگردد.
*پیشنهادات وراهکارها :
 ) 1درارزیابی و نمرات کسب شده بر اساس مدل ماتریسی کارور سپاه پاسداران و فرمانداری بیشترین نمره ( )86را نسبت به
شهرستان رامهرمز در بین مراکز حیاتی کسب کرده اند  .زیرا « در استراتژی نشانه گیری  ،حیاتی ترین اهداف (مرکز ثقل )،
مراکز حیاتی و پراهمیت دشمن تلقی می شود که حمله به آنها و بمباران و انهدام شان موجب بهم ریختن نظام اجتماعی ،
سیاسی و نظامی کشور مدافع می گردد  ». 1پس به تأسی از این فضا  ،این دو مرکز بیشتر در برنامه ریزی دشمن برای حمله و
انهدام و بمباران آنها می باشد .پس مکان سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سمت شمال به حوزه خواهران  ،منازل مسکونی
سازمانی سپاه  ،اداره راهنمایی و رانندگی  ،از جنوب به خیابان اصلی و منازل مسکونی  ،از شرق به کمیته امداد حضرت امام
(ره) و خیابان اصلی و از غرب هم به مناطق مسکونی منتهی می گردد که بهتر است قبل از وقوع هرگونه حادثه و پیشامد
ناگواری مانند حمالت هوایی دشمن و  ...نسبت به جابجایی این مرکز حیاتی به دامنه ارتفاعات گچی شمال شرقی همجوار با
پادگان قدس اقدام گردد  .از طرف دیگر با توجه به استقرار سپاه های شهرستانی در مناطق اصلی شهری به لحاظ خدمات دهی
به بسیجیان و جذب آنها  ،در صورت عدم جابجایی مناسب  ،بهتر است که نسبت به رعایت الزامات و اهداف توسعه امنیت پایدار
مانند مقاوم سازی وایجاد پناهگاه مناسب چند منظوره در این مراکز نظامی اقدام عملی نمود .
 ) 2ساختمان فرمانداری از یک طرف به ساختمان ثبت احوال و اداره هواشناسی و فضای سبز پارک شقایق و از طرف دیگر به
اداره نوسازی مدارس  ،دبیرستانهای پسرانه  ،ساختمانهای اداری  ،مسکونی و تجاری محدود گردیده است و قالب انبوه سازی و
برجسته سازی را به عنوان یک هدف حیاتی تداعی می کند که درصورت حمالت هوایی  ،خود به خود خسارات و تلفات انسانی
زیادی را به لحاظ اهمیت و حساسیت این هدف برای دشمن  ،برای دانش آموزان و مراکز اداری همجوار و ارباب رجوع که (اغلب
افراد فعال  ،پویا و سرپرستان خانواده ها هستند) ایجاد می نماید که بهتر است از این مکان جابجا و به منطقه ای با جمعیت
کمتر انتقال پیدا نماید و مراکز آموزشی  ،مراکز اداری همجوار و مکان فرمانداری مجهز به ایجاد پناهگاه و جانپناه با رعایت
استاندارد های مقاوم سازی و چند منظوره گردند تا حداقل تلفات انسانی را در محدوده سرزمینی این مرکز اداری در صورت
مواجهه شدن با حمالت هوایی دشمن داشته باشیم .
 )3پمپ بنزین مرکزی ( )76وابسته به شرکت پخش و فرآورده های نفتی ایران  ،در خیابان پاسداران واقع گردیده است که در
زمان احداث و بهره برداری  ،منطقه ای خالی از سکنه و یا حداقل کم جمعیت بوده است که در سال های اخیر  ،به لحاظ
مهاجرت بی رویه ی روستاییان و شهرستان های همجوار مانند ( بهمئی و باغملک)  ،بسیاری از زمین های کشاورزی و باغی
اطراف این مرکز حیاتی (پمپ بنزین ) به لحا ظ خشکسالی های متوالی  ،فقدان آب مورد نیازکشاورزی  ،عدم نظارت مناسب ،
افزایش بی رویه حق الزحمه های ادوات کشاورزی  ،کود و سموم دفع آفات کشاورزی در هنگام کاشت  ،داشت و برداشت
محصوالت کشاورزی و بی کفایتی برخی از مسئولین محلی و تشکیل کانون های زمین خواری در سطح شهرستان رامهرمز و
خروج از نقاط قرمز شهرسازی  ،تغییر کاربری ها به ساخت و سازهای غیر مجاز و مسکونی داده اند  ،کامال" محصور گردیده
است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند (آتش سوزی  ،زلزله و ) ...و بمباران هوایی دشمن  ،تبعات خطرناکی
مانند آتش سوزی و پراکنده شدن دود ناشی از آن  ،سطح وسیعی از منطقه را با جریان باد فرا گرفته و مشکالت عدیده ای را از
این طریق برای شهروندان همجوار ایجاد می نماید که بهتر است که دست اندرکاران و مسئولین محلی ،نسبت به جابجایی آن
قبل از وقوع هر گونه حادثه و شرایط نامساعد مانند (زلزله  ،آتش سوزی ،بیماری و  )...به مکانی دورتر از سکنه  ،اقدام نمایند .
( - 1موحدی نیا  ،جعفر ،دفاع غیر عامل  ،تهران  ،سپاه پاسداران – مرکز برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی )1383 -
24

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه1398
 )4بر اساس مدل  5حلقه واردن  ، 1شرکت مخابرات ( )76جزء حلقه اول – رهبری ملی  2و همانند مغز و سیستم عصبی عمل می
نماید که در صورت مواجهه شدن با هرگونه تهدید مانند جنگ و حمالت هوایی دشمن و حوادث غیر مترقبه طبیعی  ،دستگاه
عصبی و تصمیم گیری  ،توانایی هدایت  ،اداره و کنترل و فرماندهی زیر مجموعه ی مربوطه را از دست می دهد  .با توجه به
استقرار شرکت مخابرات در مرکز اصلی شهرستان و احاطه شدن ساختمان اداری و سایت دیجیتالی آن  ،بر ساختمانهای همجوار
ما نند ساختمان مهدیه  ،در صورت مواجهه شدن با بمباران هوایی دشمن  ،علیرغم از دست رفتن قدرت تصمیم گیری و هدایت
در صحنه عمل بحران  ،خسارات زیادی را بر ساکنان همجوار خود ایجاد می نماید که بهتر است نسبت به جابجایی آن به سمت
دامنه رشته کوههای گچی شمال شرقی  ،شمال غ ربی و نقاط مرتفع شهرستان اقدام نمود و بتواند مأموریت اصلی خود را انجام
دهد .
 ) 5منطقه انتظامی شهرستان رامهرمز دارای نمره ( ) 76از قسمت شمالی به استادیوم تختی  ،منازل سازمانی ناجا و اداره دارایی ،
از جنوب به ساختمان اداره تبلیغات اسالمی و منازل مسکونی ،از غ رب به خیابان اصلی و منازل مسکونی و از شرق به خیابان
اصلی  ،جایگاه سوخت صاحب الزمان (عج)  ،پلیس آگاهی  ،زندان و دبیرستان پسرانه امام جعفر صادق (ع) منتهی می گردد که
در صورت مواجهه با حمالت هوایی دشمن  ،قطعا" خسارات و تلفات زیادی را به غیر از نیروهای نظامی  ،برای خانواده های
پرسنل سازمانی وابسته  ،دانش آموزان دبیرستان همجوار  ،زندانیان و شهروندان در جایگاه سوخت همجوار ایجاد می نماید و
خسارات جانی و مالی مراکز اداری و مسکونی دوچندان می شود که بهتر است این مرکز حیاتی نظامی به جنب کالنتری 12
شهری واقع در دامنه ار تفاعات گچی شمالی شهرستان و در ابتدای جاده رامهرمز  -هفتگل (جاده سورخانمی) قرارگرفته  ،منتقل
گردد .
 - 6اداره آبفای رامهرمز ( ) 75یکی از مراکز حیاتی نسبت به شهرستان رامهرمز بوده که در صورت مواجهه شدن با حوادث
طبیعی و بمباران هوایی دشمن  ،می تواند مشکالت زیادی برای شهروندان رامهرمزی مانند اثرات منفی روحی و روانی در بحث
بهداشت و سالمت  ،پخت غذا و نوشیدنی ها  ،تأمین آب ادارات و سازمانها ،مراکز صنعتی و بازرگانی و  ...ایجاد نماید و از این
طریق در مؤلفه های بنیادین زیر ساخت های تحقق امنیت پایدار در مدل الگوی اسالمی – پیشرفت در خدمات دهی بیشتر به
شهروندان وقفه ایجاد می نماید  .این مرکز حیاتی درخیابان طالقانی غربی جنب اداره ثبت اسناد و امالک  ،دبستان دخترانه
توحید و خیابان اصلی و مراکز مسکونی متعدد قرار دارد که درصورت مواجهه با حمالت هوایی دشمن می تواند خسارت جبران
ناپ ذیری را در راستای خدمات دهی به شهروندان و احساس رضایتمندی ایجاد نماید و دارای ساختمانی معمولی و به فارغ از
هرگونه مقاوم سازی سازه ای و زیرزمین مناسب می باشد  .پس از این جا می توان نتیجه گیری کرد در سطح شهرستان
رامهرمز  ،مراکز حیاتی  ،حساس و مهم بر اساس ارز یابی مدل ماتریسی کارور و مدل  ، SWOTاز سوی حاکمان و کارگرازان
حاکمیتی در این شهرستان و متناسب با اصول و الزامات پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری ها بنا و احداث نگردیده اند و
از این طریق می توان به سؤال  1و  2در بیان مسئله پاسخ داد و از سوی دیگر برای تاب آوری و مقاومت مدل الگوی اسالمی
ایرانی – پیشرفت  ،نیاز به برنامه ریزی مدون و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل داخلی و حرکت به سمت اقتصاد
مقاومتی و کار و تالش و نهادینه کردن مدیریت جهادی برای برای نیل به اهداف متعالی در تمامی زیر ساخت ها می باشد . .
 - 7نقاط ارتفاعی حاصل از ارتفاعات گچی و کوهستانی شمالی  ،شمال غربی و شمال شرقی همجوار شهرستان رامهرمز ،دارای
معادن فراوان گچ  ،معادن سنگ  ،سلیس و  ...هستند که می توان با شناسایی ظرفیت های این منابع خدادادی  ،مانند داشتن
مقاومت و ضریب نفوذ ناپذیری مناسب  ،قدرت نفوذ کم گلوله های شلیک شده بمباران های هوایی در کوههای گچی در راستای
توسعه و مقاوم سازی مراکز (حیاتی ،حساس و مهم ) و با احداث تونل های زیر زمینی چند منظوره  ،بیمارستان و مراکز درمانی
مناسب  ،زاغه های مهمات و انبارهای غذایی و  ...به لحاظ دسترسی آسان و نیز وفور مواد اولیه خام و دسترسی سهل الوصول به
 - 1موحدی نیا  ،جعفر  ،اصول و مبانی دفاع غیر عامل  ،مرکز تألیف کتابه های درسی معاونت تربیت  ،آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه
2 ) National leadership .
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آنها  ،راه اندازی صنایع تولیدی در جذب نیروهای تحصیل کرده ی بومی و کمک به رفع بیکاری و نیز سود حاصله از فروش مواد
حاصله از این صنایع  ،کمک شایانی به رفع معضل بیکاری در این شهرستان کرد و از این طریق چرخه توسعه اقتصادی را در
تحقق توسعه پایدار و امنیت پایدار و بهبود تحقق فرآیند الگوی اسالمی – پیشرفت تکمیل کرد .
 - 8در حاشیه رودخانه بزرگ مارون که از ضلع جنوب شرقی شهرستان می گذرد از حوالی روستای کُهله (محدوده سرزمین
رامهرمز با شهرستان امیدیه ) تا حوالی پل جاده ارتباطی واقع در بخش مشراگه شهرستان رامشیر  ،از تنوع و پوشش گیاهی
متنوع و متراکم و درختانی مانند( بید ،طاق ،گز و  )...پوشیده شده است که به لحاظ تراکم زیاد درختی و محدودیت دید مناسب
 ،می توان از این استعداد طبیعی در راستای ایجاد توازن در اقلیم و اکوسیستم منطقه  ،اثرات مخرب انسانی را بر آن به حداقل
رساند و با مراقبت های ویژه از طریق سازمان های ذی صالح مانند منابع طبیعی و دیگر دستگاه های متولی  ،مانع از هرگونه
زمینه برای تخریب  ،آتش سوزی و سوء استفاده توسط عوامل انسانی شوند و با قُرُ ق و صیانت از گونه های گیاهی متنوع آن
منطقه که خاصیت دارویی دارند و تنوع در زیستگاه ها و پرورش حیات وحش آن منطقه  ،نوعی رونق اقتصادی در جذب
نیروهای بومی و بیکار منطقه ایجاد کرد و حتی با مدیریت منطقی فضای جذب توریست را در آن منطقه ایجاد نمود که این
موضع خود می تواند به توسعه امنیت پایدار و توس عه اقتصادی منجر گردد  .از طرف دیگر به لحاظ برخورداری این منطقه از
تنوع گونه های گیاهی  ،می توان حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر از جمله زیست توده ها  1را با راه اندازی زیرساخت های
های تکنولوژیکی و فرهنگ سازی الزم در این زمینه توسعه بخشید و حرکت به سمت نوآوری های راهبردی از جمله انرژهای
تجدیدپذیر مانند زیست توده ها را به عنوان مؤلفه ای زیربنایی در غنی بخشیدن به مدل الگوی اسالمی – پیشرفت در این
شهرستان عملی ساخت و از این طریق شرایط جذب نیروهای انسانی کارآمد و کمک به رفع معضل بیکاری و عمق بخشی به
توسعه مدل الگوی اسالمی – پیشرفت را در عدم وابستگی ها و رسیدن به توسعه پایدار و امنیت پایدار را محقق ساخت .
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