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هيچ گاه از نظر توان دفاعي، اقتصادي، سياسي و بين المللي  
در موقعيتي که اکنون دارد، نبوده است.

يک پارچه  سياسي  منظر  از  اسالمي  ايران  امروز 
روزي  که  سياسي  گروه هايي  برخي  حتي  است. 
ادعا مي کردند چاره حل مشکالت کشور در مسير 
مصالحه با آمريکاست به اين نتيجه رسيده اند که با 

دشمن فقط بايد از موضع قدرت سخن گفت.
از نظر توان امنيتي و دفاعي ايران دست باال در منطقه 
را داراست و با نابودي داعش نشان داده است که 
معادالت نظامي به نفع تهران رقم مي خورد. توان 
موشکي ايران در منطقه در رتبه نخست است و 
نيروهاي نظامي در آمادگي کامل قرار دارند.جبهه 
مقاومت در لبنان، سوريه، عراق، يمن و بحرين با 

نشاط تر از هميشه است.
از منظر ديپلماتيک با توجه به خروج يکجانبه آمريکا 
از برجام، حقوق بين المللي از ايران دفاع مي کند و 
حتي اروپاي شريک آمريکا،  وارد تنش با واشنگتن 
شده است. همين مساله نيز باعث شده است تا دشمن 
نتواند همچون دفعه گذشته تحريم هاي جهاني را 
عليه کشور اعمال نمايد و عمال در موضع اقتصادي 
نيز آنها نمي توانند کاري از پيش ببرند. گو اينکه در 
همين هفته هاي اخير نيز سياست هاي تحريمي آمريکا 
نتوانسته  است بر روي موضوعات راهبردي اقتصاد 

ايران همچون فروش نفت؛ تاثيري بگذارد.
بر اين مبنا بايد گفت مسئوالن کشور همانطور که 
رهبر انقالب اشاره کرده اند امروز در يک آزمون بزرگ 
قرار گرفته اند که بايد از عزت مردم و کشور صيانت 
کنند. امروز 80 ميليون ايراني پشت سر سياست هاي 
نظام و دولت قرار دارند. تنها راه پيروزي در برابر 
دشمن ايستادگي، مقاومت و تقويت نيروهاي دروني 
است. اميد داريم مسئوالن با درک اين ظرفيت ها 
و شرايط خطير، همچون چهار دهه گذشته کشور 
شکست  و  ساخته  رهنمون  پيروزي  سمت  به  را 
ديگري بر جبهه استکبار وارد آيند. رمز 
اين موفقيت در شرايط کنوني يک 
جمله است: فريب »دروغ جنگ« 

را نخوريم.

دکتر محسن محبي
معاون توسعه فرهنگي و اطالع رساني سازمان پدافند غيرعامل کشور

يکي از مهمترين ابزارها ي دشمن براي تاثير گذاري بر فرايند تصميم گيري مسئوالن؛ ايجاد برخي شائبه ها 
و تهديدات است. امروز جنگ اصلي جنگ بر سر اراده هاست و آن طرفي که بتواند اراده خود را بر ديگري 

تحميل کند پيروز واقعي ميدان است.
طي دو دهه گذشته دشمن به ويژه آمريکاي جنايت کار همواره با ادعاي »همه گزينه ها روي 

ميز است!« تالش کرده تا با نوعي تهديد ايران به حمالت نظامي، اراده مسئوالن و مردم 
را براي مقاومت در برابر زياده خواهي هاي استکبار بشکند! 

استفاده از حربه تهديد نظامي براي تاثير گذاري بر فرايند تصميم گيري سياسي 
مسئوالن؛ به ويژه در بزنگاه هاي تاريخي شدت و حدت بيشتري پيدا مي کند. آنها 
در تالش هستند تا با القاي نگراني در جامعه و ترديد در عزم  مسئوالن، عمال 

بتوانند امتياز از ايران اخذ کنند.
اخيرا و بعد از خروج ترامپ از برجام و در حالي که رئيس جمهور ياغي آمريکا به 
تمامي تعهدات بين المللي خود پشت پا زده است جوي از سوي برخي رسانه هاي 

بيگانه و مع االسف طيفي در کشور کليد زده شده است که اگر ايران به خروج آمريکا 
از برجام پاسخ دهد کشور در شرايط جنگ قرار مي گيرد!

اما شواهد و قرائن نشان مي دهد که اين موضوع تنها با هدف اجبار ايران به پذيرش نوعي 
برجام اروپايي مخدوش صورت مي گيرد. مساله اي که به خوبي در بيانات مقام معظم رهبري امام 

خامنه اي )مدظله العالي( در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني )ره( مورد اشاره قرار گرفت.
ايشان در اين خصوص فرمودند: » امروز هم کساني درصدد اين هستند که يک شکل معيوب از برجام 
را بر کشور تحميل کنند؛ دولت هاي خارجي دنبال اين هستند و يک عّده اي در داخل تبليغ مي کنند 
که اگر اين نشود، جنگ خواهد شد؛ نه آقا، اين دروغ است، اين تبليغ به نفع دشمن است. هدف دشمن 
معلوم است؛ دشمن درصدد آن است که ما از نقاط قّوت خودمان صرف نظر کنيم، از عناصر اقتدار ملّي 
خودمان دست برداريم تا راحت تر بتواند بر کشور ما، بر ملّت ما، بر سرنوشت ما و آينده ي ما مسلّط بشود؛ 

يک چنين فکري را آنها کرده اند و ملّت در مقابل اين حرکت ايستاده است؛ اين فشار رواني.«
نگاهي به واقعيت هاي ميداني نيز نشان مي دهد که آمريکايي ها و ايادي آنها در منطقه در شرايطي نيستند 
که بتوانند ماجراجويي جديدي را در منطقه جنوب غرب آسيا آغاز کنند. از همه مهمتر آنکه ايران اسالمي 
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تحليلي بر بيانات اخري مقام معظم رهربي

 فريب»دروغ جنگ«
را نخوريم



همايش »روز ملي مقاومت، ايثار، پيروزي« در دانشگاه 
صنعت هوايي کشور با حضور سردار غالمرضا جاللي 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور،  سردار علي فضلي 
فرمانده دانشگاه امام حسين عليه السالم و... برگزار شد. 
سردار جاللي در اين همايش با گرامي داشت ياد شهدا 
گفت: روز سوم خرداد از ايام اهلل است و بر ما واجب 

است اين روز را بزرگ بدانيم.
ايستادگي  نماد مقاومت،  ادامه داد: سوم خرداد  وي 
و پيروزي در برابر دشمن است و اينکه به يک نماد 
تبديل شده و بايد به نسل جوان بگوئيم چه شده و چه 
رشادت هايي صورت گرفته است، سوم خرداد مي تواند 
به حفظ تماميت و استقالل کشور کمک کند و اگر ما 
اين مسائل و رمز پيروزي در سوم خرداد را بدانيم مي 

توانيم دوباره آن را تکرار کنيم.
سردار جاللي گفت: آمريکايي ها فکر مي کردند با رفتن 
مستشاران نظامي بعد از انقالب اسالمي کشور ضعيف شده 
است؛ بنابراين صدام را تجهيز کردند و با نگاه خام به کشور 

ما، پنداشتند که مي توانند ايران را اشغال کنند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور ادامه داد: دشمن 
پس از حمله به ما با شجاعت مردمي و نيروهاي آماده 
دفاعي در سرزمين ايران متوقف شد و يک خط پدافندي 
ناخواسته به او تحميل شد. صدام وقتي با مقاومت ملت 

ايران روبرو شد، حرف از آتش بس و تصرف سرزمين هاي اشغال کرده مي زد. بني صدر هم که با دکترين غلط 
نظامي فکر مي کرد مي تواندکشور قد علم نمايد مي گفت جنگ به بن بست رسيده پس سعي کرد اين شکست را 

به اختالفات داخلي در تهران تبديل کند اما امام خميني)ره( معتقد بود که جنگ بن بست ندارد.
بني صدر اصرار داشت که نيروي حمله کننده بايد حداقل سه تا پنج برابر نيروهاي مدافع استعداد داشته باشد و 

وقتي ارقام سالح ها و امکانات عراق را که تقويت شده بود ديد به اين نتيجه رسيد که نمي توان جنگيد.
رئيس سازمان پدافند غير عامل در ادامه به عمليات هاي مشترک سپاه و ارتش و آزادي خرمشهر اشاره کرد و 
گفت: با تدبير امام خميني)ره( روي پاي خود ايستاديم و با اتحاد خرمشهر آزاد شد و امام فرمودند که خرمشهر 
را خدا آزاد کرد. وي افزود: اعتماد مردم به امام خميني)ره( موجب اجماع و يک دلي مردم شد و جنگ را که يک 
تهديد بود به يک فرصت بزرگ و يک دانشگاه انسان ساز تبديل کرد. فرزندان عزيز بسيجي در جبهه به باکري، 

همت، خرازي، کاظمي و بروجردي تبديل شدند و اين يعني دانشگاه انسان سازي.
سردار جاللي با تاکيد براينکه خرمشهر نماد پيروزي و ايستادگي است، گفت: بعد از جنگ تحميلي آن مقاومت ها 
و رشادت ها يک بازدارندگي براي کشور ايجاد کرد و با درايت رهبر معظم انقالب اسالمي در جنگ هاي اطراف 
کشور مانند حمله آمريکا به عراق و افغانستان و داعش توانستيم سربلند بيرون آمده و پيروز واقعي اين بحران ها 
باشيم. آمريکا در افغانستان براي ما جنگيد و دشمن ما که طالبان بود را حذف کرد. آمريکا در عراق براي ما 
جنگيد و دشمن ما که صدام بود حذف کرد. ايفاي نقش بسيار عالي در منطقه و تدابير رهبري باعث شد که 

تمام اين جنگ ها به نفع ايران شود و هزينه ها را آمريکا و متحدانش پرداخت کنند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل ادامه داد: داعش بنا بر اعترافات سران آمريکا توسط آنها براي آسيب رساندن 
به انقالب اسالمي به وجود آمد، اما تجارب دفاع مقدس و انتقال آن توسط سردار سليماني به ملت هاي منطقه 
موجب شکست اين پروژه شد و ما توانستيم داعش را شکست دهيم.اين يک دستاورد بسيار ارزشمند براي ملت 

ماست. شکست نظامي داعش بسيار مهم است و ما بايد قدردان آن باشيم.
سردار جاللي گفت : آنها مي خواستند داعش را در مرزهاي ايران مستقر و ايران را تهديد کنند اما امروز محور 
مقاومت در مرزهاي سرزمين هاي اشغالي مستقر است و معادالت تغيير يافته است و ايران اسالمي يک قدرت 

سردار دکرت جاللي در همايش ملي مقاومت، ايثار و پريوزي تبيين کرد

ترساندن مردم از جنگ 
دروغين؛ »خيانتي آشکار«  
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- آمريکا در افغانستان براي ما 
جنگيد و دشمن ما که طالبان بود را 
حذف کرد. در عراق هم دشمن ما که 

صدام بود حذف کردند

 - دشمنان مي خواستند 
داعش را در مرزهاي ايران مستقر 

کنند اما امروز محور مقاومت در 
مرزهاي سرزمين هاي اشغالي 
 مستقر است و معادالت تغيير 

يافته است

- آمريکايي ها توسط اروپايي ها 
دودستي برجام را چسبيده اند و 

مي خواهند با استفاده از آن، توان 
دفاعي و موشکي ايران را محدود کنند

- آمريکا تالش مي کند تا مطالبه 
اقتصاد در برابر امنيت را به مردم 

القاء نمايد

را ايجاد و کشور را دچار بحران کنند. مسئله اصلي در اين حوزه افکار عمومي مردم است. آمريکا تالش مي کند 
تا مطالبه اقتصاد در برابر امنيت را به مردم القاء نمايد.  

رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور گفت: دشمنان ايران اسالمي با استفاده از تلگرام و ديگر ابزار افکار عمومي 
به دنبال بحران سازي در کشور هستند و در حوادث دي ماه سال گذشته به وضوح ديديم که با استفاده از تلگرام 
چطور با افکار عمومي بازي شد. سردار جاللي گفت: تلگرام بخشي از تهاجم آمريکايي ها به افکار عمومي است 
و شما به وضوح مي بينيد که در يک روز چندين نسخه فيلتر شکن ارائه مي کنند تا فيلتر شدن آن را بي اثر 
کنند، اما برخي فيلترينگ تلگرام را بحث داخلي مي دانند. اين يک خطاي راهبردي است. وقتي آمريکايي ها در 
يک روز ابرداده از مايکروسافت و اپل و گوگل را جايگزين ابرداده آمازون در روسيه مي کنند اين يعني تقويت 
راهبردي تلگرام. بنابراين تلگرام امروز فقط به بستري تبديل شده است که آمريکايي ها پشت سر آن کامال صف 
آرايش کرده و حداکثر حمايت هاي زيرساختي و سياسي را دارند. وي راه مقابله با توطئه هاي دشمنان را حفظ 
وحدت داخلي دانست و گفت: بايد اختالفات و بحث اصولگرا و اصالح طلب را کنار گذاشت تا دشمنان يک صدا 

از داخل کشور بشنوند.
دکتر جاللي ادامه داد: سوم خرداد که نماد شهامت و ايستادگي است، سوم خرداد به ما آموخت که از جنگ 
نترسيم، اما اين به معناي آن نيست که ما جنگ طلب هستيم ، بلکه ملت ما از کسي نمي ترسد. آمريکا همان 
کشوري است که در تهاجم نظامي به عراق و سوريه و داعش و جنگ تحميلي از ملت ايران شکست خورده و بازهم 
شکست مي خورد. وي رئيس جمهور آمريکا را تاجر دانست و گفت: ترامپ استراتژي فردي ديوانه را انتخاب کرده 
تا ملت هاي جهان از او بترسند اما ملت ايران با درس گرفتن از جنگ تحميلي مي تواند براي بار چندم آمريکا را 
شکست دهد و اين مهم به شرط حرکت پشت سر مقام معظم رهبري و پياده کردن استراتژي هاي ايشان است.ملت 
ما از جنگ نمي ترسد، اين يکي از مولفه هاي قدرت ملي است. ملت ما با تجربه سوم خرداد از جنگ نمي ترسد. 
بعضي دوستان داخلي براي حفظ جايگاه و قدرت سياسي خود، ملت را از جنگ نترسانند.اگر قرار باشد با تهديد 
به جنگ مردم بترسند و با ترس مردم، دولت عقب نشيني کند اين به آن مفهوم است که دشمن هر چه بيشتر 
ٍة« يعني تا جايي که مي توانيد  ما را تهديد به جنگ مي نمايد.قرآن مي فرمايد: »َوأَِعّدوا لَُهم َمااسَتَطعُتم ِمن ُقَوّ

قدرت خود را توسعه دهيد تا دشمنان شما و دشمنان خدا از شما بترسند و به شما تهاجم نکنند.
سردار جاللي در حاشيه مراسم نيز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه مردم و جناح هاي سياسي، بايد در 
برخورد با آمريکا وحدت کلمه و هماهنگي و همدلي داشته باشند و مشروعيت بين المللي را حفظ و تحت نظر 
مقام معظم رهبري حرکت کنند. وي ادامه داد: اروپايي ها اعالم کردند که قدرت دفاعي در برابر تهاجم اقتصادي 
آمريکا را ندارند و مي توان گفت اقتصادشان بدون دفاع است اما حداکثر کاري که اروپايي ها مي توانند انجام دهند، 
اين است که در سطح برخي صنايع و بانک هايي که با آمريکا معامله ندارند و در واقع صنايع کوچکي هستند،  
کار را پيش ببرند. سردار جاللي تصريح کرد: موضوع موشک جز خطوط قرمز و با اقتدار نظام ما ارتباط دارد و ما 
براي دفاع از کشورمان براساس تجربه دفاع مقدس و سوم خرداد ياد گرفته ايم که بايد بر سالح و سامانه خود 
متکي باشيم. وي ادامه داد: ما به کمک شهداي بزرگواري همچون حسن طهراني مقدم توانستيم به توان و فناوري 
موشکي دست يابيم و در واقع استراتژي دفاعي خود را مبتني بر آن تعريف کرده ايم، بنابراين حفظ موشک يعني 

حفظ قدرت دفاعي و استقالل کشور در برابر سيل تهاجماتي که از سوي دشمنان صورت مي گيرد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در پاسخ به سوالي مبني بر ادعاي رژيم صهيونيستي درخصوص مورد هدف 
قراردادن نيروهاي ايراني در سوريه گفت: صهيونيست ها در جريان سوريه نقش فعال سازي حوزه تهديد نظامي 
را در سناريويي که آمريکايي ها ايجاد کردند، بر عهده دارند و خودشان هم مي دانند که تهديدات نظامي شان 
بلوف است. وي تاکيد کرد: آمريکا و رژيم صهيونيستي با به وجود آوردن و پرورش داعش به دنبال اين بودند 
تا داعش را تهديدي عليه ما در منطقه قرار دهند، در صورتي که امروز رزمندگان محور مقاومت در مرزهاي 

اسرائيل مستقر شده و براي رژيم صهيونيستي تهديد جدي تلقي مي شوند.
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منطقه اي و جهاني است که مسائل منطقه بدون حضور 
ايران قابل حل نيست. وي با اشاره به خروج آمريکا از 
برجام اظهار داشت: آمريکا با اين حرکات مي خواهند 
زمين بازي را عوض کنند.  رئيس سازمان پدافند غير 
عامل تصريح کرد: آمريکايي ها خواستار حفظ برجام 
هستند و آن را پايه زياده خواهي هاي خود مي دانند و 
زياده خواهي هاي  راستاي  در  نيز  برجام  از  آنها  خروج 
استکبار جهاني است. اما بايد بدانيد آمريکايي ها توسط 
اروپايي ها دودستي برجام را چسبيده اند و مي خواهند 
با استفاده از آن توان دفاعي و موشکي ايران را محدود 
کنند. يعني حفظ تعهدات برجامي جمهوري اسالمي و 
رها کردن تعهدات طرف آمريکايي در برجام، امروز هدف 
آمريکا مي باشد. وي ادامه داد: آمريکا و اروپايي ها از طريق 
مذاکره و تحريم مي خواهند يک دوگانگي امنيت و اقتصاد 



دکتر علي اصغر زارعي، جانشين سازمان 
پدافند غيرعامل کشور  

اساسا براي قدم گذاشتن در مسير درست، نياز به 
شناخت کامل دشمن است. دشمن اگر تاکنون 
نتوانسته انقالب اسالمي ايران را شکست دهد 
و  امام خميني)ره(  مديريت حرکتي  دليل  به 
است  اصولي  و  اسالمي   انقالب  معظم  رهبر 
که انقالب بر پايه آن ها بنيان شده است. اگر 
مي خواهيم با دشمن مبارزه کنيم بايد ابتدا او 
را بشناسيم و اگر ما دشمن را نشناسيم در برابر 

آن نمي توانيم دفاع کنيم.
عدم توجه و شناخت دشمن و به  حاشيه 

راندن علما از عوامل شکست نهضت هاي 
قبل از انقالب اسالمي  است. براي 
مثال از علل شکست نهضت ملي 
پناه  اعتماد و  شدن صنعت نفت، 
بردن دکتر مصدق به آمريکايي ها 

و ايجاد اختالف و تفرقه بين دکتر 

مصدق و آيت اهلل کاشاني توسط انگليسي ها بود.لذا دشمن شناسي يکي از عوامل بسيار مهم در 
به نتيجه رسيدن نهضت ها است. جان کالم وصيت نامه حضرت امام)ره( اين است که به دشمنان 
اعتماد نکنيد اگر چه ظاهر دشمن عوض مي شود اما ماهيت دشمن ثابت است.همانگونه 
که عمل به وصيت پدر از واجبات مي باشد، وصيت نامه حضرت امام به عنوان پدر اين 
امت و  انقالب بر همگان در همه ابعاد واجب است. امروزه بايد در همه حوزه ها به 
تهديدها توجه کرد و آن ها را جدي گرفت به عنوان مثال شبکه هاي اجتماعي به 
تهديد تبديل شده است هرچند بي نياز از آنها نيستيم  ولي در کنار فرصت هايي 

که ايجاد مي کنند بايد به تهديدات آنها هم توجه کرد.
هجمه هاي فرهنگي، سياسي، حمالت زيستي،هسته اي، شيميايي و تحريم ها به 
عنوان طيف هاي مختلف تهديد دشمن عليه کشور است. امروز حتي از علم ژنيتک 

براي برخورد با جهان اسالم بهره برداري مي شود.
البته در بعد نيروهاي مسلح مشکلي نداريم و از سايت هاي موشکي بسيار قوي برخوردار 
هستيم که مي توانيم مقابل تهديدات ودشمنان بايسيتم اما در بخش هاي نرم يعني فرهنگي 

و اجتماعي نياز به هوشياري داريم.
درميان اسنادي که از آمريکايي ها منتشر شده اسنادي هست که نشان مي دهد آنها روسيه، 
چين و ايران را دشمنان اصلي خود مي دانند. آمريکايي ها ايران را در اين سند دشمن خود 

مي دانند ولي بعضي در کشور ما هنوز نگاهي تعاملي به دشمن دارند.
در اين سند »راهبرد قدرت اعمال فشار« به عنوان استراتژي آمريکايي ها آمده و مقابله با 
دشمنان بدون جنگ و درگيري در آن قيد شده است.در مدل سازي جديد، آمريکا نوع به 
کارگيري از قدرت نظامي را تغيير داده است. »راهبرد قدرت اعمال فشار« دشمن در ميان 

قدرت نرم و سخت قرار مي گيرد که اين رويکرد تالشي براي جايگزيني گزينه نظامي است .
براي مثال آمريکايي ها در فتنه 88  با راه اندازي بزرگترين شبکه ضدانقالبي و تبليغات عليه جمهوري 
اسالمي و ايجاد شکاف بين حکومت و مردم گمان مي کردند انقالب اسالمي ساقط خواهد شد اما 

آمريکايي ها از متن مردم آگاه نبودند و در فتنه 88 انقالب ما يک بار ديگر بيمه شد. 

 رمز پايداري در برابر تهديدات
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يادداشت شفایه

جان کالم 
وصيت نامه حضرت 

امام)ره( اين است که به 
دشمنان اعتماد نکنيد اگر چه 
ظاهر دشمن عوض مي شود 

 اما ماهيت دشمن 
ثابت است
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حسين جمشيديان
 واقعيت آن است که در حوزه نظري رويه اي 
کامالً رئاليستي و پراگماتيستي بر حوزه ديپلماسي 
غرب و به ويژه اياالت متحده حکمفرماست. برخالف 
نگاه هاي ايده آليستي افرادي همچون کانت در حوزه 
روابط بين الملل که انسان را داراي سرشتي همگرا 
با صلح مي پندارند و حذف جنگ را با دستيابي به 
ابزارهاي بين المللي امکان پذير مي خوانند، نظريه پردازان 
واقع گرايي کالسيک تأکيد ويژه اي بر اتکاي روابط 
بين کشورها بر مفهوم قدرت دارند. بن مايه فلسفي 
رئاليسم کالسيک نيز مبتني بر عقايد ماکياولي 
و هابز است که جنگ همه عليه همه و همچنين 
موضوع صيانت از نفس را اولويت زندگي بشري 
مي پندارند. همچنين از نگاه واقع گرايان ايدئولوژي 
و اخالق و حقوق ظاهري براي منفعت هستند و 
اصالت حقيقي ندارد اين قدرت و منفعت است که 
رفتار کشورها را شکل مي دهد. حتي در نوواقع گرايي 
نيز رگه هاي اصيل همين جريان ادامه دارد و افرادي 
همچون کنت والتز تأکيد دارد که قواعد سياست 
بين الملل را در همه زمينه بازيگران صاحب قدرت 
شکل مي دهند.  در چنين شرايطي ساختارهاي 
بين المللي نيز تنها در شرايطي کارا هستند که 
موازنه قوا بين تمامي قدرت ها وجود داشته باشد 
و در شرايط غير از موازنه قوا اين مکانيسم ها عماًل 
کارا نخواهند بود و باز همان قدرت فائقه است که 

حرف نخست را مي زند.
امروز نيز با روي کارآمدن ترامپ و خروج از برجام 
قواعد جامعه  به  آمريکا حتي  که  مشخص شد 
بين المللي که خود از پايه ريزان اصلي آن است 
اعتقاد چنداني ندارد و هرجا که احساس کند نياز 
دارد حسب منافع خودش عمل مي کند حتي اگر 

تمام جهان نيز مخالف باشند!
اما نکته حائز اهميت در شرايط فعلي استراتژي ويژه و خاصي است که ترامپ در حوزه سياست 
خارجي در پيش روي خود قرار داده است. )Madman Theory( يا مرد ديوانه نوعي رويکرد 
در سياست خارجي است که تالش دارد به ساير بازيگران گوش زد کند که رفتار مرد ديوانه قابل 
پيش بيني نيست و هر لحظه امکان تصميم گيري هاي مخاطره  آميز وجود دارد.استفاده از استراتژي 
»مرد ديوانه« در سياست خارجي عموماً به ريچارد نيکسون، سي وهفتمين رئيس جمهور آمريکا طي 
سال هاي 1969 تا 1974، نسبت داده مي شود. او تنها رئيس جمهور آمريکا بود که مجبور به استعفا 
شد و طي دوران رياست جمهوري با مشکالت متعددي مثل بحران نفتي 1973 و رسوايي واترگيت 

دست  وپنجه نرم کرد.
استراتژي »مرد ديوانه« در دوران او مبتني بر رويکردي ساده بود: به وجود آوردن اين باور در ميان 
رهبران شوروي سابق که رفتار آمريکا ممکن است غيرمنطقي و شديداً پيش بيني ناپذير باشد. تئوري 
بيان مي کرد که در اين صورت، رهبران شوروي از بيم مقابله به مثل، دست به تحريک آمريکا نخواهند 

زد.
هري باب رابينز هالدمن، رئيس ستاد رياست  جمهوري در آن زمان، اينگونه به نقل تئوري از زبان 
نيکسون مي پردازد: باب، من به آن تئوري مرد ديوانه مي گويم. مي خواهم ويتنامي هاي شمال باور 

کنند که به نقطه اي رسيده ام که ممکن است براي توقف جنگ هر کاري انجام دهم.
ما فقط بايد آنها را به اين جمله برسانيم: »محض رضاي خدا، شما مي دانيد که نيکسون درباره کمونيسم 
وسواس دارد. ما نمي توانيم وقتي او عصباني است مهارش کنيم، آن هم وقتي که دست او روي دکمه 
هسته اي است. هو شي مين شخصاً دو روز بعد در پاريس خواهد بود و براي صلح التماس خواهد کرد.« 

براي باورپذير کردن استفاده از استراتژي، نيکسون بايد نشان مي داد که آماده هر کاري است.
کتاب »شبح هسته اي نيکسون« )Nixon’s Nuclear Specter(، جزئيات بيشتري را درباره استراتژي 

»صيانت پايدار« گزارش  مي دهد

ما و مرد ديوانه
روياهاي کابوي مشقي تعبري مني شود
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نيکسون و کيسينجر و نيز اقدامات صورت گرفته در جهت باورپذيري و اجراي آن به دست مي دهد. 
براي اين کار، مجموعه اي از عمليات ها در سطح جهاني طي سال 1969 صورت پذيرفت.

به عنوان مثال در اکتبر 1969، بمب افکن هاي B-52 همراه با کالهک هسته اي و هدف گيري شوروي 
سابق به پرواز درآمدند؛ بي آنکه در عمل کاري انجام دهند. هدف از اقدامات اين چنين، اين بود که 

دولتمردان شوروي متوجه شوند که نيکسون تا چه اندازه مي تواند خطرناک رفتار کند.
ترامپ نيز در شرايط فعلي در سياست خارجي خود به شدت روي اين رويکرد مانور مي دهد و تالش 
دارد تا به حد اعلي بر فرايند تصميم گيري سياسي ساير بازيگران تاثير گذار باشد. هرچند برخي اين 
سياست مداري ترامپ را خارج از منافع آمريکا قلمداد مي کنند اما نگاهي واقع بينانه نشان مي دهد 
که در دوره هاي قبلي نيز همين اهداف همچون مقابله با توان ايران در منطقه، تحميل هزينه هاي 
جنگ افروزي ها به شرکاي اروپايي، تحديد قدرت اقتصادي شرق و ... در دستور کار کاخ سفيد بوده 

است و تنها رويکرد پيگيري آن تغيير کرده است.
اکنون نيز ديپلماسي آمريکا در پي تحميل اين نکته به ايران  است که درصورت خروج ايران از برجام 
و يا عدم آغاز مذاکرات جديد که شامل موضوعاتي همچون موشکي مي شود ايران با حمله مستقيم 
آمريکا و رژيم صهيونيستي روبه رو مي شود! البته ستون پنجم آمريکا در داخل ايران نيز به شدت 
فعال شده است تا با بر هم زدن آرامش اقتصادي کشور، برگزاري اعتصابات و تنش ها و درگيري هاي 
قومي و قبيله اي سياست مداران و مسئوالن را به جايي برساند که اذعان کنند چاره اي جز پذيرش 

زياده خواهي هاي آمريکا وجود ندارد!
اما خوشبختانه اين سياست  غربي ها با دقت نظر و هوشياري مقام معظم رهبري روبه رو شده است 
و ذهن جامعه در خصوص اين توطئه روشن گشته است. ايشان در مراسم سالگرد ارتحال بنيانگذار 
کبير انقالب اسالمي فرمودند: »امروز هم کساني درصدد اين هستند که يک شکل معيوب از برجام را 
بر کشور تحميل کنند؛ دولتهاي خارجي دنبال اين هستند و يک عّده اي در داخل تبليغ مي کنند که 
اگر اين نشود، جنگ خواهد شد؛ نه آقا، اين دروغ است، اين تبليغ به نفع دشمن است. هدف دشمن 
معلوم است؛ دشمن درصدد آن است که ما از نقاط قّوت خودمان صرف نظر کنيم، از عناصر اقتدار ملّي 
خودمان دست برداريم تا راحت تر بتواند بر کشور ما، بر ملّت ما، بر سرنوشت ما و آينده ي ما مسلّط 
بشود؛ يک چنين فکري را آنها کرده اند و ملّت در مقابل اين حرکت ايستاده است؛ اين فشار رواني. « 
با اين حال با توجه به در نظر گرفتن بسياري  از مولفه ها مي توان اذعان کرد که آمريکا و غرب به هيچ 
وجه در شرايطي نيستند که بخواهند ماجراجويي جديدي را در منطقه آغاز کنند به خصوص آنکه 
امروز ايران در بهترين شرايط ممکن خود بعد از پيروزي انقالب اسالمي قرار دارد.خطا در برآورد وقوع 
جنگ از هر طرف که صورت بگيرد خسارت بار است؛ چه آنکه جنِگ در حال وقوع را ناديده بگيريم 
و چه اينکه تهديد به جنگ غيرواقعي و در چهارچوب عمليات رواني را قطعي قلمداد کنيم. ناديده 
گرفتن جنِگ در حال وقوع، منجر به عدم آمادگي و غافلگيري مي شود و قطعي قلمداد کردن »تهديد 
غيرواقعي به جنگ« منجر به کوتاه آمدن در برابر دشمن و امتياز دادن و پذيرش ذلت؛ بنابراين 

مسئوالن طراز اول کشور بايد دراين باره برآورد و ارزيابي دقيقي داشته باشند.
مهدي فضايلي کارشناس مسائل سياسي در اين خصوص معتقد است: » قدرت بازدارندگي و دفاعي 
باالي ايران دليل متقني براي پوچ بودن شعار هاي آمريکاست؛ قدرتي که توان و آمادگي اقدام عليه 
تمام منافع آمريکا و هم پيمانانش در منطقه را دارد و همه ي پايگاه ها و ناوهاي آمريکا در منطقه زير 
آتش موشک ها و ديگر ظرفيت هاي نظامي او قرار دارند. به اين داليل اضافه کنيد »شرايط داخلي 
آمريکا« را که با بدهي چند هزار تريليون دالري، جنگ اقتصادي با چين و اروپا و... و مخالفت نخبگان 

اين کشور با ترامپ دست وپنجه نرم مي کند.«
 وي مي افزايد: »حال، آيا آمريکايي که رئيس جمهورش چندين بار از هزينه بي حاصل 7 تريليون دالري 
کشورش در منطقه ابراز ناخرسندي کرده، در حضور رسمي در عراق و افغانستان شکست خورده، در 
جنگ نيابتي در منطقه مفتضح شده، در صورت ورود به جنگ مستقيم و سخت با جمهوري اسالمي 
ايران تمام نيروهاي مستقر خود در منطقه و همپيمانانش را در معرض خطر قطعي ايران و همپيمانانش 
قرار مي دهد و از قدرت باالي دفاعي ايران که به سرعت مي تواند افزايش هم يابد مطلع است، ممکن 

است وارد نبردي شود که پايانش در خوش بينانه ترين حالت براي او نامعلوم است؟«
مديرعامل اسبق خبرگزاري فارس ادامه مي دهد: »آمريکا خوب مي داند جمهوري اسالمي ايران اهل 
جنگ نيست اما در صورت وقوع، مرد جنگ است! ترامپ برخالف ظاهر ديوانه اش، به عنوان يک تاجر 
کالن که با قواعد تجارت به خوبي آشنا است، اهل هزينه وفايده است و خوب مي داند در چنين نبردي، 

جز »خسارت« دستاوردي نخواهد داشت.«
فضايلي در پايان تاکيد دارد: »آمريکا فقط در صورتي به ايران حمله ي نظامي خواهد کرد که ايران 
مؤلفه هاي قدرت خود از جمله »توان موشکي«، »نفوذ منطقه اي«، »انسجام داخلي« و »ايمان به 
خدا« را از دست داده باشد؛ هدفي که با لطائف الحيل آن را دنبال مي کند. پس مادامي که جمهوري 
اسالمي ايران قدرتمند است و از اين مؤلفه ها برخوردار، هيچ قدرتي جرئت تعرض سخت به ايران را 

دارد؛ بنابراين جنگ، دروغي بيش نيست.«

)Madman Theory( - 
يا مرد ديوانه نوعي رويکرد 
در سياست خارجي است که 
تالش دارد به ساير بازيگران 
گوش زد کند که رفتار مرد ديوانه 
قابل پيش بيني نيست و هر 
لحظه امکان تصميم گيري هاي 
مخاطره  آميز وجود دارد

- ستون پنجم آمريکا در داخل 
ايران به شدت فعال شده است تا 
با بر هم زدن آرامش اقتصادي 
کشور، برگزاري اعتصابات و 
تنش ها و درگيري هاي قومي 
و قبيله اي سياست مداران و 
مسئوالن را به جايي برساند که 
اذعان کنند چاره اي جز پذيرش 
 زياده خواهي هاي آمريکا 
وجود ندارد!

- مهدي فضايلي: ترامپ برخالف 
ظاهر ديوانه اش، به عنوان يک 
تاجر کالن که با قواعد تجارت 
به خوبي آشنا است، اهل 
هزينه وفايده است و خوب مي داند 
در نبرد با ايران، جز »خسارت« 
دستاوردي نخواهد داشت
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کبري آجربنديان 
خروج آمريکا از برجام و بدعهدي آمريکايي ها در 
عمل به تعهدات اين توافقنامه بين المللي باعث شد 
تا بررسي و تصويب لوايحي چهارگانه در خصوص 
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم موسوم به 
»FATF« با چالش هايي بيش از گذشته مواجه شود.  
محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي 
مجلس دهم معتقد است در شرايط فعلي نه تنها 
ورود به محورهاي FATF به صالح نيست، بلکه 
مجلس در مقام قوه تقنيني کشور، با بررسي دقيق 
اين مقوله به ملت اطمينان خاطر مي دهد که به هيچ 

عنوان از منافع ملي کشور عبور نخواهد کرد. 
متن کامل گفتگوي »صيانت پايدار« با محمدرضا پورابراهيمي 
نماينده مردم کرمان و رئيس کميسيون اقتصادي 

مجلس شوراي اسالمي را در زير مي خوانيد:
به عنوان سوال نخست؛ آيا FATF و    

برجام به يکديگر وابسته هستند؟
FATFيک سازمان بين المللي است که بر اساس سياست هاي مبارزه با پول شويي، توسط تعدادي از 
کشورها تأسيس و موضوعات مرتبط با شفافيت مالي دولت ها را بررسي مي کند. از اين منظر شايد به 
برجام ارتباط مستقيمي نداشته باشد اما  مي تواند به عنوان ابزاري براي فشار عليه جمهوري اسالمي ايران 
باشد. البته در نظر داشته باشيد که ما هم هرگزتعهد نداده ايم که اگر عضو FATF  باشيم در برجام هم 

باقي بمانيم و يا برعکس.
  در واقع اين احتمال وجود دارد که غربي ها از اين اليحه به عنوان ابزار سياسي عليه 

کشورمان استفاده کنند؟
 بله. اين احتمال بعيد نيست. غربي ها مي توانند با اعمال فشار در قبال اکشن پلن هاي FATF و اقدامات 
اجرايي، بر عدم تحقق مفاد برجام تاثير بگذارند.صريح مي گوييم که از شفافيت مالي استقبال مي کنيم اما 

فشارهاي سياسي FATF را نمي پذيريم.
  برخي کارشناسان بر اين باورند که دستورالعمل اجرايي کارگروه FATF به صورتي نوشته 
شده است که هم قابل اجرا توسط کليه اعضا باشد وهم اينکه مبادالت پولي قانوني کشورهاي 

عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادي کشورها نشود. نظر شما چيست؟
در واقع شما به حق تحفظ اشاره مي کنيد. در اين خصوص هم دو ديدگاه وجود دارد. برخي اعتقاد دارند 
بر اساس قانون خودمان مي توان حق شرط درنظر گرفت اما برخي عنوان مي کنند اگر کشورهاي عضو 
FATF به اجماع برسند که اين موضوع صحيح نيست، مي تواند حق شرط را ابطال کنند. به نظر مي 

رسد ورود به اکشن پلن ها و محورهاي FATF در شرايط کنوني به صالح نيست.
  لزوم تغيير مواضع کشورمان در خصوص گروه هاي مقاومت هم مي تواند از تبعات پيوستن 

به اين کنوانسيون باشد؟
 بله.نگراني هايي مبني بر اينکه در صورت پذيرش FATF بايد مواضع کشورمان نسبت به محور مقاومت 

تغيير کند، وجود دارد. 

رييس کميسيون اقتصادي مجلس  در گفت وگو با »صيانت پايدار« عنوان کرد

FATF پشت پرده  
تضعيف منافع ملي است

دشمن به دنبال قطع ارتباط ايران و گروه هاي مقاومت  

- برخي اعتقاد دارند بر اساس 
قانون خودمان مي توان حق تحفظ 

در برابر مفاد FATF درنظر 
گرفت اما کارشناسان عنوان 
مي کنند اگر کشورهاي عضو 

FATF به اجماع برسند که اين 
موضوع صحيح نيست، مي تواند 

حق شرط را ابطال کنند

-  ورود به اکشن پلن ها و 
محورهاي FATF در شرايط 
کنوني به صالح کشور نيست
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  تفاوت ديدگاه و تعريف ما با تعاريف کشورهاي غربي 
از تروريسم، اين دغدغه  را به وجود آورده است؟

بله. همين طور است. در واقع اگر نتوانيم بر اساس ادعاها، تعريف 
تروريسم از ديدگاه خودمان  را در مجامع بين اللملي اثبات کنيم، 
آنها مي توانند عليه کشورمان اقدام کنند. به عنوان مثال، جمهوري 
اسالمي ايران،  حزب اهلل را جريان مقاومت مي داند و آنها تعريف 
تروريستي از اين جبهه دارند. بر همين اساس، اگر نتوانيم در قانون، 
موضوع حق تحفظ را بگنجانيم و به دنيا هم اين موضوع را اعالم 

نکنيم، بروز مشکالت جديد و جّدي ، قطعي به نظر مي رسد.
  با توجه به ديدگاه هاي مطرح شده، به نظر مي رسد اين 

اليحه فقط ماهيت اقتصادي ندارد. نظر شما چيست؟
همين طور است. اين اليحه از يک سو اقتصادي و از سوي ديگر، 
کامال سياسي است. با توجه به اينکه دولت دو اليحه »مبارزه با 
پولشويي« و همچنين مبارزه با تامين مالي تروريسم را به مجلس 
ارائه کرده، مقرر بود اين دو اليحه در کميسيون اقتصادي بررسي 
و نتيجه گزارش کارشناسي خودمان را هم در آن اعمال کنيم، 
اما هيات رئيسه مجلس دو اليحه دولت را به کميسيون حقوقي و 
قضايي ارجاع داد. با توجه به اينکه به طور مستقيم امکان اعمال 
نظر در اين دو اليحه را نداشتيم و بايد نظراتمان را به کميسيون 
حقوقي و قضايي ارائه مي داديم، طبيعي است که نمي توانيم آن را 
صرفا اقتصادي بدانيم. همين طور تفاوت هايي که در برخي تعاريف 
اجرايي شدن  بر روند  آنها  اثرگذاري  و  با غربي ها داريم  سياسي 
اين اليحه، دليل ديگري است که نتوانيم اين اليحه را اقتصادي 

محض بدانيم.
تصميم گيري باره  اين  در  تنهايي  به  مجلس  آيا     

 مي کند؟
خير. ازآن جه که اين موضوع به طور مستقيم با مصالح ملي کشور 
گره مي خورد، بايد پس از تصميم نهايي مجلس، شوراي عالي امنيت 

ملي نيز آن را تاييد کند.  
را  اين اليحه  مخالفان  از سوي  واکنش هاي شديد    
شاهد بوديم. به نظر شما اين اليحه چه سرنوشتي خواهد 

داشت؟
در حال حاضر که اين اليحه دو ماه مسکوت ماند ولي در نهايت 
صحن مجلس بايد در اين باره به تصميم گيري و اجماع برسد. 
تاکيد ما بر اين است که پذيرش هرگونه تعهدات در گروه ويژه 
اقدام مالي، بايد متناسب با منافع ملي ما باشد؛ حتي اگر تعهداتي 
هم داده شده است که خالف منافع ملي باشد، مجلس در نهايت 
متني را مصوب خواهد کرد که منافع ملي و راهبردي ما را تامين 
از شفافيت  بايد  مالي  مقررات  است که همه  اين  ما  نگاه  کند. 
برخوردار باشد و با نهادهاي بين المللي هم همکاري کنيم ولي 
اينکه نهادي مانند FATF بخواهد با فشار و سياسي کاري مسائلي 
را بر ما تحميل کند، اطمينان داشته باشيد مجلس بندهاي مغاير 

با منافع ملي در FATF را نمي پذيرد.
  آيا در حال حاضر) بدون الحاق به اين کنوانسيون( در 

زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم خالء قانوني داريم؟
خير. قوانين در کشورمان مبتني بر شفافيت است. پيش از اينکه 
بحث هاي درباره FATF  مطرح شود، مجلس قوانيني از جمله 
مبارزه با تامين مالي تروريسم را مصوب کرده بود که  در راستاي 

سياست هاي  FATF به شمار مي رود.
  ممنون از اينکه وقتتان را در اختيار مخاطبان ماهنامه 

»صيانت پايدار« قرار داديد.
براي شما آرزوي توفيق مي کنم.
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 پدافند  رسانه اي
در برابر عمليات رواني دشمن

محمد اسکندري
جهان امروز جهان رسانه هاست. امروز ذهنيت افکار عمومي عمال 
تعيين کننده معادالت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... است و اين 
معادله نيز در اختيار رسانه ها قرار دارد. حتي جنگ ها نيز به عرصه رسانه 
کشيده شده اند و بيشترين هزينه ها از سوي کشورها در زمينه ديپلماسي 

سفيد يا عمومي در بخش رسانه ها صورت مي گيرد.
اين رسانه ها هستند که تعيين مي کنند مردم چگونه بينديشند و اساسا 
به چه بينديشند! رسانه ها مي توانند هر مساله اي که خود بخواهند را در 

معرض توجه افکار عمومي قرار دهند و هر آنچه که نمي خواهد از ديد مردم دور کنند. 
نگاهي به عملکرد جبهه رسانه اي دشمن طي يک دهه گذشته نيز نشان مي دهد که آنها برنامه ريزي 
دقيق، جامع و گسترده اي را براي تحت تاثير قرار دادن افکار عمومي جامعه ايران در دست اجرا 
دارند که با هزينه هاي سنگين پيگيري مي شود. از سوي ديگر پيدايش رسانه هاي نويني همچون 
شبکه هاي اجتماعي فرصت تازه اي را براي دشمن پديد آورده است تا با تزريق ياس، نااميدي، 
شبهه، دروغ و... جامعه را ملتهب کند. حوادث دي ماه سال 1396 نمودي از تاثير منفي رسانه هاي 

بيگانه به ويژه شبکه هاي اجتماعي معاند در معادالت سياسي کشور بود. 
بر اين مبنا اگر بپذيريم که کشور از منظر رسانه اي مورد تهديد واقع شده است آنگاه با نگاه پدافند 
غيرعامل مي توان الزامات و بايسته هايي تعريف کرد که بر اساس آن اين تهديدات به حداقل خود 

کاهش پيدا کند.
فعال،  رسانه هاي  داشتن  رسانه اي دشمن،  به هجمه  پاتک  مهمترين  اين سطور،  راقم  زعم  به 
توانمند، خالق و اميدبخش داخلي است. رسانه وقتي رسانه است که داراي مخاطب باشد. به 
نظر مي رسد يکي از داليلي که بخشي از جامعه به اخبار و تحليل هاي رسانه هاي بيگانه رجوع 
مي کنند عملکرد ضعيف برخي رسانه هاي داخلي باشد. البته نافي زحمات و تالش هاي ارزشمند 
رسانه ملي نيستيم اما ذائقه و سليقه مخاطب امروز با يک دهه گذشته بسيار متفاوت شده است. 
اتفاقا تجربه نشان داده است هرگاه رسانه ملي خالقيت و نوآوري داشته مورد استقبال عمومي 
جامعه قرار گرفته است. ما معتقديم رسانه ملي داراي سرمايه اجتماعي گسترده اي است اما فقدان 
خالقيت ها و نوآوري هاي رسانه اي سبب شده تا برخي مخاطبان به سمت رسانه هاي فارسي زبان 

بيگانه گرايش پيدا کنند.
از سوي ديگر ضرورت دارد تا رسانه هاي داخلي به تمامي نيازهاي مخاطبان خود پاسخ دهند. 
تمام رسانه خبر نيست بلکه کارکردهاي تفريحي، آموزشي و ... نيز از وظايف رسانه  ها به حساب 
مي آيد. ما بايد به تمام نيازهاي مخاطبان خود پاسخ دهيم و رسانه را خالصه در اخبار و تحليل 
نبينيم. ضمن آنکه در پوشش اخبار نيز بايد حتي المقدور به تمام نيازهاي مخاطبان پاسخ داد. 
در شرايط کنوني عمال سانسور خبر معنا و مفهومي ندارد و تنها به از بين رفتن اعتماد عمومي 
پوشش خبري  غياب  در  که  است  مشاهده شده  بارها  مي شود.  منتج  سانسورکننده  رسانه  به 
رسانه هاي داخلي از برخي موضوعات خاص، رسانه هاي بيگانه با در دست گرفتن جريان خبري 
مفاد و اغراض خود را به خورد افکار عمومي داده اند در حالي که با ورود رسانه هاي داخلي مي توان 

اين مساله را حل کرد.
بعد ديگر پدافند در برابر هجمه رسانه اي دشمن به موضوع سواد رسانه اي باز مي گردد. منظور 
از سواد رسانه اي آگاهي و اشراف در بهره گيري از رسانه هاست. متاسفانه برخي از جوانان ما به 
دليل عدم آگاهي کامل با گاردي باز در برابر محتواهاي توليدي رسانه هاي بيگانه قرار مي گيرند 
در حالي که اگر از پيش نسبت به اغراض و جهت گيري هاي رسانه ها آشنا باشند کمتر در معرض 

خطر قرار مي گيرند. 
براي مثال بايد اين سوال پرسيده شود که چرا شبکه هاي فارسي زبان با هزينه هاي ميلياردي 24 
ساعته در حال پخش فيلم  و سريال هايي با موضوعات غيراخالقي، ضدديني و ... براي مخاطبان 
ايراني هستند؟! شبکه هايي همچون بي بي سي فارسي، من و تو و ... از کجا تامين مالي مي شوند 
و چه هدفي را پيگيري مي کنند؟! برخي شبکه ها چرا تبديل به تربيون ناسزاگويي به مذاهب 
اسالمي شده اند!؟ آيا به جز ايجاد اختالفات مذهبي و طائفه اي، هدفي پشت سر اين برنامه ها 

وجود دارد؟!
همچنين در بعد رسانه هاي نوين همچون شبکه هاي اجتماعي ضرورت ايجاد رسانه هاي بومي 
احساس مي شد که خوشبختانه اخيرا اين اتفاق خوش يمن روي  داد و ما شاهد يک کوچ گسترده  
از شبکه هاي اجتماعي بيگانه که هيچ نظارتي روي محتواي توزيعي در آنها نبود، به شبکه هاي 
داخلي هستيم که محيطي امن تر، پاک تر و انساني تر است. هرچند هنوز در بخش توليد محتواي 

مناسب براي اين مدل از رسانه ها نقاط ضعف وجود دارد که بايد برطرف گردد.
در پايان بايد تاکيد کنيم که ما بايد اصول پدافند غيرعامل در برابر هجمه رسانه اي دشمن را نيز مورد 

توجه قرار دهيم چرا که آسيب پذيري از اين بخش کمتر از ساير بخش هاي زيرساختي نيست.
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حميد انصاري
علي رغم تالش دولت ها براي کاهش استفاده از  

سوخت هاي فسيلي و انرژي هاي هيدروکربني 
هنوز هم نفت و گاز و ميعانات آنها اصلي ترين 
منبع انرژي در جهان هستند. رشد و توسعة 
اقتصادي در قرن 21 نيازمند توجه جدي 
منابع اوليه انرژي يعني نفت و گاز مي باشد. 
دولت هاي ملي و قدرت هاي در حال رشد در منطقه آسيا يعني 
چين و هند و ژاپن از يک سو و قدرت هاي آتالنتيک يعني 
اروپا و آمريکا نيز به طور همزمان به همين منابع انرژي براي 
رشد و توسعه خود نيازمند مي باشند. مصرف انرژي جهاني بين 
سال هاي 2015 تا 2040، 28 درصد رشد خواهد داشت. بيشتر 
تقاضاي افزايش مصرف انرژي مربوط به کشورهاي غيرعضو 
در سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه)OECD( خواهد 
بود که رشد مصرف انرژي 41 درصدي را تجربه خواهند کرد. 
چين و هند به تنهايي مسئول 50 درصد افزايش مصرف انرژي 
جهان تا سال 2040 خواهند بود. بخش صنعت پيشتاز مصرف 
انرژي بوده و 50 درصد مصرف انرژي جهاني تا سال 2040 
مربوط به اين بخش است. بزرگترين منبع انرژي جهان در اين 
دوره بدون ترديد نفت خواهد بود که بيش از 30 درصد انرژي 
جهان را به خود اختصاص مي دهد. طي همين دوره مصرف 
سوخت مايع در جهان از ميزان روزانه 95 ميليون بشکه به 
113 ميليون بشکه خواهد رسيد. از لحاظ جايگاه انرژي، ايران 
دومين کشور داراي ذخاير ثابت شده نفت )بعد از عربستان( در 

جهان، چهارمين کشور بزرگ توليدکننده نفت خام )بعد از عربستان، روسيه و اياالت 
متحده( و دومين کشور بزرگ توليدکننده و صادرکننده نفت اوپک بعد از عربستان است. 
شاخص هاي گاز طبيعي نيز به همان سان چشمگير هستند. ايران دومين کشور بزرگ 
داراي ذخاير ثابت شده گاز )بعد از روسيه( و چهارمين کشور بزرگ توليدکننده گاز 
جهان )بعد از روسيه، اياالت متحده و کانادا( مي باشد. ايران همچنين از مکان استراتژيک 
نزديک به بازارهاي پرسود انرژي آسيا و نزديک به اروپا با دسترسي آسان برخوردار است 
تخمين هايي که در مورد ذخاير نفت خليج فارس )شامل کشورهاي عربستان سعودي، 
ايران، عراق، کويت، قطر، امارات متحده عربي، عمان و بحرين( زده شده، غالباً حول و 
حوش 60 درصد در نوسان است. به عنوان مثال، طبق گزارشي از اداره اطالعات انرژي 
وزارت انرژي آمريکا، در سال 2009، کشورهاي خليج فارس در حالي 29درصد نفت 
جهان را توليد مي کردند که از 59 درصد )715 ميليارد بشکه( ذخاير نفت خام جهان 
برخوردار بودند. امروزه در آمريکا حدود  25 درصد نفت مصرفي در عرصه صنعت- چه 
براي تأمين سوخت صنعتي و چه براي تهيه برخي مواد صنعتي مثل مواد پتروشيمي و 
آسفالت- و نزديک به 70 درصد آن در عرصه حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد. 
نفت در عرصه صنعت به جريان توليد و در عرصه حمل و نقل به تجارت محصوالت 
و خدمات الزم رونق مي دهد. بنابراين رونق اقتصاد آزاد بين الملل بدون منابع انرژي 
مناسب و کافي اصوالً امکان پذير نيست. با اين تفاسير موضع امنيت انرژي براي تمامي 
کشورهاي جهان چه مصرف کننده و چه صادرکننده بسيار مهم است و لذا حفظ امنيت 
انرژي و تأمين منابع نفت و گاز براي قدرت هاي منطقه  اي و جهاني از اولويت حياتي در 
قرن 21 برخوردار مي باشد  واژه امنيت انرژي به عرضه مداوم و مطمئن با قيمت هاي 
معقول در حامل هاي انرژي باز مي گردد. کساني که از اين واژه استفاده مي کنند، به دنبال 
آن هستند که تهديدات ژئوپليتيکي، اقتصادي، تکنيکي، زيست محيطي و رواني ناظر 
بر بازارهاي انرژي را کم نمايند . اما مراد از به کار بردن اين واژه توسط سياستمداران 
ناظر بر اين موضوع است که اوالً دسترسي آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و 
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گاز جهاني وجود داشته باشد. ثانياً اين منابع به صورت منطقي داراي تنوع و گوناگوني 
از لحاظ منطقه جغرافيايي منابع و همچنين مسيرهاي انتقال باشند و ثالثاً جريان نفت 
و گاز عموماً از نقاطي تأمين گردند که احتمال ثبات و عدم تغيير در حکومت هاي آنان 
درازمدت و طوالني باشد. بنابراين مصرف کنندگان نفت و گاز، امنيت انرژي را از ديدگاه 
خود مطرح ميسازند و طبيعي است که توليدکنندگان نيز به دنبال تعريف خاص خود از 
اين مفهوم باشند . امنيت انرژي براي توليدکنندگان در آن است که به يک بازار مداوم 
و همراه رشد منطقي در آينده دسترسي داشته باشند، زيرا اکثر توليدکنندگان نفت 
از گروه اقتصادهاي تک محصولي هستند که به فروش نفت عميقاً وابستهاند و هرگونه 
احتمال کم شدن تقاضا و يا توجه کشورهاي توسعه يافته به انرژي هاي جايگزين و يا 
ترجيح آنان در تأمين نفت و گاز از کشورهاي غيراوپک به معناي ايجاد مانع در توسعه 

اجتماعي و رشد اقتصادي اين کشورهاست.
امنيت انرژي داراي دو بعد کوتاه مدت و بلند مدت مي باشد در بعد بلندمدت سرمايه گذاري 
کالن براي تامين انرژي همراه با توسعه اقتصادي و مالحظات زيست محيطي پايدار 
مطرح است و در نگاه کوتاه مدت توانايي سيستم انرژي بر واکنش سريع به تغييرات 
ناگهاني در برابر تعادل عرضه و تقاضا و مسائل بازار مطرح است. فقدان امنيت انرژي 

بدون شک آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي فراواني را به دنبال دارد.
امروزه و در عصر حاکميت گفتمان ژئواکونوميک در کشور ما که در هارتلند انرژي فسيلي 
جهـان قرار گرفته  و در جايگاه و قامت کشوري که صادرکننده و شريک بزرگ تجارت 
جهاني نفت است و نقش بسيار مهمي را در معادالت انرژي جهان ايفا کند؛ امنيت 
انرژي بدون ترديد اهميت بااليي دارد، خاصه اينکه کشور ما عمده توان اقتصادي خود 
را مرهون نفت و گاز است. از ديدگاه پدافند غير عامل امنيت انرژي در کشور ما ابعاد 
چندگانه دارد که يکي از مهمترين آنها کاهش مصرف سوخت است. صرفه جويي در 
مصرف انرژي بايد جزيي از راهبرد امنيتي ما در ارتباط با انرژي باشد. کشور ما با 158 
ميليارد بشکه ذخائر نفتي کشف شده نزديک به 10درصد از کل منابع کشف شده نفتي 
جهان را داراست اما متاسفانه مصرف انرژي در کشور ما بسيار باالست. ساالنه معادل 270 
ميليون تن نفت خام انرژي مصرف مي کنيم اين در حاليست که کشوري مانند ترکيه 
که تقريبا هم اندازه ايران جمعيت دارد، نصف ايران انرژي مصرف مي کند. در واقع ما 
تقريبا 1درصد جمعيت جهان را در اختيار داريم اما 2درصد انرژي جهان را مصرف مي 
کنيم و در زمينه مصرف انرژي در بين 10 کشور اول دنيا قرار داريم. مصرف سوخت 

در جهان هر 40 سال يکبار دو برابر مي شود اين درحاليست 
که در کشور ما دو برابر شدن مصرف سوخت تنها 10 سال 
طول مي کشد. موضوع ديگر تالش براي کسب سهم بيشتر در 
بازارهاي جهاني انرژي است. وابسته کردن شمار بيشتري از 
کشورهاي جهان به صادرات نفت ايران مي تواند امنيت ملي 
ما را نيز ارتقاء بخشد. ايفاي نقش راهبردي در بازاهاي جهاني 
هم بايد از طريق افزايش حجم توليد و فروش و هم از طريق 
اتخاذ تدابير براي ثبات يا افزايش قيمتها صورت گيرد. عالوه 
بر آن نوسازي اين صنعت و رشد و پيشرفت صنايع پشتيبان 
و رفع نيازهاي تکنولوژيکي و سرمايه آن نيز بايد در دستور 

کار متوليان قرار گيرد.
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- از ديدگاه پدافند غير عامل امنيت 
انرژي در کشور ما ابعاد چندگانه دارد 
که يکي از مهمترين آنها کاهش مصرف 
سوخت است

- ساالنه معادل 270 ميليون تن نفت 
خام انرژي مصرف مي کنيم اين در 
حاليست که کشوري مانند ترکيه که 
تقريبا هم اندازه ايران جمعيت دارد، 
نصف ايران انرژي مصرف مي کند
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- در شرايط جديد، دولت 
بايد ثبت سفارش کاالهاي 
غير ضروري را متوقف کرده 
و اجازه خروج ارز از کشور 
را ندهد
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اقتصاد در  دکتر حسين صمصامي سرپرست وزارت 
دولت نهم و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
در گفتگو با خبرنگار ماهنامه صيانت پايدار با اشاره به 
برنامه آمريکايي ها براي اعمال تحريم ها عليه اقتصاد 
ايران گفت: به نظر مي رسد پس از طي تحريم هاي 180 
روزه، تحريم نفتي ايران به شکل سخت گيرانه تري در 
دستور کار قرار گيرد که با توجه به وابستگي ارزي 
کشور به فروش نفت مي تواند تبعات قابل توجهي در 
اقتصادکشور بجا بگذارد. وي افزود : در سال 90 که 
تحريم هاي چنداليه اي عليه ايران اعمال شد، نظام بانکي 
تحريم شد و عمال با بستن سوئيفت کار نقل و انتقال 
پول به شدت دشوار شد و هدايت نقدينگي به سمت 
توليد مولد دچار چالش گرديد؛ با کاهش درآمدهاي 
ارزي و تنزل ارزش پول, دالر در سال 90 از 1100 
تومان به 4000 هزار تومان رسيد و باعث شد رشد 

اقتصادي منفي رقم بخورد. اين اقتصاددان خاطرنشان 
کرد: تحريم هاي چنداليه پس از خروج آمريکا از برجام 
که با نشانه گيري فروش نفت و نظام بانکي غلظت پيدا 
خواهد کرد از مهمترين تهديدهايي است که به نطر 
مي رسد طي ماه هاي آينده در انتظار اقتصاد کشورمان 
باشد. به گفته صمصامي با شروع کاهش ارزش پول 
مردم نگران سرمايه خود بوده و تالش مي کنند تا آن 
را مبدل به دارايي کنند، لذا بازار سکه، دالر، مسکن و 
حتي خودرو به شدت نابه سامان شده و نقدينگي به جاي 
توليد در بخش داللي و واسطه گري نقش ايفا مي کند. 
اين استاد دانشگاه در پاسخ به راهکارهاي ممکن براي 
عبور از اين بحران گفت : بخشي از تحريم ها مدتهاست 
اعمال شده و بخش ديگري که سياسي يا اقتصادي قوام 
يافته ممکن است در آينده به پيچيدگي هاي موجود 
راه حل هاي کوتاه  اين شرايط  از  براي عبور  بيافزايد، 
مدت، ميان مدت و بلند مدت وجود دارد که برخي از 
آنها مدون شده و هم اکنون در اختيار بدنه دولت قرار 
دارد. سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم با اشاره به 
راه حل هاي کوتاه مدت گفت: اجراي قانون 169 مکرر 
ماليات ها که دولت وقت آن را مصوب و ابالغ کرده بود 
و ناظر بر شفافيت پايه هاي مالياتي است مهمترين ابزار 
مالياتي چيزي  فرار  بودجه است؛  تامين  براي  دولت 
حدود 120 هزار ميليارد تومان گزارش شده است اين 

در حاليست که پيش بيني درآمد حاصل از فروش نفت نيز حدود 100 هزار ميليارد تومان برآورد شده ،لذا با 
شناسايي پايه هاي مالياتي مي توان انتظار داشت کسري بودجه دولت از اين محل تامين شود. وي در پاسخ به 
اين سوال که آيا سامانه شناسايي فرار مالياتي در کشور فراهم است يا خير؟ تاکيد کرد: تقريبا سامانه شناسايي 
درآمدي در کشور وجود دارد که بايد با مرتبط ساختن سامانه بانکي با سيستم مالياتي تکميل شود و در صورت 
راه اندازي اين سامانه نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان که در بازارهاي مالي نظير دالر، سکه و مسکن کاووش 
مي کنند مشمول ماليات شده و ضمن کنترل نقدينگي فرار مالياتي نيز کاهش مي يابد. صمصامي خاطر نشان 
کرد : قانون 169 مکررمالياتي در سال 94 ابالغ شده اما هيچگاه اجرايي نشده است. اين اقتصاددان همچنين 
با اشاره به راه حل هاي کوتاه مدت عبور اقتصاد کشور از تحريم ها گفت: جلوگيري از واردات بي رويه و سد خروج 
ارز از کشور اولويت تام اقتصاد کشور است؛ اکنون درکمال حيرت مي بينيم در سامانه ثبت سفارش که توسط 
دولت براي کنترل قيمت ارز ايجاد شده است ، 20 ميليارد دالر ثبت سفارش در سه ماه ثبت شده و اين رقم 
در حال صعود است ،به نظر مي رسد دولت بايد ثبت سفارش کاالهاي غير ضروري را متوقف کرده و اجازه خروج 
چنين حجمي از ارز از کشور را ندهد. صمصامي همچنين در ادامه راه حل هاي عبور از تحريم ها به اصالح نظام 
بانکي اشاره کرد و افزود: اصالح نظام بانکي مستلزم راه حل هاي سه مرحله اي کوتاه، ميان و بلند مدت است که 
قابليت اجرا داشته و با حذف ربا  به سفته بازي خاتمه دهد. وي تاکيد کرد: يک الگو براي حذف ربا از نظام بانکي 
طراحي  شده و از سال 85 با هدف حذف کامل ربا به عنوان اصلي ترين محور بانکداري اسالمي و بانکداري بدون 
ربا در دستور کار قرار  داده شده است که نخستين مرحله با آسيب شناسي و بررسي قانون عمليات بانکداري  
فعاليت بانک هاي تجاري، فراگير يا جامع دسته بندي شده و ميزان مشارکت آنها و ضريب موفقيتشان در 
فعاليت تخصصي ارزيابي شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به مطالعه 10 ساله اين مدل خاطر نشان کرد: 
در اين کتاب فعاليت هاي اصلي بانک ها نظير فعاليت هاي مربوط به قرض الحسنه، فروش اقساطي، فعاليت هاي 
مشارکتي و چگونگي ورود بانک ها به گونه اي که منجر به فعاليت اقتصادي سالمت و هدايت صحيح سرمايه 
بدون احتساب ربا باشد بررسي و راه حل هاي عملياتي آن نيز ارائه شده است. وي خاطرنشان کرد: راه حل هاي 
اصالح سيستم بانکي به صورت کتابي با قابليت اجرا وجود داشته و اکنون در اختيار دولت قرار دارد. سرپرست 
وزارت اقتصاد دولت نهم در بخش ديگري از اين گفت گو با اشاره به داستان  FATF گفت : اين معاهده بين 
المللي در واقع شفاف سازي سيستم مالي کشور براي غربي هاست، به گونه اي که همه نقاط ضعف و قوت مالي 
کشور براي غرب مشخص شده و ميزان و حجم نقل و انتقاالت نيز برجسته  مي شود. بطور مثال در اين معاهده 
مشخص مي شود کدام نهاد سازماني ايران با کدام نهاد کشور ثاني چقدر تبادالت مالي داشته است. صمصامي 
تاکيد کرد: شفاف سازي اين گردش هاي مالي تنها زمينه تحريم هاي جديد و بهانه جويي هاي تازه را ايجاد کرده 
و در نهايت کمک زيادي به اقتصاد کشور نخواهد کرد، نمونه کامل تر آن را در برجام ديديم از همه توانايي هايي 
که ايران از آنها چشم پوشي کرد نظير توانمندي هاي هسته اي، واردات چند هواپيما نصيب ايران شد يا چند قرار 
داد خارجي زمين مانده که در نهايت هيچ کمکي به اقتصادکشورمان نکرد، بنابراين FATF نيز عبارت است 
از وعده هاي برداشتن تحريم هاي بانکي که با روشن شدن فعاليت هاي مالي ايران به بهانه جوئي کشوري شايد 

دوباره آمريکا يا برخي متحدانش زير سوال رفته و به آساني لغو خواهد شد.
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در گفت گوي دکرت صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم با »صيانت پايدار« بررسي شد

راهکار هاي مقابله با ياغي گري اقتصادي ترامپ 
دولت مقابل فرار مالياتي 120 هزار ميليارد توماني بايستد



محمدحسين فروتن
مديرکل روابط عمومي سازمان پدافند غيرعامل کشور

رسانه ها از گذشته تاکنون پيام آور ايده ها، انديشه هاي نو، ارزش ها، هنجارها و رفتارها بوده اند .با فراگير و عامه پسند   
شدن رسانه هايي از قبيل تلويزيون؛ ماهواره، شبکه اجتماعي و اينترنت  رسانه ها به عنوان عضو بيگانه پذيرفته 
شده هر  خانواده درآمدند، عضو بيگانه اي که پنهان و آشکار  توسط بيگانگاني خارج از خانه مديريت شده  و هر 
آنچه سليقه و خواست آن هاست را براي اعضاي خانواده و اجتماع به نمايش مي گذارند. رسانه ها  به مخاطبان 
خود مي گويند به چه و چگونه بيانديشند و از اين طريق بدون هيچ مانعي  بر  افکار عمومي، ساليق فردي و 

اجتماعي و رفتارهاي فرد و جامعه تاثير مي گذارند.
رسانه ها پل ارتباطي و بلکه وسيله ي تسلط بر افکار، اراده و احساسات بشر دوران معاصر به شمار مي آيند . اين  
ويژگي رسانه ها سبب شده است در جهان امروز قدرت برتر ازآن کساني باشد که توان مديريت بهتر و کارآمدتري 

در توليد محتواي رسانه ها داشته باشند.
در سال هاي پيش از اين، وقتي منافع و تفکرات گروهي از انسان ها با گروهي ديگر مطابقت نمي کرد، در معمول ترين 
حالت، جنگي بين آن ها درمي گرفت. در اين ميان گروهي تسليم مي شد و گروه ديگر سال هايي چند تسلط خود 
را بر آن حفظ مي کرد. ولي در دنياي جديد که اين لشکرکشي ها محدود شده و حتي قدرت هاي نظامي، خود 
داعيه دار صلح جهاني هستند، ناخواسته مجبور به رعايت بعضي محدوديت ها در حمله  نظامي به کشورهاي ديگر 
شده اند. کشورهاي بزرگ بي آنکه به اعمال کوچک ترين فشار نظامي يا هزينه هاي اضافي نيازمند باشند، مي توانند 

با ابزار رسانه در افکار عمومي نفوذ نموده و از اين راه، به اهداف خود در خارج از مرزها دست يابند.
واقعيت آن است که فرماند هان جنگ رسانه اي، استراتژيست هاي عمليات رواني ، متخصصان تبليغاتي و کارگزاران 
رسانه اي بين المللي هستند و سربازان اين جنگ، نويسندگان، خبرنگاران، مفسران، تصويربرداران، توليدکنندگان 
خبري و مطبوعاتي، کارگردانان، تهيه کنندگان و عکاسان رسانه ها هستند که سالح و تجهيزاتشان، راديو، تلويزيون، 

اينترنت، ماهواره، خبرگزاري ها، دوربين ها، کاغذ و قلم و دستگاه هاي چاپ و نشر و... است. 
تاکتيک رسانه اي اغلب  به اين صورت است که ابتدا مجموعه مؤلفه هايي را در ارتباط با يک موضوع استخراج 
مي کنند؛ يعني در رابطه با موضوعي که مي خواهند القائي در مورد آن داشته باشند، چند مؤلفه را استخراج 
کرده و سعي مي کنند دست کم نيمي از اين مجموعه مؤلفه ها صادق باشد. آن گاه اين اطالعات صحيح را به عنوان 
پوشش و چتري به کار مي گيرند تا در دل آن، چند موضوع خالف واقع و نادرست را با تجزيه و تحليل هايي و 

به عنوان کاال و خدمات فکري و فرهنگي به کام مخاطب بريزند.
براساس اين تاکتيک با جذابيت ظاهري که براي مخاطبان ايجاد مي کنند، آن ها را در پي بردن به انگيزه ي اصلي، 
دچار مشکل کرده؛ هنگامي  که مخاطب مي بيند چند مورد از اين مؤلفه ها صحيح است، ديگر کل آن پديده و تحليل 
ارائه شده از آن را مي پذيرد. دشمنان از اين طريق مي توانند اهداف مورد نظر خود را به مخاطب تحميل کنند.

نگاهي واقع بينانه به شرايط سياسي اقتصادي و فرهنگي جوامع مختلف مويد اين امر است که چگونه استفاده 
موثر از رسانه ها توانسته است بر معادالت سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي موثر واقع شود. اکثر کارشناسان و 
تحليل گران بروز و يا تقويت وقايع مهم و حساسي چون انقالبات در کشورهاي عربي، توسعه و رشد تفکر داعش، 
نتايج   انتخابات امريکا و ناآرامي هاي دي ماه 96 ايران را نتيجه استفاده  مديريت شده و بهره برداري هدفمند 
از رسانه ها مي دانند. براين اساس اين اعتقاد که دشمنان داخلي و خارجي  جمهوري اسالمي در صدد استفاده 

از اين ابزار در جهت نيل به اهداف خود باشند از واقعيت هاي غير قابل انکار است.
مارک پالمر نويسنده  »گزارش ايران- آمريکا، رهيافت جديد »در استدالل خود، صراحتاً با ايده ي تهاجم نظامي 
عليه جمهوري اسالمي ايران مخالفت کرده و اعالم نموده ايران به لحاظ وسعت سرزميني، کميت جمعيت، 
کيفيت نيروي انساني، امکانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در منطقه ي خاورميانه 
و نظام بين الملل به قدرتي کم مانند تبديل شده که ديگر نمي توان با يورش نظامي و جنگ سخت آن را سرنگون 
کرد. تنها راه مبارزه با نظام جمهوري اسالمي، پيگيري مکانيسم هاي جنگ نرم و استفاده از تکنيک هاي عمليات 
رواني تبليغاتي با استفاده از3 تاکتيک دکترين »مهار«، »نبرد رسانه اي« و »ساماندهي و پشتيباني از نافرماني 

مدني« است. 
 در همين راستا دشمنان  به شيوه اي هوشمندانه با استفاده از توان و ظرفيت رسانه ها اعم از مطبوعات،خبرگزاري ها، 
راديو، تلويزيون، ماهواره و اينترنت به ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، اعتقادي و همچنين پيوستگي هاي ملي و 

وفاداري به نظام سياسي کشور حمله کرده تا اين بنيان ها، سست و متزلزل شده و در نهايت فرو ريزند.
پروژه  ناتوي فرهنگي که رهبرمعظم انقالب آن را مورد تأکيد و توجه قرار دادند، مشتمل بر خط تهاجمي 

دشمن و تالش معاندان نظام براي ورود از عرصه هاي 
فرهنگي، هنري و رسانه اي است تا به سياه نمايي عليه 

ايران بپردازند.
 رويکرد اصلي ناتوي فرهنگي، جنگ نرم و هدف اصلي 
آن فروپاشي پيوندهاي هم گرايانه ملتي است که حدود 
با تمام فشارها و کاستي ها، صبر و مدارا  چهار دهه 
پيشه کرده و راه پيشرفت و مقاومت در برابر زورگويي 

و انحصارطلبي دشمنان را برگزيده است. 

آمريکا و جريان صهيونيسم بين الملل براي عملياتي 
ناتوي فرهنگي عليه جمهوري  ساختن جنگ نرم و 
اسالمي ايران، طي سال هاي گذشته راهکارهاي مختلفي 
آزمايش کرده اند. سرمايه گذاري در رسانه هاي ديداري و 
شنيداري، آژانس هاي تبليغاتي و خبري ،کمپاني هاي 
فيلم سازي براي ارايه ي تصويري سياه و خطرناک از 
جمهوري اسالمي ايران براي افکار عمومي جهان گوشه اي 

از اين اقدامات به شمار مي آيد. 
رسانه هاي خارجي و رسانه هاي داخلي مخالف نظام  با  
کمک هاي مالي و مديريتي  خارجي   به علت برخي 
برتري ها از جمله، جذابيت هاي ظاهري، تکنولوژي نابرابر، 
مالحظات فرهنگي، مديريت علمي و دقيق ، شيوه تبليغ 
و... در اکثر موارد  در نبرد بر سر جلب افکار عمومي 
با رسانه هاي داخلي همسو با حاکميت  پيروز بوده اند 
و همين برتري ها بوده که توانسته افکار عمومي را در 
شرايط حساس و بحراني تا حدي، همسو و در گير با 
خود نگه دارد. تاجايي که حتي برخي از مردم براي 
بررسي و بازبيني تحليلي مشکالت کشور خود نيز به 
رسانه هاي بيگانه مراجعه مي کنند. در اين شرايط است  
که دشمنان مي تواند با کنترل و جهت دهي به افکار 
عمومي  حرکت و مهره چيني خود را براي تحت فشار 

گذاشتن حاکميت انجام دهند.
 مي توان گفت پازل رسانه اي دشمن براي تحت فشار 
قراردادن ايران اسالمي طراحي شده و راهکار خنثي سازي 
و بي اثر کردن تالش هاي دشمنان، بهره گيري هوشمندانه 
و علمي از رسانه هاي موجود براي  ايجاد فضاي هم نوايي 
و هم گرايي بين نيروهاي درون نظام و عمل به مقتضيات 
اتحاد ملي به عنوان رهيافت راهبردي نظام اسالمي است. 
افشاي اهداف نهان  و نيز برمال نمودن توطئه هاي غرب 
در خاورميانه و جهان اسالم در زمره  راهکارهايي هستند 
که مي توانند در ناکامي نقشه هاي دشمنان  در ايجاد 

جنگ نرم عليه ايران تأثيرگذار باشند.

مروري بر راهبردهاي 
جنگ رسانه اي دشمن
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در گفت وگوي دکرت علي رضا چابکرو استاد دانشگاه با »صيانت پايدار«  بررسي شد

دوئل شبکه هاي اجتماعي 
بومي و تلگرام 

ک چين آماده ايم؟! براي رويارويي با انقالب بال
»پدافند غيرعامل در حوزه سايبر و در جهاني که آن را دنياي مجازي مي ناميم؛ 
موضوعي است که غفلت از آن مي تواند تبعات غيرقابل جبراني به همراه داشته 
باشد.« دکتر علي رضا چابک رو، محقق سايبري و استاد دانشگاه با بيان مطلب 
فوق، از اهميت پدافند سايبري و لزوم وحدت رويه حاکميت در اين حوزه سخن 
گفت. چابک رو با تاکيد بر اهميت پدافند سايبري؛ در تعريف اين مفهوم، گفت: 
پدافند سايبري جز پدافندهاي غيرعامل محسوب شده و تعريف آکادميک آن 
؛ مقابله با سوء رفتارها و حمله هايي است که در محيط سايبري واقع مي شود. 
وي در عين حال که بر بومي سازي شبکه هاي داخلي تاکيد داشت، از ضرورت 
تعامل با جامعه جهاني در فضاي سايبر سخن گفت و افزود: بومي سازي ضرورت 
دارد اما فقط نمي توانيم به بومي سازي تکيه کنيم، وقتي شما شبکه مي سازيد در 
واقع جزيي از جامعه جهاني مي شويد. دراين شرايط، همه امکانات و خدماتي که 
ارائه مي شود، در مقام مقايسه قرار مي گيرد. به عنوان مثال، شبکه هاي داخلي 
با وي چت، تلگرام و ... قياس مي شوند . طبيعي است که مخاطبان به امکانات و 

دسترسي هاي گسترده ، ميل بيشتري دارند.
بنابراين ،تنها نمي توانيم روي بومي سازي شبکه هاي اجتماعي 

تکيه کنيم بلکه با برنامه ريزي هاي دقيق و بلند مدت بايد 
نگاهي هم به مقابله با چگونگي هدايت شبکه هاي جهاني 

داشته باشيم. 
اين محقق فضاي سايبر، ديدگاهي که معتقد است 
»شبکه هاي اجتماعي داخلي در رفع نياز مخاطبان 

ناتوان است« را مقبول ندانست و اظهار داشت: 
اين گونه نيست که شبکه هاي داخلي ناتوان باشند؛ بايد به 

آنها فرصت و امکانات داد. يادمان باشد؛تلگرام و بسياري ديگر از شبکه هاي 
اجتماعي، در آغاز فعاليت شان، باگ هاي زيادي داشتند ولي به موازات افزايش 
مخاطبان خود، در طول زمان اين مشکالت را برطرف کردند. تلگرام امسال، 
با نسخه 5 سال گذشته خود، تفاوت معناداري پيدا کرده است. وي در ادامه 
از وجود چندصدايي در سطح حاکميت و عدم وحدت رويه بين مسئوالن در 
مقابله با شبکه هاي اجتماعي خارجي و به طور کلي؛ فضاي سايبر، انتقاد کرد 
و گفت: متاسفانه ما وحدت رويه اي درتعيين سياست ها نداريم. به عنوان مثال، 
در ارتباط با فيلتر کردن شبکه تلگرام بخشي از حاکميت موافق و بخشي ديگر 
مخالف فيلترينگ بوده و هستند.بخشي که معترض بودند، هنوز در اين فضا 
فعاليت دارند و بخش ديگر، سعي در خروج از آن دارند. وجود اين تضاد باعث 

شکنندگي در وحدت رويه ما نسبت به شبکه هاي معلوم الحال مي شود. 
چابک رو در ادامه از لزوم ارائه تسهيالت و توجه به اين دنياي موازي با جهان 
واقعي سخن گفت و افزود: دولت بايد سياست هاي درآمدزايي در اين بخش را 
با اعطاي تسهيالت، تقويت کند. در واقع بايد بپذيرند که جهان آينده، جهان 
اطالعات است لذا بايد مشّوق هايي براي ورود افراد به اين عرصه فراهم شود تا 

عالوه بر استفاده از فوايد آن، تهديدهاي موجود هم به حداقل برسد.
اين استاد دانشگاه از برخي تهديدهاي موجود در حوزه سايبر سخن گفت و 
از عواقب انفعال مسئولين نسبت به اين موضوع پيچيده، حّساس و تاثيرگذار 
خبر داد. چابک رو اظهارداشت: اگر چه شبکه هاي داخلي هنوزجاي کار دارند 
اما نکته اي مهم تر و به مراتب تاثيرگذارتر پيش روي ماست؛ ما وارد دنياي 
 Block( بسيار پيچيده تري با ابعاد مختلفي شده ايم؛ مقوله اي به نام بالک چين
chain( و ارزهاي مجازي که دولت ها هيچ تسلطي روي آنها ندارند. متاسفانه 
يک جريان زيرزميني به سرعت در حال وقوع است، لذا اعمال سياست هايي در 

راستاي ايجاد پدافند غير عامل در اين عرصه بسيار ضروري است .
وي در توضيح بيشتر مطلب فوق ،اظهارداشت:  بالک چين، ساختاري است که 
از قواعد جاري سايبري تبعيت نمي کند؛ بلکه در فضايي جديد و تاريک، با گذر 
از سيستم هاي نظارتي، واسطه ها را حذف و زمينه ارتباط فرد به فرد را فراهم 
مي کند. در اين فضا هر تجارتي شکل مي گيرد؛ از خريد و فروش اسلحه و قاچاق 
انسان گرفته تا مواد مخدر و... .تمام اين معامالت با ارزهاي مجازي همچون 
»بيت کوين« - که در همان فضا قابليت تبديل به ارزهاي رايج را دارند- انجام 
مي شوند. بدين ترتيب دولت ها از شناسايي خريدار، فروشنده، نوع معامله و مبالغ 
جابه جا شده هيچ اطالعي نخواهند داشت. در اين شرايط، نهادهاي نطارتي و 
سيستم هاي دولتي نظير گمرک، ماليات و ... هم هيچ نقشي ايفا نمي کنند. اين 
تجارت زيرزميني مي تواند ميلياردها دالر را بدون اطالع حاکميت از کشور خارج 
کند. عواقب و تبعات آن ناگفته، پيداست. از سوي ديگر،اثرات مخربي که در 
بخش هاي اجتماعي بر جاي مي گذارد همچون اختالالت رواني، بحران هويت، 
تغيير نگرش در حوزه هاي مختلف خانوادگي و ... نيز از جمله آسيب هايي است 
که ضرورت تعريف پدافند غيرعامل در اين حوزه را افزون مي کند.  چابک رو 
تصريح کرد: يکي از داليل فيلترکردن تلگرام، خطر بسيار بزرگ به وجود 
آوردن ارز مجازي به نام »گرام« بود که متاسفانه اتفاق افتاد. با 
اين همه هنوز مسئولين و دست اندکاران ما متوجه اين خطر 
بزرگ نشده اند. برخي کشورها با قبول اين واقعيت، درصدد 
ارائه راهکارهايي برآمده اند؛ به عنوان مثال در آمريکا، 
باجه هاي خودپردازي ايجاد شده که فرد مي تواند ُکد 
ارز ديجيتالي خود را وارد کرده و دالر دريافت کند. اين 
کار، روند نظارت پذيري را براي دولت هموار مي کند. اما 
چنانچه در مقابل پذيرش اين موضوع دچار ترديد باشيم، 

بايد در آينده تاوان بزرگي براي آن بپردازيم.
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دکتر حميدرضا حسيني دانا
مدير گروه  ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي دماوند

بومي سازي شبکه هاي اجتماعي موضوعي بسيار مهم است که به هيچ 
وجه در تناقض با وجه جهاني آن نيست بلکه تالشي است براي ايجاد 
موازنه و تعادل در جهاني شدن شبکه هاي اجتماعي. انحصار در ساخت 
آنها  از  متعدد  و سوء استفاده هاي  اجتماعي  و سازماندهي شبکه هاي 
باعث شده است کشورهاي مختلف براي راه اندازي شبکه هاي اجتماعي 

بومي اقدام کنند.
 مثال جالب توجه در اين زمينه کشور چين است. شبکه ها و رسانه هايي 
مانند فيس بوک، توئيتر، يوتيوب يا ديگر رسانه هاي اجتماعي غربي در 
چين جايگاهي ندارند و هر فرد يا شرکتي که بخواهد در چين به کسب 

از جمله  اين نرم افزارها  آنها نسخه داخلي  و کار بپردازد مي داند که 
وي چت، سيناوبيو)توئيتر چيني(، کيو کيو )متداولترين و محبوبترين 
پيام رسان( تودو يوکو)يوتيوب چيني( بايدوتيبا، دوبان، ژيهو، ميتوان، 
مومو مي باشند. چيني ها از برنامه WeChat براي رزرو رستوران، رزرو 
پرواز، سرمايه گذاري، خريد، پرداخت صورتحساب، تاکسي ها، انتقال 
پول و ... استفاده مي کنند. در روسيه نيز وضع همين گونه است. در سال 
2017 در اين کشور 47درصد مردم حساب کاربري فعال در شبکه هاي 
اجتماعي داشته اند  که بعد از يوتيوب، پرنفوذترين و محبوب ترين شبکه 
اجتماعي وي کي )VKontakte( است. اين شبکه اجتماعي در بين 
مردم روسيه، اوکراين، قزاقستان، مولداوي، بالروس بسيار محبوب است 
و در سال 2006 ميالدي در روسيه بنيان گذاري شده است. در رتبه 
بعدي پرکاربرترين شبکه هاي اجتماعي در روسيه باز هم يک پيام رسان 
روسي بنام odnoklassniki باالتر از فيسبوک و اسکايپ و گوگل 
پالس قرار دارد. در بسياري از کشورهاي اروپايي و بخصوص اروپاي 
شرقي نيز وضع به همين منوال است و ترجيح آنها استفاده از شبکه هاي 
اجتماعي داخلي است. آنها بازار ارزشمند داده ها و اطالعات خود را بدون 
بها در اختيار شبکه هاي اجتماعي بيگانه قرار نمي دهند چرا که به خوبي 
هم از وضعيت اقتصاد اطالعات آگاهي دارند و هم فنون جنگ نرم و 
دستبرد به اطالعات را مي شناسند. اين الگو مي تواند و مي بايست در 
کشور ما نيز به گونه اي فرهنگ سازي و نهادينه شود. اکنون يک باور 
غلط وجود دارد که فيلتر کردن يک پيام رسان خارجي با جريان آزاد 
اطالعات منافات دارد و به نوعي محدود کردن مردم است اما حقيقت 
اينست که اکثر کشورها اين مسير را آگاهانه و عامدانه طي کرده اند و 
ما نيز مي توانيم با اعتماد به شبکه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي داخلي 
هم از مزاياي اقتصادي آن بهره مند شويم و هم در کارزار فضاي مجازي 

بدون سالح و سپر نباشيم.

يادداشت وارده

 تجربه چين و روسيه
در تقويت شبکه هاي اجتماعي بومي
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»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

 امنيت درفيلترشکن؛
واقعيت ها و ناگفته ها

مهناز رضايي
پژوهشگر فضاي مجازي

ما در عصر شتابناک، عجول و دائم در تحول ديجيتال به سر مي بريم. هم اکنون 4,021 
ميليارد نفر از مردم جهان از اينترنت استفاده مي کنند و اين روند با  نرخ رشد 7 درصد 
در تداوم است. در سال 2018 تعداد کاربران رسانه هاي اجتماعي با نرخ رشد 13درصد 
به 3,196 ميليارد نفر رسيده است. کاربران گوشي هاي تلفن همراه با نرخ رشد ساالنه 
4 درصد از مرز 5 ميليارد نفر عبور کرده اند.نفوذ تلفن همراه در جهان به 68 درصد 
رسيده است و فراتر ميزان شهرنشيني در جهان است. شمال، غرب و جنوب اروپا و 
آمريکاي شمالي باالترين ميزان نفوذ اينترنت را دارند به طوري که 74 تا 94 درصد 
جمعيت مناطق مذکور کاربر اينترنت هستند. کشورهاي بسياري در حال تکاپو هستند 

تا از اين قافله عقب نمانند.
 به عنوان نمونه بيشترين ميزان رشد استفاده از رسانه هاي اجتماعي در سال 2017 
پايه و  اينترنت ستون فقرات دنياي ديجيتال،  بوده است.  به کشور عربستان  مربوط 
اساس بسياري از فعاليت هاي اقتصادي و پيشران قدرتمند نوآوري رشد اقتصادي و 
رفاه اجتماعي به شمار مي رود و رسانه هاي اجتماعي تجلي واقعي نفوذ اينترنت هستند. 
شبکه فيس بوک با بيش از 2 ميليارد نفر کاربر متداول ترين شبکه اجتماعي با باالترين 
ميزان رشد است. در رده هاي بعدي رسانه هاي اجتماعي يوتيوب، واتس آپ، فيس بوک 
اسکايپ،  توئيتر،  وبيو،  سينا  کيوزون،  تامبلر،  اينستاگرام،  کيوکيو،  وي چت،  مسنجر، 
لينکدين، وايبر، اسنپ چت، الين و پينترست قرار دارند. آنچه که مشخص است اينست که 
اينترنت و مشخصا رسانه هاي اجتماعي علي رغم فرصت هاي بي نظيري که ايجاد مي کنند 
تهديدهاي فزاينده اي نيز به همراه خود دارند. واقعيت اينست که در عصر داروينسيم 
ديجيتال، کمپاني هاي بزرگ مسئله و راه حل را به شکل عجيبي به صورت همزمان ارائه 
مي کنند. گاه و بي گاه اطالعات کاربران در معرض دستبرد و تاراج قرار مي گيرد. کشورها 
به اطالعات همديگر هجوم مي برند و يک جنگ بي قاعده در 

اين حوزه در جريان است. 
طبق گزارش بلومبرگ در سال 2014 بيش از چند ميليارد 
پرونده شخصي در اينترنت مورد دستبرد قرار گرفته است که 
که  اينست  شود.واقعيت  مي  محسوب  زمينه  اين  در  رکورد  يک 
به  را  شبکه ها  اين  معماري  متاسفانه  اجتماعي،  شبکه هاي  طراحان 
گونه اي سازماندهي مي کنند که امکان دسترسي به اطالعات کاربران براي 
مقاصد گوناگون ميسر است چرا که قسمت زيادي از سود خود را از محل 
فروش داده ها و اطالعات کسب مي کنند. بعد از آنکه ناامني در فضاي ديجيتال 
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- طراحان شبکه هاي اجتماعي، 
متاسفانه معماري اين شبکه ها را 

به گونه اي سازماندهي مي کنند که 
امکان دسترسي به اطالعات کاربران 

براي مقاصد گوناگون ميسر است
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نمود پيدا کرد آنگاه پروکسي ها و فيلترشکن ها و ساير ابزارهاي 
امنيتي را طراحي کرده و به فروش مي رسانند.

 طبق تخمين موسسه گارتنر؛ هزينه امنيت داده ها واطالعات در 
سال 2017  86,4 ميليارد دالر بوده است که در سال 2018 
اين مبلغ به 93 ميليارد دالر خواهد رسيد. در واقع از طريق 
ايجاد ناامني در فضاي مجازي استارت احداث يک بازار نزديک 
به 100 ميليارد دالري را مي زنند. استفاده از vpn ها نيز مسائل 
و مشکالت خود را دارد. زماني که ما به vpn وصل مي شويم 
ارائه دهنده آن در واقع نقش ارائه دهنده سرويس اينترنتي به ما 
را دارد و به تمامي اطالعات ما دسترسي پيدا مي کند. به همين 
دليل است که امروزه بسياري از کشورها دسترسي به vpn را 
محدود مي کنند. به عنوان نمونه در سال گذشته چين از  شرکت 
اپل درخواست کرد که vpn را از دسترس چيني ها خارج کند. 
اينترنت اساساً براي باز بودن و دسترس پذيري ساخته شده و 
ماهيتي باز دارد اما اصطالح اينترنت باز براي افراد مختلف در 
نيز  اينترنت  آزادي  دارد.  متفاوتي  معناي  مختلف  مکان هاي 
را عوامل فني  آزادي آن  ابعاد  بدون ترديد حدو مرزي دارد. 
اجتماعي اقتصادي سياسي و محيط قانوني تعيين مي کند. در 
واقع مي توان گفت دو نيروي متضاد در دنياي اينترنت وجود 
دارد که يکي جهاني سازي و باز بودن است و ديگري محلي گرايي 
کنترل و تقسيم شدن دامنه ديجيتالي است. سوال اساسي براي 
سياست گذاران آن است که چگونه مي توان بين اين دو بعد تعادل 
برقرار کرد. در مورد شبکه هاي اجتماعي نيز اين موضوع صادق 
است. شبکه هاي اجتماعي نيز نمي توانند مطلقا باز يا بسته باشند.  
کاربران به طور مستمر اطالعات شخصي خود را در شبکه هاي 
اجتماعي آنالين بارگذاري مي کنند و اين اطالعات ذي قيمت 
توسط مالکان آن شبکه ها ذخيره مي شوند. بسياري از کاربران 
شبکه هاي اجتماعي تصوير، مشخصات واقعي، شماره تلفن و 
آدرس خود را در اين شبکه ها ذخيره مي کنند که اين اطالعات 

بستر مناسبي براي وقوع هرگونه جرم سايبري است.

- طبق تخمين موسسه گارتنر؛ هزينه 
امنيت داده ها واطالعات در سال 2017  
86.4 ميليارد دالر بوده است که در سال 
2018 اين مبلغ به 93 ميليارد دالر خواهد 

رسيد

 قانون جديد
اتحاديه اروپا براي صيانت از 

BIG DATA
مقررات حفاظت از اطالعات عمومي )GDPR( از روز جمعه 25 ماه مي در 
اتحاديه اروپايي به اجرا در آمده است اگر چه اين پايان نگراني هاي مربوط به 
مديريت اطالعات شخصي نيست. جايگاه شرکت هاي بزرگ و کوچک همچنان 
در رژيم امنيتي جديد روشن نيست، اين در حالي است که يک گروه مدني 
در حال راه اندازي يک کمپين براي نشان دادن اقدامات شرکت هايي است 
که اکوسيستم اطالعات پنهان دارند و بدون مجوز از داده هاي فردي؛ استفاده 
مي کنند.بر اساس اين قانون شرکت هايي که از داده هاي شخصي براي اهدافي 
استفاده مي کنند که توسط شهروندان صريحا مجاز نيست، جريمه مي شوند. 
شرکت هاي چند مليتي با جريمه نقدي به مبلغ 20 ميليون يورو يا 4 درصد 
از حجم معامالت جهاني خود، روبه رو مي گردند. اين موضوع عمال فراتر از 

»حقوق مصرف کنندگان« است و به حقوق شهروندي منجر مي شود.
GDPR  در واقع رژيم جديد تنظيم کننده است که تضمين مي کند اطالعات 
جمع آوري شده توسط شرکت ها از شهروندان نمي تواند بدون مجوز مربوطه مورد 
بهره برداري و يا فروش قرار گيرد و اگر توافقي هم در اين زمينه بين شرکت ها  و 
کاربران صورت مي گيرد اين توافق بايد صريح باشد.شرکت ها مي بايست مشتريان 
و کاربران بالقوه خود را آگاه سازند که چگونه اطالعات آنها مورد کاربرد قرار 
مي گيرد و اساسا چه نوع اطالعاتي از آنها توسط شرکت نگهداري مي شود.
مطابق الزام GDPR گروه محافظت مدني Privacy Internationalدرحال 

راه اندازي يک کمپين براي آشکارسازي آن است که خدمات کدام شرکت ها، 
از بيگ ديتاهاي کاربران بدون مجوز آنها استفاده مي کند.

چه کسي دسترسي به اطالعاتي دارد که نظارت بر آنها براي ساير افراد غيرممکن 
است؟! به ويژه آنکه شرکت هايي هستند که تالش مي کنند اين اطالعات را 
جمع آوري کنند، براي مثال اطالعاتي که بر روي فيس بوک  منتشر مي شود.
از روزي که GDPR به اجرا درآمده است، PI يک کمپين را براي بررسي 
و نظارت بر اکوسيستم هاي اطالعات پنهان که شامل هزاران شرکت داده اي 
غير مصرف کننده مانند Acxiom، Criteo، Quantcast است، راه اندازي 
کرده است. چنين شرکت هايي اطالعات شخصي کاربران را به برخي احزاب 
عالقه مند مي فروشند.چنين شرکتهايي معموال نبايد از داده هاي فردي براي 
اهدافي استفاده کنند که به صراحت توسط صاحب داده ها مجاز نيست و يا 
حتي در مورد آن اطالعي ندارد.در غير اين صورت شرکت هايي که به شما 
خدمات ارائه مي کنند مي توانند به اطالعات شخصي نفوذ کنند، از خريد تعداد 

شيريني تان تا اينکه فرزندانتان به کدام مدرسه مي روند.
در بيانيه PI  تاکيد شده است که رژيم GDRP بايد موجب تقويت »افراد، 
جامعه مدني و روزنامه نگاران براي مبارزه با سوءاستفاده از داده ها« شود.البته 
اين موضوع مربوط به داده هايي نيست که ما به صورت آگاهانه براي اهداف 
خاص افشا مي کنيم، بلکه داده هايي مانند محتواي شبکه هاي اجتماعي را 
در بر مي گيرد.براي مثال بانک ها در برخي از کشورها مي توانند پروفايل هاي 
شبکه اي را خريداري کنند که آنها را براي تشکيل پروفايل هاي اعتباري رتبه 

بندي کمک مي کند.
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پاسداري از سالمت و زندگي مردم 
يکديگر حمله  به  زنده  موجودات  و  ويروس ها  اقسام  انواع  با  دوم کشورها  در جنگ جهاني 
مي کردند تا به دولت ها براي تسليم شدن فشار بياورند.در دوران دفاع مقدس نيز نمونه هايي 
از حمالت بيولوژيک به واحدهاي صف را داشتيم، با اين حمله يک گردان يا تيپ در منطقه کال 

دچار بيماري مي شدند و مجبور به تخليه گردان يا تيپ مي شديم.
در جنگ جهاني دوم نيز با اهداف بيولوژيک کشتار جمعي صورت مي گرفت که بسيار دردناک 
بود، که البته در حوزه غافلگيري اين موضوع کمتر شده که اميدواريم ديگر اتفاق نيفتد.اهداف 
جنگ زيستي در زمان صلح نيز اکنون اتفاق مي افتد که محور آن آسيب هاي اقتصادي است و 
مي تواند حمالت به حوزه زيستي کشور مقابل باشد که دليل آن را مي توان در آزمايشگاه ها بررسي 
کرد. يکي از نمونه هاي حمله زيستي  حمله به زيتون رودبار بود. اين حمله 5 سال محصول ما را 
به صفر رساند، حمله به ماهي هاي سردابي که بخش زيادي از صنعت گوشت سفيد را با مشکل 
مواجه کرد، حمله به مرغ تخم گذار دو بار شکل گرفت که يک بار در سال جاري و يکبار در ۴ 
سال گذشته در محدوده  قزوين و استان مرکزي بود که ما مجبور به واردات تخم مرغ شديم 

و خسارت وارد کرد.
اما اهداف اقتصادي و  در بعد جهاني نيز حمله سارس به کشور چين حمله بيولوژيکي بوده 
زير سوال  و  ايجاد وحشت  براي  و  بوده  متفاوت  قبلي  با سارس  که  تروريستي داشت 
بردن توان مقابله کشور چين صورت گرفت. اگر سيستم هاي جامع مانيتورينگ وجود 
نمي توان تشخيص داد که کدام حمالت واقعي و کدام کاذب است.  باشد  نداشته 
تهديدات زيستي سطح بهداشت جهاني را نيز تهديد مي کنند.با نگاهي ديگر 
منشاء تهديدات را مي توان دولت هاي متخاصم، کارترهاي دارويي، تروريست هاي 

زيستي، اپيدمي هاي طبيعي و برخي گروه هاي غربي برشمرد.
ممکن است براي ما اتفاق بيافتد  حمله به يکي از سناريوهايي که 
در بستر تهديدات زيستي دانست. نمونه هاي زيرساخت هاي اقتصادي 
و نباتات در ۴ يا 5 سال گذشته داشتيم اين موضوع در حوزه دام 

و اينکه بگوييم اين موضوع اساسا کار 
دشمن است به موضوع تشخيص ما در 

اين حوزه مربوط مي شود. سيستم تشخيص 
يک مجموعه کاملي بايد باشد که ما تمام اين 
مجموعه ها را در کنار هم نداريم، اول نيازمند 
شبکه آزمايشگاه در ۴ سطح هستيم که بدون 
نقص تشکيل شود و بتوانيم آن را دقيقا کنترل 
کنيم و براي اين کار مراکز CBC وجود دارد، 
که جزو اولويت هاي کشور بايد راه اندازي شود 
و ديگري مرکز کنترل و مراقبت از بيماري ها 
است که بايد کامال الکترونيک شکل بگيرد و 
تاکنون به درستي شکل نگرفته گرچه تالش هايي 
در زمينه انجام شده است. برخي کشورها يک 
مرحله باالتر از اين مرکز را نيز راه اندازي کردند 
DCDC که مرکز کنترل و دفاع از بيماري ها را 
شکل مي دهد و در واقع کنترل عوامل زيستي 
اقليمي، بيماري ها، شاخص ها و عوامل آن را در 
برمي گيرد و مي تواند در سطح ملي به موقع 

تشخيص دهد.
در مورد اقدامات تروريستي زيستي عليه انسان 
نيز بايد گفت اين موضوع با پيشرفت هاي زيادي 
مواجه بوده و مي تواند مشخصا به اهداف خود 
آسيب برساند، در اين زمينه در 2 سال گذشته 
دوبار اعضاي شوراي عالي دفاع سوريه مورد 
حمله تروريستي زيستي قرار گرفته که بخشي 
با کمک پزشکي جمهوري اسالمي رفع شده و 
تعدادي نيز از دست رفتند و در حقيقت در 
به عنوان  هنوز  زيستي  تروريسم  حال حاضر 
هدفي براي زدن مسئوالن و رهبران قرار دارد، 
همچنان مرگ چاوز، عرفات و برخي رهبران 
دنيا زير عالمت سوال است که چگونه رخ داده 
است و سيستم هاي کنترلي هنوز نتوانسته اند 

آن  را تشخيص دهند.
* چکيده اي از سخنراني سردار جاللي در همايش 
هيات هاي انديشه ورز مرکز بسيج جامعه پزشکي 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
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کارشناسان بر اين باورند ميزان تخريب و آسيب جنگ و بالياي طبيعي به مراتب کمتر از 
تهديدات انسان سازي است که مي تواند بدون خونريزي، بزرگترين سرمايه هاي يک کشور؛ 
يعني منابع انساني را به نابودي بکشاند. از اين رو توجه به پدافند زيستي به عنوان يک 
راهبرد اساسي در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. همايون هاشمي ،عضو کميسيون 
بهداشت و درمان مجلس دهم اما معتقد است مسئولين ما هنوز به فهم مشترک و صحيحي 
از پدافند غيرعامل نرسيده اند و نيروهايي براي اين منظور تربيت نشده اند.متن کامل 

گفتگوي ما با اين نماينده مجلس شوراي اسالمي را در زير مي خوانيد:
نماينده مردم مياندوآب، شاهين دژ و تکاب ابتدا به تعريف کوتاه اما دقيقي از پدافند 
بايد تهديدات زيستي که توسط دشمنان عليه مردم  ابتدا  زيستي پرداخت و گفت: 
يک کشور اعمال مي شود را تعريف و شناسايي کرد. هرگونه آلودگي از نوع ويروسي يا 
ميکروبي که به وسيله غذا، دارو، بذرها و دانه هاي کشارزي مورد استفاده انسان، دام و 
طيور و به طور کلي هر نوع نيازمندي  طبيعي ديگري که توسط دشمنان – مستقيم يا 
غيرمستقيم - به کشور وارد شود، يک تهديد زيستي محسوب مي شود و مجموعه اقداماتي 
که دولت ها در راستاي کاهش آسيب پذيري مردم انجام مي دهند، پدافند غيرعامل در 

بخش زيستي خوانده مي شود.
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم با بيان اين که » نياز به برنامه هاي جامعي 
داريم« تصريح کرد: واقعيت اين است که ما به مراقبتي بيش از حال حاضر نيازمنديم. 
اين موضوع تنها منحصر به کشور ما هم نمي شود بلکه يکي از چالش هاي بزرگ همه 
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اهميت پاسداري تيزبينانه از 
مرز هاي زيستي کشور 

نقش مافياي اقتصادي در واردات بي رويه دارو بدون نظارت!
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کشورها، تهديدات انسان ساز زيستي است؛ چرا که دشمنان 
هر ملتي از اين راه، جمعيت را مورد هدف قرار داده و در 
نتيجه هزينه هاي کشورها را افزايش مي دهند.دشمنان 
انتشار  با استفاده از بيوتروريسم يعني  در اين مقوله 

عوامل بيماري هاي انساني، دامي و آفات نباتي دست به 
تهديد مي زنند وگاه سال ها زمان مي برد تا نتيجه ورود 
يک بذرآلوده يا ماده غذايي ناسالم، اثرات خود را روي 

يک نسل و متعافب آن، نسل هاي بعدي نشان دهد.
با گذر زمان، تنوع و پيچيدگي تهديدها نيز افزايش 

يافته و بر همين اساس، معتقدم امروز کشورما نيازمند 
برنامه اي مدون، جامع و دقيق است.  

به گفته هاشمي، موضوع غذاي سالم، هواي پاک 
و محيط زيست مطلوب يکي از شاخص هاي 
زندگي سالم در همه دنياست و به عنوان يک 
اولويت در دستور کار دولت ها قرار دارد.  وي 

متاسفانه هم کنون در بحث گفت: اين موضوع در کشور ما هم بايد اولويت دولت باشد. 
واردات به خصوص مواد غذايي و دارويي نگراني اي جدي وجود دارد در حالي که بايد 
در اولويت هاي کنترلي نظام جاي بگيرد. اين مباحث از مهم ترين سرفصل هاي پدافند 

غيرعامل است.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم به دغدغه کشورهاي پيشرفته و 

به خدمت گرفتن همه امکانات براي رفع نگراني هاي حاصل از تهديدات 
انساني اشاره کرد و گفت: حساسيت اين موضوع چنان است که 

کشورهاي پيشرفته، آزمايشگاه هاي ويژه با فاکتورهاي خاصي 
راه اندازي کرده و به صورت ريزانگاري و دقيق، موضوع »فيدينگ 

» يعني غذاي مردم را مورد مداقه قرار مي دهند.
توجه به تغييرات آب و هوايي و محيط زيست و منابع طبيعي 
نيز در همين مقوله گنجانده مي شود زيرا مي تواند به عنوان يکي 

از سيبل هاي دشمن در حوزه آسيب رساني به شمار رود. 
وي با ذکر يک مورد به کنترل هاي خاص اعمال شده در راستاي 

اجرايي کردن سياست هاي پدافند غيرعامل در ديگر کشورها اشاره 
کرد و گفت: در بسياري از کشورها مواد غذايي همراه مسافر، اجازه ورود 

ندارند. در اين مورد 
بوده ام  شاهد 
هسته هاي خرما 
را به گمان اين که 
مبادا هسته خرماي 
آلوده وارد کشور شود، 
جدا مي کنند و اجازه 
ورود به خاک کشورشان 
را نمي دهند. متاسفانه ما در 
حوزه دارو هم کنترل هايي چنين 
سختگيرانه نداريم؛ در حالي که ورود 
بايد با مالحظات  اوليه داروها هم  مواد 
جدي تري صورت پذيرد و حفاظ هاي پيدا 

و ناپيدايي به اين امر اختصاص دهيم. 
هاشمي دليل بروز چنين قصورهايي را وجود البي و 
مافياي اقتصادي در کشور خواند و افزود: متاسفانه 
مباحث پشت پرده اي وجود دارد و ازهمين روست که 
گويا بخشنامه هاي بسيار دقيق نظارتي ناديده گرفته  
مي شود. علت هم اين است رديف هاي حفاظتي و 
صيانتي را اليه به اليه چينش نکرده ايم و عوامل 
آسيب رسان به راحتي از اين اليه ها عبور 

مي کنند. 
عضو کميسيون بهداشت و درمان 
مجلس دهم با تاکيد بر لزوم افزايش 
تراز نظارتي در کشور، تصريح 
کرد: براي افزايش نظارت، ابتدا 
بايد مديران و نيروهاي متخص 
و متعهد تربيت شوند؛ متاسفانه 
برخي مديران ما هنوز فهم درستي 
از پدافند غيرعامل و نقش آن در ايجاد 

امنيت زيستي کشور ندارند.
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کشورها مواد غذايي همراه 
مسافر، اجازه ورود ندارند. در 

اين مورد شاهد بوده ام هسته هاي 
خرما را به گمان اين که مبادا هسته 
خرماي آلوده وارد کشور شود، جدا 

مي کنند و اجازه ورود به خاک 
کشورشان را نمي دهند!
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اعظم خوب بخت
گرسنگي هنوز واژه مانوس عصر ماست. بر مبناي آخرين 
گزارش هاي سازمان خواروبار جهاني )فائو( علي رغم اينکه 167 
ميليون نفر از تعداد گرسنگان نسبت به دهه قبل کم شده 
است و از 18,6 درصد به 10,9 درصد جمعيت کل رسيده 
است اما هنوز 795 ميليون گرسنه در جهان وجود دارد. 
بدون شک افزايش سرعت رشد جمعيت جهان، تغيير اقليم، 
روند گرم شدن کره زمين، محدوديت منابع آبي، وابستگي 
شديد نظام هاي زراعي جديد به کاربرد گسترده کودها و آفت 

کش ها و به دنبال آن، آلودگي هاي زيست محيطي و همچنين 
تغيير کاربري زمين هاي زراعي و جنگل تراشي از جديترين 
چالش هاي فرا روي جوامع بشري در بخش کشاورزي به 
شمار مي روند که پايداري نظام هاي زراعي و تأمين امنيت 

غذايي را به مخاطره مي اندازد.
 اين مسائل باعث شده است بيوتکنولوژي به کمک جامعه 
بشري بيايد. ترديدي وجود ندارد که بيوتکنولوژي آينده جهان 
را در بسياري از زمينه  ها رقم خواهد زد و نقش اساسي را در 
توسعه کشورها بازي خواهد کرد. کشاورزي عرصه اي مهم از 

زيست فناوري است. بيوتکنولوژي به عنوان تکنيک هايي که در آن از ارگانيسم هاي 
زنده براي ساخت يا ايجاد تغييرات در يک محصول گياهي يا دامي استفاده مي شود 
از ظرفيت بااليي براي سود رساني و اثرگذاري بر بخش کشاورزي، جنگل و پرورش 

آبزيان برخوردار است.
تکنيک هاي مدرن بيوتکنولوژي دانشمندان را قادر مي سازد که ژن هاي جداشده از 
ارگانيسم هاي زنده را به ارگانيسم هاي هدف منتقل سازند و در نتيجه سرعت و دقت 
بيشتري به روش هاي سنتي اصالح بذر و نهال در اختيار بشر قرار دهند. در مقايسه 
با روش هاي سنتي اصالح پذير، بيوتکنولوژي موجب افزايش پايدار بهره وري و فرآوري 

بهينه براي تقويت بهره برداري و تنوع محصول مي گردد.
تراريخته ها )ترنس ژنيک ها، دستکاري ژنتيکي شده ها( عبارتند از ميکروارگانيسم ها ، 
گياهان و حيواناتي که ژن ديگري از ساير موجودات به طور مصنوعي و در آزمايشگاه 
وارد ژنوم شان شده است. محصوالت اصالح شده ژنتيکي يا تراريخت بخشي از نفوذ 
بيوتکنولوژي به عصر ماست. گياه تراريخته به گياهي گفته مي شود که ساختار ژنتيکي 
آن از طريق مهندسي ژنتيک تغيير يافته باشد. اين تغيير معموال جهت بهبود مقاومت 
گياه به برخي آفات يا بيماري ها و براي بهبود عملکرد و بهره وري آن صورت مي گيرد. 
محصوالت تراريخته طي سال هاي 1996 تا کنون نقش بسيار مهمي در ايجاد امنيت 
غذايي و توليد پايدار داشته اند. سال 2015 مراسم بيست و پنجمين سالروز استفاده 
انبوه و تجاري از محصوالت تراريخته برگزار شد. گوجه فرنگي تراريخته با صفت 
جديد انبارداري باال، اولين گياه تراريخته اي بود که در سال 1994 در آمريکا کشت 
شد. هر چند اين گياه تراريخته خيلي زود به دليل طعم نامطلوبي که داشت به دست 
فراموشي سپرده شد. همچنين به ترتيب درهمان سال هاي 1994 و 1996 سويا و 
ذرت تراريخته مقاوم به علف کش رانداپ وارد مزارع آمريکا و کانادا شدند. به دنبال 
آن به سرعت گياهان تراريخته مقاوم به حشرات نيز وارد مزارع کشورهايي همچون 
آمريکا، کانادا، برزيل، هند و چين شدند. در سال 1994 کمتر از دوميليون هکتار 
سطح زير کشت تراريخته ها بود و اين رقم در سال 2014 به 181 ميليون هکتار در 
جهان رسيد و اينک غذاهاي مشتق شده از محصوالت دستکاري شده ژنتيکي شمار 
بسياري از کشورها را در برمي گيرد. بيشترين رشد در اين زمينه مربوط به محصوالت 

»صيانت پايدار« گزارش  مي دهد

 دو روي سکه تراريخت ها؛
 فقرزدايي يا جنگ زيستي؟!

29 شور28
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
ي س

حليل
ي ت

خرب
امه 

اهن
م

ي
ست

 زي
ند

داف
ه پ

گا
رار

ق



داراي تقاضاي باال مانند سيب زميني ، کلزا، ذرت، پنبه، سويا و برنج بوده است. فناوري 
محصوالت اصالح شده اگرچه يک راه حل در دسترس براي غلبه بر برخي از چالش هاي 
غذايي و پزشکي است اما حقايق ديگري در پشت پرده محصوالت تراريخته وجود دارد. 
به عبارتي به همان اندازه که دستکاري ژنتيکي محصوالت مورد اقبال قرار گرفته مخالفان 
سرسختي نيز دارد. مخالفان بر اين باورند که علي رغم اينکه کاربرد گياهان تراريخته 
مي تواند مزاياي زيادي داشته باشد اما نبايد مخاطرات حاصل از اين فناوري را از نظر 
دور داشت؛ مخاطراتي از قبيل، ايجاد ترکيبات سمي، ايجاد واکنش هاي حساسيت زا ، 

ايجاد باکتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيک ها و....
اين معضالت مورد توجه فعاالن عرصه حقوق بشر، قرار گرفته است. به زعم 

آنها، شيوه فعلي عرضه بذرهاي تراريخته، موجب نقض اصول بنيادين 
حقوق بشري مي شود. اصولي از قبيل »حق بر غذاي کافي« ، »حق 

دانستن«، »حق بر محيط زيست سالم«و » حق کار«. در سال 2000  
گريس بوت در اياالت متحده بعد از خوردن ذرت مکزيکي دچار 
شوک آنافيالکسي شد. در همان سال کشف شد که ريشه ذرت 
حاوي نوعي پروتئين سمي است. اين پروتئين براي اصالح ذرت 
جهت از بين بردن حشرات مزاحم استفاده شده بود. منتقدين 
محصوالت تراريخته تاثير قابل توجهي بر ميزان مصرف و گسترش 

اين محصوالت در جهان داشته اند. ازمايشاتي که سال 2005 بر روي 
موش ها انجام گرفت بخشي از واقعيت ها را عيان ساخت. موش هايي 

که با سوياي تراريخته تغذيه شده بودند نوزاداني عقب مانده به دنيا آورده 
بودند که نيمي از آنها عقيم بودند برخي از موش ها نيز مشکالت ريوي داشتند. 

اين تحقيقات در سال هاي بعدي نيز مورد تاييد قرار گرفت. سازمان جهاني بهداشت بر 
اين باور است که نمي توان مضرات تراريخته را به تمامي محصوالت اين فناوري تعميم 

هشدار  پزشکان  به   )AAEM( آمريکا  محيطي  زيست  پزشکي  آکادمي  داد. 
داده است براي تمام بيماران خود رژيم هاي غذايي فاقد مواد دستکاري 

شده ژنتيکي تجويز کنند. اين آکادمي به استناد 
تراريخته  تاثير مصرف  مطالعات صورت گرفته  به 
را شامل ارگان هاي داخلي صدمه ديده اختالالت 
دستگاه گوارش و دستگاه ايمني بدن افزايش سرعت 
پير شدن و ناباروري عنوان کرده است.همين نتايج 
توسط کالج سلطنتي لندن نيز کم و بيش تاييد 

شده است.
به هر حال نزديک به سه دهه است که تراريخته 
ها در 28 کشور جهان کشت مي شوند اما هنوز با 
ابهام هاي زيست محيطي و امنيتي زيادي مواجه 
هستند که پاسخ آشکاري به آنها داده نشده است. 
بعضي از کشورهاي جهان مانند روسيه به طور کامل 
با هرگونه کشت و يا واردات تراريخته ها حتي براي 
دام مخالف هستند و بعضي ديگر همچون آلمان 
و فرانسه اجازه کشت اين گياهان را نمي دهند اما 
اجازه ورود علوفه خشک و غذاي دام تهيه شده 
ازتراريخته ها را مي دهند. چيزي که مشخص است 
و  تراريخته ها  مورد مصرف  در  زيادي  ابهام  آنکه 

تاثيرات آن بر سالمت مردم ديده مي شود.
 شرکت هاي توليدي مواد تراريخته به گونه اي مافيايي 
اجازه انجام تحقيقات علمي در اين زمينه را نمي دهند 
و نتايج تحقيقات خود را نيز به صورت محرمانه 
نگه مي دارند. آنها خود را مناديان فقرزدايي و رفع 
گرسنگي در جهان عنوان مي کنند اما پر واضح است 
که بسياري از فقرا توان خريد هيچ محصولي اعم از 
تراريخته و يا انواع ديگر را ندارند. شواهد 
نشان مي دهد که کشت و مصرف 
محصوالت تراريخته به کشور 
ايران نيز وارد شده است و از 
سال 1384 برنج تراريخته در 
استان هاي برنج خيز کشور 

کشت شده است.
اين درحاليست که طبق 
پروتکل جهاني کارتاهينا که 
در سال 2000 در مونترال 
کانادا تصويب شد و ايران نيز 
نظر  از  مي باشد  آن  رسمي  عضو 
نبايد  تراريخته ها  ايمني زيستي کشت 
. در کشور ما به نظر  عجوالنه و نسنجيده باشد 
مي رسد سازوکار دقيقي براي نظارت بر توليد و 
مصرف تراريخته ها وجود ندارد و هنوز مشکالت 

اين حوزه را جدي نگرفته ايم.
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گريس بوت در اياالت 

متحده بعد از خوردن ذرت 
مکزيکي دچار شوک آنافيالکسي 

شد. در همان سال کشف شد که ريشه 
ذرت حاوي نوعي پروتئين سمي است. 
اين پروتئين براي اصالح ذرت جهت 

از بين بردن حشرات مزاحم 
استفاده شده بود
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31

 بسيج ظرفيت ها
براي تامين آب کشور

 رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به تهديدات حوزه آب گفت: به دليل 
اورژانسي  توصيه کرده ايم که طرح هاي  به مسئولين  تابستان  کمبود آب در فصل 
تهيه و از ظرفيت هاي ديگر دستگاه هاي اجرايي کشور استفاده شود که با شرايط 

اضطراري مواجه نشويم .
سردار جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با دکتر اردکانيان وزير نيرو در محل 
اين وزارتخانه ديدار و گفتگو کرد.در اين ديدار سردار جاللي ضمن بيان فعاليت هاي 
سازمان پدافند غير عامل در حوزه انرژي گفت: موضوعات پدافند غيرعامل در حوزه 
آب و برق جزء نيازهاي واجب و جدي کشور است و طبق بررسي هاي انجام شده 
شاهد اين هستيم که آسيب زدن به منابع آب و برق در جنگ هاي اخير هميشه جزء 
اهداف دشمن بوده است. رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: در گذشته 
منابع و مراکز توليد برق و شبکه هاي توزيع برق پيشرفت امروزه را نداشته است، 
ولي امروزه شاهد سايبري شدن و ورود فناوري هاي نو در اين عرصه هستيم و در 
ادبيات آمريکايي ها متوجه مي شويم که طرح هاي سايبري جديدي در حوزه هاي 

برق عليه ما طراحي کرده اند.
سردار جاللي خاطرنشان کرد: آمريکايي ها در زمان پذيرش برجام طرح هايي مانند 
نيتروزئوس عليه ما دنبال مي کردند و اين نشان دهنده اين است که تهديدات به سمت 
سايبري رفته است. سردار جاللي تصريح کرد: آمريکايي ها تالش مي کنند تهديدات 
نظامي عليه جمهوري اسالمي را در مردم فعال نشان داده و به نوعي معتبرسازي 
کنند و ممکن است بازيگران منطقه اي، آمريکا و دشمنان کشور با خطاي محاسباتي 
مواجه شوند که باعث شود با وارد کردن آسيب به زيرساخت هاي کشور، به منابع 

برق آسيب وارد کنند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور به امنيت نسبي ديسپاچينگ مرکز نيرو اشاره 
کرد و گفت:  ميزان آسيب پذيري هاي ديسپاچينگ مرکز نيرو  به نسبت اندک است 

و قابليت هاي خوبي در آن وجود دارد که بايد تقويت شود.
سردار جاللي اظهار داشت: سخنان اخير وزير امور خارجه آمريکا نشان مي دهد که 
آنها ابزار سايبري را عليه ما حفظ کرده اند و گفته اند در صورت لزوم مورد استفاده 

قرار مي دهند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در بخش ديگري از سخنان خود به تهديدات 
حوزه آب پرداخت و گفت: به دليل کمبود آب در فصل تابستان به مسئولين توصيه 
کرده ايم که طرح هاي اورژانسي تهيه و از ظرفيت هاي ديگر دستگاه هاي اجرايي کشور 

استفاده شود که با شرايط اضطراري مواجه نشويم .
 دکتر جاللي به يکي از مصوبه هاي کميته دائمي پدافند غيرعامل اشاره کرد و افزود: 
بر اساس اين مصوبه مراکز با اهميت حياتي، حساس و مهم بايد ژنراتورهاي اضطراري 
داشته باشند و اين مصوبه ابالغ شده است و از طريق بسيج همان دستگاه کنترل و 

پيگيري مي شود و ساالنه يکي دو مرتبه رزمايش برگزار مي شود.
دکتر اردکانيان، وزير نيرو نيز با استقبال از طرح استفاده از بسيج ظرفيت هاي کشور، 
اختالل  گفت:  و  کرد  اشاره  تهران  و  کرمانشاه  اخير  زلزله هاي  به  در سخنان خود 
در موضوع آب و برق به همه شئون زندگي مردم ارتباط پيدا مي کند و مسئوليت 
مستقيم متوجه صنعت برق و آب مي باشد که بسيار خرسند مي شويم که سازمان 
پدافند غيرعامل در اين موضوعات ما را کمک کند و سيستم پدافندي در صنعت 

آب و برق را تقويت نمايد.
وي با اشاره به تمهيدات برخي کشور هاي اروپايي جهت مقابله با بدترين اتفاقات 
گفت: الزم است در حوزه آب و برق شبيه سازي در جهت مقابله با بحران هاي مختلف 

انجام گيرد.
وزير نيرو بيان داشت: تامين آب و برق يکي از ضرورت ها و از نيازهاي حياتي جوامع 
شرقي و پيشرفته است، بنابراين الزم است ما در اين حوزه برنامه منسجم و مستقل 
پايدارسازي توليد و تضمين تداوم کارکرد زيرساخت ها را دنبال کنيم و اشکاالت جاري 

و معدود آن را هم با تشريک مساعي حل کنيم.
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تقاضاي بخش صنعت براي منابع آب بين سال هاي 2000 تا 2050 ، 40 درصد افزايش 
خواهد يافت. اين در حالي است که وضعيت منابع آب هم اکنون نگران کننده است. چرا 
که سطح آب زيرزميني 20 درصد کاهش يافته و بسياري از مناطق جهان با بحران بي آبي 
روبرو هستند. به طوريکه طبق يک پيش بيني تا سال 2025 حدود دو سوم از جمعيت 
جهان دچار کمبود نسبي يا شديد آب خواهند بود. نتايج يک تحقيق نشان مي دهد که 
در مقياس جهاني نقطه تالقي ميزان تقاضاي جهاني براي آب و ميزان آب در دسترس 
حدود سال 2040 خواهد بود که در برخي مناطق اين نقطه تالقي از هم اکنون آغاز 
شده است. يکي از بحراني ترين مناطق به لحاظ منابع آب منطقه خاورميانه است که در 
اين بين کشور ما نيز با 250 ميليمتر بارش ساالنه جزو مناطق کم آب به شمار مي رود 
که در کمربند خشک جهان واقع شده به طوريکه اگرچه يک درصد جمعيت دنيا را در 
خود جاي داده است تنها 0/36 درصد منابع آب تجديد پذير جهان را در اختيار دارد. از 
طرفي ديگر خشکسالي هاي اخير نيز باعث شده است که صحبت از بحران آب در کشور 
توسط کارشناسان به ميان بيايد. طبق يک پيش بيني سرانه منابع آب در کشور که در 
سال 1990، 7025 متر مکعب بوده در سال2050 به رقمي حدود 750 تا 
850 متر مکعب نزول کند که اين آماري واقعا هشداردهنده است. 
طبق يک پيش بيني ديگر تا سال 1400 با فرض جمعيت 100 
ميليون نفر براي کشور، سرانه آب تجديدشونده حدود 1000 تا 
1300 متر مکعب براي هر نفر خواهد بود که از نظر معيارهاي 

جهاني مرز بحران شناخته مي شود.
 مطالعات علمي نشان مي دهد که از کل 430 ميليارد مترمکعب 
آب ورودي کشور، چيزي در حدود 70 ميليارد مترمکعب )59/6 
درصد از آب تجديدپذير کشور( صرف کشاورزي مي شود ولي 
بخش عمده اي از آب قبل از اينکه به زمين زراعي برسد هدر 
رفته و 70 درصد نزوالت آسماني از طريق تبخير اتالف مي شود. 
نکته قابل ذکر ديگر در اين زمينه نابرابري توزيع آب در جهان است. 
آمارها حاکي از واقعيت تکان دهنده اي است که 80 درصد جمعيت جهان تنها 
به 20 درصد منابع آب آشاميدني سالم جهان دسترسي دارند. اين شواهد باعث شده اند 
تا برخي از صاحبنظران ادعا کنند که درگيري ها، تنش ها و جنگ هاي داخلي، منطقه 

اي و بين المللي در آينده اي نه چندان دور بر سر دسترسي به آب خواهد بود. 

محمدرضا متانت
آب و منابع آب در هسته مباحث 
مربوط به توسعه پايدار قرار دارند، 
دسترسي به آب آشاميدني مناسب 
يک از مهمترين اهداف توسعه 
هزاره است. از امنيت غذايي گرفته 

تا موضوع سالمت و تا محيط 
زيست همه و همه تحت تاثير آب هستند. 

آب منجر به بهبود در رفاه اجتماعي 
و رشد همه جانبه و بهبود معيشت 
ميلياردها نفر در جهان مي شود. 
تقاضاي جهاني براي آب تا حدود 
زيادي تابعي از رشد شهرنشيني و 
سياست هاي کالن اقتصادي، جهاني 
شدن تجارت و تغيير رژيم غذايي 

جمعيت در کره زمين است. مطالعات 
نشان مي دهد که تا سال 2050 تقاضاي 

جهاني مصرف آب 55 درصد رشد خواهد 
داشت. همچنين تا سال 2050 با توجه به روند 
افزايش جمعيت جهان بخش کشاورزي نياز به 60 
درصد افزايش توليد در سطح جهان و 100 درصد 
افزايش توليد در کشورهاي در حال توسعه دارد و نيز 
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»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

جهان و »فقر« آب

تا سال 1400 با 
فرض جمعيت 100 ميليون 
نفر براي ايران، سرانه آب 

تجديدشونده حدود 1000 تا 1300 
مترمکعب براي هر نفر خواهد بود 

که از نظر معيارهاي جهاني 
مرز بحران  شناخته 
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حيات شهرها در زمان بروز بحران هايي همچون جنگ و يا بالياي طبيعي، منوط به امکان 
تداوم زندگي در کالبد شهري است.در اين راستا پدافند غيرعامل مي تواند مهمترين راهبرد 

در حوزه مديريت شهري وکنترل بحران به شمار آيد.
محمدرضا رضايي کوچي رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي ايجاد و اعمال 
پدافند غيرعامل در حوزه شهري را مستلزم برنامه ريزي، مديريت و امنيت سکونتگاه هاي 
شهري برمي شمارد.متن کامل گفتگوي خبرنگار »صيانت پايدار« با نماينده مردم جهرم 

در مجلس دهم را مي خوانيد:
   پدافند غيرعامل شهري را چگونه تعريف مي کنيد؟

پدافند غيرعامل شهري، مجموعه اقداماتي است که موجب کاهش آسيب پذيري نيروي 
انساني، ساختمان ها، تاسيسات، تجهيزات و شريان هاي شهري و منطقه اي به هنگام بروز 

بحران مي شود.
   با اين تعريف، آيا مي توان ادعا کرد که ما در اين حوزه موفق عمل کرده ايم؟

تجربه نشان داده است که يا نداريم و يا در اين حوزه بسيار ضعيف عمل کرده ايم. 
براي مثال به زلزله سال گذشته تهران اشاره مي کنم. اگر مالحظات دفاع 

غير عامل در شهرسازي و طراحي شهري صورت مي گرفت و همچنين 
به مردم آموزش هاي الزم به هنگام بروز بحران داده مي شد، تجربه اي 
بهتر از آن چه پيش آمد را در خاطر داشتيم ولي متاسفانه ديديم همان 
دقايق آغازين، تهران قفل شد. نمونه اي از طراحي نامناسب شهري، 
احداث ساختمان هاي بلند مرتبه در کنار بزرگراه هاست که ريزش 
احتمالي آنها، خود مي تواند مسيرهاي خروجي شهر را مسدود کند. 

تراکم اتومبيل ها و عدم امکان خدمات رساني به مردم؛ در زلزله اي که 
منجر به خسارت هم نشد، در تهران به چشم آمد. با کمال تاسف حتي 

تونل هايي که براي عبور در شرايط استراتژيک بايد مورد استفاده قرار بگيرند 
نيز سرنوشتي مشابه بزرگراه ها و خيابان هاي سطح شهر داشت.

    علت بروز اين مشکالت را مي توان به فقدان  پدافند غيرعامل، منسوب 
کرد؟ 

بله. همان طور که اشاره کردم، پدافند غيرعامل در حوزه شهري، هم شامل ايجاد و احداث 
سکونتگاه هاي امن است و هم معرفي آن ها به مردم و ارائه آموزش هاي الزم در مواقع بروز 
بحران. در حال حاضر، يا سکونتگاه هاي ايمن وجود ندارند يا اگر باشند، مردم اطالعي ندارند. 
اين نتيجه فقدان پدافند غيرعامل در اين حوزه است. ما پس از اين رخداد، نشست هايي با 
شهردار و دستگاه هاي مختلف همچون اورژانس، آب، برق، گاز، هالل احمر و ...در کميسيون 

عمران مجلس، برگزار کرديم و مشکالت و نواقص را 
يادآور شديم ولي هنوز شاهد هيچ حرکت جدي در 
اين عرصه نبوديم که خود نشان مي دهد متوليان امر، 

باور چنداني به پدافند غيرعامل ندارند. 
    آيا در ساير شهرهاي کشورمان از ظرفيت هايي 
همچون راه آهن، فرودگاه و ... به عنوان پناهگاهي  

به هنگام بروز بحران استفاده شده است؟
در دنيا، از همه ظرفيت ها و زيرساخت هاي شهري 
همچون فرودگاه، مترو، راه آهن، مراکز استراتژيک دولتي 
و نظامي و ... براي ايمني مردم در شرايط خاص؛ خواه 
جنگ باشد و يا بالياي طبيعي، استفاده مي شود. ما 
هم در زمان جنگ تحميلي از فرودگاه و راه آهن براي 
اين منظور استفاده کرديم ولي متاسفانه با گذر زمان 
به داليل مختلف از جمله  فرسوده شدن تاسيسات، 
افزايش جمعيت، پيچيدگي حوادث و ... راهي براي 
تقويت اين امکانات در پيش نگرفيتم. حتي مي توان ادعا 
کرد ساختمان هاي استراتژيک همچون فرمانداري ها 

و مراکز سياسي اکنون آسيب پذيرند در حالي که اين 
مراکز بايد آخرين نقاطي باشند که مي توانند مورد 
تخريب قرار گيرند. همچنين مترو که  در دهه هاي 
اخير به ناوگان حمل و نقل عمومي ما افزوده شده 
نيز به گونه اي طراحي نشده که ظرفيت ايمني دادن 

به مردم در شرايط خاص را داشته باشد.
عزمي براي تقويت زيرساخت هاي کشور   

وجود دارد؟
به نظر مي رسد اراده اي در اين راستا وجود ندارد. يعني 
به تناسب افزايش جمعيت، زيرساخت هاي کشور را 
تقويت نکرديم. هنوز هم فرودگاه ها و اماکني امن 
داريم ولي بايد متناسب با پيچيدگي هاي زمان، آنها 
را  توسعه دهيم. معتقدم در اينباره تعلل 
کرده ايم و بايد با تقويت زيرساخت ها 
شرايط را تغيير دهيم. واقعيت اين 
است که تا شرايط مطلوب زيادي 

داريم.
در  به حرکت  چرا      
راستاي سياست هاي پدافند 
غيرعامل، پايبند نيستيم؟

برنامه ريزي درستي وجود ندارد. 
ما در کشور يک مشکل اساسي 
شروع  براي  سنگين  رقابت  داريم؛ 
پروژه هاي جديد.  از همين رو اکنون 500 
هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام وجود دارد، در 
حالي که اگر هدف گذاري هاي درستي داشته باشيم، 
تقويت زيرساخت هاي اساسي و استراتژيک را مورد 
توجه قرار مي دهيم و امنيت و ايمني مردم در شرايط 

مختلف را تضمين مي کنيم.   
   سپاس از شما
33من هم تشکر مي کنم. شور32
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مترو که در 
دهه هاي اخير به ناوگان 

حمل و نقل عمومي افزوده 
شده به گونه اي طراحي نشده 

که ظرفيت ايمني دادن به 
مردم در شرايط خاص را 

داشته باشد

رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با »صيانت پايدار«:

غفلت از پدافند غيرعامل شهري
مرتو مي بايست قابليت پناهگاهي داشته باشد که ندارد!
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سامان ولي نوري - دکتري برنامه ريزي شهري
شهرها گهواره هاي تمدن بشري بوده و حتي قدمتي فراتر از تاريخ مدنيت 
دارند. در طول تاريخ، از شهرهاي باستاني بين النهرين و دره سند گرفته 
تا دولت شهرهاي يونان باستان و تا مگاالپوليس ها و منظومه هاي عظيم 
شهري کنوني، شهرها همواره مرکز ثروت و قدرت، نوآوري و خالقيت، 

پويايي و شکوفايي و شکست و نااميدي بوده اند.
 در طول تاريخ و در پهنه جغرافيا، شهرها گاه و بيگاه در اثر حوادث 
طبيعي از جمله زلزله و سيل و قحطي و بيماري و يا مسائل انساني همانند 
جنگ ها و نزاع ها افول کرده و از هم پاشيده اند. به عبارتي آنها مسيري بين 
نوزادشهر) نکروپوليس( تا تباه شهر)تيرانوپوليس( را بارها و بارها پيموده اند. 
امروزه نيز شهرها که مکان زندگي بيش از 50 درصد جمعيت جهان و 
نزديک به 75 درصد جمعيت کشور ما مي باشند با انبوهي از مسائل و 
مشکالت دست به گريبانند که در زمان وقوع بحران ها و مخاطرات طبيعي 

و انساني اين مسائل و معضالت سر باز کرده و خسارت را چندين و چند برابر مي کنند.
يکي از اين مشکالت بافت هاي فرسوده هستند که البته در ادبيات برنامه ريزي شهري دنياي امروز گاهي 
به آنها حتي به چشم فرصت و ظرفيت نيز نگاه مي شود. بافت هاي فرسوده شهري از جمله ساخت 
و سازهاي ناموزون شهري هستند که به دليل قدمت اين بافت ها از يک سو و نيز وجود پديده هاي 
مهاجرت، فقر، آلودگي هاي زيست محيطي و بعضي ديگر از مسائل اقتصادي و اجتماعي – فرهنگي 
به عنوان يکي از اساسي ترين مشکالت شهري؛ به ويژه در کالن شهرها درآمده اند. در واقع بافت هاي 
فرسوده شهري صرفاً محيط هايي داراي بافت کالبدي فرسوده نيستند، بلکه اين محله ها بازتاب عوامل 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي و فني و عوامل ارزشي و اعتقادي و نيز نوع روابط انساني موجود 
در جامعه و محيط بزرگتر هستند. اگر بخواهيم اندکي عملياتي تر به تعريف بافت فرسوده بپردازيم 
بايد گفت که بيشتر ساختمان هاي اينگونه بافت ها داراي قدمتي بيش از 50 سال مي باشند و اگر هم 
کمتر از 50 سال عمر داشته باشند فاقد استانداردهاي فني هستند. دانه بندي آنها ريز بوده و به طور 
متوسط مساحت عرصه آنها کمتر از 200 متر مي باشد. مصالح بکار رفته در آنها عمدتا انواع خشت و 
آجر و يا آهن بدون اتصاالت و فاقد سيستم سازه اي و اسکلت مي باشند. معابر آنها اغلب تنگ و پرپيچ 

و خم و بن بست هاي با عرض کمتر از 6 متر مي باشند.
 در کشور ما طبق آمار سال 1390 نزديک به 72  هزار هکتار بافت فرسوده در 457 شهر در سطح 
کشور شناسايي شده است که در واقع اين بافت ها 20 درصد سطح شهرها و 30 درصد جمعيت شهري 
کشور را در جاي داده اند. بر هم کنش سه شاخص ناپايداري بناها، ريزدانگي قطعات و نفوذ ناپذيري 
معابر در اين بافت ها شرايط بسيار ويژه اي در افزايش خطر و تلفات جاني ساکنان و هموطنانمان در 
شرايط وقوع مخاطرات طبيعي و انساني ايجاد مي نمايد. اين بافت ها عالوه بر اينکه به لحاظ زيبايي 
بصري دچار ناهنجاري هاي متعدد بوده و روح جستجوگر زيبايي شهروندان را اقناع نمي کند از نظر 

اجتماعي و اقتصادي نيز به تله هاي فقر تبديل مي شوند.
 آنها به خاطر کيفيت زيست پايين به فرصتي براي سکونت اقشار کم درآمد روستايي و شهري که فاقد 
توان مالي براي سکونت در ساير محالت شهري مي باشند شده که به تبع آن چرخه اي از فرسودگي 
و فقر اجتماعي فضايي را در اين محالت دامن زده است. در همين راستا موضوع باز آفريني بافت هاي 
فرسوده شهري در يکي دو دهه اخير مورد توجه برنامه ريزان و مديران شهري قرار گرفته است. واژه 
»بازآفريني شهري« به عنوان يک واژه عام مفاهيم ديگري نظير به سازي، نوسازي، بازسازي، توانمندسازي 
و روان بخشي شهري را در بر مي گيرد. بازآفريني شهري به مفهوم احياء، تجديد حيات و نوسازي شهري 

و به عبارتي دوباره زنده شدن شهر است.
در اين زمينه اقداماتي انجام شده است ولي مي توان گفت که روح سودجويانه و سوداگرانه که بر اکثر 

 بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري
با رويکرد پدافند غيرعامل

يادداشت تخصصي

 منابع آبي
در معرض تهديدات 
تروريستي و نظامي

نادر مزيناني
نگاه پيشگيرانه و پدافندي چه از نظر سياست گذاري و برنامه ريزي و 
الگوهاي مصرف در جامعه و چه از نظر استراتژي هاي امنيتي و دفاعي از 
منابع آب بايد در دستور کار قرار گيرد. آب جزء سرمايه ها و زيرساخت هاي 
کليدي هر کشوري است و در مقابل حمالت تروريستي آسيب پذير است. 
بخشي از مديريت آبرساني، تامين امنيت آبرساني و شبکه توزيع آب است 
که همچون دستگاه گردش خون در بدن، امکان ادامه فعاليت و حيات 

را درجامعه ميسر مي سازند. با توجه به اهميت تاسيسات آبرساني، گاهي 
در عمليات تخريبي و خرابکاري دشمن، اين تاسيسات به عنوان مراکز 
استراتژيک مورد هدف قرار مي گيرند که ممکن است منجر به آسيب جدي 
به جامعه و گاهي ايجاد بحران هاي امنيتي شود. قطـع شـبکه آبرساني در 
شرايط بحران موجب اختالل در خدمت رساني به مردم و کاهش توانايي 
نيروهاي خودي در مقابله با دشمن مي گردد. دشمن اگر از طريق حمالت 
فيزيکي قادر به آسيب رساندن نباشد، ممکن است با عمليات تخريبي 
يا آلوده سازي منابع، تاسيسات آبي را مورد حمله قرار دهد، که جبران 
خسارات وارده يا جايگزين کردن آنها بسيار سخت و زمان بر خواهد بود. 
در اين راستا ما به مهندسي پدافند غير عامل در حوزه آب نيازمنديم. 
مهندسي پدافند غيرعامل يک نياز معماري، مهندسي و استراتژيک، براي 
کاهش تاثير عمليات دشمن و تامين امنيت پايدار سيستم هاي تامين آب 
مانند سدها، چاه هاي آب، خطوط انتقال، ايستگاه هاي پمپاژ، تصفيه خانه، 

مخازن ذخيره و شبکه هاي توزيع آب مي باشد.
 شواهد و تجارب بسياري را مي توان در مورد هدف قرار دادن آب و 
تاسيسات آبي ذکر کرد. در حين جنگ خليج فارس در سال 1991 
،کشورهاي هم پيمان، منابع آب بغداد را مورد هدف قرار دادند. براي تالفي 
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حمالت، عراق تأسيسات آب شيرين کن کويت را مورد هدف قرار داد. در 
حمله ارتش آمريکا به عراق و کوزوو، شبکه هاي آبرساني و مخازن آب 
به عنوان دومين حلقه استراتژيک واردن، موردهدف قرارگرفت. درحمله 
رژيم صهيونيستي به نوار غزه در27 دسامبر سال 2008 آسيب زيادي 
به لوله هاي آب و فاضالب وارد شد و هشت چاه آب به صورت کلي و 
جزئي تخريب گشت. اين صدمات منجر به کمبود آب آشاميدني و وخيم 

تر شدن بحران هاي انساني در غزه گرديد.
امروزه به دليل اهميت منابع آب و به خصوص آسيب پذيري تاسيسات و 
زيرساخت هاي آب، کشورها سياست هاي خاص و دقيقي را در اين زمينه 
اعمال مي کنند. در کشور امريکا، بعد از واقعه 11 سپتامبر، حفاظت از 
منابع آب به ويژه سدها، افزوده شد و محافظين سدها و مخازن بزرگ 
اضافه شدند تا از حمالت احتمالي پيشگيري شود. بسياري از سدها که 
به روي عموم مردم براي تفريح باز بود بسته شد تا از هر گونه حمالت 
احتمالي جهت آلودگي آب سد يا حمالت فيزيکي به بدنه سدها کاسته 
شود. در همين راستا کنگره اين کشور قانون مبارزه با بيوتروريسم را 
در سال 2002 تصويب نمود که طي آن الزامات ايمني خاصي را جهت 
ارزيابي آسيب پذيري و طرح هاي واکنش اضطراري، براي 8000 صنعت 

همگاني آب در اياالت متحده اجباري کرد و ارزيابي آسيب پذيري در 
بخش هاي منابع تامين آب ، فرايندهاي آبگيري و پيش تصفيه، تصفيه، 
مواد  ايمن  و ذخيره سازي  توزيع، مخازن ذخيره سازي، مصرف  شبکه 
شيميايي در واحدهاي تصفيه خانه و شبکه ي رايانه اي کنترل و ثبت 

اطالعات را مورد تاکيد قرار داد. 
سياست هاي پدافند غيرعامل در حوزه آب در بسياري از کشورها به 
دقت دنبال مي شود و به نظر مي رسد در کشور ما نيز بنا به ماهيت 
اين تهديد و پراکنش نامتوازن منابع آب در کشور و در شهرها قضيه به 
شکل جدي تري دنبال شود و قوانين و مقررات الزم در اين زمينه تدوين 
شود. در جمع بندي مي توان گفت با عنايت به شرايط جغرافيايي و 
اقليمي کشور، پدافند غير عامل در حوزه آب در کشور ما  بايستي هم 
به مسئله کم آبي و مديريت بهينه منابع آب موجود به جهت جلوگيري 
از بيابان زايي و اثرات متعاقب آن توجه داشته باشد و هم به ساختار 
دفاعي و امنيتي تاسيسات و منابع آب در مواقع بحران بيانديشد و در 
زمينه هاي مذکور به اتخاذ تصميمات راهبردي مبادرت ورزد. اين امر 
نيازمند هم افزايي و تشريک مساعي کليه نهادها و دستگاه هاي مذکور 

و عموم جامعه است.

آنها حاکم بوده باعث شده است که بيشتر طرح ها و برنامه هاي ساماندهي اين بافت ها به سرانجامي نرسند. 
اما فارغ از بحثهاي فني و شهرسازانه و حتي زيبايي شناسانه يک نگاه امنيتي و مبتني بر پدافند غيرعامل 
نيز بايد در ساماندهي اين بافت ها مورد توجه قرار گيرد. به عبارت روشنتر بافت هاي فرسوده تنها يک 
معضل کالبدي اجتماعي و اقتصادي نيستند بلکه يک تهديد امنيتي نيز به شمار مي روند. پدافند غير 
عامل از نگاه بهسازي و نوسازي شهري به معناي کاهش آسيب پذيري ساختمان ها، تاسيسات، تجهيزات 
و شريان هاي شهري و منطقه اي با استفاده از فعاليت هاي فني و مديريتي مي باشد که تمامي نهادها، 

سازمان ها، نيروها و حتي مردم عادي نيز در آن دخيل مي باشند.
 از نگاه پدافند غير عامل بافت هاي فرسوده تاب آوري شهرها را کاهش مي دهند. تاب آوري در نقطه مقابل 
آسيب پذيري قرار دارد. تاب آوري پاسخي است که شهر به باليا مي دهد و امروزه تمام شهرهاي دنيا طرح 
و برنامه هاي خود را بر اين اساس جلو مي برند و در تالش براي ساخت شهرهاي منعطف و تاب آور هستند. 
هنگامي که بحراني در شهر رخ مي دهد، زلزله اي به وقوع مي پيوندد، سيلي مخرب به راه مي افتد، شهري 
مورد حمله نظامي قرار مي گيرد بافتهاي فرسوده بخاطر ويژگي هاي ذکر شده آنها اصلي ترين قربانيان 
هستند. اين بافت ها سطح خسارات و عمق فاجعه را به مراتب زيادتر مي کنند چرا که سازه هاي سست و 
نامقاوم با معابر و شريان هاي کم عرض امکان امدادرساني را مختل مي کند. اين حجم باالي خسارات جاني 
و مالي در يک بحران ابتکار عمل را سلب کرده و به القاي حس درماندگي و استيصال و ناتواني در مردم و 
نهادهاي خدمت رسان منجر شده و آثار متعاقب بعدي آن نوعي فاجعه را رقم خواهد زد. بنابراين کاهش 

آسيب پذيري اين مناطق شهري بايد به عنوان يک اقدام پدافندي بسيار مورد توجه قرار گيرد.
 به نظر مي رسد اگر در شهرهاي قديم برج و بارو و خندق و دژ و حصار و قلعه عناصري براي حفاظت 
و امنيت و دفاع غير عامل شهر بودند و در تمامي مراحل طرح ريزي شهر نگاه امنيت محور حاکم بوده، 
امروزه که عصر برج و بارو به پايان رسيده و تهديدها ماهيتي متفاوت پيدا کرده اند، ساماندهي بافت هاي 
فرسوده و ارتقاء ايمني و امنيت آنها به نحوي که استانداردهاي الزم را به لحاظ دسترسي به مراکز حياتي 
مانند بيمارستان ها اورژانس ها، ايستگاه هاي آتش نشاني، مراکز پليس و ... داشته باشند يکي از ضرورت هاي 

ايمني و امنيت شهري است.
شهرها نماد و تبلور قدرت و شوکت ملي يک کشور هستند 
و چنانچه در برابر مسائل طبيعي يا انسانساخت آسيب پذير 
و شکننده باشند شيرازه يک کشور و يا يک تمدن را ممکن 
است از هم بپاشند به همين دليل بوده است که در ايران 
قديم مهمترين و اصليترين عامل ايجاد و احداث يک شهر بعد 
دفاعي و امنيتي آن بوده به نحوي که جغرافيا را نيز در خدمت 
پدافند غيرعامل درآورده و شهرهاي تپه اي و زيگورات ها را 
بنيان نهاده اند. آنچه که در پايان بايد بر آن تاکيد کرد اينست 
که ساماندهي و احيا بافت هاي فرسوده در شهرهاي کشور 
ما اگرچه در محافل علمي و اجرايي به صورت يک مسئله 
جلوه کرده و بحث هاي فراواني پيرامون آن شکل گرفته است 
اما همچنان به دليل نداشتن نگاه استراتژيک به اين مسئله 
عزمي جدي براي حل آن وجود ندارد.اين امر شايد به اين 
دليل است که بهسازي و نوسازي و توانمند سازي بافتهاي 
فرسوده را صرفا يک بحث فني و در چارچوب شهرسازي و 
توسعه شهري قلمداد مي کنند و آن را يک اضطرار امنيتي و 

در چارچوب مديريت پيش از بحران در نظر نمي گيرند.

35 شور34
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
ي س

حليل
ي ت

خرب
امه 

اهن
م

- هنگامي که بحراني در شهر 
رخ مي دهد، زلزله اي به وقوع 

مي پيوندد، سيلي مخرب به راه 
مي افتد، شهري مورد حمله نظامي 

قرار مي گيرد بافتهاي فرسوده 
بخاطر ويژگي هاي خاص خود 

اصلي ترين قربانيان هستند

- بازآفريني شهري به مفهوم 
احياء، تجديد حيات و نوسازي 

 شهري و به عبارتي دوباره
 زنده شدن شهر است
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محمد مهدي مروج الشريعه، استاندار خراسان جنوبي است که مي پندارد 
براي غلبه بر چالش هاي موجود کشور از جمله بحران هاي حوزه زيست 
محيطي همچون کم آبي؛ بايد از ظرفيت و مشارکت هاي مردمي مبتني 

برسياست هاي پدافند غيرعامل مردم محور، بهره جست.
متن کامل گفتگوي ما با استاندار خراسان جنوبي در خصوص ضرورت هاي 
پدافند  به خصوص   – مختلف  ابعاد  در  غيرعامل  پدافند  به  پرداختن 

مردم محور- را در زير مي خوانيد:
مروج الشريعه در ابتدا به يکي از مهم ترين چالش هاي کشور در حوزه 
زيست محيطي اشاره کرد و گفت: »کم آبي به واقع يک بحران است اما 
تنها منحصر به استان خراسان جنوبي  نيست. در واقع خراسان جنوبي 
هشتمين استان به لحاظ کمبود منابع آبي است. ما استان هايي داريم که 
به مراتب شرايط اقليمي سخت تري دارند. براساس سياست هاي ابالغي 
دولت که مبتني بر پدافند غيرعامل است، بايد با ارائه آموزش هاي الزم 

به مردم - براي استفاده بهينه از منابع آبي موجود- از اين ظرفيت 
عظيم به درستي استفاده کنيم.«

با اشاره به گزارش منتشر شده از سوي  وي در ادامه 
وزارت نيرو، تصريح کرد: »اين وزارتخانه راهکارهايي 

اتخاذ کرده که بدون جلب مشارکت گسترده مردم 
از يک سو و کمک مسئولين اجرايي از سوي ديگر، 
ممکن نيست و به استفاده گسترده و وسيع سطوح 
مختلف از منابع آبي در بخش هاي مختلف کشاورزي، 
صنعتي و حتي خانگي مي انجامد. به عنوان مثال 

،در بخش کشاورزي، راهکارهايي نظير تغيير الگوي 
نوين  فناوري هاي  و  تجهيزات  از  استفاده  و  کشت 

همچون استفاده از آبياري تحت فشار ضروري است. 
ما در اين زمينه با دو موضوع مهم مواجه هستيم؛ يعني هم 

بايد مساحت هکتاري بيشتري را زير کشت ببريم و هم درصد سهم 

استفاده از آب در آبياري تحت فشار - با در نظر گرفتن اولويت هايي 
مبتني بر استراتژي هاي تعريف شده - را کاهش دهيم. دانشگاه بيرجند 
هم در اين خصوص  مطالعاتي انجام داده و پيشنهاداتي علمي را مطرح 

کرده است.«
استاندار خراسان جنوبي ذيل مطلب فوق ، يادآور شد:« توجه به اين 
به  مردم  مشارکت  و  حضور  بدون  طرحي  هر  که  است  ضروري  نکته 
عنوان بازوهاي توانمند اجرايي در کشور، توفيقي نخواهد داشت. وقتي 
از سياست هاي ابالغي وزارت نيرو براي مهار بحران کم آبي و خشکسالي 
در کشور سخن مي رود- سياست هايي که از يک سو، لزوم اصالح الگوي 
مصرف در بخش هاي مختلف را يادآور مي شود و از سوي ديگر بر کمک 
دستگاه هاي اجرايي مبني بر استفاده از روش هاي نوين آبياري با در نظر 
گرفتن سالمت محيط زيست، تاکيد مي کند – در واقع بر مشارکت مرم 
به عنوان يک اصل ، تکيه دارد و از اجراي پدافند غيرعامل مردم محور 

خبر مي دهد.«
در حالي که قانونگذارکشت و توليد محصوالت تراريخته را ممنوع اعالم 
کرده، به نظر مي رسد دستگاه هاي اجرايي و نظارتي بر واردات اين نوع 
کاالها - که به طور مستيقم، سالمت مردم را نشانه گرفته اند- اهتمامي 
جدي ندارند؛ به طور مثال، درصد باالي روغن هاي وارداتي را محصوالت 
تراريخته به خود اختصاص مي دهند. در اين شرايط، شائبه عدم پايبندي 
مسئولين به پدافند غيرعامل در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه زيستي 

پديد مي آيد. 
الگوي  اصالح  »سياست هاي  گفت:  چنين  باره  اين  در  الشريعه  مروج 
کشت به چند مولفه توجه مي کند؛ در درجه اول، بازدهي اقتصادي است. 
بخش کشاورزي در کنار آموزش به مردم، آنها را در معرض  انتخاب هاي 
متفاوتي قرار مي دهد و در عين حال محصوالتي را زير کشت مي برد 
که هم باالترين بازدهي اقتصادي با حداقل مصرف آب جامعه بهره بردار 
کشاورز را داشته باشد و هم مطابق با قانون، سالمت مردم را به مخاطره 
نيفکند ولي در برخي موارد ما ناگزير از واردات هستيم. به خصوص در 
مورد کاالهاي اساسي که امکان تامين و توليد آن در داخل کشور وجود 

نداشته باشد.«
وي ادامه داد: »مبادي ذيربط قانوني در اين باره نظارت هاي الزم را دارند و 
حتي درصدد هستند پيش از انجام واردات، با هماهنگي بخش هاي 
مختلف ، اين امر)واردات( را به حداقل برسانند. براي مثال ، 
کشت دانه هاي روغني که مي تواند نياز کشور به واردات 
روغن را برطرف کند، چنانچه مطابق با الگوي کشت 
تعريف شده باشد، در اولويت قرار مي گيرد ولي اگر 
ناگزير به انتخاب بين دو محصول استراتژيک باشند، 
محصولي را برمي گزينند که در راستاي سياست هاي 
ابالغي مبتني بر مهار بحران هاي زيستي و کنترل 
سالمت جامعه باشد. فرض کنيد که گندم نسبت 
به دانه هاي روغني به آب کمتري نياز دارد،در اين 
صورت کشت گندم در اولويت قرار مي گيرد و روغن 
وارد مي شود. اين ها هيچ منافاتي با سياست هاي کلي 
پدافند غيرعامل ندارد بلکه همسو و همراستاي اين جريان 

حرکت مي کند.«

استاندار خراسان جنوبي  در گفت وگو با »صيانت پايدار«:

منطبق با سياست هاي پدافند غيرعامل، 
بحران ها را مهار مي کنيم

وقتي از سياست هاي 
ابالغي وزارت نيرو براي 

مهار بحران کم آبي و خشکسالي 
در کشور سخن مي رود در واقع بر 
مشارکت مرم به عنوان يک اصل، 

تکيه دارد و از اجراي پدافند 
 غيرعامل مردم محور

 خبر مي دهد
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 گفت وگو از فاطمه مهرداديان 
الگوهاي جديد جنگي در دنياي امروز، جدايي بين مردم و حاکميت را مورد توجه 
قرار داده و بنا دارد با کاهش اشتراکات بين دولت ها و ملت ها و ايجاد نارضايتي 
ميان توده مردم، بدون هزينه کرد نظامي، عالي ترين سرمايه هاي يک کشور؛ 
يعني نيروي انساني را مورد هدف قرار دهد.در اين راستا ايجاد و اعمال پدافند 
غيرعامل مردم محور، ضرورتي انکار ناپذير دارد. محمد جواد جمالي نوبندگاني 
عضو هيئت رييسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم معتقد 
است رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي بايد در زمينه آشناکردن مردم 
و مسئولين در اين زمينه) پدافند غيرعامل مردم محور( بيش از گذشته اهتمام 
ورزند، چرا که برخي از اهميت اين موضوع غافل هستند. متن کامل گفتگوي 

ما با اين نماينده مردم فسا در مجلس دهم را در زير مي خوانيد:
   توجه به پدافند غيرعامل مردم محور از چه زماني مورد توجه 

دولت ها قرار گرفت؟
از زمانيکه قدرت هاي استعماري متوجه شدند زمان استفاده از بمب اتم 
و حمله هاي نظامي به سرآمده و به جاي آن مي توانند با دستکاري افکار 
عمومي و نارضاتي بين مردم، مقاصد خود  را در هر کشوري به مرحله اجرا 

درآورند. در اين جنگ بي قاعده و غير نظامي،  زير ساخت هايي که 
به مردم خدمات مي دهند مورد هدف قرار مي گيرند تا دولت 

در ارائه خدمات مناسب به شهروندان خود، ناتوان جلوه کند؛ 
مي گيرند.  قرار  حکومت  مقابل  ناراضي،  مردِم  نتيجه،  در 
با  ننگين،  استراتژي  اين  به عنوان پيشتازان  آمريکايي ها 
به  و حکومت، درصدد دستيابي  مردم  بين  شعار جدايي 
اهداف شوم خود برآمده اند. در اين هنگام، پدافند غيرعامل 

مردم محور با تکيه بر حمايت و پشتوانه هاي مردمي، مي تواند 
موثرترين ابزار براي خنثي سازي توطئه هاي دشمنان باشد و از 

ملت و حاکميت؛ هردو، مراقبت کند.
ما  اين نوع پدافند در کشور  ازوضعيت کنوني  ارزيابي شما     

چگونه است؟
به عنوان نماينده کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پدافند 
غيرعامل، اذعان دارم که هنوز شناخت درستي از آن در کشور نداريم ؛نه در 
ميان مردم و نه حتي در ميان مسئولين. به نظرم نوپا بودن سازمان متولي از 
يک سو و عدم درک صحيح رسانه ها به خصوص رسانه ملي – به عنوان يک 
دانشگاه بزرگ ملي- از سوي ديگر باعث شده که بسياري از مردم و مسئولين، 
حتي قادر به ارائه تعريف درستي هم از اين مقوله نباشند.در حالي که ما 

کشوري در معرض تهديدهاي متعدد هستيم. تهديدهايي از جنس طبيعي 
و يا انسان ساز. پدافند غيرعامل فقط در حوزه مردم محور تعريف نمي شود 
بلکه در ساير حوزه ها نظير زيستي، طبيعي، شهري، سايبري، اقتصادي و... 
نيز با مدل هاي خاص خود قابل ارائه است. ما فقط در معرض سيل و زلزله و 
ديگر بالياي طبيعي نيستيم. سال گذشته به بانک ها و کارخانجات ما حمله 
سايبري شد و خسارت هايي بر جاي گذاشت. اين همه مي طلبد که مردم و 
مسئولين با آگاهي و بينش کامل وارد اين عرصه شوند. من معتقدم حوزه 
اولويت دار در پدافند غيرعامل، حوزه مردم محور است چرا که بصيرت مردم 
نسبت به اتفاقات در حال وقوع، مي تواند آسيب ها را به شدت کاهش دهد و 

همدلي و وفاق بين ارکان حاکميت به وجود آورد.
   با توجه به اين که در دهه چهارم عمر انقالب اسالمي هستيم، 

ضرورت تقويت پدافند غيرعامل را چگونه تبيين مي کنيد؟
در دنياي امروز، اصل بر اين است که مشارکت مردم ضامن بقاي حکومت هاست. 
چنانچه حمايت هاي مردمي، تخريب و يا تضعيف شود، دشمنان راه هاي نفوذ 
را باز مي بينند و کيان مملکت را هدف قرار مي دهند. انقالب اسالمي کشورمان 
نيز بر پايه همين حمايت و مشارکت باالي مردم به بار نشست و صيانت 
از آن، ضرورتي انکار ناپذير دارد. دشمنان ما هم در پي تخريب 
همين ستون هاي عظيم مردمي هستند ولي برخي مسئولين 

از اين موضوع غافل شده اند.  
   مطالبات رهبري در اين حوزه چگونه پيگيري مي شود؟

مثل  غيرعامل  »پدافند  که  اين  بر  مبني  رهبري  فرمايش 
مصونيت بخشي به بدن مي باشد« بايد همه دستگاه ها را متوجه 
ضرورت اين مقوله مي کرد ولي متاسفانه به دليل بي اطالعي 
مديران از اهميت موضوع، هنوز در ادارات بودجه هاي مربوط به 
پدافند غيرعامل با اکراه پرداخت مي شود. بر همين اساس معتقدم صدا 
و سيما و به طور  کلي رسانه ها بايد با جديت بيشتري وارد شوند وجامعه را 

به اين اقناع برسانند که اهميت پدافند غيرعامل، کمتر از دفاع نظامي نيست. 
   مجلس چه اقدامي در اين باره انجام داده است؟

ما در برنامه ششم توسعه به اين موضوع ورود و تکاليفي را متوجه دستگاه هاي 
مختلف کرده ايم. براي مثال هر وزارتخانه اي موظف است درصدي از بودجه 
خود را به پدافند غيرعامل اختصاص دهد. اميدواريم مسئولين در همه سطوح 

به درک درستي از ضرورت اين موضوع برسند.
 تشکر که در اين مصاحبه شرکت داشتيد

من هم سپاسگذارم.

 در گفت وگوي عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس با »صيانت پايدار« مطرح شد

 جنگ هاي جديد
 با هدف ايجاد شکاف 

دولت  - ملت
دشمن مشروعيت نظام اسالمي را هدف گرفته است

پدافند 
مردم محور با تکيه 

بر حمايت و پشتوانه هاي 
مردمي، مي تواند موثرترين 

ابزار براي خنثي سازي 
توطئه هاي دشمنان باشد و از 

ملت و حاکميت؛ هردو، 
مراقبت کند
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چرا نبايد دست از موشک ها بکشيم!؟

سردشت سند زنده جنايت غرب
اين روزها غرب و به ويژه آمريکايي ها در حالي دم از ضرورت تعليق توان موشکي ايران مي زنند که هنوز آثار شوم حمايت آنها از 

صدام در حمالت شيميايي به سردشت برجاي مانده است و همچنان قرباني مي گيرد.
در طول جنگ تحميلي، ايران  252 بار مورد حمله شيميايي رژيم بعث عراق قرار گرفت که به حدود  100 هزار مجروح شيميايي منتج 
شد که هنوز از آثار آن ها رنج مي برند. رژيم بعث عراق که از پيروزي در جبهه  هاي جنگ عليه ايران نااميد شده بود، تصور مي  کرد با 
حمالت شيميايي مي  تواند خواسته  هاي خود را بر ملت ايران تحميل کند. از اين  رو در روزهاي هفتم و هشتم تيرماه 1366، هواپيماهاي 
بمب  افکن عراق با بمب  هاي شيميايي به چهار نقطه پرازدحام و متراکم جمعيتي شهر سردشت حمله کردند و زن و کودک و ُخرد و 

کالِن و مردم بي گناه آن شهر و اطراف آن را آماج گازهاي کشنده و دهشتناک شيميايي قرار دادند.
بمباران شيميايي شهر مرزي سردشت فجيع  ترين و وحشتناک  ترين تهاجم شيميايي  بود که آثار و پيامدهاي منفي زيادي به بار 
آورد. جمهوري اسالمي ايران، اين تهاجم را غيرانساني اعالم کرد و شهر سردشت را نخستين شهر قرباني جنگ افزارهاي شيميايي 

در جهان بعد از بمباران هسته  اي هيروشيما ناميد.
حمله شيميايي هواپيماهاي متجاوز رژيم بعث عراق به شهر سردشت، به شهادت ده ها نفر نفر و مجروح شدن هزاران تن انجاميد و 
هنوز هم تعدادي از مردم مقاوم و شريف شهرستان سردشت با آثار و پيامدهاي اين بمباران دست به گريبان هستند.به رغم ارتکاب 
اين جنايت هولناک، مجامع جهاني هيچ اقدامي در جلوگيري از ادامه تجاوز به عمل نياوردند، حتي آن رژيم خونخوار را هم مالمت 

نکردند و چون گذشته بي  اعتنا از کنار اين حادثه گذشتند.
 برابر گزارش ها، بيش از  ۴00 شرکت توليدکننده مواد شيميايي از عراق براي تجهيز شيميايي حمايت کردند که بيشترين آنها از 
آلمان و انگليس بودند. اين در شرايطي است که آلمان به عنوان تنها کشوري شناخته مي شود که هم کنوانسيون ژنو را امضا کرده 

و هم اتحاديه اروپا اجازه دارد با بازرسي از صنايع شيميايي آن کشور مانع از توليد سالح هاي شيميايي به وسيله اين کشور شود.
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احمد موحدي- کارشناس روابط بين الملل
سال 2015 يادمان يکصد سالگي يکي از تراژيک ترين 
صفحات تاريخ بشر يعني اولين حمله بزرگ مقياس 
ابتدا  برگزار شد. در  بلژيک  ايپر  به شهر  شيميايي 
يادآوري مي شود که نخستين توافقنامه بين المللي 
منع استفاده از سالح هاي شيميايي به سال 1675 
بين فرانسه و آلمان برمي گردد که در استراسبورگ 
توافق کردند از گلوله هاي سمي در جنگ استفاده 
نکنند. تقريبا دويست سال بعد در کنوانسيون بروکسل 
در سال 1874 دومين توافق از اين دست امضا شد. 
کنوانسيون بروکسل به کارگيري سم و زهر و مانند 
آن را در سالح ها و پرتابه ها ممنوع اعالم مي کرد. اما 
در واقع بعد از حمله ايپر موضوع سالح هاي شيميايي 

وارد فاز اصلي خود شده است.
 در پي اين حمله و در ادامه جنگ جهاني اول دو 
طرف درگير به کرات از سالح هاي شيميايي و ديگر 
تسليحات مشابه استفاده کردند که به نحو فاجعه 
باري 124 هزار تن گاز کلر، خردل و ديگر گازهاي 
شيميايي انتشار پيدا کرده بود و بيش از يک ميليون 

قرباني گرفت.
 آنچه که اين حوادث را وحشتناکتر  مي کرد اين 
واقعيت بود که  قبل از ورود به قرن بيستم يک 
ابزار قانوني بين المللي که استفاده از گازهاي سمي 
را در جنگ ممنوع کرده بود در قالب کنوانسيون 
صلح 1889  الهه مدتها قبل از جنگ جهاني اول 

وجود داشت اما به وضوح ناديده گرفته شده بود و استفاده گسترده از اين گازها به حدي 
بود که برخي نام جنگ شيميايي را براي جنگ اول جهاني انتخاب مي کنند. بعد از اين 
جنگ بود که فعاالن جامعه بين المللي به فکر افتادند که سازوکار و چارچوب هاي حقوقي 
محکمتري براي برخورد با مسئله سالح هاي شيميايي و باکتريولوژيک وضع کنند. سند 
مهمي که در اين خصوص امضا شد پروتوکل 1925 ژنو راجع به منع استفاده از گازهاي 
سمي و خفه کننده در جنگ بود. اين پروتکل که براي رفع ابهامات کنوانسيون الهه بود 
البته خود نيز ايراداتي به همراه داشت. اول اينکه صرفا استفاده از سالح هاي شيميايي را در 
زمان جنگ ممنوع کرده بود و هيچ قاعده خاصي براي ممنوعيت تحقيقات، توسعه توليد، 
آزمايش و نگهداري اين تسليحات ندارد و نيز فاقد هرگونه نظام بازرسي و راستي آزمايي 
براي تضمين اجراي آن توسط دولت ها بود. عالوه بر اينها امکان انتقام گيري در حمالت 
شيميايي را نيز باز گذاشته بود. همين ضعف هاي بنيادي و عدم ضمانت اجرايي آن باعث 
شد تا در دهه 1980 شاهد ذخيره 70 هزار تن گازهاي شيميايي مانند سارين باشيم 
بخصوص توسط دو طرف جنگ سرد يعني اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي و نيز 
شاهد استفاده از اين سالح ها توسط عراق در جنگ عليه ايران باشيم. براي مبارزه جدي تر 
با اين مسئله در سال 1972 کنوانسيون سالح هاي شيميايي و بيولوژيک باز هم در ژنو 
تصويب شد اما عليرغم همه اين تالش ها دولت عراق طي سالهاي 1984 تا 1989بارها از 
اين سالح ها استفاده کرد که اولين آنها در سال 1359 و تنها چند ماه بعد از تجاوز نظامي 
عراق به خاک ايران در غرب ايالم بود و از مهمترين اين حمالت توسط عراق بمباران 
شيميايي شهر حلبچه در سال 1988 بود که بيش از 5 هزار نفر کشته بر جاي گذاشت. 
رسوايي بزرگتر در اين زمينه اين بود که بعدها طبق گزارشات سازمان ملل مشخص شد که 
دولت عراق که امکان توليد و توسعه تجهيزات الزم براي برنامه تسليحاتي خود نداشت در 
اوايل دهه 1980 بيش از هزار تن عامل خردل از کشورهاي اروپاي غربي و اياالت متحده 

»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

 پيمان هاي بين المللي
و منع استفاده تسليحات شيميايي
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وارد کرده است. سرانجام و در پي اين اتفاقات جامعه جهاني در سال هاي پاياني هزاره 
دوم سازمان مبارزه با سالح هاي شيميايي را براي اجراي مفاد کنوانسيون شيميايي در 
1997 در الهه تاسيس کرد. اين سازمان بر مبناي کنوانسيون منع استفاده از سالح هاي 
شيميايي نه تنها استفاده بلکه هرگونه تحقيق و توسعه توليد ذخيره انتقال و نگهداري 
اين سالح ها را ممنوع مي کند و برخالف قوانين  منع استفاده از سالح هاي هسته اي که 
ماهيتي تبعيض آميز دارد و برخي قدرت ها را در بر نمي گيرد اين کنوانسيون نگاه برابر 
دارد و هيچ کشوري حق استفاده از اين تسليحات را ندارد و آنهايي که داراي اين سالح ها 
مي باشند ملزم به امحا و نابودي آن هستند که طبق گزارش ها تاکنون 190 کشور عضو  
86 درصد اين تسليحات را نابوده کرده اند و بيش از 2500 بازرسي توسط سازمان طي 
اين مدت به عمل آمده است.اين رکورد باعث شد تا سازمان منع سالح هاي شيميايي در 
سال 2013 برنده جايزه صلح نوبل شود. با اين وجود طي يکي دو سال اخير شواهدي در 
دست است که گروههاي معارض در جنگ سوريه از اين سالح ها استفاده کرده اند. اينک 
تالش سازمان براي متقاعد کردن بدون قيد و شرط پنج کشور خارج از سازمان يعني 
آنگوال، مصر، ميانمار، کره شمالي، سودان به همراه رژيم اشغالگر قدس جهت پيوستن 
بدون تاخير به اين سازمان مي باشد. يکي از چالش هاي اين سازمان حفظ خود و حفظ 

چارچوب هاي خود در برابر تغيير و تحوالت تکنولوژيک است.
 آنها تالش مي کنند مدام خود را با اين تحوالت به پيش رانده تا مصاديق و معيارهاي 
جديد سالح شيميايي را بشناسند و در قالب هاي گذشته نمانند. در مجموع مي توان گفت 
که برخالف بسياري از معاهدات و کنوانسيون هاي بين المللي ، تالش براي خلع سالح 
شيميايي و منع گسترش آن در بين جامعه جهاني موفقيت آميز بوده و عزم جدي براي 

پيشبرد آن در آينده وجود دارد.
موضوع مهم ديگر در ارتباط با قوانين و مقررات بين المللي منع سالح هاي شيميايي، صنايع 
شيميايي است. مواد شيميايي براي توليد فرآورده هاي بيشماري به کار مي روند که سالح هاي 
شيميايي تنها بخشي از آن است.در واقع اين مواد ماهيتي چندمنظوره دارند. رشد روزافزون 
صنايع شيميايي و گسترش کاربري استفاده  از آنها باعث شده است صدمات و حوادث 
زيانبار متعددي به انسان و طبيعت وارد شود که اغلب جبران ناپذير مي نمايند بنابراين 
مديريت صحيح و استفاده درست از اين مواد نيز اهميتي روز افزون داشته است.در همين 
راستا معاهدات و توافقات بين المللي متعددي در ارتباط با صنايع شيميايي صورت گرفته 
است. ايمني شيميايي و مديريت شيميايي مفاهيمي هستند که بيش از دو دهه از عمر 
آنها به عنوان موضوعاتي الزام آور مي گذرد. از جمله اين توافقات مي توان به کنوانسيون وين 
در قالب جنبش جهاني حفاظت از اليه اوزن و پروتکل مونترال با هدف تهيه فهرست مواد 

مخرب اليه اوزن و اقدامات کنترلي آن اشاره کرد.
طبق پروتکل مونترال کلروفلوروکربنها، بروموکلروفلورو کربن ها، حالل ها، هيدرو کلرو فلورو 
کربن ها، هيدرو برومو فلورو کربن ها از مصاديق مواد شيميايي تحت کنترل اين پروتکل 
هستند. از ديگر اين معاهدات مي توان به کنوانسيون بازل با هدف ايجاد يک حاکميت 
جامع بر حمل و نقل و امحا پسماندهاي خطرناک به منظور سالمت انسان و محيط زيست 
اشاره کرد. کنوانسيون روتردام در مورد آئين اعالم رضايت قبلي در مورد مواد شيميايي 

و آفت کشها در تجارت بين المللي نيز در اين زمينه 
قابل ذکر است.طبق اين کنوانسيون واردات، صادرات 
بوده  خاصي  شرايط  با  کنترل  تحت  مواد  توليد  و 
است و در صورت اعالم عدم رضايت واردات براي 
يک ماده شيميايي ورود آن از هر منبعي و توليد آن 
در کشور عضو جهت استفاده داخلي ممنوع خواهد 
بود. کنوانسيون استکهلم در مورد آالينده هاي آلي 
پايدار که مواد شيميايي سمي مانند آلدرين کلردان 
و دي اکسين هستند نيز از جمله معاهدات مهم در 
اين زمينه است. به هر تقدير استفاده از مواد شيميايي 
چه در قالب استفاده هاي نظامي و چه  صنعتي تاکنون 
صدمات جبران ناپذيري به حيات نوع بشر زده است 
بنابراين منع و محدود سازي استفاده از اين مواد چيزي 
است که امروزه با جديت بيشتري در جامعه جهاني 
دنبال مي شود و با اين روند مي توان به جهاني عاري 

از اين مواد اميدوار بود.
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-  دولت عراق طي سال هاي 
1984 تا 1989بارها از سالح هاي 
شيميايي استفاده کرد که اولين 

آنها در سال 1980 و تنها چند 
ماه بعد از تجاوز نظامي به خاک 

ايران در غرب ايالم بود و از 
مهمترين اين حمالت توسط عراق 
بمباران شيميايي شهر حلبچه در 
سال 1988 بود که بيش از 5 هزار 

نفر کشته بر جاي گذاشت

-  جامعه جهاني در سال هاي 
پاياني هزاره دوم سازمان مبارزه 

با سالح هاي شيميايي را براي 
اجراي مفاد کنوانسيون شيميايي 

در 1997 در الهه تاسيس کرد. 
اين سازمان بر مبناي کنوانسيون 

منع استفاده از سالح هاي 
شيميايي نه تنها استفاده بلکه 

هرگونه تحقيق و توسعه توليد 
ذخيره انتقال و نگهداري اين 

سالح ها را ممنوع مي کند
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جهان و چالش  
زباله هاي هسته اي

مرضيه موحديان
کشورهاي مختلف جهان که داراي صنعت هسته اي 
مي باشند در زمينه اقدامات ايمني راه حل هاي مختلفي 
را پيگيري مي کنند. بخش اعظم ايمني مربوط به شيوه هاي 
و  لبا س ها  از  زباله ها  اين  مي باشد.  پرتوزا  زباله هاي  دفن 
دستکش ها و روپوش و بلوزهاي آزمايشگاهي افرادي که 
با مواد راديواکتيو در تماس هستند تا ميله هاي سوخت 
بازيافت نشده حاوي راديو ايزوتوپ ها را در برمي گيرد. در 
فرانسه که 75 درصد الکتريسيته خود را از طريق انرژي 
اتمي به دست مي آورد ساالنه به ازاي هر نفر يک کيلوگرم 
صورت  به  را  زباله ها  اين  مي شود.آنها  توليد  اتمي  زباله 
استوانه هاي 200 ليتري درمي آورند و در انبارهاي بتوني 
با ديواره هاي بسيار ضخيم مجهز به دستگاه هاي تهويه پر 
قدرت نگه مي دارند. همچنين قانون دفن زباله هاي پرتوزا 
در اعماق 500 متري زمين در 28 ژوئن 2006 ميالدي به 
تصويب مجلس شوراي فرانسه رسيد.  اياالت متحده به 
دليل وسعت زياد سرزمين محل هاي بسياري براي دفن اين 
زباله ها و مواد پرتوزا را در اختيار دارد. آنها ابتدا در سال 
1999 محلي را در اعماق زمين و در درون قشرهاي نمکي 
براي مدفون کردن اين زباله ها و زباله هاي نظامي در نظر 
گرفتند. آنها همچنين براي دفن دائمي زباله هاي پرتوزا 

بر روي تشکيالت آتش نشاني و درزهاي ناشي از آنها 
در منطقه نوادا مطالعه مي کنند.  دولت سوئيس ميله هاي 
سوخت خود را به کشورهاي فرانسه و انگلستان مي فرستد 
و کاري با زباله هاي پرتوزاي آنها ندارد و در سال 2011 اعالم 
کرد که زماني که عمر مفيد نيروگاه هاي آن به 50 سال برسد 
آنها را متوقف خواهد کرد. در آلمان به خصوص بعد از حادثه 
فوکوشيما صدراعظم اين کشور اعالم کرد که تا سال 2022 
تمام نيروگاه هاي اتمي اين کشور را متوقف خواهد کرد و بر 
روي پروژه انرژي خورشيدي 25000 مگاواتي کار مي کنند. 
دولت ژاپن پس از فاجعه فوکوشيما گزارشي 220 صفحه اي 
درباره حادثه و ارزيابي آن، شرح حادثه، تالش ها براي مهار، 
مالحظات ايمني نيروگاه، پاسخ اوليه ژاپن به حادثه، آمادگي 
براي شرايط اضطرار، مديريت بحران، گذار از مرحله اضطرار 
به مرحله بازيابي، عواقب راديولوژيک حادثه  و ريکاوري بعد 
از حادثه ارائه شد و در پايان درس هايي که ژاپن بايد از حادثه 
بگيرد منتشر کرد. آنها به اين نتيجه رسيده اند که تا سي سال 
آينده فعاليت نيروگاه هاي اتمي خود را متوقف خواهند کرد و 
پس از آلمان و سوئيس سومين کشوري است که اين موضوع 
را اعالم کرده است.  ايمني نيروگاه هاي اتمي موضوعي پيچيده 
است که از لحظه طراحي و مکانيابي اين تاسيسات تا مراحل 
بهره برداري و اجرا بايد به دقت در دستور کار قرار گيرد. امروزه 
گروه هاي فعال بين المللي در قالب طرفداران محيط زيست، 
حاميان صلح و تشکيالت ديگر خواستار توجه بيشتر و دقيق تر 
به مسئله ايمني هسته اي هستند و اهمال در اين زمينه را 
محکوم مي کنند و از سازمان هاي متولي مي خواهند قوانين و 
الزامات سختگيرانه اي را در قبال حفاظت از انسان و محيط 

زيست در ارتباط با تاسيسات اتمي لحاظ کنند.
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حامد رشيدي
در جهان پر از خطر و نا امني کنوني نيروگاه هاي 
هسته اي اماکني هستند که بسيار حساس و 
مخاطره آميز هستند. حادثة نيروگاه چرنوبيل 
موجـب گرديد ايمنـي تأسيسات هسته اي بيش 
از پيش مورد توجه جامعة بين المللي قـرار گيرد. 
در اين حادثه، در 26 آوريل 1986 راکتور شماره 
4 نيروگاه هسته اي چرنوبيل در 100 کيلومتري 
شمال کيف به هنگام آزمايش ژنراتور از کنترل 
خارج و آتش گرفت و سپس منفجر گرديد. حدود 
9 تن عناصر پرتوزا )90 برابر بمب هيروشيما( به 
شدت به آسمان پرتاب گرديد و به محيط وارد 
شد. جهت باد در روز هاي بعد بيشتر از سمت 
شمال به غرب بود و بدين ترتيب کشورهاي 
روسيه سفيد، روسيه و لهستان و کشورهاي 
بالتيک تحت تاثير شديد پرتوزايي قرار گرفتند. 
برآورد شده است چرنوبيل تا دست کم 20 هزار 

سال آينده قابل سکونت نخواهد بود.
 در پي اين حادثه جامعه بين المللي تصميم 
را در  الزام آوري  بين المللي  اسناد  گرفت کـه 
زمينة ايمني تأسيسات و فعاليت هاي هسته اي 
تدوين و بـه اجـرا درآورد. کنوانسيون هاي اعالم 
فوري حوادث هسته اي، کمک رساني به هنگام 
حوادث هسته اي و فوريت هاي راديولوژيکي )هـر 
دو مصوب 1986( ايمني هسته اي )1994 (و 
ايمني مديريت سوخت مصـرف شـده و پسماند 
راديواکتيو )1997 ( اسناد بين المللي الزام آوري 
بودند که ظرف مدت زمان نسبتاً کوتاه تدوين 

و به اجرا گذاشته شدند. 
 Nuclear( منظور از ايمنـي هسـته اي

Safety( دستيابي به شرايط 
بهره برداري صحيح، پيشـگيري 
از حوادث يا کاهش پيامدهاي 
حوادثي است که به حفاظت 
کارکنـان محل تأسيسات، 

عموم مردم از خطرات تابش 
بيشتر از مقدار مجاز مي انجامد. 

اي،  تاسيسات هسته  ايمني  در 
به وسيله تعيين، استقرار، حفظ و نگهداري 

اصول دفاع موثر در برابر خطرات راديولوژيکي، از 
افراد، جامعه و محيط زيست محافظت نماييم.  
بايد خاطرنشان کرد که ايمني هيچگاه به طور 
کامل و مطلق محقق نمي شود چراکه زندگي 
بشر همواره در معرض مخاطره است. بنابراين 
زماني که از ايمني نيروگاه هاي اتمي نيز صحبت 
مي شود به معناي تضمين کامل و بدون ريسک 

اين مکان ها نيست.اما به هرحال رعايت اصول ايمني مي تواند نيروگاه ها را به مکاني امن تر براي 
توليد انرژي تبديل کند. با اين حال هدف اصلي و عمومي ايمني هسته اي حفاظت و دفاع موثر از 

افراد جوامع و محيط زيست در برابر خطرات و آسيب هاي راديولوژيک است.
طبق آمارها در سال 2017 تعداد 451 نيروگاه اتمي در 31 کشور جهان فعال بوده اند و کشورهاي 
اياالت متحده فرانسه چين روسيه و کره جنوبي بيشترين تعداد نيروگاه اتمي را در اختيار دارند. اين 
نيروگاه ها حدود 6 درصد انرژي جهان و 13درصد الکتريستيه جهان را تامين مي کنند و سهم آنها 
در آينده رو به افزايش خواهد بود. اما خطرات بزرگ طبيعي و انساني همچون زلزله، سيل، سونامي، 
آتش سوزي و ...ايمني نيروگاه هاي اتمي را تهديد مي کند و تاکنون به کرات اتفاق افتاده اند. وقتي 
که با صنعتي اينچنين خطرناک سر و کار داريد، بايد بدانيد که خطر و ناامني بخشي از 
ماجرا خواهد بود. فاجعه هسته اي فوکوشيما توسط سونامي 10 متري توکوهو در 
مارس 2011 در ژاپن اتفاق افتاد که طي آن بيش از 9 هزار نفر کشته شد و ژاپن 
چند متر به سمت شرق جابجا شد اين حادثه در حال تبديل شدن به يک 
فاجعه انساني و زيست محيطي بود. به همين دليل حدود 250 هزارنفر افراد 
ساکن حوالي نيروگاه به مکان هاي ديگري انتقال داده شدند. عالوه بر چرنوبيل 
و فوکوشيما حوادث مرگبار هسته اي ديگر نيز رخ داده است. فاجعه هسته اي 
کيشتيم در 1957 در اوزيورسک شوروي رخ داد که قدرت انفجار آن با 100 
تن ديناميت برابري مي کرد و 55 نفر را در اثر سرطان ناشي از تشعشعات از 
بين برد و 45هزار نفر در معرض پرتوهاي مضر اين ناحيه قرار گرفتند، فاجعه ويند 
اسکال در بريتانيا و حادثه تري مايل آيلند در پنسيلوانيا و موارد مشابه ديگر نيز در اين 
زمينه قابل ذکرند .در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات هسته اي، اشخاص مختلفي مانند طراحان 

و سازندگان ساختمان و تجهيزات نيروگاه و بهره برداران دخالت مي کنند. 
همانطور که اشاره شد به دليل اهميت حفاظت از محيط زيست و همچنين حفاظت از سالمتي 
و ايمني کارکنان و عموم مردم، کليه سطوح مديريت، واحدهاي سازماني و يکايک کارکنان بايد 
از بهترين تجربه هاي مهندسي، قوانين و استانداردهاي بين المللي و توصيه هاي ايمني و کيفي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي پيروي کرده و از تجهيزات، خدمات و فرآيندها، با باالترين کيفيت 

استفاده نمايند.

»صيانت پايدار« گزارش  مي دهد

مروري بر الزامات بين المللي 
براي ايمني هسته اي
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طبق آمارها در 

سال 2017 تعداد 451 
نيروگاه اتمي در 31 کشور 

جهان فعال بوده اند و کشورهاي 
اياالت متحده،فرانسه،چين، 
روسيه و کره جنوبي بيشترين 

تعداد نيروگاه اتمي را 
در اختيار دارند





امل
ريع

ند غ
پداف

مان 
ساز

ني 
رسا

الع 
ه اط

هنام
ما

امل25
ريع

ند غ
پداف

مان 
ساز

يلي 
تحل

ي 
خرب

امه 
اهن

م

39

ملت ايستاده
 ملت فلسطين امروز با قدرت ايستاده اند؛ حقيقتاً بايد اين ملت را تحسين 
و  کشتار  و  تهاجم  و  يک طرف  از  اقتصادي  عظيم  فشار  اين  زير  کرد. 
فاجعه آفريني و تخريب و حمالت گوناگون،آتشباري بر روي زن و کودک 

از يک طرف ديگر،در عين حال اين ملت ايستاده اند.
                                              رهبر معظم انقالب اسالمي

عکس  مربوط به حضور يک دختر فلسطينی در اعتراضات 
اخير در مرز نوار غزه است. اين اعتراضات پس از انتقال 

سفارت آمريکا به قدس تشديد شده است.


