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به کمر بزنند.«
البته مسئله مقابله و مجازات مفسدين اقتصادي )با 
حداکثر قاطعيت و سرعت و البته دقت( که بنا بر 
اسناد متقن، سربازان دشمن هستند نيز از ضرورت هاي 
راهبردي امروز است .اين جمله که امروز دفاع اقتصادي 
و رفع مشکل مردم و عدالت، متوقف بر مبارزه با مفاسد 

اقتصادي است از  جمالت راهبردي است.
انتظار حداقلي مردم از قوه محترم قضائيه برخورد 
بدون مماشات و مالحظه و با تاکيد بر سر شبکه هاي 
اختالس و گردن کلفت ها و افرادي است که اختالس 

را با اتکا به دوستان و اقوام خود انجام مي دهند.
ما معتقديم مولفه قدرت خارجي جمهوري اسالمي 
ايران، در ارائه يک چهره مقتدر از نظام اسالمي و 
دولت آنهم در تقابل با استکبار جهاني است، بنابراين 
نه تنها ترسي از اين تقابل استراتژيک با دشمن نداريم 

بلکه آن را راه درست مي دانيم.
از طرف ديگر تجربه مذاکرات برجام و دستاورد بسيار 
گرانقيمت مذاکره با آمريکا و دل بستن به وعده ها 
با  مجدد  مذاکره  تکليف  آنها  توخالي  وعيدهاي  و 
شيطان بزرگ را معلوم کرده است. 
ملت ما از يک سوراخ دوبار 
گزيده نمي شوند؛ ما يک 
ملت هوشمند و شجاع 

هستيم.
که  کلي  خطوط 
انقالب  پرچمدار 
بيانات  در  اسالمي 
اخير خود ترسيم نمودند 
راهبرد اساسي دفاع 
ملي ما در شرايط امروز 
در برابر دشمن مستکبر و 
اذناب آنها است. ملت ما چشمان 
بيدار خود را به جهتي که سر انگشتان 
رهبري معظم نشان مي دهد دوخته و آن را دنبال 
مي نمايد . خداوندا ياري مان کن تا درس خوبي به 
اين ديوانه آمريکايي بدهيم و طعم شکست در برابر 

اين ملت را به او بچشانيم .انشاءاهلل

سردار دکتر غالمرضا جاللي
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور

بيانات مقام معظم رهبري )حفظه اهلل( در ديدار اقشار مختلف مردم يک سخنراني کامال استراتژيک بود و 
ايشان خطوط کلي يک دفاع جانانه و مردمي را در برابر امريکاي جهانخوار ترسيم کردند. 

دشمن خود مي داند که توان رويارويي با رزمندگان نظام مقدس جمهوري اسالمي را ندارد چراکه مولفه هاي 
اصلي قدرت دفاعي ما کامال در عمق راهبردي و منطقه اي نفوذ کرده است. از آن مهمتر اليه هاي عميق 
عشق مردم به رهبري، واليت فقيه و وفاداري ملي است که اين نظام را مستحکم کرده است. بنابراين نشان 
دادن فضاي جنگي صرفا براي ترساندن ترسوهاست وگرنه بيشترين ضرر از جنگي شدن فضا به آمريکايي ها 

و بعضي رفقاي داخلي و ترسوي آنها مي رسد .
به تعبير رهبر معظم انقالب:  »به خيال خودشان با اشاره و با کنايه و با اين حرف ها مي خواهند بگويند 
خالصه ممکن است جنگ راه بيفتد. شبِح جنگ را بزرگ مي کنند براي اينکه يا ملّت را بترسانند يا 

ترسوها را بترسانند؛...به طور خالصه در دو کلمه به ملّت ايران بگويم: جنگ نخواهد شد و مذاکره 
نخواهيم کرد.«

نکته دوم مسئله وجود راهکارهاي داخلي براي برون رفت از شرايط اقتصادي فعلي 
است که بعضي ها آنرا بن بست تعريف مي کنند، البته ممکن است منافع بعضي در 

استمرار وضع موجود باشد.
نمي دانم وقتي رهبري هوشيار و زنده دل انقالب اسالمي اصل وجود مشکالت 
اتکا به آمار  با  اقتصادي را قبول دارند و به صراحت بيان مي کنند چرا بعضي 
بي روح و کم معني به نام شاخص هاي اقتصادي، اصل مشکل مردم را انکار کرده 
و اعتراضات مردم را به تحريک رقبا و يا بعضي از ارکان انقالب و مدافعين انقالب 

نسبت مي دهند!  
يادم هست در اواخر دوره نهم هم دولت وقت همين بيان را داشت .البته به راحتي 

مي شود يک روز به صورت ناشناس در بين مردم رفت و واقعيت مشکل اقتصادي مردم و 
کم اثري اقدامات دستگاه ها را از نزديک ديد و لمس کرد .اميدواريم اين اقدامات غلط بعضي ها 

از سر خيانت، کم کاري و بازي در زمين دشمن نباشد.  بنابراين اهميت جمالت راهبردي معظم له در 
اينکه ما هيچ مشکل غيرقابل حلي نداريم و کليد و راه حل اکثر مشکالت اقتصادي در داخل است را بيشتر 
احساس مي کنيم. آنجا که مي فرمايند: »من مي گويم در کشور هيچ بن بستي وجود ندارد؛ در همين زمينه  
اقتصادي، هيچ بن بستي وجود ندارد. اين جور نيست که راه حل نباشد؛ نخير، مشکالت کشور، مشکالت 
5اقتصاد، شناخته شده است، راه حل ها هم شناخته شده است. کننده ها بايد ان شاءاهلل هّمت کنند، دامن هّمت  4

خطوط کلي که 
 پرچمدار انقالب اسالمي 

در بيانات اخير خود ترسيم نمودند 
راهبرد اساسي دفاع ملي ما در شرايط 
امروز در برابر دشمن مستکبر و اذناب 
آنها است. ملت ما چشمان بيدار خود 

را به جهتي که سر انگشتان رهبري 
معظم نشان مي دهد دوخته و 

آن را دنبال مي نمايد
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يادداشت مديرمسئول



دکتر محسن  محبي
 معاون توس�عه فرهنگي و اطالع رساني

 سازمان پدافند غيرعامل کشور

با خ��روج ترامپ از برجام و شکس��ت پروژه 
»مذاکره ب��راي تحول اقتصادي ايران«؛ موج 
جديدي از يک جنگ اقتصادي تمام عيار عليه 
کشور ما آغاز شد. موجي که نتيجه آن تالطم 
اقتصادي در فضاي پولي کشور بود. در عرض 
چند هفته ارزش پول ملي ما کاهش يافت و 
عملکرد بازار به دليل مبهم بودن آينده اقتصاد 

دچار اختالل گشت.
هرچند برخي تالش دارند تا تمام اين اتفاقات 
را به سياست هاي تحريمي آمريکا گره بزنند 
اما کارشناس��ان متفق القول هستند که سهم 
تحريم از اوضاع کنوني اقتصادي ايران بيش 
از 30 درصد نيست و بخش عمده اي از داليل 
تالطم هاي اقتصادي، به سياست هاي نادرست 
همچون افزايش افسارگسيخته نقدينگي طي 

چندسال گذشته باز مي گردد.
خوشبختانه امروز عموم مردم و طيف گسترده اي 
از مسئوالن و نخبگان نسبت به دو دليل عمده 
بروز اتفاقات اخير آگاه هستند و به يک رويه 
واحد دست يافته اند. امروز چپ و راست معتقدند 
مذاکره با آمريکا هي��چ ثمره اي براي اقتصاد 
ايران ندارد و اگر قرار باش��د اتفاقي در فضاي 

اقتصادي کشور بيفتند صرفا از بطن 
سياست هاي درست و کارشناسي 

بيرون مي آيد.
راقم اين سطور اما معتقد است 
در کنار اين دو مولفه مهم 
ما شاهد نقش آفريني يک 
عامل ديگر در رويدادهاي 
اخير هستيم که اتفاقا کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است 
و آن دميده ش��دن در شيپور 

يک جنگ تمام عيار رسانه اي عليه 
جمهوري اسالمي است.

نگاهي به تحوالت اقتصادي اخير در کش��ور 
نش��ان مي دهد که بس��ياري از اين رويدادها 
اساسا ماهيت اقتصادي ندارند. دشمن امروز 
تالش دارد تا با ترس از آينده ما را به دس��ت 
خودمان به زانو درآورد. مطمئنا در سياست هاي 
دولت در حوزه تامين ارز کشور مشکل وجود 
دارد اما اين يک واقعيت اس��ت که اگر همه 
ايراني ها به خواهند در يک هفته ريال ش��ان 
را به دالر تبديل کنند کل خزانه کش��ور هم 

کفاف آن را نخواهد داد! درست است که کشور به سمت تحريم پيش مي رود اما اينکه برخي 
از مردم حتي از طيف هاي فرهيخته جامعه به خريد بيش از نياز خود دس��ت مي زنند و براي 

روز مبادايشان کاال ذخيره مي کنند به نوعي بازي در زمين دشمن است. 
البته به نظر مقصر اصلي در اين زمينه رس��انه ها به ويژه رس��انه هاي دشمن هستند که تالش 
مي کنند جو يأس و نااميدي نسبت به آينده را به خورد افکار عمومي دهند و همين ترس باعث 

رفتارهايي مي شود که تاثير سوء  زيادي بر فضاي اقتصادي کشور دارد. 
تحليل و پايش عملکرد يک ماهه گذشته شبکه هاي ماهواره اي، سايت ها و رسانه هاي وابسته 
به سرويس هاي جاسوسي همچون BBC  فارسي نشان مي دهد که اين رسانه ها تنها 
يک اولويت را در دس��تور کار دارند و آن القاي ترس از آينده اس��ت. ترس��ي که 

اساسا پايه هاي منطقي و واقعي ندارد.
به راستي در صورت تحريم کامل آيا ايران دچار قحطي مي شود؟! آيا وضعيت 
ما بدتر از 8 سال جنگ خواهد بود؟! آيا ما همين تحريم هاي آمريکا را به 

انضمام تحريم هاي سازمان ملل پشت سر نگذاشته ايم؟!  
بر اين مبنا مي توان گفت در کنار سياست هاي درست اقتصادي و مهار فشار 
تحريم بايد درخصوص هجمه رسانه اي دشمن نيز هوشيار بود. به نظر امروز 

رمز پيروزي عليه دشمن در جنگ رسانه اي اميدبخشي به مردم است.
ايران اسالمي به حدي از ظرفيت ها و منابع غني برخوردار است که حتي بدون 
ارتباط با جهان پيراموني خود مي تواند خود را اداره کند. ما مثل کشورهاي وابسته 
به نظام جهاني و وام هاي بين المللي نيس��تيم که با يک نس��يم خم شويم؛ تجربه چهل سال 

گذشته نيز اين ادعا را ثابت مي کند.
بر اين مبنا در گام نخس��ت رس��انه هاي داخلي به شدت بايد از بازي در زمين دشمن و ادامه 
رويکرد خط رس��انه اي آنها پرهيز کنند. گناه کس��ي که با يک خبر مردم را نس��بت به آينده 
بدبين مي کند و آنها را روانه بازار سکه و دالر مي کند کمتر از آن محتکري نيست که داروهاي 

بيماران صعب العالجي که با ارز دولتي خريداري شده، احتکار کرده است!
از سوي ديگر مردم نيز بايد نسبت به اخبار آگاه باشند و الزاما هر محتوايي که در سطح رسانه ها 

به ويژه شبکه هايي اجتماعي توزيع مي شود »خبر صدق« قلمداد نکنند. 
کش��ور م��ا امروز اميد مي خواهد. اميدي مبتني بر واقع ان��گاري و به دور از هرگونه هياهو يا 

توهم.

پادزهر جنگ رسانه ای دشمن
ايران اميد مي خواهد...

5 4

گناه کسي که با يک 
خبر مردم را نسبت به آينده 
بدبين مي کند و آنها را روانه 

بازار سکه و دالر مي کند کمتر از 
آن محتکري نيست که داروهاي 

بيماران صعب العالجي که با 
ارز دولتي خريداري شده، 

احتکار کرده است!
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سردار دکتر غالمرضا جاللي رئيس سازمان 
پدافند غير عامل کشور در همايش معاونين 
سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هاي 
سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد، 
گفت: بعد از خروج آمريکا از برجام، با رويکرد و 
تهديدات جديدي از سوي دشمن روبه رو شديم 
که آمريکايي ها اسم آن را جنگ هيبريدي 

گذاشته اند.
وي ادامه داد: اين جنگ يک جنگ ترکيبي 
است )Hybrid warfare( و شامل بخش هاي 
مختلفي است که از همه فناوري ها در آن استفاده 
مي کنند. همچنين موضوعات مختلفي را در بر 
مي گيرد. استراتژي دشمنان استفاده از قابليت ها 
و ظرفيت هايي است که به صورت ترکيبي با 
هم تلفيق شود و در راستاي اهدافشان حرکت 
کند. آمريکايي ها از اين استراتژي دو هدف 
کوتاه مدت و بلند مدت را دنبال مي کنند؛ هدف 
اول آنها مجبور کردن ايران به پذيرش شرايط 
آنهاست، چيزي شبيه شروط دوازده گانه وزير 
خارجه شان، هدف ثانويه آنها در صورت نتيجه 
ندادن برنامه هايشان سوق دادن ايران به سمت 

درگيري هاي داخلي و آشوب است.
سردار جاللي گفت: سناريوي دشمن سه سطح 
دارد؛ يک سطح آن سطح راهبردي است که 

شامل هماهنگي در سطح بين الملل براي تنظيم روابط ايران، اروپا و ديگر کشورها در قالب 
برجام، همچنين هماهنگ کردن همه کشورها در راستاي استراتژي خودشان مي شود. سطح 
ديگر سطح عملياتي است، يعني هماهنگي همه ابزارها که مي تواند در قالب جنگ هيبريدي 
عمل کند که شامل عمليات رواني، امنيتي، اليه هاي اقتصادي و سايبري، امنيت ملي و 
آشوب را دربر مي گيرد. آمريکايي ها حرکتي را راه انداختند که به آن سازماندهي جريان 
بي سر مي گويند زيرا اگر جريان مخالف سر يا رهبر داشته باشد دستگاه هاي اطالعاتي ايران 
به خوبي مي توانند آن را شناسايي و قطع کنند  پس با اقدامات اوليه امنيتي نمي توان رهبر 
يا سرآشوب را پيدا کرد.سطح سوم سطح اجرايي است که عمدتا در عرصه هاي اجرايي و در 

عرصه هاي اقتصادي و عمليات رواني شکل مي گيرد.
وي افزود: دشمنان مي خواهند در قالب شبکه هاي اجتماعي هماهنگي هاي الزم را انجام 
دهند. مثال در آشوب هاي سال گذشته ما دو اليه از شبکه را پيدا کرديم که يکي از آنها 
شبکه عملياتي مبتني بر شبکه تلگرام و ديگري شبکه نخبگان و مسئولين از طريق توييتر 
بود. آنها توانسته بودند اين دو شبکه را هماهنگ و اهداف خود را دنبال کنند. آمريکايي ها در 
استراتژي هايشان مفسدين اقتصادي را سرباز خود مي دانند زيرا آنها به دنبال منافع شخصي 

هستند اما در جهت اهداف آمريکا حرکت مي کنند.
رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور با اشاره به اهداف آمريکايي ها در نرفتن به سمت جنگ، 
اظهار داشت: آمريکايي ها مي گويند جنگ را نشان بدهيم و براي دوقطبي کردن جامعه از 
آن استفاده کنيم اما وارد آن نشويم زيرا خاصيتي ندارد. باجنگ اتحاد و انسجام در کشور 
به وجود مي آيد و در مقابل دشمن مي ايستند و آمريکايي ها هم افق روشني از نتيجه جنگ 
ندارند. خوشبختانه ما در بسياري از حوزه ها از جمله جنگ زميني و دريايي به بازدارندگي 

رسيده ايم.
وي ادامه داد: آنان معتقدند فشارهاي اقتصادي را در دراز مدت نمي توانند دنبال کنند زيرا 
ايران براي آنها راهکارهايي پيدا مي کند. آنها نقطه اوج اين فشارها را تا آخر سال پيش بيني 
کرده اند ، مخالفان اين استراتژي معتقدند اگر جمهوري اسالمي ايران طاقت بياورد و در برابر 

سردار دکرت جالیل در همایش معاوننی سیایس، امنییت و اجتمایع استاندایر های سراسر کشور تشریح کرد
راه عبور از سد»جنگ هيبريدی« 

در چهل  سالگی انقالب
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اين فشارها شکست نخورد برنده نهايي خواهد بود. ما در چهل سالگي انقالب اسالمي درگير 
يک سناريوي جديد عليه ايران هستيم. درچهل سالگي انقالب در حداکثر قدرت دفاعي و 

امنيتي و قدرت بازدارندگي موثر دفاعي درگير يک سناريوي جديد از تهديد شده ايم.
سردار جاللي استراتژي جديد دشمن را پيچيده و گسترده دانست و گفت: حوزه اين استراتژي 
مردم هستند البته نظرهاي مختلفي در آمريکا وجود دارد، عده اي معتقدند براندازي جمهوري 
اسالمي ممکن نيست و تاکنون تالش هاي زيادي براي اين مساله کرده اند که نتيجه نداده 
است، برخي ديگر مي گويند شرايط ايران استثنايي است و ضعف ها و کمبودهايي وجود دارد 
که ممکن است استراتژي آنها اتفاق بيفتد. دشمن مي گويد ما بايد تصور فروپاشي نظام را 
در مردم ايجاد کنيم. يکي از محورهايي که توسط شبکه هاي اجتماعي دنبال مي شود همين 
موضوع است تا مردم فکر کنند در آينده اي نزديک اين اتفاق رخ مي دهد. آنجا که رهبري 
معظم انقالب در ديدار با اعضاي هيئت دولت فرمودند دولت بايد در تصور مردم مقتدر و 

کارآمد باشد براي مقابله با همين تهديد دشمن است.
وي اظهار داشت: بخش راهبرد اصلي دشمنان از طريق عمليات رواني دنبال مي شود به همين 
دليل با ابزار رسانه به دنبال هدايت افکار عمومي هستند. حوادث سال گذشته نيز موجب 
توهم در آنها شده که مي توانند از شبکه هاي اجتماعي در راستاي اهدافشان بهره ببرند پس 
تمرکز فشارهاي اقتصادي بر زندگي مردم از رويکردهاي اصلي آنهاست تا موجب شکاف بين 

مردم و دولت و در نتيجه رويارويي آنها شوند.
رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور در خصوص چگونگي مديريت آمريکا بر افکار عمومي 
نيز گفت: خوشبختانه فضاي کشور بهتر از قبل است  . قبل از عيد نوروز سال 97 تمام فضاي 
مجازي در اختيار تلگرام بود پس آنها مي توانستند از اطالعات مردم و بيگ ديتا هاي موجود 
در جهت اهدافشان استفاده کنند  زيرا به خوبي مي دانستند مساله هر شهر ما چيست. در 
سخنراني هاي اخير وزير خارجه آمريکا به خوبي مي بينيم که او از اطالعات موجود در اين 

بيگ ديتا ها بهره برداري کرده است.
سردار جاللي افزود: با تصميم شوراي عالي فضاي مجازي و فيلترينگ تلگرام جلوي انتقال 
بخشي از اين اطالعات گرفته شد. نحوه برخورد آمريکايي ها با کره شمالي الگويي است که 
آمريکايي ها از آن مي خواهند استفاده کنند يعني توانستند با فشارهاي مختلف کره را وادار 
به مذاکره کنند پس در ذهنشان مي خواهند همان برنامه را با کمي تغييرات عليه ايران 

بکار بگيرند.
وي نقش منطقه اي ايران را براي آمريکا خوردکننده دانست و گفت: محورمقاومت خوشبختانه 

توانسته است پيروزي هاي مقتدرانه اي را در عراق، سوريه و مقابل داعش به دست بياورد و 
امروز گروه هاي مقاومت مانند حزب اهلل در مرز سرزمين هاي اشغالي تهديدي جدي براي 
حيات رژيم صهيونيستي هستند. آنها داعش را ايجاد کرده بودند که حائلي بين ما و آنها 

باشد اما نتيجه برعکس شد. ما در منطقه دست برتر را داريم. امروز وقتي سردار سليماني 
سخنراني مي کند نشان دهنده اين است که ما ابزارهاي مختلفي را براي تحت فشار قرار دادن 

دشمن در اختيار داريم.
سردار جاللي با اشاره به برخي خالءهاي قانوني موجود در استفاده از شبکه هاي اجتماعي 
بيان داشت: بايد بتوانيم با کنترل عمليات رواني دشمن مانع ايجاد التهاب در بازار ارز و 

سکه شويم. دشمنان سعي مي کنند با استفاده از شبکه هاي مجازي در جامعه ايجاد 
التهاب کنند. بهايي ها، صهيونيست ها، ضدانقالب و منافقين در شبکه هاي 
اجتماعي حضور فعالي دارند و موجب تحريک مردم مي شوند، آنها با انجام 
عمليات رواني سياه و مخرب تالش مي کنند موجب برانگيخته شدن اعتراض 
مردم و آشوب در جامعه شوند. ما بايد در حوزه هايي که مي تواند مورد استفاده 
دشمنان قرار گيرد راهکارهايي را شناسايي کنيم تا در صورت تحريم دچار 
آسيب نشويم . تهاجم به بازار ارز و افزايش تقاضاي مردم در اين حوزه ها 
يکي از اقدامات عمليات رواني دشمن است پس بايد با اقدامات درست 

آرامش را بر آن حاکم کنيم.
وي ادامه داد: آمريکا سعي مي کند با استفاده از اطالعات شبکه هاي اجتماعي 
ميزان اثربخشي تحريم ها را بررسي کند، تالش مي کند از طريق شبکه هاي 

اجتماعي بر نارضايتي و مشکالت مردم سوار شده و اهداف خود را دنبال 
کند.

امنيتي گفت:  تهديدات  پدافند غير عامل کشور در خصوص  رئيس سازمان 
آمريکايي ها سازمان منافقين را پايه همه اقدامات امنيتي عليه ايران قرار داده اند 

- جنگ هيبريدي يا 
 )Hybrid warfare(ترکيبي
جنگي است که در آن دشمن از 
تمام فناوري ها و حوزه ها جهت 
تحت فشار قراردادن کشور 
استفاده مي کند

- آمريکايي ها در جنگ هيبريدي 
دو هدف دارند، اول تسليم ايران 
در برابر خواسته هايشان و اگر 
 نشد ايجاد آشوب و درگيري 
در کشور!
- بهايي ها، صهيونيست ها، 
ضدانقالب و منافقين سربازان 
پاي کار آمريکا در شبکه هاي 
اجتماعي براي ايجاد جو يأس در 
افکار عمومي هستند
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که بسياري از کشورها از آن محرومند بهره ببريم. از طرف ديگر کشور ما منابع بسياري دارد 
و مي توانيم با بهره گيري از تجارب دفاع مقدس و استفاده از مردم بر مشکالت غلبه کنيم. ما 

يک کشور قدرتمند هستيم و تابه حال چندين بار از سد اين گونه تهديدات عبور کرده ايم.
وي گفت: توانايي نظامي باالي کشور ما موجب شده تا در حوزه دريايي و زميني به بازدارندگي 
کامل برسيم. انقالب ما سابقه مبارزه چهل ساله با آمريکا را دارد و دراين مدت همه سناريوها 
و استراتژي هاي آنها با شکست روبه رو شده است و به اذعان همگان در ده سال گذشته همه 

استراتژي هاي آمريکا در منطقه را مديريت کرده و بر آن سوار شده ايم.
ايشان در بخش ديگر سخنان خود به بيان روش هاي مقابله با استراتژي آمريکا پرداخت و 
گفت: ما در سه سطح مي توانيم با راهبردهاي دشمن مقابله کنيم، خوشبختانه در سطح 
سران قوا هماهنگي و همکاري بسيار خوبي در جريان است. بخش عملياتي مقابله با دشمن 
استانداري ها و استان ها هستند، در اين حوزه بايد براي مقابله با جنگ رواني دشمن ارتباط 
نزديکي با مردم داشته باشيم، از سويي ديگر بايد از رسانه هاي استاني براي عمليات ايجابي 
استفاده کنيم و همچنين شبکه هاي اجتماعي مديريت شود و با متخلفان برخورد قضايي 

صورت گيرد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور ادامه داد: پاسخگويي مسئولين به مردم مي تواند مانع 
بايد از همه ظرفيت ها براي حل مشکل استفاده کرد، نبايد  عمليات رواني دشمن شود، 
بگذاريم مشکالت ادامه پيدا کند. دولت نيز بايد قيمت ها را دوباره تنظيم کند تا موجب 

نارضايتي مردم نشود.
سردار جاللي در خصوص مفاسد اقتصادي و مسائل به وجود آمده در بازار ارز و سکه، تاکيد 
کرد: بايد با مفسدين اقتصادي به صورت قاطع برخورد کرد، همچنين بايد به مردم، در 
خصوص تامين اقالم ضروري اطمينان داد. در حوزه امنيت نيز تدابير خاصي در ستاد کل 
نيروهاي مسلح انديشيده شده است تا بتواند مسائل را بصورت پيش دستانه حل و فصل کند؛ 

همچنين آمادگي هاي الزم براي مقابله با آشوب هاي احتمالي وجود دارد.
وي افزود: در حوزه سايبري نيز طرح هاي مختلفي براي پاسخ به تهديدات وجود دارد تا 
دستگاه ها بدانند در موقع حمله سايبري چه کنند. موضوع بعد امن سازي اضطراري ست، تا 
بتوان زير ساخت ها را امن کرد. در حوزه سياسي نيز نيازمند توسعه وحدت هستيم پس بايد 
در جنگ اقتصادي حمايت بي دريغي از دولت داشته باشيم به همين دليل بايد کنترلي بر 
سخنان مسئولين صورت گيرد تا موجب سوءتفاهم و دلخوري ميان آنها نشود. بايد از دولت 

يک تصوير مقتدر ميان مردم منعکس کرد.
سردار جاللي در پايان تصريح کرد: دميدن روح اميد و نشاط در ميان مردم و فعاالن اقتصادي 
امري ضروري است پس بايد از رسانه ها در اين جهت استفاده کنيم؛ ما در يک جنگ اقتصادي 

هستيم پس بايد به خوبي بتوانيم شرايط را مديريت کنيم.

- براي مقابله با جنگ ترکيبي 
دشمن بايد از ظرفيت هاي موجود 
کشور مانند محوريت واليت فقيه 

و انسجام ملي که بسياري از 
 کشورها از آن محرومند

بهره ببريم 
- در مقابله با عمليات رواني 

دشمن بايد از رسانه هاي استاني 
براي عمليات ايجابي استفاده 

کنيم
-  پاسخگويي مسئولين به مردم 

مي تواند مانع عمليات رواني 
دشمن شود

و به همه اپوزيسيون هاي خارجي گفته اند که 
از منافقين تبعيت کنيد.

وي در خصوص تهديدات حوزه سايبري نيز 
گفت: سازماندهي، هدايت و انجام عمليات 
تهديدات حوزه سايبر  مردم  بر روي  رواني 
است که از طريق شبکه هاي اجتماعي دنبال 
مي شود. از سوي ديگر احتمال حمله سايبري 
به زيرساخت هايي که به مردم خدمات مي دهند 
وجود دارد. مانند حوزه بانک، انرژي و حمل 
و نقل، پس بايد آمادگي هاي دفاع سايبري را 
باال ببريم. همچنين ممکن است تحريم ها به 

حوزه سايبري نيز گسترش پيدا کند.
سردار جاللي گفت: بايد از ظرفيت هاي موجود 
کشور مانند محوريت واليت فقيه و انسجام ملي 



وي خاطرنشان کرد: در واقع راهبرد دفاع همه جانبه مردمي که به عنوان راهبرد دفاعي نظام 
جمهوري اسالمي توسط امام راحل ترسيم شده و همچنان پابرجاست، مستلزم اين است که در 

طول زمان به قشر رزمندگان توجه داشته باشيم و دچار غفلت در اين موضوع نشويم.
رييس ستاد کل نيروهاي مسلح بيان داشت: اين رسيدگي جداي از اينکه يک وظيفه اساسي 
و قانوني بر عهده يکايک مسئولين نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران است، موجب استمرار 
حضور و ارتقاي بازدارندگي نيز خواهد شد. رييس ستاد کل نيروهاي مسلح در بخش ديگري 
از سخنان خود عنوان کرد: نظام ما امروز در معرض شديدترين تهديدها، تهاجمات، فشارها و 

تحريم هاست و رفتار دشمن قابل پيش بيني نيست.
وي افزود: هر چند که دولت ظالم و فعلي آمريکا در ظاهر حرفي از تهديد نظامي نمي زند، اما 
اطالعات متقني وجود دارد که در همين يک سال و نيم گذشته تالش داشته تا ارتش اين کشور 

را وادار به تهاجم کند و اين را مقامات آمريکايي علناً اذعان کرده اند.
سرلشکر باقري گفت: اينکه حوادث آينده به چه سمت و سويي خواهد رفت به هيچ وجه قابل 
پيش بيني نيست؛ البته آنچه که در پيشاني فشار دشمن است، تحريم و مشکالت اقتصادي 
مي باشد که فعاًل اين را براي ملت ايران ايجاد مي کنند؛ اما انواع و اقسام تهديدات در مجموعه 

اين سناريو مي تواند وجود داشته باشد و اتفاق بيافتد.
وي خاطرنشان کرد: از اين رو همه اقشار ملت ايران و در راس آن نيروهاي مسلح به عنوان پشتوانه 

دفاع از نظام اسالمي و امنيت کشور بايد آماده باشند.

سرلشکر باقیر تبینی کرد
 دفاع همه جانبه مردمی
راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی
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- راهبرد دفاع همه جانبه مردمي 
به عنوان راهبرد دفاعي نظام 
جمهوري اسالمي توسط امام 
راحل ترسيم شده و همچنان 

پابرجاست
اگر مردم وارد صحنه     - 

دفاع مقدس نمي شدند، قطعاً با 
توجه به سرمايه گذاري استکبار 
جهاني و پشتيباني بي بديل آنان 

از رژيم متجاوز بعثي، ايران 
شکست مي خورد

سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقري« رييس 
ستاد کل نيروهاي مسلح اظهار داشت: چنانکه 
در رهنمودهاي امام راحل، مقام معظم رهبري 
و در قانون اساسي آمده است، جمهوريت در 
کنار اسالميت نظام به عنوان رکن غير قابل 

تفکيک نظام الهي بوده و خواهد بود.
وي افزود: حوادثي که از سال هاي انقالب تاکنون 
اتفاق افتاده بدون حضور مردم امکان پذير نبوده 

است.
رييس ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح کرد: 
دفاع مقدس مهمترين حادثه بزرگي است که 
در 40 سال گذشته و پس از انقالب اسالمي، 
رخ داده است. اگر مردم وارد صحنه دفاع مقدس 
نمي شدند، قطعاً با توجه به سرمايه گذاري استکبار 
جهاني و پشتيباني بي بديل آنان از رژيم متجاوز 

بعثي، ايران شکست مي خورد.
وي گفت: عمده ترين کاري که در دوران دفاع 
و  آموزش  سازماندهي،  شد،  انجام  مقدس 
به کارگيري نيروهاي مردمي بود. بخش زيادي 
از بدنه واحدهاي رزمي نيروهاي مسلح را مردم 
تشکيل مي دادند. از اين رو شهيدان زيادي تقديم 
شد و امروز پيشکسوتان و ايثارگراني داريم که 

نياز به خدمت رساني بيشتري دارند.
سرلشکر باقري اضافه کرد: بسياري از کارکنان 
دولت، شرکت هاي دولتي و بخش هاي خصوصي 
نيز وارد نبرد شدند و جانانه جنگيدند و از نظام 
اسالمي دفاع کردند و بر ماست که وظيفه خود را 

در خدمت رساني به نحو احسن انجام دهيم.



دکتر علي اکبر کريمي
کارشناس اقتصاد اسالمي

»جنگ اقتصادي« همواره يکي از حربه هاي قدرت هاي استعماري 
براي تسلط بر کشورها بوده است. در کشور ما ايران، اگرچه 
اين موضوع در سال هاي اخير محسوس و ملموس شده است 
و رهبر انقالب بارها بر آن تأکيد کرده و »اقتصاد« را مسئله ي 
نزاع  اما ماجراي  اصلي کشور در شرايط کنوني دانسته اند، 
اقتصادي در تاريخ معاصر کشورمان ماجرايي دامنه دار بوده 
است. در اين ميان، نقش علماي اسالم و مراجع تقليد در 

حفظ استقالل اقتصادي کشور بسيار تعيين کننده بوده است. در يادداشت زير به مرور برخي مواضع 
و اقدامات علما در حمايت از صنايع داخلي در دو سده ي گذشته پرداخته است.

 وقتي صحبت از »حمايت از کاالي ايراني« مي کنيم قاعدتاً يکي از مؤلفه ها »مصرف توليدات ملي« 
است که در کنار ديگر مؤلفه ها همچون »تسهيل محيط کسب وکار«، »کاهش بوروکراسي اداري«، 
»مديريت واردات«، »جلوگيري از قاچاق«، »توانمندسازي توليد« و ... يکي از مهم ترين راه هاي 
حمايتي است. اينکه مصرف توليدات ملي چه اهميت و ضرورتي داشته و اينکه به لحاظ اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي چه آثاري به دنبال دارد، موضوعي مستقل براي تحقيق و مطالعه است که هر 
شهروند ايراني که نسبت به خاک و ميهن و ارزش هاي ديني و انساني خويش، غيرت و تعصب دارد، 
نسبت به آن بايد به يک خودآگاهي و شناخت و بصيرت دست يابد. به طور کلي مي توان از سه بُعد و 
از سه منظر ضرورت اين تعصب ورزي عاقالنه را مورد بررسي قرار داد و نشان داد که اين تعصب ورزي 

پرچم داري روحانيت در مقابله با 
»حرب اقتصادي«
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نه ناشي از يک تعصب کور و نه يک اعتقاد و معرفت بدون اساس 
و پايه است بلکه هم از يک حقيقت صحيح نشئت مي گيرد و هم 
داراي آثار حقيقي و واقعي در جامعه و به ويژه در اقتصاد مي باشد. 
ما در اين نوشتار با تمرکز بر ضرورت  مصرف توليدات ملي از منظر 
تاريخ معاصر کشور و مستندات و مواضع تاريخي علما و بزرگان اين 

سرزمين بحث خواهيم کرد.
 علما و فقهاي بابصيرت و آگاه به شرايط زمانه با درک شرايط خاص 
کشور و نفوذ اجانب و بيگانگان در امورات آن، سعي کردند به انحاء 
مختلف از نفوذ تمدن غربي به کشور جلوگيري نمايند. از اين رو 
حرکت ها و جريانات مختلفي از سوي ايشان هدايت و برنامه ريزي شد 
که مي توان آغازگر اين مسير تقابلي را در »فتواي تحريم تنباکوي 

ميرزاي شيرازي بزرگ« دانست.
از دويست سال پيش تا زمان پيروزي انقالب اسالمي دوره اي بر کشور 
ايران گذشته است که همواره از دو عنصر »استعمار« و »استکبار« 
رنج مي  برده است و کشور روي پيشرفت و توسعه را چه به معناي 
واقعي کلمه و چه به معناي غربي اش نديده است. شاخص هاي توسعه ي 
انساني هم در بُعد اقتصادي )درآمد سرانه و رشد اقتصادي(، هم در 
بُعد آموزشي )ميزان ثبت نام دوره ي متوسطه( و هم در بُعد سالمت 
و بهداشت )نرخ اميد به زندگي( در سال هاي قبل از انقالب اصاًل 
وضعيت مناسبي نداشته است. بر اساس جديدترين گزارش توسعه ي 
انساني ۲0۱۶ که اوايل سال جاري منتشر شد، شاخص توسعه ي 
انساني ايران به 0.774 از يک رسيد که در مقايسه با نمره ي 0.437 
ايران در قبل از پيروزي انقالب اسالمي، 0.337 درجه افزايش نشان 
مي دهد. اين در حالي است که بين ۱0۵ کشور دنيا که از سال ۱980 

ميالدي شاخص توسعه ي انساني براي آن ها محاسبه مي شد، ايران 
طي اين چهار دهه باالترين رشد را داشته است. پس از ايران، 
چين با رشد 0.334 درجه اي در رتبه ي دوم جهان، و نپال با 
رشد 0.3۱۶  درجه اي و ترکيه با رشد 0.304 درجه اي در 

رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
شايد بتوان گفت يکي از اساسي ترين ريشه هاي اين امر به 
يک مقوله ي فرهنگي به نام فرهنگ وابستگي و خود کم بيني 
و شيفتگي به سوي تمدن غربي بدون حرکت در جهت 
اخذ مؤلفه هاي مفيد آن بازمي گردد. يکي از نمودها و 
شاخص هاي اين وابستگي را مي توان در ميل و رغبت 
روشنفکران، نخبگان، مديران و به ويژه نزديکان و درباريان 
شاه به خريد محصوالت غربي وارداتي و مصرف آن ها 
جهت کسب آبرو و پرستيژ اجتماعي دانست. اما در 
اين ميان علما و فقهاي بابصيرت و آگاه به شرايط 
زمانه با درک شرايط خاص کشور و نفوذ اجانب و 
بيگانگان در امورات آن، سعي کردند به انحاء مختلف 
از نفوذ اقتصادي و سياسي و فرهنگي تمدن غربي به 
کشور جلوگيري نمايند. از اين رو حرکت ها و جريانات 
مختلفي از سوي ايشان هدايت و برنامه ريزي شد که 
مي توان آغازگر اين مسير تقابلي را در »فتواي تحريم 
تنباکوي ميرزاي شيرازي بزرگ« دانست؛ آنجا که در 

پاسخ به استفتاي شيخ شهيد نوري )۱30۶ ه.ق( با اشاره 
به ترتب مفاسد بر حمل اجناس از بالد کفر به داخل ايران، 

آن را مايه ي خرابي دين و دنياي مسلمين 

دانسته و از دغدغه مندي شيخ شهيد ابراز خرسندي مي نمايد و در ادامه مي نويسد: »به هر وسيله اي 
که ممکن باشد رفع اين مفاسد بايد بشود.« و پس از توضيحاتي در مورد نقش دولت و ملت در اين 

زمينه، آن را از باب سياسات و مصالح عامه مي داند و بر منع ورود اين اجناس تأکيد مي نمايد. 
در ادامه به برخي جريانات و نهضت هاي تأثيرگذار در اين باب در اقصي نقاط کشور و حتي بيرون 

از مرزها اشاره مي شود:
 الف( نهضت اصفهان

اين نهضت به رهبري حاج آقا نوراهلل نجفي اصفهاني مرجع تقليد آن زمان، يکي از اصيل ترين، 
قوي ترين و مؤثرترين حرکت هاي سلبي و ايجابي در راستاي تحريم مصنوعات بيگانه و تقويت 
توليدات وطني بوده است. به عنوان مثال در سند تعهدنامه ي علماي اصفهان در تحريم معامله با 
روس ها )۱3۲9ه.ق( آمده است: »نظر به مصالح اسالميه، ماها به هيچ وجه من الوجوه طرف معامله 
با بانک روسي نمي شويم و عجالتاً قند و چاهي روسي را به کلي تارک هستيم و شخصاً استعمال 

نخواهيم کرد. صالح عموم مسلمانان را همين طور مي دانيم.«  
همچنين در اعالميه  حاج آقا نوراهلل نجفي در حمايت از قطعنامه ي اتحاديه  اصناف اصفهان )۱30۵ه.ق( 
آمده است: »ايرانيان با اينکه عالوه بر غيرت وطن خواهي، غيرت ديني و اسالمي دارند و مطابق 
فرمان و کتاب آسماني خود... مذهباً نبايد راضي بشوند کفار بر آن ها و مملکت آن ها راه استياليي 
داشته باشد و صنايع آنان بهتر از صنايع خارجه مي باشد، چرا صنايع خود را متروک و صنايع اجانب 
را مرغوب مي نمايند و خود را اسير صنايع اجانب و آن ها را باثروت، و مملکت خود را مبتال به فقر 
و فاقه نموده اند و از دستورات مذهبي خود تخلف نموده اند؟« و ضمن اظهار اميدواري از تأسي خود 
و وابستگان به اين حرکت، مي نويسد: »رفته رفته امتعه  ي داخله رواج، و احتياجات از خارجه بالمره 
مقطوع، و ثروت مملکت زياد و شوکت و اقتدار و عزت اسالم و مسلمين فوق العاده بشود و توازن 
صادرات و واردات ايران کاماًل بشود.« در اين اعالميه بر حس وطن خواهي، 

نفي سبيل، تقويت اقتصادي اسالم تأکيد ويژه شده است.
 اين نهضت همچنين پايه گذار يک حرکت ايجابي براي رفع وابستگي 
اقتصادي کشور يعني »تأسيس شرکت اسالميه« بود که منسوجات 
و پارچه هاي وطني توليد مي کرد و حتي شعبات فروش آن به خارج 
به  حتي  اصفهان  علماي  اينکه  توجه  جالب  بود.  رسيده  هم  ايران 
روزنامه هاي معدود آن زمان نيز براي کار تبليغي و ترويجي به صورت 
اکيد سفارش مي نمودند تا از طريق استفاده ي حداکثري از رسانه هاي 
آن زمان بتوانند فرهنگ و ذائقه ي مردم را به سمت استفاده از محصوالت 
وطني شان سوق دهند. به عنوان مثال در بخشي از نامه ي مرحوم حاج 
آقا نوراهلل اصفهاني به روزنامه ي حبل المتين )۱3۱7ه.ق( آمده است: 
»بر سرکار و اشخاص مسلمين الزم است هر يک به قدر وسع، جّد 
و جهاد داشته که -ان شاءاهلل- به توجه غيبي حضرت امام عصر 
-عجل اهلل تعالي فرجه- پيشرفت شود که مسلمين را حاجت به 
منسوجات و ملبوسات غير نباشد.« و همچنين در فرازي از 
نامه به مدير روزنامه ي ثريا ضمن قدرداني از ترويج کاالهاي 
شرکت اسالميه ي اصفهان، درج شده است: »گمانم اين است 
که اقدام در اين عمل خير، امروز به منزله ي جهاد است و 
عنداهلل ثواب و اجر عظيم دارد؛ چه ملت و امت ناجيه را 

از احتياج به کفار، مانع بزرگي است.« 
براي  ايجابي  حرکت  يک  پايه گذار  اصفهان  نهضت   
رفع وابستگي اقتصادي کشور يعني »تأسيس شرکت 
اسالميه« بود که منسوجات و پارچه هاي وطني توليد 
مي کرد و حتي شعبات فروش آن به خارج ايران هم 
رسيده بود. جالب توجه اينکه علماي اصفهان حتي 
به روزنامه هاي معدود آن زمان نيز براي کار تبليغي 

و ترويجي به صورت اکيد سفارش مي نمودند.
از ديگر علماي بابصيرت و فعال در زمينه ي ترويج 
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محصوالت وطني که خطابه ها و وعظ هايش شهرت داشت، 
سيد جمال الدين واعظ اصفهاني بود. او در رساله ي خود با 
نام »لباس التقوي« که اشاره اي است بس زيبا به پوشيدن 
لباس هاي وطني به عنوان مصداق تقوا و نيز دعوت مسلمين 
به حمايت از شرکت اسالميه با خريد محصوالت آن، چنين 
مي نويسد: »شايسته و بايسته است به تمام مقدور و همه ي 
وسع درصدد استقرار اين ابنيه و استحکام اين بناي مبارک 
برآيند تا داخل شوند در زمره ي آنها که حق سبحانه و تعالي 
مي فرمايد: يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُکونُوا أَنْصاَر اهللِهّ َکما قاَل عيَسى 
ابُْن َمْريََم لِلَْحواِريِهّيَن َمْن أَنْصاري إِلَى اهللِهّ قاَل الَْحواِريّوَن نَْحُن 

 » أَنْصاُر اهللِهّ
جالب توجه اينکه صدرالواعظين دلسوزانه و متواضعانه، خواستار 
توجه مردم به فرزندان خود و آموزش حس وطن دوستي و توجه 
به کاالهاي ايراني از همان ابتداي طفوليت به آنان مي باشد 
و چنين مي نويسد: »استدعا از عموم هم وطنان دارم که اين 
رساله را به کودکان نورس و اطفال کوچک خود بدهند تا در 
مکاتب به جاي کتب مرسومه، اين رساله را درس بخوانند. شايد 
از کودکي که هنوز دامان عصمت آن ها از لوث خياالت فاسده 
آلوده نگرديده بلکه حميت دين داري و غيرت ملت پرستي و 
وطن دوستي در خاطر هيواليي آن ها راسخ شده بر فطرت و 

جبلت اصليه ي خود که اسالم است باقي بمانند. 
همچنين صدرالواعظين عمل حمايت از محصوالت وطني و 
شرکت اسالميه را تجارتي الهي و نجات بخش از عذاب الهي، 
و سرمايه ي  آن را ايمان به خدا و رسول و سپس جهاد مي داند 
و در معناي جهاد مي نويسد: معني جهاد تنها نه همان معني 
متبادر از لفظ جهاد است که بايد لشکر کشيد و با توپ و 
تفنگ نزاع و جنگ نمود، بلکه معناي جهاد، حفظ حوزه ي 
اسالم و اجراي احکام قرآن، ... سّد طريق کفر، ازدياد شوکت 

اسالم و رفع احتياج از دشمن است. 
 ب( نهضت تهران

اين نهضت به رهبري شهيد آيت اهلل سيدحسن مدرس، نايب رئيس 
مجلس شوراي ملي به وجود آمد. او که نمايندگي پنج دوره ي 
مجلس شوراي ملي را حتي در کسوت نايب رئيسي مجلس 
بر عهده داشت، نقش بسيار مهمي در اعتالي ايران و رفع 
در  است. وي  نموده  ايفا  آن  و سياسي  اقتصادي  وابستگي 
نطق خود در مجلس شوراي ملي مي گويد: »مي خواستم از 
آقايان سؤال کنم مستخدميني را که براي ادارات استخدام 
مي کنيد و از ماليه ي ملت به آن ها پول مي دهيد اگر بنا شود 
لباسشان را از پارچه هايي که خود ملت تهيه کرده خريداري 
کنند، چه عيبي خواهد داشت و چه نقصي وارد مي آيد؟ اگر 
مي فرماييد در ايران نيست، بنده منکرم؛ منتها اين است که ما 
نمي خريم. اگر ما و مستخدميني که در تمام مملکت هستند 
و بالغ بر چندين هزار نفر مي شوند، مقيد بودند به خريداري 
البسه ي ايراني، البته کارخانجات هم تهيه مي شد و مردم هم 
سرمايه هاشان را خرج مي کردند و کارخانه مي آوردند... گمان 
بنده اين است که اگر ما اين کار را بکنيم، اين يک منفعت 
اقتصادي است که ما به مملکت مي رسانيم و بنده مي گويم اين 
فقر و احتياج ما جهتش اين است که پول ما مي رود به خارجه 

و در عوض يک لباس هايي مي دهند که مي پوشيم.« 
 شهيد مدرس سپس طرح قانوني را پيشنهاد مي دهد که 
بر اساس آن، مستخدمين ادارات دولتي ملزم به استفاده از 

منسوجات و لباس هاي وطني در محيط کار باشند. منتها 

نکته ي مهم تر در اين فراز از نطق شهيد مدرس است؛ آنجا که در دفاع از طرح خويش مي گويد: 
»بنده گمان مي کنم براي من، اين کار )استفاده از البسه ي وطني( از روزي که به دنيا آمده ام شروع 
شده است«. و سپس مي افزايد: »هر کس ايراني است و طالب اين است که اين مملکت ترقي کند، 
بايد صاحب اين عقيده باشد، لکن بايد عمل را از يک وقتي شروع کرد، خوب است بفرمايند چه 
وقت بايد شروع کرد؛ حاال مردم به مضيقه افتاده اند، بهتر نيست؟ قهراً اسبابش هم به تدريج فراهم 
مي شود... همين طور سايرين هم به تدريج هرچه بخواهند بخرند، امتعه ي ايراني مي خرند و اهل صنايع 
هم که فهميدند صنايع ايشان طالب دارد شروع مي کنند به ازدياد صنايع و گمان مي کنم اين مسئله 

نه شرعاً و نه عرفاً و نه قانوناً محظوري ندارد.«
 شهيد مدرس در نطق خود در مجلس شوراي ملي مي گويد: »مي خواستم از آقايان سؤال کنم 
مستخدميني را که براي ادارات استخدام مي کنيد و از ماليه ي ملت به آن ها پول مي دهيد اگر بنا شود 
لباسشان را از پارچه هايي که خود ملت تهيه کرده خريداري کنند، چه عيبي خواهد داشت و چه نقصي 

وارد مي آيد؟ اگر مي فرماييد در ايران نيست، بنده منکرم؛ منتها اين است که ما نمي خريم.«
اين پيشنهاد نهايتاً به تصويب اکثريت نمايندگان مي رسد. جالب تر اينکه جمالت فوق از سوي شهيد 
مدرس تداعي گر تالش ها و بيانات مکرر رهبر معظم انقالب و تيزبيني ايشان در شناخت مسائل 
و شرايط فعلي اقتصادي کشور است که براي رهايي از مشکالت بيکاري و رکود و گراني و تحريم 
و ديگر مشکالت، يکي از ضروري ترين راه ها را مصرف محصوالت وطني عنوان مي کنند. بنابراين 
مي بايست با درک شرايط کشور و عبرت گيري از تجربيات تاريخي علماي ماضي، اجازه ي تسلط 

دوباره ي بيگانگان را نداد.
سيره ي عملي شهيد مدرس و اعتقاد و الزام عملي او به مصرف محصوالت وطني، سبب گيرايي سخن 
او شده بود و به مناسبت هاي گوناگون در سنگر مجلس و غير آن درصدد ترويج و تبليغ استفاده 
از کاالهاي داخلي بود و اعتقاد داشت: اين وظيفه ي خود مردم است که حاضر شوند و از امتعه  ي 
خارجه به قدر احتياج استعمال کنند و زياد افراط نکنند َوااّل پولي که از اينجا بيرون مي  برند، مفت 
که نمي برند، بايد در مقابل اجناس وارد، يک چيزي ببرند، از داخله که جنس نمي برند عوضش 
پول مي برند. اکنون به جاي اين جمله ي اخير شهيد مدرس مي توان گفت: »از داخله که جنس 

نمي برند، عوضش نفت مي  برند.«
 ج( نهضت فارس

اين نهضت به سرپرستي و هدايت شيخ ابراهيم محالتي و نيز آيت اهلل سيد عبدالحسين الري، عالِم 
مشروطه خواه صورت پذيرفت؛ به عنوان مثال مي توان به اطالعيه ي علماي شيراز در واکنش به نقض 
تماميت ارضي ايران توسط دولت روس و انگليس اشاره کرد. اين اعالميه که به امضاي عالِم بزرگ 
خطه ي فارس ميرزا ابراهيم محالتي و ديگر علماي فارس رسيده است با اشاره به نفوذ دولت انگليس 
و روس بر ممالک اسالمي از طريق تجارت، يگانه راه دفاع در برابر اين هجمه را ترک اين تجارت اعالم 
کرده و مي نويسد: »از امروز تا زماني که تکليف شرعي برخالف مقتضي شود، خريد از تجارتخانه هاي 
اين دو دولت ... اعظم محرمات شرعيه و باد دادن اسالم و خيانت بزرگ به صاحب شريعت مقدسه 
صلي اهلل عليه وآله و اعانت به کفر و مخاصمه با امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه مي باشد.« همچنين 

براي مخالف اين حکم، بدترين تعذير شرعي درنظر گرفته شده است. 
   همچنين آيت اهلل عبدالحسين الري که از زمره ي علماي شاخص  مشروطه است در پاسخ به سؤالي 
درباره ي استفاده از کاالهاي بالد کفر، چنين فرموده است: »امروز آنچه پول از بالد اسالميه به بالد 

و خارجه مي رود، اعانت به اعداء دين و استعداد  اسالم  ]از[  خون  ريخت  براي  است  کفار 
و ديانتاً حفظاً لالسالم والمسلمين مگر در مسلمين و حرام است استعمال آن ها سياستاً 
اسالمي به هيچ وجه من الوجوه.« ايشان صورت اضطرار و عدم وجود اشياء وطني 
بالد اسالميه و قطع عالئق احتياج از کفره ي استعمال مطعومات و ملبوسات و مصنوعات 
احتياجات را از کفار بر جميع مسلمانان، خارجه و فراهم نمودن وسايل قطع روابط 

واجب مي دانند. 
زمره ي  از  که  عبدالحسين الري  آيت اهلل  علماي شاخص  مشروطه است در پاسخ به  
فرمود: »امروز آنچه پول از بالد اسالميه به سؤالي درباره ي استفاده از کاالهاي بالد کفر، 
استعداد کفار است براي ريخت خون ]از[ بالد خارجه مي رود، اعانت به اعداء دين و 

اسالم و مسلمين و حرام است استعمال آن ها 
سياستاً و ديانتاً حفظاً لالسالم والمسلمين 

مگر در صورت اضطرار.«
از همه ي اين ها مهم تر اينکه ايشان معتقد 
است اگر مسلمين از ابتدا به جاي توليد و 
مصرف کاالهاي مورد نياز خود در داخل، 
به خريد از سرزمين هاي کفر اقدام کنند و 
آن قدر در اين وابستگي پيشروي کنند که 
مصرف نکردن کاالي خارجي موجب عسر و 
حرج گردد، در خريدن کاالي خارجي معذور 
نيستند زيرا با دست خود، خود را 
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به اين وضع دچار کرده اند. در واقع قاعده ي نفي عسر و حرج که همواره به عنوان يکي از قواعد حاکم 
بر احکام فقهي شمرده مي شود، در اينجا موضوعيت نخواهد داشت چرا که اين عسر و حرج در اثر 

عمل ارادي و اختياري مسلمانان در عادت و انس به محصوالت بيگانه ايجاد شده است.
د( نهضت نجف

همچنين حرکت هاي مشابهي نيز در کشورهاي شيعه نشين همچون عراق که آن نيز تحت سلطه و 
اختيار بيگانگان بود توسط علماي اعالم و مراجع عظام تقليد آن زمان نظير مرحوم آخوند خراساني، 
مرحوم سيد يزدي )صاحب عروه( و شيخ الشريعه سازماندهي گرديد که نمونه اي از مواضع علما 

در ذيل مي آيد:
  اعالميه مال آخوند خراساني عليه دخالت روس ها در ايران در پاسخ به علماي استرآباد 

)13۲9ه.ق(
ايشان ضمن اينکه فتواي حرمت امتعه ي روسي را به سبب فراهم نشدن برخي مقدمات و مالحظات، 
فعالً اعالن نمي نمايند اما خطاب به عموم غيرتمندان اسالم و پيروان پيامبر خاتم صلي اهلل عليه وآله وسلم 
مي نويسند: »استعمال امتعه ي خارجه در بالد اسالمي تا به حال، به چه درجه موجب ذهاب ثروت 
مملکت و نَسخ منابع داخله و فقر و فالکت ملت و تسلط کفار بر مسلمين شده و حاال ... به زوال 
اسالميت و استقالل مملکت هم العياذ باهلل نوبت رسيده.« سپس از عموم علما و امرا و تجار و غيرتمندان 
مسلمان مي خواهند اين مفاسد را نصب العين خود قرار داده، بر اساس فطرت پاک ايماني و شرافت 
طبع اسالم پرستي از اين کاالها که موجب از بين رفتن دين و استيالء کفر بر ممالک اسالميه است 
با عزم راسخ صرف نظر کرده و در اين جهاد اقتصادي که به منزله ي جهاد و شهادت در رکاب امام 

زمان )عج( مي باشد، مسارعت و بر همديگر سبقت بگيرند. 
   اعالميه شيخ اسماعيل محالتي در تحريم بازار اجناس اروپايي در ايران

ايشان که از علماي طراز اول مشروطيت در نجف اشرف بوده است در اين اعالميه به گسترش 
کاالهاي اروپايي در ايران و آثار سوء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن پرداخته و همگان از دولت 
و ملت را به استعمال اجناس داخلي تشويق مي نمايند. بخشي از اين اعالميه در ادامه مي آيد: »آيا 
سزاوار نيست از خواب غفلت بيدار شويم و اموال خود را مصرف در آبادي مملکت و قوت مذهب و 
ملت خود نماييم و چشم از زخرفه و صورت سازي امتعه ي خارجي بپوشيم و به اجناس وطنيه ي 
اسالميه ي خود حتي المقدور اکتفا کنيم و حَرف و صنايع خود را تدريجاً توسعه و ترقي دهيم و 
ذلت مسلمين را که از حد گذشته به عزت مبدل نماييم و ممالک اسالميه که موطن شريعت حق 
الهيه است معمور و آباد کنيم و به عکس ماسلف که اقبال سلطنت و حواشي و توجه اعيان مملکت 
در دوره ي استبداد به امتعه ي خارجه، مورث اندراس امتعه ي وطنيه گرديد، اقبال آن ها به امتعه ي 

اسالميه در اين دوره ي مشروطيت موجب شيوع و دوران آن ها مابين مردم گردد.« 
   نامه سيد محمدکاظم يزدي )صاحب عروه( به آقاميرزا رحيم )بازرگان معروف(

اين فقيه عالي قدر زمان در نامه ي خود که حاوي نکات برجسته و مهمي است، ضمن بيان دسيسه هاي 
دول خارجي براي نفوذ در تجارت ايران و منحصر نمودن آن به خود، بيان مي نمايد: »مناسب است 
مسلمين از خواب غفلت بيدار شوند و به تدريج رفع احتياجات خود را از خارجه بنمايند و به تأييدات 
ربانيه، از ذل فقر و احتياج و سؤال و تحمل عملگي کفار و تشتت در بالد کفر برهند. اين احقر که 
از بدو عمر تاکنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده )شهر يزد( بوده و مکرراً به برادران 
ايماني توصيه نموده و گفته ام که لباسي که از ابتداي زرع ماده ي آن تا غزل و نسج و رنگ آن با 
کلمه ي طيبه ي »الاله االاهلل، محمد رسول اهلل، علي ولي اهلل« انجام شود و جمعي از مسلمين از آن 
منتفع شوند کجا و قماش هاي منحوس کم دوام خارجه کجا؟ اکنون که بحمداهلل نوع علما و طالب 
نجف اشرف، کرباس اسالمي را پوشيده، اميدوارم اخوان مؤمنين، اقتدا و تأسي به رؤساي ملت نمايند. 
بر حسب غيرت اسالميت -مهما امکن- اقتصار به همان ملبوسات اسالمي نمايند، بلکه در تمام اثاث 
البيت خود تا ممکن است، اکتفا به مصنوعات اسالمي نموده و در ملبس و مطعم و مسلک خود، 

از شباهت به کفار بپرهيزند، چنانچه در اخبار شريفه از آن 
نهي شده... تا کليتاً ممتاز و در صورت و معني به هيچ وجه 
شباهتي به کفار نداشته باشند. ان شاءاهلل تعالي متدينين تجار 
هم بعد از اين، اجناس خارجه را به بالد اسالميه جلب نکنند 
تا اين يک مشت به کشت وکار و صنايع بپردازند و تشتت و 
تفرقه ي آن ها بدل به اجتماع، به قليل زماني نتايج حسنه ي 
آن را مشاهده نمايند.«   اشاره ي اين فقيه واالمقام به آثار 
توليدات وطني در آن زمان،  اقتصادي و اجتماعي مصرف 
بسيار ارزشمند و حاکي از ديدگاه عميق و تيزبينانه ي او در 

تحليل شرايط اقتصادي ايران است.
همه ي اين جريانات با احساس خطر از نفوذ بيگانگان و تسلط 
تدريجي آنان بر امورات اقتصادي و سياسي و فرهنگي کشور، 
با استفاده از ظرفيت هاي منابع ديني و تأثيرگذاري احکام 
صادره از سوي آنان بر تصميمات مردم، قطع و ممنوعيت 
خريد و مصرف کاالهاي بيگانه به ويژه روسي و انگليسي را 
از يک سو و ترويج و تبليغ استفاده و مصرف کاالهاي وطني 
را از سوي ديگر، مصداق جهاد اقتصادي و هم رکابي با امام 
زمان )عج( دانسته و خود و اطرافيان را ملزم به اين سيره 
نموده و براي متخلفان بعضاً جرايم و تعزيرات شرعي درنظر 
مي گرفتند. اين درجه از بصيرت و موقعيت شناسي و تشخيص 
درست و بموقع مسئله از سوي علماي بالد مختلف کشور و 
حتي خارج از مرزها، بدون هيچ گونه مديريت متمرکز، نشان 
از عمق اتحاد و همدلي و وحدت قلبي و عملي ميان علماي 
بصير دارد که شايسته است در زمانه ي فعلي نيز اين اتفاق 
آغاز  انقالب  رهبري معظم  از  تبعيت  و  با همراهي  مبارک 

يافته و تداوم يابد.
  سخن آخر

در مجموع، اين حرکت ها و اقدامات که گوشه اي از مواضع و 
اقدامات بسيار علماي دلسوز کشور به حساب مي آيد، با انديشه ي 
تحريم کاالها و خدمات بيگانگان و جلوگيري از نقوذ اقتصادي 
و نظامي ايشان در کنار تقويت و حمايت از توليدکنندگان 
مسلمان در درجه ي اول آغاز گرديد اما به داليل گوناگون از 
جمله توطئه هاي انگليسي ها و آمريکايي ها و عدم همراهي 
حکومت هاي مستبد و وابسته ي داخلي با اين حرکت و در 
نتيجه عدم همراهي عموم مردم نتوانست به نقطه ي مطلوب 
دست يافته و اثرگذاري جدي داشته باشد. به نظر مي رسد در 
شرايط فعلي که ظرفيت هاي فراواني چه از جهت انساني و چه 
طبيعي در کشور وجود دارد و توليدات اين سرزمين در موارد 
زيادي پيشرفت هاي فراواني کرده است، راحت تر و سريع تر 
بتوان مسير استقالل و اقتدار اقتصادي کشور را نسبت به صد 
سال و دويست سال قبل پيمود؛ البته به شرط همراهي دولت 

و ملت و توجه جدي ايشان به نصايح رهبر انقالب.
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فاطمه مهرداديان 

در اينکه ايران امروز درگير يک جنگ اقتصادي 
تمام عيار است تقريبا کسي شک و شبهه اي 
ايران  اقتصاد  امروز  از دردهاي  ندارد. همه 
مي گويند اما کمتر کسي به ظرفيت هاي عظيم 
و گسترده اي کشور براي عبور از اين چالش 
اشاره مي کند. در اين مصاحبه تالش داريم 
تا بيشتر حول محور توانمندي هاي اقتصادي 

کشور براي عبور از بحران متمرکز شويم.
مدرس  و  اقتصاددان  عبدالمجيد شيخي،   
دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت 
پايدار« با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور 
مي گويد: آنچه در مديريت اقتصادي کشور 
روي داد باعث شد حجم نقدينگي طي ۵ 
سال چند برابر شده و سرمايه بجاي توليد به 
سمت داللي و تجارت هدايت شود؛ چنانکه 
در هيجانات بازار ارز و سکه برخي بانک ها 
نيز به ميدان آمده و با سرمايه مردم که بايد 
در خدمت توليد قرار مي گرفت، بازارگرداني 

سکه و ارز را به عهده گرفتند.
وي مي افزايد: دالر ۱0 هزار توماني و سکه هاي 
4 ميليوني نتيجه عدم اصالح ساختار مالي و 
بانکي است که از سال هاي قبل شناسايي 
شده و بايد براي درمان و اصالح آن کاري 

مي شد که تاکنون انجام نشده است.
ظرفيت هاي اقتصادي ايران کجاست؟!

به  اشاره  با  همچنين  دانشگاه  مدرس  اين 
وضعيت اقتصادي کشور تاکيد مي کند: هرچند 
نمي توان منکر مشکالت اقتصادي کنوني شد، 
اما نبايد فراموش کرد که تورم و تالطم هاي 
بازار به معناي از دست رفتن همه ظرفيت هاي 
اقتصادي کشور نيست، هرچند نوسان ارز اثرات 
خود را بر کالن اقتصاد کشور بجا گذاشته 
است اما توانمندي هاي اقتصادي ايران نبايد 

فراموش شود.
شيخي با اشاره به ظرفيت هاي اقتصادي ايران 
در »جنگ اقتصادي« گفت: هم اکنون ايران 
داراي ظرفيت هاي فرواني در حوزه اقتصادي 
است که تنها با برنامه ريزي و هدايت صحيح 
مي تواند جريان صادرات و منابع ارزي را تقويت 
کرده و چرخ توليد کشور را بچرخاند، چنانکه 
حوزه هايي نطير صنايع غذايي و کشاورزي ، 
گردشگري، انرژي و پزشکي ايران  در معادالت 

اقتصادي کالن مورد توجه نبوده است.
ظرفيت هاي عظيم صنايع غذايي ايران 
ايران  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  استاد  اين 
نفر  ميليون  براي 300  غذا  توليد  آمادگي 

را داشته و پتانسيل تجاري قابل توجهي در حوزه صنايع غذايي وجود دارد و مسير نسبتا 
همواري براي صادرات موادغذايي با کيفيت به کشورهاي اروپايي و آسيايي ايجاد شده 
است، چنانکه بازار300 ميليون نفري روسيه مي تواند ظرفيت اقتصادي قابل قبولي براي 

مواد غذايي و کشاورزي ايران باشد.
گياهان  زعفران،  پسته،  نظير  از سال هاي گذشته محصوالتي  تاکيد کرد: همچنين  وي 
دارويي، محصوالت لبني، شکالت و مواد غذايي به اروپا ارسال شده است اما بر خالف قوانين 
تجارت بجاي برندينگ کردن“made in iran” برند و نام شرکت توليدي برجسته شده، 
لذا به جاي آنکه مطرح شود ايران در توليد محصوالت لبني در تراز اول دنيا قرار دارد تنها 

شرکت ها شناخته شده اند.
درآمد 100 ميليارد دالري ايران از صرفه جويي در انرژي 

شيخي همچنين با اشاره به ظرفيت اقتصادي ايران در حوزه انرژي خاطرنشان کرد: حجم 
توليد انواع انرژي در ايران چند برابر نياز کشور است اما فراواني و ارزاني و نبود الگوي بهينه 
مصرف باعث شده ايراني ها ۶ برابر ميانگين جهاني انرژي مصرف کنند، اين در حاليست که 
اگر انرژي به درستي مديريت و تجاري سازي شود مي تواند ساالنه ۱00 ميليارد دالر درآمد 

براي کشورمان ايجاد کند.
گردشگري و پزشکي عرصه هاي سودآور اما مغفول

اين مدرس دانشگاه با اشاره به پيشرفت هاي قابل توجه ايران در حوزه پزشکي گفت: ايران 
سال هاست توانسته به موفقيت هاي پزشکي قابل توجهي در سطح جهاني برسد که هنوز 

تبليغاتي روي آن صورت نگرفته است.
ايران سفر  به  زيبايي  براي جراحي هاي  اروپا  از قلب  امروز  اگر  اقتصاددان،  اين  به گفته 
مي کنند صرفا بخاطر ارزاني عمل جراحي در کشورمان نيست، بلکه بايد گفت ايران در 
جراحي هاي زيبايي در رتبه هاي اول جهاني است، همچنين در ليزردرماني و دستيابي به 
سلول هاي بنيادي ايران موفقيت هاي چشمگيري داشته است که بدون پشتيباني دولت از 

طريق سفارتخانه ها و ديپلماسي اقتصادي شناخته نخواهد شد.
تاکيد  و  ايران در حوزه گردشگري سخن گفت  بالقوه  از ظرفيت هاي  شيخي همچنين 

در گفت وگیو »صیانت پایدار« با عبداملجید شییخ برریس شد

قوای ايران برای پيروزی 
در جنگ اقتصادی
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- ايران آمادگي توليد غذا براي 300 ميليون نفر را 
داشته و پتانسيل تجاري قابل توجهي در حوزه 

صنايع غذايي کشور وجود دارد
- اگر انرژي به  درستي مديريت و تجاري سازي 

شود مي تواند ساالنه 100 ميليارد دالر درآمد 
براي کشورمان ايجاد کند

-  امروز از قلب اروپا براي جراحي هاي پزشکي 
به ايران سفر مي کنند و با توجه به کاهش ارزش 

 ريال اين سفرها مي تواند رشد چشم گيري
 داشته باشد

راهکارهاي اقتصاددانان براي 
عبور ازمشکالت اقتصادي

38 اقتصاددان در نامه اي به رئيس جمهور، با تشريح وضعيت اقتصاد 
کشور از انقالب تاکنون، اقتصاد دهه نخست را اقتصاد حاکميت محور 
برشمردند که در آن پيوندي قوي ميان حاکميت و مردم و پشتيباني 
دولت از فعاليت هاي مولد بخش خصوصي وجود داشت.به عقيده 
آنان، اين رويه پس از جنگ تغيير و تحوالت اساسي داشت و اقتصاد 
خصوصي - دولتي )خصولتي( به وجود آمد؛ در واقع قرار بود اقتصاد 
دولتي به اقتصاد رقابتي تبديل شود اما در عمل ما با يک اقتصاد 
رفاقتي روبه رو شديم. امضاکنندگان اين نامه بر اين باورند که »اين 
ساختار رفاقتي پديد آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پيامد 
مهم در اقتصاد ايران شد؛ نخست اينکه الگوي کنوني اقتصاد ايران 

غير مولد بوده و دوم اينکه غيرمردمي است.«
اقتصاددانان در ادامه اين نامه براي برون رفت از بحران کنوني اقتصاد 
کشور پيشنهادهايي مطرح کردند. محدودسازي و کاهش تزريق رانت 
)به خصوص رانت منابع و انرژي( به بنگاه هاي خصولتي و توزيع 
عادالنه آن در طول زنجيره هاي ارزش با توجه به ايجاد اشتغال و 
ارزش افزوده، ايجاد نهاد فراقوه اي با شيوه متفاوت تصميم گيري براي 
جلوگيري از تشتت فکري و سياستي کنوني، مبارزه فراگير با فساد 
از طريق محدودسازي يا حذف انواع رانت ها به ويژه رانت هاي انرژي 
که الزمه آن شفاف سازي همه فرايند هاي کسب درآمد هاي ارزي 
و ريالي بخش عمومي و موارد مصرف آنها از جمله اين راهکارهاي 

خروج از شرايط حاکم بر اقتصاد ايران است.
همچنين در ادامه اين نامه آمده است: تفکيک کامل مديريت دولتي 
از مديريت بنگاه هاي خصولتي، جرم انگاري انتقال مديران دولتي به 
بنگاه هاي خصولتي قبل و بعد از بازنشستگي، کنترل جدي نوع روابط 
ميان مديران دولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و کنترل نوع 
خدمت دهي دستگاه هاي دولتي و بنگاه هاي خصولتي به نمايندگان 

از ديگر اقدام هاي ضروري دولت در اين شرايط است.
اقتصاددانان از ديگر راه حل هاي پيشنهادي به دولت به موضوع ماليات 
اشاره کردند و پيشنهاد دادند: دولت چابک سازي و سالم سازي نظام 
مالياتي کشور و گسترش دامنه ماليات ستاني به تمام بخش هاي 
از  بر مستغالت، درآمدهاي حاصل  ماليات  به خصوص  و  خدماتي 
مانند واسطه گري و  نامولد  فعاليت هاي  و  بانکي  سود سپرده هاي 
داللي، کاهش ماليات صنايع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلي 
فرصت هاي شغلي مولد )به ويژه در بخش هاي کاربر و نوآور( و لغو 
معافيت هاي مالياتي صادرات مواد خام و اوليه را در برنامه هاي خود 
قرار دهد. در ادامه راه حل هاي پيشنهادي اقتصاددانان آمده است: 
با هدف شفاف سازي مهمترين کانون توزيع رانت و امکانپذير کردن 
نظارت هاي همگاني و تخصصي و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک 
موارد تخصيص هاي ارزي، تصميمات تخصيص منابع ارزي به مجلس 
شوراي اسالمي واگذار شود. اين نامه مي افزايد: به منظور کوتاه کردن 
دست نهادهاي غيرپاسخگو، بانک هاي به اصطالح خصوصي بزرگ 
در صورتي که از نظر حسابداري، ورشکسته محسوب نمي شوند در 
يکديگر ادغام و به يک يا ۲ بانک تبديل شوند و در مورد بانک هاي 
خصوصي کوچک يا از نظر حسابداري ورشکسته، انحالل، ادغام يا 

حتي انتقال مالکيت آنها در دستور کار قرار گيرد.
بانک هاي  نگهداري حساب هاي بخش عمومي در  منحصر کردن 
دولتي و جلوگيري از پرداخت بهره به اين سپرده ها، مديريت عرضه 
اساسي  کاالهاي  به  ارز  با محدود کردن تخصيص  ارز  تقاضاي  و 
غذا، دارو و نيازهاي اساسي بخش توليد ساخت در داخل کشور و 
جلوگيري از فعاليت هاي سوداگرانه روي آن و برقراري پيمان نامه 
ارزي براي بنگاه هاي صادراتي که از منابع و يارانه هاي عمومي بهره 
راه  از ديگر  بانک مرکزي  به  ارز صادراتي  بازگرداندن  و  گرفته اند 

15حل هاي پيشنهادي اقتصاددانان بود.

کرد: گردشگران دنيا تنها گردشگران تفريحي براي رفتن به کنار 
ساحل نيستند، بلکه گردشگران پزشکي، طبيعي و آثار باستاني 
در مقياس باالتري قرار دارند که کمترين سرمايه گذاري روي آن 

صورت نمي گيرد.
همه  اجماع  با  و  وجود  اين  با  کرد:  خاطرنشان  اقتصاددان  اين 
کارشناسان بر لزوم سرمايه گذاري بر گردشگري نه بسته حمايتي 
و نه سرمايه گذاري داخلي موثري براي توسعه گردشگري صورت 
نگرفت چنانکه حتي شهرداري هاي شهرهاي شمالي کشور اهتمامي 
براي پاکيزه نگهداشتن ساحل نداشته و تلي از زباله در ساحل و 
جنگل ها هميشه وجود دارد، هرچند بخشي از آن بايد با اقدامات 
فرهنکي اصالح شود اما نبود نقشه راه براي توسعه توريسم قابل 

انکار نيست.
سرمايه  انساني کارا و شرکت هاي دانش بنيان سکوي پرش 

اقتصادي
اين کارشناس اقتصادي نيروي انساني کارآمد،شرکت هاي دانش بنيان 
و بخش خصوصي را از ديگر ظرفيت هاي اقتصادي ايران دانست 
و گفت: اگر دولت مجالي به بخش خصوصي دهد تا بتواند بر بازار 
حاکم شده و قدرت اجرا داشته باشد مي توان انتظار داشت با کاهش 
سايه دولت از بازار و اقتصاد کشور انگيزه بخش خصوصي براي 
سرمايه گذاري در توليد افزايش يافته و به جاي احتکار سرمايه در 

بانک ها، پول به سمت توليد روانه شود.
شيخي افزود : دنيا براي جلب مشارکت بخش خصوصي راهکارهاي 
موثري دارد که يکي از آنها تضمين سرمايه بخش خصوصي با بيمه 
سرمايه است، در ايران با وجود ظرفيت قابل توجه؛ بيمه از سبد 
متنوعي برخوردار نيست و بيمه هاي تجاري به علت عدم حمايت 
و هدايت نتوانسته اند جاي خود را در ميان مردم باز کنند، از سوي 
ديگر بيمه هاي اجباري نظير تامين اجتماعي نيز چون به وابسته 
به دولت بوده و متاثر از جراحت اقتصادي دولتي هستند مبدل به 
صندوق هاي ورشکسته شده اند، با اينحال در صورت عزم جدي در 
دولت براي جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي راهکارهاي موثري 
براي مقبوليت بيمه هاي تضمين سرمايه وجود دارد که مي تواند 
رشد سرمايه گذاري کشورمان را از حدود ۵ درصد کنوني تا ۱0 

درصد در ميان مدت افزايش دهند.
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صیانت پایدار گزارش یم دهد

 جامعه ايرانی و بيماری اقتصادی
به نام »مصرف گرايی«

محمدرضا متانت 
واقعيتي مسلم است که مصرف گرايي و ظهور 
جامعه مصرفي  از مراحل و فازهاي اقتصاد ليبرال 
است. در اين زمينه وايت والتمن روستو، مشاور 
اقتصادي کاخ سفيد در دهه ۱9۶0  که او را 
مارکس نظام سرمايه داري و نظريه وي را مانيفست 
غيرکمونيست مي خوانند، با طرح نظريه خيز، 
پيشرفت را که از نظر آنها همان ليبراليزه شدن 
است، در گرو گذار از مراحلي مشخص مي داند 
که شامل جامعه سنتي، مرحله انتقالي،  مرحله 
خيز، مرحله در راه بلوغ و در نهايت مرحله مصرف 
انبوه است. صد البته نظام سلطه خواهان گذار 
جوامع درحال توسعه به شکل دقيق و مطابق با 
اين نظريه نيست بلکه آنها با نفوذ اقتصادي در 
اين  ناقص  جوامع درحال توسعه خواهان گذار 
ممالک از مرحله انتقالي به مصرف انبوه هستند 
و اجازه نمي دهند شرايط مراحل خيز و در راه 
بلوغ فراهم شود و از اين طريق اين کشورها را 
به بازار گسترده مصرف خود تبديل مي کنند. 
اين رويکرد را بسياري از کشورهاي رو به توسعه 
تجربه کرده اند که مي توان به آمريکاي التين، 
آفريقا و آسيا و از جمله کشور ايران در دوران 
پهلوي اول و دوم اشاره کرد که با انديشه گذار 
به سرمايه داري آغاز به نوسازي کردند اما از آنجا 
که تحت نفوذ اقتصادي قدرت هاي استثمارگر 
قرار گرفتند، تنها به باز مصرف انبوه کاالهاي 
آنها تبديل شدند و در بهترين حالت به مکاني 

براي مونتاژ بدل شدند.
شرکت هاي بزرگ و صنابع توليدي آنها شعارهاي 
مصرف گرايانه را در دستور کار خود قرار مي دهند 
و مردم را تشويق و تحريک مي کنند که آنقدر 
خريد کنيد تا طاقتتان طاق شود! رسانه ها در 
دنياي جهاني شده امروز، بال قدرتمند نظام سلطه 
براي اقناع مردم بخصوص کشورهاي درحال توسعه 
که  است  واضح  هستند.  بيشتر  مصرف  جهت 
مصرف گرايي تنها يک مفهوم اقتصادي نيست 
بلکه اصطالحي است که بار اجتماعي، فرهنگي 
و  اجتماعي  بعد  دارد. در  روانشناختي  و حتي 
روانشناختي، تبليغات سرمايه داري بگونه اي است 
که مصرف بيشتر را نشانه منزلت باالتر و طبقه 
اجتماعي ارجح تر مي دانند. در مصرف گرايي نوين 
بخصوص در شهرها که مانوئل کاستلز آنها را 
مکان مصرف جمعي مي داند، شهروندان به دنبال 

خريد کاالهايي بدون داشتن نياز واقعي به آنها هستند و تنها ذائقه تظاهر خود را 
سيراب مي کنند که از اين امر گاه به عنوان بيماري رواني مصرف گرايي ياد مي شود. 
مصرف گرايي امروزه با نشانگر هاي خاص خود نمايانگر سبک زندگي، تمايالت و 
بازنمايي کننده هويت مصرف کنندگان است. هويتي که سرمايه داري  تفکرات و 
سوداگر آن را شکل مي دهد، تغيير مي دهد و بازتوليد مي کند. بنابراين مصرف گرايي 
نه تنها از بعد اقتصادي خطرناک است و گواهي بر نفوذ اقتصادي است بلکه از منظر 
اجتماعي فرهنگي و رواني نيز بک آفت محسوب مي شود و انسان ها را از فرهنگ و 

جامعه خويش بيگانه مي کند.
براي مثال در زمينه غذايي طبق گزارش فائو اگرچه ايران جزو بيست کشور اول 
توليدکننده محصوالت کشاورزي است اما بيش از 4 ميليون نفر در کشور ما دچار 
بدغذايي يا سوء تغذيه هستند اين در حاليست که اگر بر مبناي ميانگين خاورميانه 
يعني بين ۱8تا ۲۶درصد، اتالف مواد غذايي را براي کشور ايران ۲0درصد در نظر 
بگيريم ساالنه بيش از يک پنجم کل توليدات محصوالت کشاورزي که نزديک به 
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و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه تاکيد 
شده است. بهره وري پايين در برخي بخش هاي 
کشور ما از جمله در بخش کشاورزي و باغداري 
چالشي مهم است. به عنوان مثال در کشور ما 
اگرچه ميادين ميوه و تره بار تقريبا همه جا وجود 
دارند اما به دليل ساختار سنتي توليد و توزيع و 
مصرف داراي بيش از 3۵ درصد ضايعات ميوه 
و سبزيجات هستيم. صرفه جويي موضوع مهم 
ديگري در زمينه فرهنگ مصرف است که ريشه 
در باورها و آموزه هاي ديني ما دارد اما در عمل 
مشاهده مي کنيم آنطور که بايد رعايت نمي شود. 
طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزي ملل 
متحد)FAO( خانوارهاي ايراني¬ ساالنه 3۵ 
خود  مصرفي  کشاورزي  محصوالت  از  درصد 
گرفتن  نظر  در  با  درواقع  مي کنند.  اسراف  را 
ساالنه ۱00 ميليون تن محصوالت کشاورزي 
مصرفي در کشور، مردم ما 3۵ ميليون تن غذا 
دور مي ريزند. اين اسراف عالوه بر اينکه با مباني 
ديني و شرعي ما منافات دارد هدر رفت منابع 
ارزي کشور نيز مي باشد و از طرفي ميليون ها 
نفر ممکن است امکان تهيه و مصرف چنين 
مواد غذايي را نداشته باشند. با اين تفاسير به 
نظر مي رسد ما نيازمند عزم جدي در زمينه 
فرهنگ سازي  براي  تالش  و  مصرف  مديريت 
در اين عرصه هستيم که اين فرهنگ بايد در 
زمينه هاي فردي اجتماعي و سازماني آموزش 

داده شده و نهادينه شود.

- ساالنه بيش از يک پنجم کل توليدات 
محصوالت کشاورزي که نزديک به 

120ميليون تن است هدر مي رود.اين 
رقم يعني 23 ميليون تن مواد غذايي و 
کشاورزي از چرخه مصرف و اقتصاد 

کشور خارج مي شود که ارزش آن حدود 
يک چهارم کل فروش ساالنه نفت است

۱۲0ميليون تن است هدر مي رود. اين رقم يعني ۲3 ميليون تن مواد غذايي و 
کشاورزي از چرخه مصرف و اقتصاد کشور خارج مي شود که ارزش آن حدود يک 
چهارم کل فروش ساالنه نفت است و  ضمن اينکه بهاي سنگيني براي اقتصاد به 

شمار مي رود، اين ميزان مي تواند غذايي کافي براي ۱0 ميليون نفر باشد.
 بنابراين ترويج فرهنگ مصرف درست براي کشور ما يک ضرورت است که بايد 
مورد توجه تمام بخش ها قرار بگيرد. تنها در اين صورت است که مي توانيم ادعا 
کنيم که اقتصاد مقاومتي در کشور جريان دارد. فرهنگ سازي در زمينه مصرف 
در کشور بگونه اي که اقتصاد مقاومتي به بخشي از هويت فرهنگي اجتماعي ما 
تبديل شود يک ضروت است. آنچه که امروزه جاي خالي آن به وضح در کشور ما 
ديده مي شود مديريت مصرف است. مديريت مصرف در واقع بهينه سازي و منطقي 
کردن مصرف است و شامل تمام اقداماتي مي شود که براي باال بردن بهره وري و 
ارتقاء سطح کارايي انجام مي شود. سياست هاي کلي اصالح الگوي مصرف ابالغي 
توسط مقام معظم رهبري نيز بر همين مهم تاکيد دارد. يکي از موضوعات مهم در 
اين زمينه بحث فرهنگ مصرف است که در بند اول اين سياست ها بر آن تاکيد 
شده است. فرهنگ مصرف ضمن اينکه يک اصطالح جهاني است اما يک چارچوب 
بومي و محلي نيز دارد و فرهنگ مصرف هر کشوري و هر شهري بايد به اقتضاي 

شرايط آن جامعه باشد. 
فرهنگ مصرفي جامعه ما بايد منطبق بر آموزه هاي ديني ما باشد که هرگونه اسراف 
و تبذير و تظاهر و تجمل را نهي مي کند. موضوع ديگر در راستاي مديريت مصرف 
بحث بهره وري است که متاسفانه در کشور ما چندان به آن پرداخته نمي شود. 
بهره وري به معناي استفاده موثر و کارآمد از منابع در فرايند توليد است که در 
کشورهاي توسعه يافته پس از بحران انرژي دهه 70 ميالدي و رکود اين کشورها 
بيشتر مورد توجه قرار گرفت و در کشور ما نيز در کليه اسناد فرادست بر آن 
تاکيد شده است. بطوري که در برنامه پنجم سهم 30 درصدي بهره وري در رشد 
اقتصادي پيش بيني شده بود و در بند 3 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي محور 
قرار گرفتن رشد بهره وري در اقتصاد مورد تاکيد قرار گرفته است. در بند سوم 
سياست هاي کلي اصالح الگوي مصرف نيز بر توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري 
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در  گفت وگیو »صیانت پایدار« با یک اقتصاددان مطرح شد

فرصت ها و تهديدات ارزهای ديجيتال در ايام تحريم 

- استفاده از بيت کوين هم اکنون در دنيا در مقياس مارکيتينگ هتل ها و بليت هاي مسافرتي است 
و هنوز مورد توجه ناشران پول قرار نگرفته به ويژه آنکه  مقامات دستگاه هاي نظارتي با بهانه 

پولشويي و تامين مالي تروريسم حتما با آن مقابله خواهند کرد

- بيت کوين بيشتر از آنکه يک پول باشد ماهيت يک کاال با ظرفيت تبديل پذيري بسيار باال را دارد 
لذا نمي تواند جايگزين پولهاي رسمي شود اما مي تواند واسطه تبديل پول هاي جاري قرار گيرد، 
لذا به نظر مي رسد ارزهاي ديجيتال مي توانند در سايه نظام پولي غيرمتمرکز و در خدمت رفع 

نيازهاي کوچک قرار گيرند

 آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در 
گفتگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با 
اشاره به به کارگيري ارزهاي ديجيتال براي دور 
زدن تحريم گفت: استفاده از ارزهاي ديجيتال 
نظير بيت کوين در شرايطي که پشتوانه مرجع 
آن همچنان دالر بوده و امنيت آن محرز نشده 
نمي تواند به عنوان يک راهکار اولويت دار تلقي 

شود.
وي افزود: ارزهاي ديجيتال اوال از سوي بسياري 
از کشورها به ويژه کشورهايي که با ايران تبادالت 
اقتصادي دارند به رسميت شناخته نشده و از 
سوي ديگر امنيت چرخش و تبديل آنها هنوز 
روشن و تاييد شده نيست لذا به نظر مي رسد 
ساير راهکارهاي شناخته شده نظير راه اندازي 

بانک مشترک با اروپائي ها و ناشناخته ها که بهتر 
است درباره آن سخني گفته نشود راهگشاتر 

خواهد بود.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به ظرفيت هاي 
انتقال  مالي بيت کوين گفت: در زمان حاضر 
پول به کشور از طريق بازکردن سوئيفت در 
خارج و حواله هاي بانکي صورت مي گيرد، اين 
در حاليست که ارزهاي ديجيتال  تابع هيچکدام 
از محدوديت هاي قانوني نيستند و حداکثر تا ۶ 

ساعت قابل انتقال خواهند بود.
بغزيان گفت: هرچند بانک مرکزي و برخي نهادهاي 
اقتصادي هم اکنون مسئول بررسي ظرفيت هاي 
ارز هاي ديجيتال هستند اما بايد گفت در فضاي 
مالي و اقتصادي ايران که قابل مقايسه با فضاي 
مالي روسيه نيست بحث جايگزيني آن با دالر 

چندان منطقي به نظر نمي رسد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به ماهيت بيت کوين 
گفت: توجه داشته باشيد که بيت کوين ماهيتي 
شبيه به ساير کاالها دارد و به شدت تحت تاثير 
عرضه و تقاضاست، لذا با  ورود سوداگري و انتشار 

اطالعات به شدت دچار فراز و فرود شده و دامنه نوسان آن نيز پرمخاطره توصيف مي شود.
به گفته اين اقتصاددان استفاده از بيت کوين هم اکنون در دنيا در مقياس مارکيتينگ هتل ها 
و بليت هاي مسافرتي است و هنوز مورد توجه ناشران پول قرار نگرفته به ويژه آنکه  مقامات 

دستگاه هاي نظارتي با بهانه پولشويي و تامين مالي تروريسم حتما با آن مقابله خواهند کرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به هزينه هاي رديابي و تطبيق پول تاکيد کرد: با توجه به شفافيت 
۱00 درصدي بستر شبکه بيت کوين از جهت نظارت پذيري و تعقيب امکان رد يابي آن به مراتب 
سهل الوصول تر از  ساير ارزها است، لذا استفاده از آن در مقايسه با ساير پول ها قابليت رديابي 

ارزان تري دارد.
بغزيان با اشاره به انعطاف پذيري بيت کوين به عنوان يک کاال گفت:  بيت کوين بيشتر از آنکه يک 
پول باشد ماهيت يک کاال با ظرفيت تبديل پذيري بسيار باال را دارد لذا نمي تواند جايگزين پولهاي 
رسمي شود اما مي تواند واسطه تبديل پول هاي جاري قرار گيرد، لذا به نظر مي رسد ارزهاي ديجيتال 

مي توانند در سايه نظام پولي غيرمتمرکز و در خدمت رفع نيازهاي کوچک قرار گيرند.
وي همچنين با اشاره به حباب بيت کوين تاکيد کرد: بررسي ها نشان مي دهد بيت کوين داراي 
حباب بوده و  هرچند به تناوب حباب آن کوچک شده  اما همچنان داراي حباب 30 درصدي 

است و مشابه همه کاالهاي حباب دار، شکستن حباب آن خودنمايي  مي کند.
 اين استاد دانشگاه همچنين در پاسخ به اين سوال که شبکه هاي مالي پيام رسان چقدر در 
شفافيت مالي و حذف رانت ها کمک خواهند کرد، گفت: فضاي آلوده به فساد اقتصادي داخل 
کشور نتيجه وجود رانت ها است لذا در چنين فضايي راه اندازي شبکه هاي مالي تنها به انتشار 
اخبار مالي در دامنه وسيع مثل اخبار حوادث منجر خواهد شد و چون با آن برخورد نمي شود 

بيشتر به ياس عمومي منجر مي گردد.
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از لحاظ تاريخي، شکل گيري اولين سازمان هاي بين المللي به قرن نوزدهم بازمي گردد اما فکر تأسيس يک سازمان 
بين المللي که فعاليت هاي اقتصاد بين الملل را مديريت کند تا ۱944 نمود عيني پيدا نکرد. پس از پايان جنگ جهاني 
دوم در جوالي ۱994، نمايندگان اياالت متحده، بريتانيا، فرانسه و روسيه به همراه 40 کشور ديگر در برتون وودز در 
ايالت نيوهمپشاير همديگر را مالقات کردند تا پايه ها و مقدمات ايجاد يک دستورالعمل مالي را براي دوره پساجنگ 
را بنيان گذارند. آنها اميدوار بودند که چنين سيستم جديدي از وقوع يک بحران اقتصادي ديگر به مانند آنچه که 
طي رکود بزرگ براي اروپا اتفاق افتاده بود و به ظهور فاشيسم انجاميده بود، پيش گيري کند. اين کنفرانس مالي که 
به کنفرانس برتوون وودز معروف شد در واقع دو مشکل اصلي را نشانه گرفته بود. اولي بي ثباتي و ناپايداري بازارهاي 
مالي که سراسر اروپا را فرا گرفته بود و براي حل اين مشکل و تثبيت بازارهاي مالي تشکيل صندوق بين المللي پول 
)IMF( پيشنهاد شد و ديگري بازسازي و احياي خسارت هاي ناشي از جنگ و تأمين مالي اين بازسازي ها که براي اين 
موضوع بانک جهاني پيشنهاد شد. اين دو مؤسسه که به اختصار مؤسسات مالي بين المللي )IFLS( خوانده مي شوند 
براي منتفع کردن اقتصاد جهاني پساجنگ و کمک به صلح جهاني از دل کنفرانس برتون وودز، زاده شدند. در اين 
کنفرانس چهره هاي برجسته سياسي و علمي جهان حضور داشتند. از جمله سياست مداران و تصميم گيران پرنفوذ 
در اين اجالس، وزير خزانه داري اياالت متحده هنري موگنتائو بود که رياست کنفرانس را به عهده داشت و کنفرانس 
را با اين جمله آغاز کرد که »آنچه امروز ما در اينجا انجام مي دهيم به ميزان قابل توجهي آينده ماهيت دنيايي که در 

آن زندگي مي کنيم را مشخص مي سازد«. رياست هيأت انگليسي بر عهده اقتصاددان معروف جان مينيارد کينز بود و 
اقتصاددانان برجسته از کشورهاي کوچک ديگري نيززحضور داشتند که در روند کنفرانس بسيار مؤثر بودند که مي توان 
به لوييس رامينسکي از کانادا، کيراکيوز واروارسوس از يونان و يوهان بين از هلند اشاره کرد. اين کنفرانس از جهات 
مختلف مورد بحث و چالش قرار گرفت. برخي معتقد بودند که اگرچه اين کنفرانس با هدف کمک به اقتصاد جهاني 
ايجاد شد اما هدف اصلي آن، گستراندن الگوي ليبرالي اقتصاد در جهان بوده و مؤسسات منتج از آن نيز کارگزاران 
سرمايه داري غربي در کشورهاي رو به توسعه هستند. با اين حال اين کنفرانس در غرب و اياالت متحده نيز محل 
مناقشه بود؛ زيرا نظارت بين المللي بر اقتصاد خود را نمي پسنديدند و حتي نمايندگان کنگره در اياالت متحده تأکيد 
داشتند که مفاد برنامه پيشنهادي بايد به تصويب نمايندگان برسد. والتر ليپمن مفسر برجسته اقتصادي در آمريکا 
عامه فهم نبودن محتواي کنفرانس را نقد کرده و معتقد است غيرممکن است که مردم برتون وودز را درک کنند؛ 
زيرا زبان سياست هاي پولي را تني چند در هر کشور مي فهمند به هر طريق کنفرانس برتون وودز با تمام جوانبش 
منجر به شکل گيري نهادهاي مهمي چون بانک جهاني و صندوق بين المللي پول گرديد. هدف اساسي اين مؤسسات 
مطابق مفاد توافقنامه بيان شده صندوق بين المللي پول همانا توسعه همکاري هاي پولي بين المللي، تسهيل توسعه و 
رشد متوازن تجارت بين الملل، رشد ثبات ارزي، همکاري در ايجاد سيستم پرداخت هاي چندجانبه قابل دسترس بودن 
منافع عمومي صندوق براي اعضايي که تحت شرايط حمايتي مشکالت ناشي از تراز پرداخت ها را تجربه مي کنند و 
کوتاه سازي مدت و کاهش ميزان عدم توازن در تراز پرداخت هاي کشورهاي عضو است. در حال حاضر، ۱88 کشور عضو 
صندوق بين المللي پول مي باشند که در ۲4 گروه تقسيم شده اند. تقسيم بندي کشورها در گروه هاي بيست و چهارگانه 
تابع شرايط و مقررات خاصي مي باشد که بيشتر به مسائل سياسي، تاريخي و فرهنگي مربوط مي باشد. کشورهاي عضو 
بايد حق عضويت سهميه بپردازند و از محل همين سهميه ها که قسمت عمده منابع صندوق را تشکيل مي دهد. کمک 
به کشورهاي عضو به منظور رفع کسري تراز پرداخت ها طبق برنامه هاي پيشنهادي صندوق انجام مي پذيرد. سهميه هر 
عضو، تعيين کننده تعداد آراي عضو، ميزان تخصيص اعتبار، حق برداشت مخصوص و حداکثر دسترسي به منابع مالي 
صندوق مي باشد .اکنون مجموع سهميه هاي هفت کشور عمده سرمايه داري جهان يعني اياالت متحده آمريکا، انگليس، 
آلمان، فرانسه، ژاپن، کانادا و ايتاليا به اضافه عربستان سعودي ۵0 درصد از سرمايه صندوق بين المللي پول را تشکيل 
مي دهند. اما نکته قابل بحث اينجاست که نهادهاي مالي بين المللي يعني بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به 

واقع به ياري اقتصاد کشورهاي رو به توسعه مي شتابند؟ 
بررسي برخي تجارب ما را به نقطه عکس اين موضوع مي 
رساند. شواهد نشان مي دهد که اين دو نهاد کشورهاي 
بحران زده را به طرق مختلف در باتالق فرو مي برند. از 
برنامه هاي گذشته اين نهادها که تحت عنوان سياست هاي 
تعديل ساختاري، آزادسازي قيمت ها، خصوصي سازي و 
... در کشورهاي رو به توسعه اعمال مي شد و آنها را در 
بحران هاي عميق فرو مي برد عبور مي کنيم. در بسياري 
از اين کشورها سياست هاي تعديل که با ادعاي کمک به 
بهبود وضعيت اقتصادي اِعمال شده بود در نهايت منجر 
به از دست رفتن استقالل مالي و بردگي اقتصادي در برابر 
نهادهاي مالي قدرتمندي مي شد که توسط کشورهاي 
صنعتي و با هدف منفعت طلبي بيشتر براي اين کشورها 

تشکيل شده بودند.
  در همين دهه اخير مثال يونان مي تواند به روشن شدن 
اين مطلب کمک بيشتري کند. بعد از بحران مالي ۲007 
برخي کشورهاي اروپايي از جمله يونان با افزايش بدهي هاي 
عمومي و کاهش رشد اقتصادي مواجه شدند. يونان در 
سال ۲0۱0 براي مقابله با اين مشکل و پرداخت بدهي ها 
۱۱0 ميليارد يورو از بانک جهاني و شرکاي منطقه يورو 
قرض گرفت. اما اين وام مصائب و زيان هاي بلندمدت 
بسياري در همه حوزه هاي اقتصادي يونان برجاي گذاشت. 
بيکاري، مسائل و معضالت بهداشتي، افت خدمات رفاهي و 
کاهش بودجه شهرها همه و همه ناشي از اين وام سنگين 
بود. تجربه نشان مي دهد اتکا به اين نهادها باعث نفوذ و 
حضور قدرتمند آنها در برنامه هاي اقتصادي کشورها و 
در نتيجه به محاق رفتن برنامه هاي توسعه ملي و کاهش 
اثربخشي آنها مي شود. زماني که صندوق بين المللي پول 
و بانک جهاني افسار برنامه هاي اقتصادي يک کشور را 
در دست مي گيرند به مديران و سياستمدران آن کشور 
اصالحات مورد نظر خود را ديکته کرده و آنها را مجبور به 
پياده سازي سياست هاي خود مي کنند.اين نهادها در برخي 
شرايط وام هاي خود را به صورت مشروط به کشورهاي 
مورد نظر مي دهند و چنانچه سياست مورد نظر آنها که 
مي تواند يک اصالح اقتصادي و حتي سياسي باشد تمام 
و کمال اجرا نشود منجر به تاخير در پرداخت وام و حتي 
تعليق وام مي شود. معموال وام گيرندگان ناگزير مي شوند در 
راستاي شروط دريافت وام، دست به اصالحات ساختاري 
گسترده اي در اقتصاد خود بزنند. به عنوان مثال آرژانتين 
ادعا مي کند که سياست هاي سختگيرانه اي که صندوق در 
قبال وامش در سال ۲000 تعيين کرده بود، باعث شد 
اوضاع اين کشور بدتر از گذشته شود. برنامه هاي توسعه 
آفريقا نيز شاهد ديگري بر اين ماجراست. علي رغم تزريق 
ميلياردها دالر به اقتصاد اين کشورها آنها همچنان در 
گرفتاري و فقر به سر مي برند. ناکارآمدي وام هاي نهادهاي 
بين المللي در افريقا بيش از هر مکان ديگري خودنمايي 
را  توسعه  تنها  نه  نهادها  اين  وام هاي مشروط  مي کند. 
کشورهاي  از  بسياري  که  نياورده  ارمغان  به  افريقا  در 
آفريقايي را به خاک سياه نشانده است. واقعيت اين است 
که موسسات مالي بين لمللي که به نوعي معمار توسعه 
اقتصادي در جهان به شمار مي رون به دليل اينکه به 
شدت تحت تاثير قدرت اي جهاني هستند، سياست اي آنها 
را دنبال مي نند و معماري اين بنا را به گونه ي که مدنظر 
نظام سلطه است شکل مي دهند. آنها بازوهاي شکل دهي 
و استقرار اقتصاد نئوليبرال هستند و بنابراين کشورهاي 
رو به توسعه فقط مي توانند سراب توسعه را از طريق اين 

نهادها جستجو نمايند. 

»صیانت پایدار« گزارش یم دهد

چرا به نسخه های صندوق 
بين المللی پول بی اعتماديم!؟
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کبري آجربنديان
اکنون با توجه به بروز چالش هاي بين المللي جديد 
همچون خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم هاي 
ظالمانه عليه کشورمان، بحران ارزي بيش از گذشته 
خودنمايي مي کند.بر همين اساس اتخاذ راهکارهاي 
عملياتي و فوري براي خروج از اين بحران ضروري 
مي نمايد. راهکارهايي که برخي از آنها را محمدرضا 
پورابراهيمي نماينده مردم کرمان و رييس کميسيون 
اقتصادي مجلس دهم در انعقاد پيمان هاي پولي، خروج 
از تک ارزي بودن، جايگزيني ارزهاي ديگر و استفاده 

از ارز ديجيتال بر مي شمارد.متن
کامل گفتگوي ماهنامه صيانت پايدار با وي در ادامه 

مي آيد:
سوال: از روزهاي نخست آغاز بحران ارزي، مجلس 
آشفتگي بازار ارز را ناشي از کم کاري بانک مرکزي 

خواند. نظر شما در اين باره چيست؟
پاسخ: بله همين طور است. به نظرم، عامل اصلي در 
ايجاد افزايش بي رويه نرخ ارز، سياست هاي غلط و 
اشتباه بانک مرکزي بود. ما هم از همان ابتدا براي 
کمک به دولت آماده ارائه طرحي دو فوريتي براي 
کنترل بازار بوديم ولي در همان زمان، آقاي جهانگيري 
نرخ ارز 4۲00 توماني را اعالم کردند و اين طرح هم 

به تعويق افتاد.
سوال: به اعتقاد شما، خروج ارز از کشور نقشي 
در برهم خوردن تعادل بازار نداشت؟ آيا تنها 
بانک مرکزي در اين زمينه قصور ورزيده و يا 

مقصر است؟
پاسخ: بدون شک خروج ارز در تعادل بخشي و منابع و 
مصارف ارزي در کشور موثر است، اما نقش سياست هاي 
غلط بانک مرکزي را نمي توان کمرنگ تر از خروج ارز 
در نظر گرفت. به عنوان مثال، عدم نظارت جدي بانک 
مرکزي و عدم برنامه ريزي دقيق براي مديريت ارز 
بود که منجر به منفي شدن حساب سرمايه اي کشور 
شده است. اين موضوعات به هم وابسته هستند چرا 
که منفي شدن سرمايه کشور حکايت از خروج ارز 
مي کند.همچنين آمار صندوق بين المللي پول که 
تاييد  را  کشور  از  سرمايه  دالر  ميليارد   ۲7 خروج 

مي کند، به دليل عدم مديريت صحيح بانک مرکزي بر بازار ارز و عدم اجراي پورتال ارزي 
بود که در دولت دهم کليد خورده ولي اجراي آن ابتر ماند.

سوال: آيا سامانه نيما، ادامه سياست هاي پورتال ارزي دولت نيست؟
پاسخ: در واقع سامانه نيما همان پورتال ارزي دولت دهم است.دولت دوازدهم باالخره به 
اين نتيجه رسيد که بايد اين سامانه راه اندازي شود. اين موضوعي بسيار مهم و اساسي به 
منظور نظارت و کنترل بازار ارزي است. سامانه اي که در آن به توان تمام مبادالت ارزي را به 
طور کامل رصد و شناسايي کرد. بر اساس اطالعات دولتي ها، عرضه کنندگان ارز مي توانند 
موجودي خود را در اين سامانه ابراز و در اختيار متقاضيان قرار دهند. به عبارتي عرضه 
و تقاضا در اين سامانه شناسايي مي شود. هدف اصلي از راه اندازي اين سامانه آماده سازي 
زيرساختي بود براي بازگرداندن ارزهايي که در نتيجه معامالت اقتصادي، خارج از کشور 

مانده است.بر اين اساس مي توان از نيما به عنوان يک راهکار نام برد.
سوال: خروج ارز از چه راه هايي ممکن است و چگونه مي توان آن را کنترل کرد؟
 پاسخ: خروج ارز از کشور راه هاي مختلفي دارد؛ نخست صادراتي است که ارز ناشي از 
آن به داخل کشور باز نمي گردد. تاکنون مصوبه اي مبني بر اين که عدم ورود ارز ناشي از 
صادرات به کشور، خالف قوانين باشد نداشته ايم اما به تازگي دولت در اين باره مصوبه اي 
داشته است. يکي ديگر از راه هاي خروج ارز از کشور، ثبت سفارش کاالهايي است که وارد 
کشور نشده اند، يعني ارز به توليدکننده خارجي داده مي شود، ولي کاال وارد کشور نمي شود؛ 
درواقع واردات و صادرات صوري انجام مي گيرد. روش سوم خروج ارز از کشور، بيش اظهاري 
و کم اظهاري است؛ يعني در صادرات مثال عددي که اعالم مي شود ۱000 واحد باشد در 
صورتي که به جاي آن ۱۵00 واحد صادر شده باشد، يا اگر قيمت کااليي که وارد کشور 

برریس بحران اریز و راهکارهای پیش ریو دولت در گفت وگیو »صیانت پایدار« با پورابراهییم

انعقاد پيمان های چند جانبه پولی؛ 
راه فرار از فشار تحريم ارزی
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مي شود، ۵00 واحد باشد ولي ۱۵00 واحد اعالم شود و ارز ۱۵00 براي آن اختصاص داده 
مي شود، در صورتي که ۱000 واحد اين ارز در خارج از کشور مي ماند که در نهايت، اين 
خروج سرمايه از کشور باعث مي شود خالص حساب سرمايه اي کشور در حوزه مسائل ارزي 

تحت تاثير قرار گيرد.
سوال: در زمان دولت دهم، اعالم شد که بين 100 تا ۲00 ميليارد دالر ارز ازکشورخارج 

شده، آيا اکنون عدد مشخصي ار ارزهاي خارج شده وجود دارد؟
پاسخ: يکي از مشاوران اقتصادي دولت اعالم کرده که در سال 9۶ بيش از 30 ميليارد دالر 
ارز از کشور خارج شده است، اما با توجه به منفي شدن خالص حساب سرمايه، عددي که 

اعالم شده بيش از رقمي بوده که از سوي ما اعالم شده است.
سوال: شما قبال به پيمان هاي پولي و سوآپ ارزي به عنوان يکي از راهکارهاي 

خروج از سيطره دالر اشاره داشتيد. اين موضوع تا چه اندازه عملياتي است؟
پاسخ: انعقاد پيمان هاي دو جانبه و چند جانبه پولي بين کشورها، يکي از راه هايي است که 
مي تواند از ميزان نفوذ دالر و خطرآفرين شدن آن در حوزه ارزي بکاهد. ما در برنامه ششم 
توسعه به دولت تکليف کرديم که حوزه پيمان هاي پولي را در نقل و انتقال فعاليت هاي 
بازرگاني در ارتباط با کشورهايي که با ما مراودات اقتصادي دارند فعال کند، براي اين 
منظور بايد توافقاتي بين کشورها وجود داشته باشد تا بتوانيم بر آن اساس، اين پيمان را 

عملياتي کنيم.
سوال: آيا کشورهاي ديگر هم از اين پيمان پولي استقبال کرده اند؟

به  مي توان  مثال  براي  کردند.  اجرايي  را  پولي  پيمان هاي  از کشورها  برخي  بله.  پاسخ: 
روسيه، هند و کره جنوبي و بسياري از کشورهاي ديگر اشاره کرد که اين هماهنگي ها را 

بين خودشان انجام دادند.
سوال: شما پيشنهاد دهنده استفاده از ارز ديجيتال بوديد. آيا ارز ديجيتال يک 

راهکار عملياتي است؟
پاسخ: به نظرم در کنار پيمان پولي مي توانيم از مکانيزم ارز ديجيتال استفاده کنيم که البته 

قواعد و ضوابط خاص خود را دارد .
سوال: آيا بانک مرکزي به عنوان متولي امر، وارد اين حوزه شده است؟

پاسخ: خير، بانک مرکزي هنوز وارد اين عرصه نشده است و به جاي آنکه اصل ماجرا را بررسي 
کند مصاديق مورد استفاده مردم را مبنا قرار داده است. براي مثال، موضوع&quot;بيت 
کوين&quot; که مصداق ارز ديجتال است، نبايد مالک ماهيت ارز ديجيتال و تصميم بر 
استفاده از آن باشد. فراموش نکنيم که ما بر ورود ارز ديجيتال توليدي ديگر کشورها تاکيد 
نداريم اما براي گشايش گره هاي اقتصادي خود مي توانيم از اين ابزار استفاده کنيم. به نظر 

من غفلت از ابزار مهمي چون ارز ديجيتال از نقاط ضعف بانک مرکزي است.

سوال: دنيا تاکنون تجربه موفقي در اين حوزه 
داشته است؟

بين  دوم صندوق  از جنگ جهاني  بعد  بله.  پاسخ: 
المللي پول، يک واحد پولي به نام SDR را تعريف 
کرد. اين پول، ماهيت خارجي نداشت و کشورها با 
داشته  دالر  جا به جايي  به  نياز  اينکه  بدون  راحتي 
باشند مي توانستند با همين SDR تسويه کنند و 
امور حسابداري معامالت آنها در صندوق بين المللي 

پول انجام مي شد.
سوال: در اين زمينه ها، نياز به قانونگذاري جديد 

وجود دارد؟
بايد  دستي  باال  سياست هاي  مطابق  دولت  پاسخ: 
ما  ارزهاي ديگر حرکت مي کرد.  به سمت  از دالر 
سال هاي قبل هم در مجلس مطرح کرده بوديم که 
فارغ از تمام شرايط منطقه اي و پيش بيني ها مبني 
بر شيطنت دوباره آمريکا و از سرگيري تحريم ها و ... 
بايد از شکل تک ارزي بودن خارج شويم زيرا خيلي 
از دولت ها به اين سمت رفتند که با تعريف ارزهاي 
محلي و منطقه اي بتوانند موضوع جدا شدن از ارز 

غالب دنيا؛يعني دالر را عملياتي کنند.
سپاس از وقتي که در اختيار ما قرار داديد

من هم تشکر مي کنم.
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-  يکي از مشاوران اقتصادي 
دولت اعالم کرده که در سال 96 

بيش از 30 ميليارد دالر ارز از 
کشور خارج شده است

-   در برنامه ششم توسعه به 
دولت تکليف کرديم که حوزه 
پيمان هاي پولي را در نقل و 

انتقال فعاليت هاي بازرگاني در 
ارتباط با

کشورهايي که با ما مراودات 
اقتصادي دارند، فعال کند

-  موضوع بيت کوين که مصداق 
ارز ديجتال است، نبايد مالک 

ماهيت ارز ديجيتال و تصميم بر 
استفاده از آن باشد
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علي صيدي
وقتي از قوم سخن مي گوييم يک زندگي دور و دراز در يک سرزمين مشخص را در 
ذهنمان مجسم مي کنيم که در يک سفر طوالني چندين هزار ساله تاريخي داستاني 
ناکامي هاي  و  کاميابيها  و  و خيزها  افت  و  نشيب ها  و  فراز  تحوالت،  از  شگفت انگيز 
گوناگوني را بازگو مي کند. در واقع قوم عبارت از يک جمعيت انساني مشخص با يک 
افسانه اجداد مشترک، عناصرفرهنگي، پيوند با يک اعتقاد، آگاهي و فرهنگ مشترک 
را داراست. در علوم اجتماعي معاصر عموماً يک گروه قومي به صورت مجموعهاي از 
تنوع ها و ويژگي هاي برآم�ده از دين، فرقه، طبقه، منطقه، زبان، تبار، نژاد، فرهنگ و... 
تعريف ميشود که گاه يک قوم به تنهايي فقط يکي از اين عناصر را در برگرفته و با آن 

منطبق است و گاهي نيز شامل ترکيبي از آنهاس�ت. 
جهان سال ها، سده ها و هزاره ها با تنوع قومي زباني و نژادي و مذهبي جلو آمده است. 

مسئله چگونگي انسجام قومي و چند و چون مديريت اقوام مختلف در يک پهنه سرزميني 
از قرن نوزدهم به ادبيات جامعه شناسي سياسي دنيا ورود کرده است. ايده آل ترين حالت 
براي يک کشور اين است که ملت، نژاد، فرهنگ، قوميت، زبان و مذهب آنها دقيقا يکي 
باشد اما چنين تيپ ايده آلي تقريبا غيرممکن است. در واقع کمتر کشور همگن زباني، 
فرهنگي و قوميتي در جهان وجود دارد. هزاران هويت قومي در جهان وجود دارد. بيش از 
۶900 زبان در جهان تکلم مي شود و تقريبا اکثر کشورها با تنوع قومي و زباني و مذهبي 
مواجه هستند. در اين بين خاورميانه مهد تنوع ها و تباينات است. کشور ما ايران نيز 
سرزميني است  که در جريان تحوالت گوناگون تاريخي و حرکت هاي جمعيتي، ترکيبي 
از اقوام را در خود جاي داده است. سرزمين ايران با ۲4 درصد همانندي در رده شانزدهم 
کشورهاي جهان از لحاظ تنوع قومي قرار دارد و اين نشان دهنده اهميت اين موضوع 
در ايران مي باشد. تنوع قومي را مي توان نوعي فرصت تلقي کرد. حضور فرهنگي اقوام 
همواره در طول تاريخ منجر به زايش و پويايي فرهنگي کشور شده است؛  معهذا در 

نتيجه برخي زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و گاه تحريکات خارجي با استفاده از اين 
زمينه تنوع قومي با عوارض امنيتي همراه بوده است. عملکرد سياسي قوميت امروزه 
و با وجود باالگرفتن مفاهيمي مانند آزادي، دموکراسي و استقالل در سراسر جهان پر 
اهميت تر از هر زماني است. در حقيقت دو نوع نگاه متفاوت به قضيه قوميت و قوم گرايي 
وجود دارد. برخي صاحبنظران تنوع قومي را موتور محرکي براي پيشرفت اقتصادي و 
پايداري سياسي مي دانند اما گروهي ديگر تکثر قوميتي را تهديدي عليه امنيت ملي 
و هويت واحد سرزميني قلمداد مي کنند که هرکدام از دو گروه فوق مباحث خود را 
منطبق بر يافته هاي تجربي مي دانند. گروه دوم استدالل مي کنند که در کشورهاي با 
گروهاي قومي متکثر احتمال تنش و تعارض بين قوميت ها باالست و فرايند ملت سازي 
را با مشکل مواجه مي کند. آنها همچنين تاکيد دارند که در کشورهاي داراي تنوع قومي 
باال گروه هاي اقليت احساسات ملي بسيار ضعيفتري نسبت به گروهاي اکثريت دارند. در 
کشور ما نيز توجه به قوميت ها وارد حوزه نظري جديدي شده است. گروه هاي عمده قومي 
در ايران فارس، لر، ترکمن، کرد، بلوچ و آذري زبان ها مي باشند. در کنار اين قوميت هاي 

اصلي بيش 
از صد گروه 

قومي کوچکتر نيز 
وجود دارد. درواقع ايران 

جزو کشورهاي پلي ژنيک 
است اما تفاوتي که با ديگر 

اين  دارد  پلي ژنيک  کشورهاي 
است که اين گروه هاي قومي اخيرا 

به ايران مهاجرت نکرده اند بلکه بومي 
اين سرزمين اند و هزاره ها را با هم زيسته اند. 

هرچند که در مقاطعي ممکن است تحت 
تاثير تحوالت سياسي، اقتصادي اين همزيستي 

»صیانت پایدار« برریس یم کند
شکاف قوميتی؛ تهديد يا فرصت؟!
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»صیانت پایدار« برریس یم کند
شکاف قوميتی؛ تهديد يا فرصت؟!

به چالش کشيده شده باشد. آنچه که اهميت موضوع را بيشتر مي کند اين است که 
عمده گروهاي قومي کشور در مرزها ساکن هستند و دور تا دور کشور را گروه هاي 
قومي فراگرفته است که اکثر آنها عقبه قومي در کشورهاي همجوار نيز دارند. طول 
مرزهاي بين المللي ايران در حال حاضر حدود 78۱۶ کيلومتر مي باشد که زمينه ساز 
همجواري ۱۵ استان را با ۱۵ کشور همسايه فراهم نموده است. يکي از مهمترين 
عواملي که مي تواند هويت ملي را در گروه هاي قومي تقويت کند و آنها را به فرصت 
تبديل کند توجه به ظرفيت هاي توسعه اي مناطق آنهاست. اعضاي يک ملت اگر 
احساس کنند در دستيابي به حق و حقوق موقعيتي برابر دارند هويت ملي بحران 
کمتري خواهد داشت، اما اگر اقوامي نتوانند خود را با فرايند ملت سازي، ادبيات ملي، 
زبان رسمي، تعليمات عمومي و مذهب رسمي هماهنگ سازند به حد شهروند درجه 
دوم سقوط کرده و از برخي حقوق محروم و به حاشيه رانده مي شوند و احساس 
محروميت موجب تقويت هويت هاي مادون ملي مانند قوميت، نژاد، محله گرايي و... 

مي شود و محرکي براي دست زدن به اعمال سياسي و خشونت مي گردد.
در واقع مهمترين ابزاري که دولت مي تواند از آن سود جسته و همگرايي اقوام با 
دولت مرکزي را اف�زايش ده�د،  توسعه متوازن منطقهاي است. توسعهاي که هدفش 
برقراري عدالت اجتماعي و توزيع ثروت و رفاه 
اجتماعي در ميان مناطق مختف يک کشور است. 
هيچ موضوعي به اندازه توسعه اقتصادي مورد 
قبول روشنفکران راست و چپ، به عنوان عامل 

کاهش نابرابري و  تعارض ناشي از آن در بين قوميت ها نبوده است. اگر توسعه را به 
مانند يک سيستم اقتصادي که داراي ورودي و خروجي است در نظر بگيريم تنوع 
قومي در يک کشور مي تواند به مثابه تنوع در ورودي هاي اين سيستم تلقي شود که 
خودبه خود خروجي متنوع تري را به همراه خواهد داشت. قوميت هاي متنوع اگر به خوبي 
درک شده و مديريت شوند مي توانند نشانگر تنوع در عالئق، مهارت ها، توانمندي ها 

و ظرفيت ها باشند و بسترساز توسعه و پيشرفت و امنيت قرار بگيرند.
 در نقطه مقابل بي شک ضعف يا ناکامي کشورها در يکپارچه سازي گروه هاي اجتماعي 
گوناگون و تبديل آنها به نيروهاي سياسي-  اجتماعي متحد، تهديدات جديد امنيتي 
را به همراه مي آورد؛ زيرساخت هاي کالن سياسي را پاره پاره کرده و به تضعيف توان 
سياسي سازي و قابليت پاسخگويي نظام سياسي مي انجامد.  در کشور ما و از نگاه 
پدافند غير عامل هر اقدامي که بتواند سبب انسجام قومي بيشتر شده و واگرايي 
اقوام مرزنشين را کاهش دهد يقينا به افزايش اقتدار و امنيت ملي کشور کمک 
مي کند. با توجه به بافت فرهنگي کشور و ترکيب قوميتي آن و نيز پتانسيل هاي 
تهديدآفريني اقوام عليه امنيت ملي، همچون مرزنشيني اقوام، استقرار اقوام مشابه 
در مناطق همجوار کشور همسايه، موازي بودن، منطبق بودن مرزهاي قومي بر مرزها 
و گسل هاي مذهبي، زباني، تحوالت منطقه اي و تسريع در روند ارتباطات و انفجار 
اطالعات نياز به يک برنامه ريزي منسجم و اصولي و تخصيص منابع و امکانات با در 
نظر گرفتن شرايط، خواسته ها و ويژگي هاي جغرافيايي، فرهنگي و استراتژيکي هر 

قوم الزم و ضروري به نظر مي  رسد. 

درواقع مي توان اينگون جمع بندي و نتيجه گيري کرد که تکثر قوميتي در کشور 
ما به خودي خود تهديد نيست بلکه تحت شرايطي مي تواند به فرصت تبديل شود. 
اين نوع نگاه سياست گذاران و مديران سطح کالن کشور و رويه برنامه ريزي آنهاست 
که مي تواند قوميت را به فرصت يا تهديد تبديل کند. آنچه که امروزه و در شرايط 
حساس منطقه اي در ارتباط با اقوام بايد انجام گيرد انتقال محورهاي توسعه به مناطق 
آنهاست. اگر در قوميت هاي مختلف کشور اين احساس پديد آيد که جايگاهي برابر 
در استراتژي ها و برنامه هاي توسعه دارند و ابرهاي پيشرفت و توسعه به يکسان بر 
آسمان آنها پراکنده شده است بي ترديد مرزداراني متعهد و مطمئن و بازوهايي 

توانمند براي امنيت و پيشرفت کشور هستند. 
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عضو جامعه مدرسنی در گفتگو با صیانت پایدار تشریح کرد

ترفندهای رسانه ای دشمن برای تضعيف 
سرمايه اجتماعی

حميد اسدی

حجت االسالم والمسلمين محمود رجبي، 
قم  علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  عضو 
در گفتگو با خبرنگار  ماهنامه »صيانت 
پايدار« با اشاره به وضعيت سياسي کنوني 
و تالش دشمن براي تزريق نااميدي ميان 
مردم گفت: دشمن از دو طريق در حال 
نااميدي در کشور است، اول آنکه  القاء 
در يک جريان سيستمي فراگير شروع 
برجسته سازي  نوعي  به  و  افشاگري  به 
مشکالت و مسائل اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي کرده و فضاي جامعه را غوطه ور 
در مشکالت نشان مي دهد و از سوي ديگر 
نظام را فاقد اراده الزم براي حل مشکالت 

معرفي مي کند.
وي افزود: جريان سيستمي دشمن که در 
دوره اصالحات نيز تالش کرد القاء کند، 
مشکالت داخلي تنها با اقتدا کردن به ابرقدرت جهاني ميسر است اکنون نيز با وخيم نشان 
دادن وضعيت اقتصادي و سياسي تالش مي کند اذهان عمومي را مجاب کند بايد از خط و 

نشان هاي دشمن ترسيد و به زياده خواهي هاي آمريکا تن داد.
رجبي با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري خاطرنشان کرد: رهبرمعظم انقالب طي دهه هاي 
اخير دايم و به طور مستمر بر اتکا به منابع داخلي اعم از نيروي انساني و کاال تاکيد کردند و 
استقالل واقعي را در توانمندسازي داخلي مي دانند اين در حاليست که در 4 سال گذشته توجه 

به واردات و تجمل گرايي به اوج خود رسيده است.
عضو جامعه مدرسين قم همچنين تصريح کرد: اتکا به خدا و تاسي به واليت فقيه با توجه به 

مواهب الهي در ايران و نيروي انساني کارآمد تنها راه برون رفت از بحران کنوني است.
عضو جامعه مدرسين قم همچنين با اشاره به وضعيت اقتصادي مردم و افشاگري هاي صورت 
گرفته متخلفان اقتصادي گفت: چه جريان افشاگري هاي تخلفات اقتصادي مسئوالن و وابستگان 
آنها بازي رواني و شايعه سازي باشد و چه در واقعيت تخلفاتي صورت گرفته باشد، وظيفه قوه 
قضائيه آن است که با برخورد قاطع با متخلفان دانه درشت در هر موقعيت و مقامي که باشند 

احکام حقوقي و جزائي را اجرا کند.
رجبي خاطرنشان کرد: برخورد محکم قوه قضائيه مي تواند اعتماد مردم به نظام را تقويت کرده 
و فتنه گري هاي صورت گرفته مبتني بر فقدان اراده نظام براي برخورد با متخلفين قضائي را 

در هم شکند.
وي همچنين افزود: برخورد قاطعي که منجر به اجراي حکم شده و متخلفان احتمالي را در 
هر مسئوليتي عزل کند، عالوه بر تقويت اعتماد عمومي، بيت المال را از چپاول نجات داده و 

زمينه عبرت سايرين را فراهم مي کند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچنين گفت: برخورد با تخلف اقتصادي و نظارت بر عملکرد 
مسئولين به گونه اي که براي همگان مشخص شود ميزان دارائي و ثروت مسئوالن و وابستگان آنها در دوره 

مسئوليت چقدر است بايد براي اذهان عمومي مشخص شود.
رجبي خاطرنشان کرد: انتشار اخبار مبتني بر فساد اقتصادي 

مسئوالن و وابستگان آنها اصلي ترين و موثرترين فعاليت 
سيستمي دشمن است که راهکار برخورد آن تنها 
ورود قاطع قوه قضائيه است که بارها مورد تاکيد 
رهبري قرار گرفته و بايد با عزل و بازگشت اموال 

بيت المال همراه باشد.

امين گودرزی 

فضاي کنوني جامعه ما به سبب تحرکات دشمنان 
خارجي و البته تالطم هاي اقتصادي اجتماعي و 
سياسي داخلي به سمت و سويي حرکت مي کند 
که مي توان گفت در صورت عدم مديريت و عدم 
خواهد  دنبال  به  را  رواني  ناامني  کافي  توجه 

داشت.
 بايد گفت تهديدات دشمنان و همچنين آشفتگي هاي 
اقتصادي براي بار اول نيست که در فضاي کشور 
رخ مي دهد. چيزي که عمق نگراني را زياد مي کند 
دامن زدن بر ناامني رواني و اجتماعي و عدم 
مديريت درست بر افکار جامعه است. در ادامه به 
تشريح مفهوم امنيت بويژه امنيت رواني خواهيم 
پرداخت. امنيت از ريشة التين  Securus است 
که در لغت به معناي نداشتن دلهره و دغدغه 
مي باشد. بنابراين معناي لغوي امنيت، رهايي 
از تشويش، اضطراب، ترس يا احساس آرامش و 
اطمينان خاطر ازعدم تعرض به جان، مال، کار 
و ساير حقوق انسان است. پس مفهوم امنيت 
مترادف با در امان بودن است. به عبارتي ديگر 
موقعي مي گوييم امنيت عينيت يافته که افراد 
جامعه، برخوردار از ايمني، آرامش، آسودگي و 
خاطر جمعي باشند و از عوامل و موجبات ترس 

و وحشت نيز اثري نباشد.
 امنيت برآمده از جامعه است. به عبارتي ديگر امنيت 
محصول تعامل ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي است. امنيت از مهمترين و اساسي ترين 
کنش ها و انگيزههاي انساني سرچشمه ميگيرد. 
کنش هايي که با ذات هستي انسان و به تعبير 
ديگر با زندگي انسان پيوندي جداناشدني دارد. 
امنيت از نيازهاي حياتي هر فرد و هر اجتماع 
محسوب مي شود. درست به همين خاطر است 
که مازلو در طبقه بندي هرم نيازهاي اساسي 
انسان نياز به ايمني را در طبقه دوم سلسله 

مراتب نيازها رتبه بندي نموده است.
امنيت عالوه بر بعد عيني آن، يک مقوله ذهني با 
زمينه روانشناختي نيز هست که در قالب احساس 
 Secure( امنيت تجلي مي بابد. احساس امنيت
feeling ( پديده روانشناختي � اجتماعي است 
که داراي ابعاد گوناگوني مي باشد. اين احساس 
ناشي از تجربه هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد 
از شرايط اوضاع و محيط پيراموني است و افراد 
تجربه  را  به صورت هاي گوناگون آن  مختلف 
مي کنند. به لحاظ روش شناسي احساس امنيت 
شرايط  با  ارتباط  در  و  است  سازه چندبعدي 
اجتماعي و افراد مختلف به گونه هاي متفاوت 
ظهور يافته و به اشکال مختلف قابل سنجش 
و اندازه گيري است. همانطور که گفته شد يک 
بعد مهم امنيت و شايد مهمترين بعد آن امنيت 
رواني است. جامعه سالم پيش از آنکه به آسايش 
25نياز داشته باش��د، به امنيت رواني نيازمند است؛  24
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دشمن با افشاگري هاي 
مغرضانه و نشان دادن مشکالت 

پيچيده اقتصادي تالش مي کند با 
تزريق نااميدي، اقتدا به بيگانه را  تنها 

راه نجات  نشان دهد  اين درحاليست که 
برخورد قاطع قوه قضائيه با متخلفان 

اقتصادي مي تواند اعتماد عمومي 
به نظام را تقويت کند



»صیانت پایدار« گزارش یم دهد

 بازي رواني آمريکا
با واژه اي به نام»جنگ«

زيرا در سايه امنيت و آرامش است که هر کار خرد و 
کالن شدني و دست يافتني است. ازاين رو دغدغه امنيت 
در همه شاخههاي آن به ويژه امنيت رواني و آرامش 
جمعي، مهمترين مسئوليت دولت ها و خواسته ملت ها 
و جوامع به شمار مي رود. هرگونه تهديدي نسبت به 
امنيت رواني جامعه به معنا و مفهوم تهديد سالمت 
جامعه و نابودي و متالشي شدن همگرايي و انسجام 
و در نهايت اساس انسانيت است؛ زيرا انسان پيش از 
آنکه به غذا توجه داشته باشد، نيازمند امنيت رواني 
است. به يک معنا انسان ممکن است براي رهايي از 
گرسنگي و تشنگي به خطر تن دهد و امنيت جاني 
و مالي خويش را در معرض خطر قرار دهد، ولي 
مي انجامد.  انسانيت  به حذف  رواني  امنيت  سلب 
دشمنان هر جامعه اي به سبب آگاهي از ارزش و 
اهميت امنيت رواني جامعه مي کوشند تا به تخريب 
آن دست يازند و با ايجاد بحران هاي گوناگون، بستر 

مناسبي براي فروپاشي جامعه فراهم آورند.
حال که به خوبي آگاهيم که يک عمليات گسترده 
رواني و يک جنگ رواني تمام عيار عليه اين مملکت 
در جريان است و شعله هاي اين جنگ با تنش هاي 
بين المللي مانند نوسانات نرخ ارز و طال و نفت و 
موضوعات داخلي از جمله فساد، اختالس و ديگر 
اقدامات سوء اجتماعي و اقتصادي شعله ور تر مي شود 

چه راهکاري بايد انديشيد.
 به نظر مي رسد رها کردن مديريت روان جامعه 
مي تواند تبعات سنگيني به بار بياورد بنابراين هم 
شناخت ابعاد اين جنگ و هم راه مقابله با آن در 
براساس دکترين  است.  بسيار حياتي  اين شرايط 
عمليات رواني ناتو   عمليات رواني، سلسله فعاليت هاي 
روانشناسانه اي را شامل مي شود که در زمان صلح، 
بحران و جنگ، براي تأثيرگذاري بر نگرش و رفتار 
مخاطبان بي طرف، خودي و دشمن طرح ريزي شده و 
در روند دستيابي به اهداف سياسي و نظامي مؤثرند. 
در حقيقت عمليات رواني يک فرايند برنامه ريزي 
شده براي انتقال يک پيام به مخاطب هدف جهت 
شکل دهي به نگرش، احساسات، استدالل ها و رفتار 
او و نهايتا متقاعد کردن اوست. همانطور که گفته 
در  و  نمي شناسد  و صلح  اين عمليات جنگ  شد 
همه حال مي تواند در جريان باشد و مخاطب آن 
مي تواند فرد گروه يا جامعه باشد. عمليات رواني 
قدمتي طوالني دارد. استفاده از ارابه ها در جنگ هاي 
قديم عالوه بر آنکه براي جابجايي پياده نظام مورد 
استفاده قرار مي گرفت به جهت ايجاد گرد و خاک و 
سروصدا به عنوان يک ابزار جنگ رواني جهت تضعيف 
روحيه دشمن نيز قلمداد مي شد.بعدها نيز استفاده 
از فيل هاي غول پيکر در جنگ ها و حمالت نظامي 
بيشتر جنبه ارعاب رواني داشت. جي.اف.سي فولر، 
مورخ و تحليلگر نظامي بريتانيا، نخستين کسي است 
که واژه جنگ رواني را در سال ۱9۲0 ميالدي به 
کار برد. در طول جنگ جهاني دوم نيز تاکتيک هاي 
روانشناختي توسط طرفين جنگ بارها به کار برده 
شد آنها از روشهايي مانند پخش کردن بروشور و يا 
انتشار اخبار کذب از راديو براي به هم ريختن فضاي 
رواني نظاميان استفاده مي کردند. در دوران جنگ 

سرد نيز قدرت ها به شدت به دنبال استيال بر سپهر رواني يکديگر بودند و اين مسابقه بيش 
از آنکه بر روي تسلحيات اتمي باشد بر روي روانشناسي بود.

 يکي از معروفترين و بحث انگيزترين اين پروژه ها در دوران جنگ سرد پروژه ام کا اولترا 
)MKUltra( بود که يک برنامه زير نظر سيا و با همکاري ده ها دانشگاه و انجمن تخصصي 
و موسسه تحقيقاتي بود که سعي مي کرد دارويي را براي کنترل ذهن توليد کند و تاثير آن 
به روش هايي مانند هيپنوتيزم، اختالل در خواب؛ ناهنجاري کالمي و جنسي در فرد نمود 
مي يابد. بعدها و در دوران جديد نيز رسانه هاي خبري مانند صداي آمريکا توسط آمريکا و 
راشاتودي توسط روسيه با همين هدف جنگ رواني راه اندازي شدند که هم اکنون نيز به کار 
خود ادامه مي دهند. به هر تقدير امروزه از جنگ هاي رواني با عنوان جنگ جهاني جديد ياد 
مي شود چرا که به مدد تکنولوژي هاي نوين ارتباطي در سريع ترين زمان ممکن و از دورترين 

فاصله مي توان عمليات رواني را پيش برد. 
امروزه اياالت متحده به عنوان امپرياليسم جهاني و دشمن بي چون و چراي ملت ما از هيچ 
ابزاري براي زمين گير کردن جمهوري اسالمي ايران فروگذار نمي کند و درست زماني که 
جنگ فيزيکي را دور از دسترس و پرمخاطره مي بيند به عمليات رواني روي مي آورد که 
البته همانطور که گفته شد اين نوع جنگ عليه ملت ما نيز تازگي ندارد. تنها تاکتيک هاي 
آن متفاوت است. سردمداران اياالت متحده مي کوشند تا بار رواني خروج غير قانوني خود 
از برجام را به ملت ما تحميل کنند. آنها مدام بر اين طبل مي کوبند که جنگي قريب الوقوع 
در حال نزديک شدن است و فضاي فکري و رواني سرمايه گذران خارجي را نيز از اين طريق 
مخدوش مي کنند. آمريکا مي خواهد با بازي کردن با واژه تحريم و زمانبندي هاي صوري آن 
فشار رواني را بر روي جامعه زياد کرده و از طريق اين فشار رواني شيرازه اقتصادي و سياسي 
ما را نشانه برود. در چنين جوي وظيفه مديريت کالن کشور، مهندسي رواني جامعه و تالش 
براي ايجاد امنيت و ثبات رواني است. در اين بين بدون ترديد نقش رسانه ها و مراکز فرماندهي 
مديريت افکار عمومي بسيار مهم و تاثير گذار است. تخريب رواني، متعاقب آن تخريب اقتصادي 
و اجتماعي و در نهايتا تخريب سياسي پروژه دشمن در فضاي فعلي جامعه است چرا که 
به خوبي از اقتدار نظامي ما و شکست پروژه حمله نظامي آگاه است و سرمايه گذاري خود را 

25به حوزه هاي ديگر گسيل داشته است.  24

- سردمداران اياالت متحده مي کوشند تا بار رواني خروج غيرقانوني خود از 
برجام را به ملت ما تحميل کنند.آنها مدام بر اين طبل مي کوبند که جنگي قريب 

الوقوع در حال نزديک شدن است و فضاي فکري و رواني سرمايه گذران خارجي را 
نيز از اين طريق مخدوش مي کنند. آمريکا مي خواهد با بازي کردن با واژه تحريم 
و زمانبندي هاي صوري آن فشار رواني را بر روي جامعه زياد کرده و از طريق 

اين فشار رواني شيرازه اقتصادي و سياسي ما را نشانه برود
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اندرو کوريبکو 
تطبيقي  رويکرد  ترکيبي:  »جنگ  کتاب  نويسنده 

غيرمستقيم تغيير رژيم«
 

جنگ ترکيبي را به انحاء مختلف مي توان تعريف کرد، اما 
کتاب من به طور مشخص بر تحريک هاي خارجي مناقشات 
هويتي درون کشور هدف که از طريق سازمان هاي غيردولتي، 
جنگ اطالعاتي و ديگر روش ها براي برانگيختن آشوب هاي 
»انقالب رنگي« که سپس به جنگ نامتعارف بدل مي شود، 
متمرکز است. ساده تر بگويم، اين مفهوم ناظر بر اين است 
که کشورهاي خارجي مانند اياالت متحده، چطور در نقاط 
مختلف جهان تظاهرات به راه مي اندازند و سپس برخي از 
شرکت کنندگان را به سمت به دست گرفتن سالح عليه 
مي دهند. سوق  تروريستي،  اقدامات  ارتکاب  و  حکومت 

اياالت متحده دريافته که به راه انداختن جنگ هاي نيابتي 
عليه دشمنانش از طريق تبديل مردم آن کشور به مخالفان 
حکومت، از تجاوز مستقيم نظامي به کشورها، نظير آنچه در 
عراق اتفاق افتاد، مقرون به صرفه تر است. اگر فشار محدود 
بتواند کشور هدف را به امتيازدهي سياسي وادارد )گزيدن 
رژيم(، در آن صورت ديگر به گسترش آن به سطح براندازي 
حکومت )تغيير رژيم( و يا تغيير قواعد بازي از طريق اصالح 
قانون اساسي )بازآرايي رژيم(، نيازي نيست.رخدادهاي موسوم 
به »بهار عربي« هم واقعا يک تالش همه جانبه هماهنگ 
براي انقالب رنگي در سرتاسر شمال آفريقا و شام بود که 
مداخله نظامي متعارف در ليبي را هم در بر داشت تا بتوان 
راهبرد »رهبري از پشت« را هم در سطح جنگ نيابتي 
حکومت ها )از طريق تشويق اروپايي ها به پيشبرد تهاجم( 
آزمود و جنگ تروريستي جاري در سوريه و تبعات ديگري 
را هم به همراه داشت. به راه افتادن تروريسم شهري در 
از  نمونه ديگري  به »يورو ميدان« هم  اوکراين، موسوم 

جنگ ترکيبي است.
ممکن است جنگ هاي ترکيبي روندي بسيار سريع به نظر 
برسند، اما در حقيقت اين جنگ ها پيش از آنکه به فاز 
پرتحرک برانگيختن يک انقالب رنگي برسند، به مجموعه 
بزرگي از شرايط اجتماعي-اقتصادي نياز دارند. بايد کاري 
کرد که جمعيت هدف احساس کند که دارد مستقالنه و 
براي پيشبرد منافع خود و نه پيشبرد ناخواسته اهداف اياالت 
متحده، اقدام مي کند. تحقق اين امر، به يک جنگ سنگين 
رسانه اي که به صورت مشخص براي هر گروه هدف طراحي 
شده باشد نياز دارد و معموال هم يک محرک اقتصادي مي 

خواهد که مردم را به خيابان ها بکشاند.
عنصر دوم )انگيزه اقتصادي( مهمترين عامل است، چراکه 
افراد بيشتر زماني راغب به اقدام هستند که منافع مستقيم 

شخصي آن ها، و نه مسائل ايدئولوژيک صرف، مطرح باشد. دليل به کارگيري تحريم ها و ديگر ابزارهاي 
مخرب اقتصادي براي حمله به ثبات يک کشور هم همين است.

هدف اصلي جنگ ترکيبي، برانگيختن گسل هاي موجود يا بالقوه درون جامعه کشور هدف از طريق 
تحريک مردم و سوق دادن آن ها به سمت درگيري با مقامات است. بعد از اين مرحله، مي توان از 
طريق رسانه هاي جريان اصلي يا جايگزين )هم داخلي و هم خارجي( اين درگيري را از محتواي 
اصلي منحرف کرد، آن را به نحوي ديگر به تصوير کشيد و بيش از آنچه هست نشان داد، تا درون 
آن کشور ناآرامي هاي بيشتري به راه افتاده و يک واکنش بين المللي که مي تواند به تحريم هاي يک 

يا چندجانبه منجر شود، شکل بگيرد.
نکته اي که ذکر آن ضروري است، اين است که پاسخ حکومت به اين تحريکات نبايد نامتناسب 
باشد، چراکه اين کار دقيقا در راستاي اهداف اياالت متحده است و نارضايتي هاي مشروعي ايجاد 
مي کند که احتماال پيش از اين وجود نداشته اند، چراکه اغلب شرکت کنندگان در انقالب هاي رنگي 

شهرونداني »خيرخواه« هستند، نه عوامل آمريکا.
بايد گفت که اياالت متحده به گروه کوچکي از تحريک آفرينان حرفه اي اتکا مي کند که به اين جنبش ها 
نفوذ کرده و اين شرکت کنندگان عمدتا مسالمت آميز را به سپر انساني خود بدل مي کنند و همزمان 

با حمله به نيروهاي پليس، حکومت را به توسل به واکنش هاي خشونت بار تحريک مي کنند. از طريق 
همين روش هاي غيرمستقيم است که يک سلول بسيار کوچک تروريستي تالش مي کند چرخه اي 
بي پايان از خشونت را بين حکومت و شهروندان به راه بياندازد. اين چرخه سپس مي تواند به يک 
انقالب رنگي که پيشتر از طريق جنگ اطالعاتي، سازمان هاي غيردولتي و فشار اقتصادي انتظار آن 
براي شهروندان و »جامعه بين الملل« ايجاد شده، تبديل شود. مي توان انتظار داشت که اين وضعيت 
سپس به يک جنگ تروريستي تمام عيار مورد حمايت حکومت هاي خارجي، مانند آنچه که در سوريه 

رخ داد، منتهي شود. با اين حال، روش هايي هم براي مقابله )با اين جنگ ترکيبي( وجود دارد.
اقدامات واکنشي و پيشگيرانه اي را بررسي مي کند که يک  رشته نوظهور »امنيت دموکراتيک« 
کشور هدف مي تواند براي ممانعت از موفقيت طرح هاي جنگ ترکيبي، به کار گيرد. اگر بخواهيم به 
صورت خالصه محتواي اين مفهوم را توضيح دهيم، بايد بگوييم که حکومت بايد از پايگاه مستحکم 
وطن دوستانه اي برخودار باشد که بتواند با عناصر ايدئولوژيک مخرب وارداتي از خارج، مقابله کند. 
حکومت همچنين بايد در مواقع لزوم بر اصالحات اقتصادي متمرکز شود تا در جنگ رسانه اي از 

تحليل راهبردهاي آمريکا 
در جنگ هيبريدي 
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ناتواني حکومت )در انجام اين اصالحات(، سوء استفاده نشود. اطالع رساني فعال به مردم درباره 
سناريوهاي جنگ ترکيبي هم عامل بازدارنده قدرتمندي است، هرچند که اين عامل بايد با رفتار 
درست در طول تحريک آفريني ها همراه شود؛ از جمله مثال اينکه مقام ها از پاسخ خود )به اعتراضات( 
فيلم بگيرند و با آن ويدئوهاي تحريف آميزي را که بعدا براي تحريک ناآرامي بيشتر منتشر مي شوند، 

به چالش بکشند.
در خصوص کاهش ارزش پولي ملي در کشورهايي چون ايران و ترکيه و ارتباط آن با جنگ هيبريدي 
در ابتدا بايد گفت که هريک از اين سه واحد پولي به خودي خود به واسطه ضعف هاي ساختاري، 
آسيب پذير بودند و همين امر آن ها را براي بي ثبات شدن در برابر تحريم هاي اياالت متحده، بي ثبات 
کرده بود. اياالت متحده صرفا از اين مسئله بهره برداري کرد و يک جنگ اقتصادي نامتقارن به راه 
انداخت تا به صورت همزمان اوضاع داخلي هريک از اين سه کشور رقيبش را به هم بريزد. اين، 
راهبرد بسيار پر ريسکي است، چراکه مي تواند به سادگي پاسخ عکس داده و اين سه کشورها را به 
سمت همکاري با هم براي مقابله با تحريم هاي اياالت متحده سوق دهد. با اين حال، واشنگتن روي 
اين مسئله حساب باز کرده که يکي از اين کشورها »ضعيف ترين نقطه پيوند« بوده و نهايتا در برابر 
»گزيدن رژيم« تسليم شود.اياالت متحده به دنبال آن است که ايران به صورت راهبردي از »مشرق« 
)شام و کشورهاي عربي واقع در شرق مصر( عقب نشيني کند. اولين گام در اين مسير، اين است که 
ايران مستشارانش را از سوريه و عراق خارج کند. پس از آن، اياالت متحده از اي کشور مي خواهد که 
از اتحاد با حزب اهلل دست برداشته و حمايت سياسي از انصاراهلل يمن را هم متوقف کند. هرچند ايران 
هرگز مخفي نکرده که حاضر است به درخواست دمشق پس از پايان عمليات مبارزه با تروريسم، سوريه 
را ترک کند، اما اينکه اينطور به نظر برسد که اين کار در واکنش به فشار آمريکا انجام مي گيرد، براي 
حکومت ايران غيرقابل قبول است، چه برسد به اينکه اين کشور به بقيه درخواست هاي مطرح شده، 
هم عمل کند.روابط ترکيه هم با اياالت متحده پس از تالش شکست خورده براي انجام کودتايي در 
حمايت از آمريکا در تابستان سال ۲0۱۶، به سردي گراييده است. آنکارا ديگر به واشنگتن اعتماد 
ندارد. در مقابل، واشنگتن هم به رئيس جمهور )رجب طيب( اردوغان که پس از آن رخداد به سمت 
روسيه و ايران متمايل شده، بي اعتماد است. تصميم ترکيه براي خريد سامانه ضدهوايي اس-400 
از روسيه هم بنيان يک رابطه بلندمدت و بسيار مستحکم نظامي را بنا مي کند که طبعا نفوذ ناتو 
در اين کشور را خنثي مي کند. به همين دليل اياالت متحده از اين کشور خواسته که از اين توافق 
صرف نظر کند. عالوه بر اين، اياالت متحده از ترکيه مي خواهد که به همکاري با روسيه و ايران در 

سوريه پايان داده و به ايفاي نقش ثبات زداي قبلي اش در سوريه، بازگردد.
در مورد روسيه هم، اياالت متحده مي خواهد آنقدر فشار اقتصادي به طبقه متنفذ تجار )اليگارشي( 
تحميل کند که آن ها با موفقيت کرملين را براي »تعديل« سياست خارجي اش تحت فشار قرار دهند 
و مسکو را وادار کنند که در ازاي کاهش تحريم ها، ديگر چيرگي آمريکا بر اوراسيا را به چالش نکشد. 
به موازات اين امر، اياالت متحده از روسيه انتظار دارد که اجراي پروژه هاي بزرگ »جاده ابريشم« 
با چين را به تعويق بياندازد تا جمهوري خلق را همچنان به مسيرهاي موجود تجاري وابسته نگه 
دارد و اياالت متحده همچنان بتواند به بي ثبات سازي از طريق جنگ هاي ترکيبي، ادامه دهد. اياالت 
متحده ممکن است براي »شيرين تر کردن معامله«، در مسئله اوکراين و سوريه برخي »امتيازات« 

ظاهري واگذار کند.
در خصوص راهکارهاي مقابله با اقدامات اقتصادي آمريکا به نظرم دالرزدايي رخداد اميدوارکننده اي 
است، اما اجراي آن در عمل، فارغ از اين که اين کار به درستي انجام شود، کار بسيار دشواري است. 
به همين دليل هم هست که در اين چند سال اين روش با وجود موفقيت نمادين گفت وگوي جدي 

درباره آن و اجراي آن در ابعادي بسيار محدود، دستاورد 
ايران، ترکيه  چنداني نداشته است. راهکار ايده آل براي 
تجارت  در  دالر  از  استفاده  فورا  که  است  اين  روسيه  و 
دوجانبه را، به خصوص در حوزه منابع طبيعي، متوقف 
کنند و سپس اين مسئله را به تجارت با ديگر شرکايي 
که مي خواهند با آن ها تجارت کنند نيز بسط دهند. البته، 
اين کار به وجود ذخاير سنگين منابع مالي نياز دارد تا 
بتواند اين حجم گسترده از تجارت را تحت پوشش قرار 
دهد، که طبيعتا خود به چاپ بيشتر پول و احتماال تورم 

باال منجر مي شود.
در حال حاضر جايگزين کردن اين حجم از دالر که در 
حال گردش در اقتصاد بين الملل است، بيش از حد دشوار 
است، اما اين بدان معنا نيست که نمي توان از همين حاال 
پيشرفت در اين مسير را آغاز کرد، کما اينکه اين کار همين 
حاال هم در جريان است. بهترين شانس موفقيت، اين است 
که چين به صورتي فعاالنه وارد ميدان شود، چراکه اين 
کشور تنها اقتصادي است که تا حدي توان رقابت با اياالت 
متحده را دارد. انتقال مسيرهاي تجارت بين الملل از غرب 
به شرق به عنوان بخشي از چشم انداز جاده ابريشم جديد 
بين دو نيم کره هم اين مشوق را براي جمهوري خلق ايجاد 
مي کنند تا استفاده از »يوان« در تجارت با شرکاي متعددش 
را افزايش دهد. با اين حال، اين اقدام بايد با هماهنگي 
ديگر کشورها انجام گيرد، تا به طور ناخواسته به تضعيف 

پول ملي آن ها منجر نشود.
با وجود آنکه ايران، ترکيه و روسيه طبيعتا اعتماد بيشتري 
به چين دارند و در جايگزين شدن »قرن جاده ابريشم« 
تحت رهبري پکن به جاي »قرن آمريکايي« تحت رهبري 
واشنگتن هم صاحب منفعت هستند، اما اين سه کشور ميل 
چنداني به جايگزيني دالر با يوآن ندارند، چراکه هريک از 
آن ها به دنبال تقويت پول ملي خود است و متنوع سازي 
نظام مالي بين الملل را تشويق مي کند. با اين وجود، آن ها 
نمي توانند به تنهايي اين کار را انجام دهند، بدون آنکه 
به جاي تالش  بر عهده گرفته و  را  چين نقش رهبري 
صرف براي جايگزيني دالر، درک کند که با تقويت پول 
شرکايش است که منافعش بهتر تأمين مي شود. بنابراين، 
اين قدرت هاي بزرگ اوراسيايي بايد نشستي جدي براي 
سازماندهي اين کار برگزار کنند، هرچند که اين اقدام قطعا 
به تشديد فوري جنگ اقتصادي اياالت متحده عليه هريک 

از آن ها منجر مي شود.
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سردار دکتر غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در 
گردهمايي مجريان و ناظران طرح هاي جامع پدافند غيرعامل استاني و 
شهري که در سازمان پدافند غيرعامل برگزار شد با اشاره به طرح هاي 
جامع در استان ها گفت: به صورت کلي و عمومي موضوع شهر و استان با 

سه عنصر زيرساخت، مردم و مديريت تقسيم بندي مي شود.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اين سازمان در سال هاي گذشته 
،گفت: مادر ابتدا به ايمن سازي زيرساخت ها پرداختيم و از چهار سال پيش 
نيز به بحث ايمن سازي مردم و مقوله پدافند شهري پرداختيم، همچنين 

تالش کرديم طرح هاي پدافند شهري به سمت حفاظت از مردم برود .
حفاظت زيرساخت ها و دفاع از مردم اولويت هاي اصلي پدافند غير عامل  

وي افزود: در بسياري از کشورها دفاع غيرنظامي و حفاظت از زير ساخت ها 
محور اصلي عملکرد پدافند غير عامل است.

با اشاره به تدابير مقام معظم رهبري و فرمانده  سردار جاللي در ادامه 
کل قوا به عنوان سياست هاي کلي پدافند غير عامل کشور افزود: مقام 
معظم رهبري فرمودند در ابتدا زيرساخت ها را دسته بندي و طبقه بندي 
از نظر اهميت انجام دهيد و سپس به اولويت ها بپردازيد. براين اساس زير 
ساخت هاي کشور به سه سطح حياتي، حساس و مهم تقسيم مي شود . در 
همين رابطه سطوح حياتي و حساس را به وزارتخانه ها و سازمان هاي مادر 
مرتبط کرديم و سطوح مهم را به استان ها سپرديم. در واقع يک تقسيم بندي 

بر اساس سطح اهميت انجام شد.

وي ادامه داد: اولين موضوع حفاظت از زير ساخت هاست و موضوع 
بعد مساله حفاظت از مردم قرار دارد که مي تواند موجب کاهش 
آسيب پذيري مردم شود. مساله ديگر پاسخ به تهديدهاست که 

امداد و نجات و کمک به مردم مدنظر است.
سردار جاللي نهادينه سازي مفاهيم پدافند غير عامل در ذات 
طرح هاي شهري را از نکات مهم در مبحث شهرسازي و پدافند 
غيرعامل دانست و گفت: هر طرحي که در شهرها ساخته 
مي شود بايد اصول پدافند غيرعامل به بهترين شکل در آن 
اجرا شود. همچنين بايد طرح هايي براي شرايط اضطراري در نظر 
گرفته شود تا بتوانيم از مردم محافظت کنيم. از سوي ديگر بايد 
به مقوله آموزش و افزايش آمادگي مردم توجه ويژه اي شود. ما در 
طرح هاي شهري بر سه مساله شهرسازي، زيرساخت هاي شهري 
و مديريت شهري متمرکز شديم تا بتوانيم بيشترين خدمت را 

به مردم ارائه دهيم .
دارايي  طبقه بندي  و  دسته بندي  و  بررسي  مطالعه،  افزود:  وي 
استان ها يکي ديگر از اصولي است که در پدافند استاني به آن 
مي پردازيم از سويي ديگر بايد تهديداتي که مي توان متوجه هر 
استاني بشود را مد نظر قرار دهيم تا بتوانيم آسيب هاي اين حوزه 
را کاهش دهيم. همچنين بايد به مراکز پرخطر و همجواري آن با 
جمعيت توجه داشت تا بتوان پيامدهاي احتمالي را کنترل کرد. 

سردار جالیل درگردهمایی مجریان و ناظران طرح های جامع پدافند غريعامل شهیر تشریح کرد
دستورالعمل صيانت از سرمايه های شهری

-  در طرح هاي شهري بر سه مساله شهرسازي، زيرساخت هاي شهري و مديريت شهري متمرکز شديم تا 
بتوانيم بيشترين خدمت را به مردم ارائه دهيم 

- بايد دارايي ها هر استان و شهري را بخوبي بشناسيم و بدانيم نقش، اهميت و کارکرد دارايي هاي ما چيست
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سردار جالیل درگردهمایی مجریان و ناظران طرح های جامع پدافند غريعامل شهیر تشریح کرد
دستورالعمل صيانت از سرمايه های شهری

استانداران بايد يک ليستي از برنامه ها اقدامات و اولويت هاي پدافندي 
تهيه کنند تا بتوانند بر اساس آن برنامه ريزي داشته باشند. در اين 
ليست بايد قابليت ها و اولويت هاي هر استان مشخص شود. همچنين 
بايد محيط هاي باز براي انتقال جمعيت در شرايط ضروري تعيين شود 

تا بتوان در شرايط خاص از آن استفاده کرد.
پدافند  اصول  اولين  از  استان  هر  قابليت هاي  و  شناخت ظرفيت ها 

کالبدي است
سردار جاللي شناخت ظرفيت ها و قابليت هاي هر استان را از اولين اصول 
پدافند کالبدي دانست و گفت: ما بايد دارايي ها هر استان را بخوبي 

بشناسيم و بدانيم نقش، اهميت و کارکرد دارايي هاي ما چيست.
وي ادامه داد: موضوع ديگري که بايد به آن توجه کرد هوشمند سازي و 
قابليت شبکه اي است. ما بايد نقش دارائي هايمان در شبکه و سيستم 
را بدانيم و توجه داشته باشيم که دارايي هاي با هم در ارتباط هستند. 
مثال در حوادث سال گذشته اهواز وابستگي متقابل ميان زيرساخت ها 
موجب شد همه با مشکل مواجه شده و مردم با مشکالت جدي روبرو 
شوند. شناسايي وابستگي هاي متقابل زيرساخت ها  و سپس کاهش 
اين وابستگي از اهميت بااليي برخوردار است.سردار جاللي گفت: هر 
زيرساختي متناسب با کارکردش دچار اليه هايي هستند. مثال صهيونيست ها 
در جنگ 33 روزه زيرساخت هايي را بيشتر هدف قرار دادند که کارکرد 
عمومي و مردمي بيشتري داشتند و تالش داشتند با آسيب رساندن به 

آنها مردم را مقابل دولت و حکومت قرار دهند.
وي ادامه داد: بايد جنس زير ساخت ها را به خوبي شناسايي کنيم، برخي 
از دارايي ها ما انساني و برخي ديگر دارايي هاي مادي و يا معنوي و يا 
ترکيبي از اينهاست. پس اگر ما دارايي ها را بتوانيم بخوبي بشناسيم 

مي توانيم نوع پدافند غير امل را براي آن تعريف کنيم.
با اشاره به خطرات برخي از  رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور 
دارايي ها اظهار داشت: برخي از دارايي ممکن است کارکردشان به اندازه 
خطراتشان مهم نباشد. پس ما از منظر خطر آنها را تقسيم بندي مي کنيم. 
مانند يک کارخانه مواد شيميايي در نزديکي يک شهر پر جمعيت. پس 
در زيرساخت هاي پرخطر هرچقدر خطر زير ساخت ها بيشتر باشد از 

اولويت مهم تري در پدافند غير عامل برخوردار است.

تهديدات IOT در حوزه شهرسازي
وي تصريح کرد: مساله ديگري که بايد به آن توجه کرد هوشمندسازي 
زير ساخت ها و تجهيزات است که مي تواند قابليت هايي به آنها بدهد 
و از سوي ديگر موجب افزودن تهديداتي در آنها شود. اين قابليت ها 
عبارتند از: ارتباط اجزا باهم، قابليت برنامه ريزي، امکان دسترسي ازدور، 
قابليت هوشمندي يا کار اتوماتيک که در کنار اين قابليت ها تهديداتي 
نيز وجود دارد؛ مثال هر تأسيساتي که قابليت دسترسي و کنترل از دور 
دارند ديگران نيز مي توانند به آن دسترسي پيدا کنند که اگر ما اين 
قابليت ها و تهديدات را نبينيم شهرهاي ما از بيرون مي توانند مديريت 
شوند.رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور هوش مصنوعي را از ديگر 
قابليت هاي موجود در اينترنت اشيا دانست و گفت: هوش مصنوعي 
موجب مي شود اشيا مانند انسان فکر و عمل کنند. البته ما در اين حوزه 
دچار عقب ماندگي هستيم و در دانشگاه ها رشته و درسي با اين عنوان ها 
وجود ندارد بنابراين مسئولين و کارشناسان ما که در همين دانشگاه ها 

تحصيل کرده اند اطالعات و دانش الزم را ندارند.
سردار جاللي گفت: اطالعات تجهيزاتي که در برخي حوزه ها مانند پزشکي 
استفاده مي شود مي تواند مورد استفاده ديگران قرار بگيرد پس طبيعي 
است که ما بايد بتوانيم آنها را کنترل کنيم، در اين راه بايد از مشاوران 
IOT و سايبري )دانش سايبري، دانش پدافند کالبدي، دانش سيستم 

و شبکه( استفاده کنيم.
 ما بايد تمام تهديدات احتمالي را بررسي کنيم و بدانيم کدام تهديد 
دسته  دو  به  آسيب پذيري  دارد.  ما  دارايي هاي  بر  را  تاثير  بيشترين 
تقسيم مي شود: سيستماتيک و ذاتي و ديگري آسيب پذيري ناشي از 
اثر تهديد بر دارايي ها. از سوي ديگر موضوع وابستگي متقابل نيز بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: بايد در هر استاني تهديدات بالقوه شناسايي و اولويت بندي 
شود و طرح هايي که در آن استان داريم بتواند به اين تهديدات پاسخ 
دهد. بايد بدانيم که سرمايه ما چيست تا متناسب با آن پدافند مناسب 
را اتخاذ کنيم؛ مثال اگر سرمايه ما زيستي است براي مقابله با تهديدات 
بايد از پدافند زيستي استفاده کنيم. بعد از مشخص شدن تهديدات و 

پدافند مورد نياز اقدامات مناسب انجام شود.
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مهندس اسداهلل کريمي
معاون امور شهري و تهران سازمان پدافند غيرعامل کشور

شهرها به عنوان کانون هاي تمرکز جوامع انساني از ابعاد مختلف 
مديريتي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني و ... داراي اهميت 
بوده و هم اکنون در سطح جهاني بيش از نيمي از جمعيت 
جهان را در خود جاي داده اند. بر اساس گزارش  سازمان ملل 

قريب به ۵۵ درصد از جمعيت جهان هم اکنون ساکن شهرها هستند و تا سال ۲0۵0 
اين رقم به بيش از ۶۵ درصد خواهد رسيد.

در کشور ما نيز پس از پيروزي انقالب اسالمي به داليل متعدد ازجمله رشد و توسعه 
صنعتي شدن کشور، افزايش مهاجرت  از روستا به شهر، روند شهرنشيني طي دهه هاي 
گذشته رشد صعودي داشته است و ميزان شهرنشيني در ايران بيش از ميانگين جهاني 

شده است.
همين تمرکز جمعيت، تمرکز دارايي ها و امکانات در شهرهاست که دشمنان را ترغيب 

 حفاظت و صيانت 
از مردم و زيرساخت ها در شهرها
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یادداشت شفایه

فرونشست ها تهديدي عليه 
زيرساخت هاي شهري

اثر  فرونشست زمين يکي از پديده هاي مخاطره آميز زمين شناسي است که در 
فعاليت هاي بشري همچون تخليه دراز مدت آب، نفت وگاز از مخازن زيرزميني 
و يا اسخراج از معادن زيرزميني مي تواند تشديد شود. در پايتخت، بخش هاي 
فرونشست که قسمت هاي مرکزي و جنوبي شهر تهران، شهر ري و جنوب آن را در 
مي گيرد، از نهشته هاي آبرفتي جوان و کمي قديمي تر پوشيده شده است و مخروط 
افکنه هاي رودخانه هاي کن، کرج و جاجرود قسمت هاي جنوبي آن را مي پوشاند.

توسعه شهري کالن شهر تهران بر روي عناصر و عوارض ژئومورفولوژيک)به ويژه 
مسيل ها( منجر به وقوع مخاطرات دامنه اي، سيالب، فرونشست و آلودگي منابع) 

آب، خاک و هوا( در اثر تخريب حوضه هاي باالدست و ايجاد حوضه هاي تلفيقي، 
تغييرات ژئومورفولوژي رودخانه اي بستر رود-دره ها، ساخت و ساز بر دامنه ها و 

احداث جاده، اتوبان و پل هاي متعدد شده است.
برخي آمارها نشان مي دهد که فرونشست زمين در تهران گاهي به 3۶ سانتي متر 
در سال هم مي رسد. يعني 90 برابر حد بحراني که اتحاديه اروپا اعالم کرده است. 
هر چند برخي از کارشناسان آن را با ساخت و سازها بي ارتباط مي دانند اما يکي 
از عوامل به وجود آمدنش بارگذاري هاي بيش از اندازه در مناطق شهري است. 
اتفاقي که نه تنها بر تشديد وقوع زلزله دامن مي زند بلکه باعث وارد آمدن خسارت 

به تاسيسات شهري و از بين رفتن خاک حاصلخيز نيز مي شود.
  گستره  فرونشست شمال ايران مرکزي )دشت تهران- ري( به سبب کارکرد چند 
گسله به چند بخش فيزيوگرافيکي شامل دشت تهران، فرونشست هاي ري و کهريزک 
تقسيم مي شود جنوب غرب شهر تهران به لحاظ شرايط خاص طبيعي و انساني 
جزو مناطقي است که در سال هاي اخير با پديده فرونشست روبه رو بوده است.اين 



سطح کشور هستيم. لذا الزم است سازمانهاي آتش نشاني در 
شهرهاي کشور مجهز به تجهيزات موردنياز شده و با آموزش و 
تمرين با آمادگي کامل به مقابله با اين حوادث بپردازند. در سال 
جاري معاونت امور شهري تالش دارد تا هرکدام از شهرهاي 
پرجمعيت ما يک ايستگاه مجهز مقابله با اين مدل حوادث را 
داشته باشد. اين برنامه هم اکنون تحت قالب يک تفاهم نامه 
في مابين سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور، شهرداري ها 
و سازمان پدافند غيرعامل کشور در حال پيگيري ميباشد که 
اميدواريم تا پايان سال به نتايج خوبي رسيده و بتوانيم خبرهاي 

خوبي را در اين حوزه ارائه نماييم. انشاءاهلل.
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قرا مي کند که شهرها را مورد تهديد قرار دهند. براي مثال يکي از راهبردهاي آمريکا در 
جنگ هاي شهري، در کشورهاي يوگسالوي و عراق انهدام زيرساخت هاي شهري مانند 
آب و برق، فاضالب و حمل ونقل بود بدين گونه که با اختالل يا نابودي آن ها زندگي مردم 
دچار مشکل شده و دولتها نمي توانند در زمان کوتاهي اين نيازها را برطرف نمايند و 
همين امر موجب نارضايتي هايي در سطح جامعه شده و با تبليغات و کار رواني توسط 
دشمن اين نارضايتي ها تبديل به شورش و مقابله با دولت هاي محلي مي گردد و با يک 
عمليات نظامي محدود موجبات فروپاشي دولت ها را فراهم مي آورد. در حقيقت مي توان 
گفت که هدف دشمن از تهديدات شهري، تضعيف دولت  و انهدام قدرت آن در اداره 

امور مردم در شهرهاست.
بر همين مبنا آمادگي و هماهنگي، آموزش و ارتقاي برنامه هاي مقابلهاي، تجهيز، تمرين 
و رزمايشها مي تواند موجب کاهش آسيب پذيري هاي ما در حوزه هاي مختلف شهري 

شده و توان مديريتي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي شهر را ارتقاء دهد.
سازمان پدافند غيرعامل کشور به عنوان متولي رصد، پايش و کنترل تهديدات و با توجه 
به اهميت صيانت از مردم و زيرساخت ها از اواخر سال ۱39۵ معاونت امور شهري و 
تهران را در ساختار سازماني خود راه اندازي نمود. هم اکنون معاونت امور شهري پدافند 
ارتباط مستقيمي با شهرهاي باالي ۲00 هزار نفر که 7۵ درصد از جمعيت کشور را در 
خود جاي داده اند، دارد و در کليه اين شهرها مديريت پدافند غيرعامل زير نظر مستقيم 

شهرداران شکل گرفته است.
اساساً سرمايه ها و داراييهاي اصلي در هر شهر در قالب چهار بخش شامل دارايي هاي انساني، 
فيزيکي و کالبدي، سرمايه هاي سايبري و سرمايههاي ملي و معنوي تقسيم بندي مي شود. 
در حوزه پدافند شهري بعد از اينکه دارايي هاي شهري احصا شد، بايد آسيب پذيري ها 
و سپس تهديدات پايه هر شهر مشخص گردد تا با برنامه ريزي و ارائه طرح، صدمات و 
پيامدهاي هر تهديد را به حداقل برسانيم. در اين راستا يکي از اولويت هاي اين معاونت، 
اجراي طرح مطالعات پدافند غيرعامل شهري در ۵۱ شهر باالي ۲00 هزار نفر جمعيت 
اين  انجام  اعتبارات موردنياز  اين شهرهاست و ۵0 درصد  با کمک شهرداران  کشور 

مطالعات نيز توسط سازمان به شهرداريها پرداخت ميگردد.
موضوع ديگري که بايد در شهرها به آن توجه نمود موضوع توسعه فناوري هاي نوين و 
تهديدات متصور در آن است. براي مثال ما در کنار حمايت از توسعه شهرهاي هوشمند 
و ارائه خدمات در فضاي سايبر در شهرها فعاليت هاي سايبري بر اين باوريم که در 
استفاده از اين فناوريها مي بايست الزامات و مالحظات پدافندي مورد بررسي قرار گرفته 
و ضعف ها و نواقص آن ها برطرف گردد که در حال حاضر در حال تهيه اين دستورالعملها 

و آيين نامه ها و ضوابط هستيم.
يکي ديگر از اقداماتي که در معاونت شهري سازمان پدافند غيرعامل در دستور کار خود 
قرار دارد مربوط به حوادث CBRN است. منظور از اين حوادث تهديدات حوزه هاي 
در  است.   Chemical. biological. radiological and nuclear defense
شرايط فعلي آتش نشان ها خط مقدم مواجه با اين حوادث هستند که به عنوان يک تهديد 
انسان ساخت در شهرها مطرح بوده و به طور معمول ما شاهد نمونه هاي زيادي از آن در 

-  قريب به 55 درصد از جمعيت 
جهان هم اکنون ساکن شهرها 

هستند و تا سال 2050 اين رقم به 
بيش از 65 درصد خواهند رسيد

-   سرمايه ها و دارايي هاي اصلي 
در هر شهر در قالب چهار بخش 

شامل دارايي هاي انساني، فيزيکي 
و کالبدي، سرمايه هاي سايبري 

و سرمايه هاي ملي و معنوي 
تقسيم بندي مي شود

-   هدف دشمن از تهديدات شهري، 
تضعيف دولت  و انهدام قدرت آن 
در اداره امور مردم در شهرهاست

-   يکي از اولويت هاي اين 
معاونت، اجراي طرح مطالعات 
پدافند غيرعامل شهري در 51 

شهر باالي 200 هزار نفر جمعيت 
کشور با کمک شهرداران اين 

شهرهاست

منطقه که جزو دشت شهريار– تهران مي باشد شامل زمين هاي  کم شيب تا 
بدون شيب است و به همين دليل بافت رسوبات در اين منطقه ريز و نفوذناپذير 
مي باشد. افزايش ساخت و ساز، جمعيت و برداشت بيش از حد سفره هاي آب 

زيرزميني باعث پايين رفتن سطح آزاد آب در اين مناطق و در نتيجه ايجاد 
فرونشست در اين مناطق شده است. بر اساس اندازه گيري هاي سازمان هاي 
متولي، اراضي وسيعي در جنوب غرب تهران و در امتداد جاده  کمربندي تهران 
در معرض فرونشست قرار دارد. پديده فرونشست زمين عالوه بر آسيب رساندن 
به تأسيسات شهري، موجب شيب دار شدن اراضي شده و اين مناطق )مناطق۱۶، 

۱7 ، ۱8 و ۱9شهرداري تهران( را در معرض بروز سيالب قرار دهد.
کاهش بهره برداري از منابع آب زيرزميني به ويژه در مناطقي که با افت زياد مواجه 
هستند، جلوگيري از برداشت شن و ماسه در مناطق باالدست، تغيير الگوي کشت 
و استفاده از روش هاي نوين آبياري مانند آبياري تحت فشار، قطره ا ي و باراني، 
کشت گلخانه ا ي، عدم کشت محصوالت غير راهبردي و يا استفاده از آب هاي 
تصفيه شده پساب هاي شهري براي آبياري به منظور کاهش بهره برداري از آب 
زيرزميني و تغيير الگوي مصرف آب در بخش صنعت و استفاده از چرخه هاي 

بسته آب از راهکارهايي است که مي توان در اين زمينه به کار برد.



دفاع غيرعامل شهري در واقع مجموعه تمهيدات، اقدامات و 
طرحهايي است که با استفاده از ابزار، شرايط و حتيالمقدور 
بدون نياز به نيروي انساني در شهر به صورت خوداتکا 
صورت گيرد. چنين اقداماتي از يک سو توان دفاعي مجموعه 
را در زمان بحران افزايش داده و از سوي ديگر پيامدهاي بحران 
را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسيبديدهي شهري را با 
کمترين هزينه فراهم ميسازد. امروزه مردم احتياج به محيط 

امن و قابل سکونت در شهرها دارند. 
اينگونه فعاليتهاي  مهم در اکثر کشورهاي 
اقدام  يا در حال  و  انجام شده  يا  دنيا 
ميباشد. اين اقدامات اگر به صورت 
يک برنامهريزي مدون و يا طراحي 
در توسعه کشور نهادينه شده 
باشد، خود به خود بسياري 
از زيرساختهايي که ايجاد 

ميشود در ذات خود داراي ايمني و امنيت خواهند بود. براي اصالح زير ساختهاي فعلي 
نيز ميتوان با رعايت اصول اقتصاد مقاومتي و با ارائه راهکارهايي مثل مهندسي مجدد 
آنها به تاسيسات مستحکم، ايمن و امن تبديل کرد. بنابراين پدافند غيرعامل شهري 

پديدهاي پويا بوده و مبتني بر رويکرد مديريت يکپارچه شهري مي باشد.
 نقش معماري و شهرسازي در پدافند غيرعامل شهري

معماري و شهرسازي به عنوان يک واسطه، قدرت دفاعي شهر را باال ميبرد و در اغناي 
نياز به امنيت، در سلسه مراتب پلهاي نيازهاي بشري_تعريف شده توسط مازلو_  اثر 
مثبت و موثر داشته و باعث بقاي انسان ميگردد. بر اين اساس بحث ايمني و امنيت 
بايستي در کليهي سطوح برنامهريزي شهري از موضوعات کالن شهرسازي تا معماري 
و حتي جزئيات مورد توجه قرار گيرد. تدابير پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي 
ميتواند عالوه بر کاهش خسارات و تهديدهاي انسانساز، در کاهش خطرپذيري در برابر 

انواع خطرات طبيعي نيز مفيد واقع شود.  
شهر و طراحي شهري در بحث پدافند غيرعامل جايگاه ويژهاي دارد. شهرها به علت 
قرار داشتن بسياري از کاربريهاي حياتي، حساس و مهم نظامي و غيرنظامي و همچنين 
وجود تاسيسات و سازوکارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و آموزشي از 
اهميت بسياري برخوردار بوده و در صورت بروز جنگ ميتوانند زمينه بروز صدمات 

جاني و مالي زيادي باشند. 
راهبردهاي پدافند غير عامل در شهرسازي

موارد زير را مي توان به عنوان راهبردهاي دفاع غيرعامل در موضوع شهر و شهرسازي 
برشمرد:

-بهسازي و ايمنسازي وضع موجود ساختمانهاي عمومي و مسکوني شهر
-پيشبيني و ذخيرهسازي نيازهاي ضروري ) نظير سوخت، غذا، آب و ....( در داخل 

 راهبردهاي پدافند غيرعامل
 در حوزه شهري
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- با اجراي اصول پدافند غيرعامل و 
خصوصا اصل مهم پراکندگي که يک اصل 
کالبدي و زيرساختي مي باشد با کم ترين 
هزينه و رعايت اصول اقتصاد مقاومتي 
مي توان از  بروز تلفات جاني و مالي به 

طور چشم گيري کاست

محدوده شهر
-تامين فضاهاي امن مورد نياز بخشي از شهروندان با استفاده از 

عملکردهاي دو منظوره خدمات شهري
-آمادهسازي زير ساختهاي الزم و ايجاد قابليت جهت جابهجايي بخشي 

از جمعيت در شرايط بحران
-نهادينهسازي طرح جامع مديريت شهري در شرايط جنگ 

-جلوگيري از ايجاد و يا گسترش مراکز حياتي و حساس جديد در داخل کالن شهرها
-توسعه الگوي محالت و خود اتکاي خود اداره در شرايط جنگ

-ايجاد حريم امنيتي مراکز حياتي و حساس واقع در شهر
-دو منظوره شدن فضاهاي عمومي با قابليت بهرهبرداري در شرايط بحران

-ايجاد شبکههاي خدماتي موازي )سوخت، برق و آب ( 
-قابليت اداره )مديريت( شهر در شرايط بحران طبيعي و غيرطبيعي

-ايجاد نظام توسعه يافته در مديريت واحد شهري با قابليت اداره و سازماندهي شهرها در 
-شرايط بحران

-ضرورت تدوين ضوابط فني و مالحظات دفاع غير عامل در حوزه شهرسازي، ساختمان 
و زيرساخت هاي شهري 

طرحهاي  کليه  و  برنامهريزيها  و  طرحها  در  غيرعامل  دفاع  مالحظات  -نهادينهسازي 
شهري

-ارتقا توان دفاعي و آستانه مقاومت مردم در شرايط بحران
- ايجاد و سازماندهي شبکههايي با ويژگي تخليه و امدادرساني سريع به مردم

-اعمال اصول و مباني دفاع غيرعامل در طرحهاي جامع و تفصيلي شهر
-داشتن موانع سدکننده در اطراف شهر در برابر تهاجم زميني

- مکانيابي و پيشبيني فضاهاي امن در مديريت بحران  
 پراکندگي زيرساخت ها شهري خوب يا بد؟!

در فرهنگ اصطالحات پدافند غير عامل، پراکندگي به معناي گسترش و بازپخش نمودن و 
تمرکززدايي نيروها، تجهيزات، تاسيسات يا فعاليتهاي خودي به منظور تقليل آسيبپذيري 
آنها در مقابل تهديدات، به طوري که مجموعهاي از آنها هدف واحدي را تشکيل ندهند، 
معنا شده است.اقدامات پراکندگي يک نوع صف آرايي عمومي تاسيسات و تجهيزات در 
سطح گستردهاي از يک منطقه بوده و بايد به عنوان يک روش اساسي براي حفظ بقا و 
کاهش آسيبپذيري و باال بردن آستانه مقاومت در برابر حمالت دشمن مورد توجه قرار 
گيرد. تمرکززدايي و پراکندگي در احداث تاسيسات شهري و ارائه خدمات شهري و پرهيز 
از  انبوه سازي هاي غيراصولي و پيدرپي عامل بسيار موثري در تقليل و کاهش خسارات و 
صدمات احتمالي در مواقع حمله به تاسيسات و تجهيزات  و نيروي انساني محسوب ميگردد. 
براي موثر واقع شدن اقدامات ياد شده الزم است با اعمال سياستگذاري ، مراکز حياتي و 
حساس به صورتي متعادل در کل فضاي سرزميني کشور و شهرها توزيع گردند و اين خط 

مشي را در ساخت و ساز و توزيع و پراکنده نمودن 
مراکز ياد شده در حوزه يک کالن شهر و فضاي يک 

مرکز حياتي و حساس رعايت نمود.
در يک تهاجم نظامي )به طور مثال حمله هواپيماهاي 
جنگنده بمبافکن به يک شهر( اگر تاسيسات يک 
شهر و يا اماکن مهم و مراکز خدمات ضروري در کنار 
همديگر تشکيل يک محوطه پراهميت و يا به تعبيري 
يک هدف سهاللوصول را بدهند، به طور قطع دشمن 
نيز از حمله به اين محل که قدرت تخريب و انهدام و 
اختالل در آن بسيار باال ميباشد چشمپوشي نميکند 
و به طور قطع در استراتژي جنگي خود اين اماکن 
را در اولويت حمالت قرار ميدهد. زيرا هميشه حمله 
براي متخاصم هزينههاي مادي و معنوي بسياري دارد 
و با توجه به بار رواني تخريب شهرها و کشتار غير 
نظاميان براي کشور متخاصم در جوامع بينالمللي 
و ديدگاههاي مردم جهان، کشورهاي متخاصم در 
بسياري از مواقع حاضر به تقبل هزينههاي مادي و 
رواني نميباشند پس با اجراي اصول پدافند غيرعامل 
و خصوصا اصل مهم پراکندگي که يک اصل کالبدي 
و زيرساختي ميباشد با کم ترين هزينه و رعايت اصول 
اقتصاد مقاومتي از  بروز تلفات جاني و مالي به طور 

چشمگيري کاست.
 *اين مطلب چکيده اي از يک مقاله علمي با 
پراکندگي  اصل  اجراي  لزوم  »بررسي  عنوان 
در احداث اماکن و تاسيسات و ارائه خدمات 
شهري با رويکرد اقتصاد مقاومتي« است که 
در اولين همايش بين المللي اقتصاد شهري ارائه 

شده است
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به کارگيري زور يا خشونت عليه افراد يا دارايي هاي افراد به صورت غيرق�انوني ب�ا ه�دف 
ايج�اد رعب و وحشت، اخ�اذي و گ�رفتن ب�اج را تروريس�م م�ي گوين�د. ه�دف تروريس�م 
وارد ک�ردن خسارت به دارايي، جراحت فيزيکي يا آسيب اقتصادي به مردم، دولت يا 
س�اختارهايي از جمل�ه مؤسسات تحقيقاتي است. تروريست ها اغلب در پي متقاع�د 
ک�ردن م�ردم نس�بت ب�ه ب�ي کف�ايتي دولت در پيشگيري از حمالت وارده هستند. هدف 
اص�لي تروريس�م اش�اعه ت�رس، ه�رج وم�رج، نااميدي و نفرت است. حمالت تروريستي 
با توجه به فناوري موجود، انگيزه هاي سياسي و پيام و هدف آن به اشکال مختلف واقع 
مي شوند. بمباران معم�ول ت�رين روش م�ورد اس�تفاده در دني�ا است. با يادآوري وقايع 
اخير در اسپانيا، عراق، ان�دونزي، روس�يه و اروپ�اي غرب�ي اي�ن موض�وع روشن تر مي گردد. 
اشکال کوچکتر تروريسم شامل حمله به سامانه حمل ونقل، مراکز خ�دمات عمومي و 

زيرساخت هاي مهم از جمله آب و غذا هستند .
در 30 ژانويه ۲004 جورج بوش طرح امني�ت داخل�ي را ب�ا تکي�ه ب�ر سياس�ت ه�اي 
مل�ي ب�راي حمايت از سامانه کشاورزي و غذايي در مقابل حمالت تروريستي، تدوين 
نمود. در اين طرح ب�ر آسيب پذيري سامانه غذايي در برابر ورود عوامل بيماري زا، انگل ها 

و س�موم اش�اره ش�ده اس�ت. 
تروريسم غذايي توسط سازمان بهداشت جه�اني اي�نگون�ه تعري�ف ش�ده اس�ت : آل�وده 
ک�ردن عمدي مواد غذايي مورد استفاده انسان ها يا تهديد به آن با استفاده از عوامل 
شيميايي، زيستي ي�ا راديواکتيو با ه�دف آس�يب رس�اندن ي�ا کش�تن م�ردم و ي�ا ايج�اد 
اخ�تالل در ثب�ات اجتم�اعي، اقتصادي و سياسي. اين عوامل به طور ذات�ي وحش�ت آور 
هس�تند ب�ه ط�وري ک�ه ت�رس ناش�ي از مواجهه با آلودگي غذايي اثرات قابل توجهي روي 
افراد خواهد داشت. تروريسم زيستي يا بيوتروريسم شامل به کارگيري سموم شناخته شده 
يا عوامل بيولوژيکي در يک حمله تروريستي است. اصطالح تروريسم زيستي ب�ه ط�ور 

اطالق مي شود. چون اکوتروريس�م اغل�ب معم�ول ب�ه اعم�ال ناش�ي از اکوتروريسم نيز 
يا  مسائل مربوط ب�ه اکوسيس�تم اس�ت. دربرگيرن�ده عوام�ل و ه�دف ه�اي زيستي 
ضدتروريس��م و مقابل��ه تروريس��م در پاس�خ ب�ه تهدي�دات تروريس�تي راهکاره�اي 
فعالي��ت ه��اي ضدتروريسمي به آن ت��دوين و م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه ان��د. 
براي کاهش آسيب پذيري اشخاص و دسته از فعاليت هاي دفاعي اطالق مي شود که 
گرفت�ه م�ي ش�وند و اص�طالح مقابل�ه دارايي ها در مقاب�ل حمل�ه تروريس�تي ب�ه ک�ار 
و پاسخ به حمالت تروريستي اطالق تروريسمي به اقدامات تهاجمي براي جلوگيري 
اصطالح ياد شده به کار مي رود. دولت مي ش�ود. اصطالح دفاع زيستي براي هر دو نوع 

را براي ارجاع به امور مربوط ب�ه اياالت متحده امريکا اصطالح امنيت غذايي 
است که موجب ابهام زيادي در آل�ودگي عم�دي م�وادغذايي انتخاب کرده 
امنيت غذايي به مدت چندين دهه مجامع بهداشت عمومي شده است؛ زيرا اصطالح 
کاررفته است. بعد از حمالتي که در به عنوان مترادف با اصطالح کفايت غذايي به 
و ۲004 از ريسين در بسته هاي آنها از ب�اکتري س�ياه زخ�م و در سال ۲003 
عم�ومي در خص�وص بيوتروريس�م، پستي استفاده شد، توج�ه مج�امع بهداش�ت 
)مخ�رب و ق�وي( توس�ط گروه هاي ب�ه اس�تفاده ب�القوه از س�الح ه�اي بيولوژي�ک 

مواد زيستي، ش�يميايي و ي�ا تروريستي بين المللي، چگونگي رهاسازي 
ب�ر من�ابع غ�ذايي و آب داش�ته راديواکتي�و ک�ه مي توان�د اث�رات گس�ترده اي 
که مي دانيم، باکتري سياه زخم باش�د، معط�وف ش�د. از طرف�ي همانطور 
مي تواند به سرعت مکانيسم هاي ي�ا س�اير عوام�ل آس�يب رس�ان ک�م خطرت�ر 
عليه منابع غذايي به تازگي مورد پاسخ دهنده را برانگيزد. به کارگيري عوامل فوق 
اف�زايش توان�ايي س�امانه ه�اي توج�ه ق�رار گرفت�ه اس�ت. در اينج�ا مقص�ود 
در پيش�گيري ي�ا محدودسازي محتاطان�ه اي اس�ت ک�ه نهاده�ا بتوانن�د 
سياسي اخير اهميت امني�ت تأثير آلودگي هاي عمدي انجام دهند. وقايع 

غ�ذايي را افزايش داده است .

رويارويي با تهديدات 
بيوتروريستي 
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در ح�ال  و  ، هماهن�گ  اغل�ب س�ازمان يافت�ه  تروريس�ت ه�ا  اقدامات خرابکاران�ه 
گس�ترش اس�ت. تروريست ها به طور معمول براي آسيب زدن و نابودس�ازي داراي�ي و 
اقتص�اد، تهدي�د س�المت و امنيت جامعه، وارد آوردن جراح�ات فيزيک�ي و روان�ي 
ب�ه م�ردم از روش ه�اي آش�کار و پنه�ان استفاده مي کنند. از اهداف آنها خارج 
کردن صنايع يا شرکت ها از ميدان تجارت است که اي�ن  هدف با تحت تأثير قرار 
دادن محصول، بازاريابي يا قابليت خري�د آن ص�ورت م�ي گي�رد . چن�ان برنامه اي در 
جهت حذف ماده غذايي خاص، ترکيبات آن ماده غ�ذايي ي�ا محص�ول کش�اورزي 

خاص طرح ريزي مي شود.
راهکار ديگر ايجاد وقفه در واردات محصوالت رقابتي، تحقيقات در زمينه اي خاص و 
تحمي�ل محدوديت هاي تجاري در بس�ياري از کش�ورها، ب�ه وي�ژه در کش�ورهاي فاق�د 
س�الح ه�اي پيش�رفته متعارف هستند. حمله به دام هاي زنده و محصوالت کشاورزي 
هنوز به عنوان راهکاري اساسي ب�راي ض�ربه زدن و تهاجم به کار مي رود. واحد عمليات 
رواني يکي از ارتش هاي آفريقاي از س�الح ه�اي زيس�تي )بيولوژي�ک و ( شيميايي عليه 
روستاييان و افراد غيرنظامي براي کاهش دسترسي آنها به غذا و آب براي ک�اهش 
حمالت تروريستي احتمالي به کشاورزان سفيدپوست استفاده مي کرد. حمالت ف�وق 
ط�ي دوره اي 4 ساله با استفاده از سالح ه�اي زيس�تي و ش�يميايي علي�ه م�ردم و 
کش�اورزي ص�ورت پ�ذيرفت. آب هاي مصرفي عمدتاً آلوده شده باعث گسترش وبا بين 

شهروندان و انتشار ميک�روب س�ياه زخ�م باعث تلفات در دام هاي زنده گرديد.
بسياري از ابزارهاي مورد استفاده در تروريسم غذايي ارزان و ساده هستند. از جمله 
اين موارد مي توان به ارسال تعداد بسيار زي�اد ايمي�ل )پس�ت الکترونيک�ي( ب�ه آدرس 
وب س�ايت ي�ا مراک�ز خدمات پستي يک شرکت، پرکردن غلط فرم هاي نظرخواهي 
راجع به سالمت غ�ذايي، مح�يط زيست، حمايت از مصرف کنندگان و ... اشاره کرد. 
از ديگر روش ها مي توان به ش�کايات جعل�ي از کارگزارهاي نظارتي و تحريم مصرف 
اشاره کرد. متأسفانه بمب گذاري، آتش سوزي عم�دي،دستکاري محصوالت از جمله 
معمول هستند.  ني�ز  تأسيس�ات  به  آسيب زدن  و  تخريب محصوالت  افزودن سم، 
آزار و  ب�ر  نادي�ده م�ي گيرن�د ع�الوه  را  تروريست هايي که حقوق غذا و حيوانات 
اذيت، از طريق فيزيکي نيز کارمندان، توليدکنندگان، مشتريان، سرمايه گذاران و .. را 

مورد حمل�ه قرار مي دهند .
گروه هاي تروريستي فوق که اين اقدامات را مرتکب مي شوند اغل�ب فاق�د س�ازمان 
مرک�زي بوده و به صورت گروه هاي کوچک فعاليت مي نمايند و در چنين وضعيتي 
ردي�ابي و دس�تگيري آنها بسيار مشکل است. بسياري از اين گروه ها در متن جامع�ه 
به هم�راه م�ردم ع�ادي زن�دگي ک�رده و ب�ه ظ�اهر اف�راد قاب�ل احت�رام و ب�دون 
س�وءس�ابقه اي هس�تند. ب�ه عن�وان مث�ال القاع�ده دستورالعمل هاي خاصي را به اعضاي 

خود جهت نفوذ به جوامع غربي و جل�وگيري از شناس�ايي آنها فراهم کرده است.
انگي�زه ه�اي  مي دهن�د،  قرار  حمله  مورد  را  غذايي  محصوالت  که  تروريست هايي 
مختلف�ي دارن�د. انگيزه تروريست ها مي تواند اقتصادي )تحت تأثير قرار دادن شرکت 
يا بخش اقتص�ادي خ�اص(، سياسي )پيام دادن، تحت تأثير قرار دادن نتيجة انتخابات، 
ه�دايت ي�ک واقع�ه سياس�ي و ...( و ي�ا انگيزه هاي شرورانه باشد. برخي تروريست ه�ا 
برخاس�ته از گروه�ي هس�تند ک�ه از برخي از حقوق اجتماعي محروم شده اند. انگيزه 
آن ه�ا ح�ذف ب�ي ع�دالتي ه�اي واقع�ي و ذهن�ي است که به طور مستقيم با محصول 
يا صنايع مربوط�ه در ارتب�اط اس�ت . حق�ايق در جل�وگيري از فعاليت هاي گروه هاي 
افراطي ناتوان هستند. تمرکز اين گروه ها به س�مت ب�ي ع�دالتي اس�ت و ب�ا اينکه 
محدوده فعاليت هاي آنها لزوماً در حيطه فعاليت هاي معم�ول تروريس�تي نم�ي باش�د، 

ول�ي نتايج مشابهي دارد .
محتمل ترين تروريست هاي غذايي، گروه هايي هستند ک�ه حماي�ت و پش�تيباني گروه�ي 
از جامعه را در اختيار دارند. بسياري از افرادي که در تروريسم غذايي دخالت دارند، ج�زء 
اف�راد فعال در عرصه هاي حمايت از حق�وق حيوان�ات، حماي�ت از مص�رف کنن�دگان 
و حفاظ�ت از محيط زيست بوده اند و از ابتدا اهداف تروريستي نداشته بلک�ه نيات 
خيرخواهان�ه اي را دنب�ال مي کردند ولي در ادامه راه منحرف شده اند. بزرگترين اين 
گروه ها در کنار آنارشيس�ت ه�اي سياسي شامل فعاالن عرصه محيطزيست هس�تند 
ک�ه در اعت�راض ب�ه م�واردي چ�ون مص�رف حشره کش ها و فراورده هاي دارويي ب�ا 
منش�أ حي�واني و کش�اورزي پاي�دار و اخي�راً گياه�ان و دام هاي تغيير ژنتيک يافته 
که ب�ه عن�وان غ�ذا اس�تفاده م�ي ش�ود تش�کيل ائ�تالف داده ان�د. پ�ل واتسون، مجري 
سابق گروه نگهبانان دريايي، در ايجاد اختالل، اذيت و آزار ش�کارچيان وال در ماکاه در 
س�ال ۱999 و ش�کارچيان ف�و ک در کان�ادا نق�ش داش�ته اس�ت. در ح�ال حاض�ر 
تروريسم به عنوان روشي کارآمد در پيش روي گروه هاي محيط زيستي قرار دارد. ساير 
فع�االن نگ�ران اي�ن ام�ر هس�تند ک�ه حفاظ�ت از مح�يط زيس�ت ب�ه عرص�ه اي 
ب�راي تجم�ع و فعالي�ت تروريست ها تبديل شود. حتي ممکن است تروريسم غذايي 

از فعاليت هاي مذهبي که به بيراهه رفته اند منشأ گيرد.

- در 30 ژانويه 2004 جورج بوش طرح امنيـت 
داخلـي را بـا تکيـه بـر سياسـت هـاي ملـي بـراي 

حمايت از سامانه کشاورزي و غذايي در مقابل 
حمالت تروريستي، تدوين نمود. در اين طرح بـر 
آسيب پذيري سامانه غذايي در برابر ورود عوامل 

بيماري زا، انگل ها و سـموم اشـاره شـده اسـت 
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گفته  از تراریخته ها در گفت وگیو صیانت پایدار با پروفسور عیل کریم واقعیت های نا

 سهم کمپانی های آمریکایی 
در ترویج تراریخته ها

چرا اسرائیل و سوئیس تراریخته کشت یمن کنند؟!
گفت وگو از زهرا مهدوي

پروفسور علي کرمي، متخصص بيوتکنولوژي پزشکي از 
دانشکده پزشکي کپنهاگ دانمارک و فوق تخصص مهندسي 
ژنتيک از امريکا و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکي در 
گفتگو با ماهنامه »صيانت پايدار« با بيان اينکه  روش 
کساني را که در کشور در زمينه تراريخته کار مي کنند 
صحيح نمي دانم، اظهارداشت: در کشور ما عده اي کامال با 
بحث تراريخته موافق هستند، عده اي کامال مخالف هستند 
و گروهي ديگر منتقد آن هستند، بنده جزو گروه منتقدان 
هستم نه مخالفان زيرا معتقدم بيوتکنولوژي و مهندسي 
ژنتيک فناوري تحول ساز و بسيار مفيد با کاربردهاي 
ارزشمند، بخصوص در حوزه سالمت است و البته تراريخته 
ولي بايد همه جوانب آن در نظر گرفته شود چون غذا با 
دارو تفاوت دارد. بنابراين حساسيت حوزه غذا و ايمني 

و امنيت غذايي بسيار باالست. 
وي اضافه کرد: مقاالت و گزارشات علمي تحقيقاتي بسياري 

که يکي نيز همين ماه گذشته منتشر شد. 

 
توضيح عکس: انتشار مقاله علمي درباره مضرات 

استفاده از تراريخته ها
اين استاد دانشگاه گفت: مقاله علمي کامال جديد 
تحقيقاتي نشان مي دهد که تغذيه ذرت تراريخته 
سبب عوارض گوارشي در موش آزمايشگاهي 

شده است.
شده  داده  نشان  مقاله  اين  در  گفت:  کرمي 
که  تراريخته اي  محصوالت  درازمدت  مصرف 
با فناوري هاي قديمي مهندسي ژنتيک ساخته 
شده اند و بخصوص چندين ژن مختلف به گياه 

وارد شده به دستگاه گوارش، سيستم ايمني و 
بسياري ديگر از اندام هاي بدن آسيب مي زند. 
اين محصوالت اثر خود را به مرور زمان و بعد 

از چندين سال مصرف نشان مي دهند.
تخصص  فوق  و  بيوتکنولوژي  متخصص  اين 
نمي توان  اينکه  بر  تاکيد  با  ژنتيک  مهندسي 
تصريح  گرفت،  ناديده  را  مقاالت  اين  نتايج 
کرد: بايد ديد کشورهاي اروپايي که در دانش 
ژنتيک  مهندسي  و  بيوتکنولوژي  فناوري  و 
فيليپين  مانند  کشوري  يا  هستند  پيشروتر 
که توسعه دهندگان عجول تراريخته در آنجا 
تحصيل کرده اند )بسياري از کساني که در کشور 
بر تراريخت  ايران اصرار دارند دانش آموخته 
مقاله  اين  به  راجع  هستند(  فيليپين  کشور 

چه واکنشي دارند.
کرمي با بيان اينکه کساني که دانش آنان در 
حوزه سالمت  به  نبايد  است  کشاورزي  حوزه 
ورود نمايند و حتي نظر دهند که سالم است 
به  تراريخته  تاريخچه  داد:  ادامه  نه،  يا  است 
حدود ۲۵ سال قبل بازمي گردد، اين فناوري 
کاهش   -۱ اساسي  سوال  دو  به  تا  شد  ايجاد 
توليد  افزايش   -۲ و  شيميايي  سموم  مصرف 

جواب دهد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: توليد اين محصوالت 
در ۱۵ سال نخست به خوبي انجام مي شد اما 
بعد از ۲0 سال به تدريج سقوط کرد، بررسي ها 
باعث  تراريخت  تنها محصوالت  نه  داد  نشان 
کاهش مصرف سموم شيميايي و افزايش توليد 

نشده اند بلکه نتيجه عکس بوده است.
وي با اشاره به اينکه کمپاني بد نام آمريکايي 
مونسانتو اولين شرکتي است که به حوزه تراريخته 
تاريخچه  به  نگاهي  گفت:  است،  کرده  ورود 
اين شرکت که غول تراريخته دنياست، نشان 
مي دهد مونسانتو يک شرکت توليدکننده سموم 
شيميايي بوده است و اين کمپاني شيميايي 
 Agent Orange توليدکننده سم عامل نارنجي
است که ارتش امريکا بر سر  جنگل ها و مردم 
ويتنام ريخت و هم اکنون نيز هزاران کودک 
معلوم ويتنامي از اين جنايت رنج مي برند و 
توليد سم  اين شرکت  اين سوال وجود دارد 
تراريخته  بذرهاي  و  کشاورزي  حوزه  به  چرا 

ورود کرده است.

 
توضيح عکس: اثر استفاده از عامل نارنجي بر روي کودکان 

ويتنامي
بود  اين  واقع آن بحث  اضافه کرد: در  کرمي 
او  بدن  مقاوم شدن  براي  انسان  با  که  کاري 
گياهان  با  مي شود  انجام  بيماري ها  برابر  در 

نيز انجام گيرد.
تخصص  فوق  و  بيوتکنولوژي  متخصص  اين 
مهندسي ژنتيک با اشاره به اينکه باکتري بي 
تي که در آب برکه ها موجود است، سمي از خود 
ترشح مي کند به منظور کنترل حشرات برکه ها، 
افزود: دانشمندان اين ژن را کشف کردند و در 

پي انتقال آن به گياه برآمدند.
وي با بيان اينکه بسياري از کشورهاي اروپايي 
کشت تراريخت ها را مجاز نمي دانند،گفت: حتي 
رژيم صيهونيستي علي رغم پيشرفت هاي بسيار 
و  ژنتيکي  زيادي که در حوزه دستکاري هاي 
فناوري داشته کشت اين محصوالت را به دليل 
خطراتي که دارد، ممنوع اعالم کرده است. ضمن 
امپرياليستي است و  آمريکا يک کشور  37اينکه  36
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بحث سرمايه گذاري در اين کشور اهميت بسيار 
بااليي دارد و نبايد آمريکا را مثال زد که چرا 
آزاد است زيرا دولت  تراريخته در آنجا  کشت 
سرمايه داري آمريکا ارزشي براي انسان ها حتي 
مردم آمريکا قائل نيست و مافياي کمپاني هاي 

بزرگ بر اين کشور حاکم هستند نه مردم. 

 توضيح جدول: کدام کشورها کشت و واردات تراريخته ها 
را ممنوع کرده اند؟!

کرمي اضافه کرد: در 37 کشور اروپايي کشت محصوالت 
تراريخته ممنوع است؛ به رديف 34 جدول باال توجه کنيد 
رژيم صهيونيستي حتي اجازه کشت ۱ متر تراريخته را 
نمي دهد و  کشور سويس ۱۵ سال است کشت تراريخته را 
تعليق کرده است؛ دانش آموختگان فيليپيني تراريخته ايران 
به چه حقي مي خواهند ايران را تراريخته و نسل آينده کشور 
را با فاجعه مواجه کنند؟! چون تراريخته هاي توليد شده با 
فناوري قديمي مهندسي ژنتيک فقط براي سالمت انسان 

مضر نيست بلکه نابودکننده محيط زيست هم است.

 کرمي با بيان اينکه دومين شرکت بزرگ توليد کننده محصوالت 
تراريخت شرکت سينجنتا سوئيسي است، ادامه داد: با اين حال 
حدود ۱۵ سال است کشور سوئيس اجازه کشت محصوالت 
تراريخت را در داخل اين کشور نمي دهد و اين مساله در آنجا به 
صورت تعليق درآمده است.متخصص بيوتکنولوژي و فوق تخصص 
مهندسي ژنتيک اضافه کرد: علي رغم تمام اين مسائل عده اي در 
کشور برروي کشت محصوالتي مانند پنبه تراريخت و برنج اصرار 
دارند و بعد هم گويا تصميم دارند ذرت و سويا و سيب زميني و 
ساير محصوالت کشاورزي ايران را تراريخته کنند ضمن اينکه 

مجوز پنبه تراريخته را هم دريافت کرده اند.
کرمي با اشاره به اينکه يکي از مسائلي که با آن مواجه هسيتم 
بحث جنگ اقليمي است، افزود: مي توان از دانش تراريخت ها 
براي کنترل کويرزايي بهره برد اما متاسفانه در کشور ما به اين 
مساله بي توجهي مي شود چون سود تجارت در بخش غذا 

و صنايع غذايي بيشتر است و منفعت طلبان از اين امر آگاه 
هستند. اين استاد دانشگاه درباره اينکه اشاره کرديد فعال توليد 
اين محصوالت در کشور به صالح نيست آيا بعدها شرايط توليد 
محيا مي شود؟، گفت: بله، در آينده تکنولوژي تغيير مي کند و 
شرايط براي ما فراهم مي شود و نگراني هاي فعلي با رفع ضعف 
فناوري هاي کنوني و ارتقا فناوري ايجاد خواهد شد. کرمي با 
بيان اينکه تمام روغن هاي وارداتي به کشور تراريخته است، 
تصريح کرد: مشکل کشور ما سودجويي است و همين مساله 
چالش هاي زيادي را ايجاد کرده است. اين استاد دانشگاه تصريح 
کرد: چرا بايد به مردم دروغ گفت که اين محصوالت تراريخت 
نيست يا روي محصوالت برچسب زده نمي شود.  مردم حق دارند 
بدانند چه مواد غذايي مصرف مي کنند؛ چه درباره آلودگي به 
سموم شيميايي چه تراريخته بودن. مردم حق انتخاب دارند ولي 
مافيايي تراريخته اين حق را از مردم ايران سلب مي کند زيرا 

سود منفعت طلبان در ندانستن مردم است.
کرمي اضافه کرد: ما مشکل قانون نداريم مشکل مان عدم اجراي 
قانون و عدم نظارت شفاف و دقيق بر نحوه اجراي آن و برخورد 
با قانون شکنان و متخلفين است. مثال همين افراد به طور غير 
قانوني در سال 94 در گلستان برنج تراريخته را بدون مجوز 
کشت کرده اند. چرا با اين افراد  برخورد نشده است؟ طبيعي 
است وقتي با قانون شکنان برخورد نشود آنها تخلفات خود را 
گسترش مي دهند.وي با اشاره به توليد برنج اصالح شده در 
کشور، گفت: چندي قبل برنج اصالح شده »احمدي روشن« 
در مازندران توليد شد؛ برنج هاي اصالح شده هيچ مشکلي 
ندارند چراکه ژن بيگانه وارد آنها نمي شود اما سودجويان اجازه 
تکثير و کشت عمده اين رقم را ندادند. کرمي افزود: در توليد 
اين برنج از اشعه گاما استفاده شده و دليل نام گذاري آن نيز 
همين مساله بوده که از انرژي هسته اي در توليد محصول بهره 
برده اند. توليدکنندگان اين نوع برنج مدعي هستند کارآيي آن 
از برنج تراريخته بسيار بيشتر است.پس مشکل در اين کشور 
نفوذ افراد در نهاد هاي تصميم گيري است تا به نفع خود مجوز 
بگيرند. ما معتقديم مصوبه مجلس بايد اجرا شود. در زير مصوبه 

مجلس قابل مشاهده است.
 

وي ادامه داد: در قانون اشاره شده اطالع رساني و برچسب زني؛ 
پس چرا اطالع رساني نمي شود؟ مردم واقعا نمي دانند چه 
محصوالت تراريخته اي غير از روغن در بازار هست در حالي 
که مي دانيم وجود دارد. کرمي با بيان اينکه مصوبه مجلس 
به ممنوعيت واردات، کشت و رهاسازي محصوالت تراريخت 
مگر با مجوز اشاره دارد، گفت: حتي واردات اين محصوالت 
ممنوع است اما با اين حال وارد مي شود. در کشور ما سال ها 
اين مساله کتمان مي شد که روغن هاي وارداتي تراريخت 

است اما مطالبات مردمي باعث شد که اقرار کنند.
 به گفته اين استاد دانشگاه روي برخي روغن هاي تراريخته در 
فروشگاه هاي ايران نوشته شده روغن سوياي تغييرژنتيکي يافته و 
کلزا تغيير ژنتيکي يافته اما در فروشگاه روغن هايي را هم مي بينيد 
که اصال اين مورد قيد نشده، در حالي که آنها هم تراريخته 
هستند. مردم حق دارند بدانند پس قانون برچسب زني بايد اجرا 
شود.  کرمي درباره اينکه آيا همانطور که مصرف محصوالت 

تراريخت براي انسان زيان آور است، کشت آن نيز به توليد 
کشاورزي آسيب مي زند؟، گفت: در کشت بذر تراريخت وارد 
خاک مي شود و در نهايت تبديل به گلي مي شود که گرده دارد، 
در يک گياه ميلياردها گرده وجود دارد که پخش مي شود، در گياه 
تراريخت در هر گرده ژن تراريخت وجود دارد، اين گرده ها توسط 
زنبورها، ساير حشرات و پرندگان جا به جا مي شوند و اکوسيستم 
بهم مي ريزد. زيرساخت ها و محيط زيست و تنوع زيستي دچار 
اختالل مي شود و اگر در منطقه اي تراريخته بطور گسترده 
کشت شود در طول چند سال همه منطقه تراريخته مي شود 
چون ژن هاي بيگانه در گياه تراريخته انتقال پيدا مي کنند. وي 
اضافه کرد: اخيرا گزارشي از کشور سوئيس که تراريخته کشت 
نمي کند منتشر شد که تراريخته شناسايي شد. بررسي نشان 
داد توسط پرندگان مهاجر از راه هاي دور که در آنها کشاورزي 
تراريخته دارند منتقل شده است. پس تراريخته به محيط زيست 
و تنوع زيستي هم صدمه مي زند. کرمي افزود: بنابراين ادعاهاي 
مدافعين تراريخته علمي و به صالح جمهوري اسالمي نيست 
که کشاورزي ايران را تراريخته کنيم.  وي به آخرين گزارش 
منتشر شده در اين حوزه اشاره کرد و گفت: اين گزارش که 
در سال ۲0۱۶ در روزنامه پرتيراژ نيويورک تايمز منتشر شد 
شکستي براي مدافعان تراريخته بود. مقايسه ۲0 سال سابقه 
آمريکاي تراريخته که به طور گسترده در آن تراريخته کشت 
شده با اروپايي که کشت تراريخته در آن ممنوع است ادعاهاي 

۲0 سال گذشته مافياي تراريخته را ابطال کرد.
کرمي افزود: اين گزارش با آمار و ارقام نشان مي دهد اوال ادعاي 
تراريخته کاران که مي گفتند کشت تراريخته سبب افزايش توليد 
مي شود صحت ندارد و افزايش توليدي مشاهده نشده است 
ضمن اينکه دومين ادعاي آنان مبني بر اينکه کشت تراريخته 
سبب کاهش مصرف سموم خطرناک شيميايي مي شود نيز 
غلط از آب درآمد و مشخص شد در آمريکاي تراريخته بيش 

از اروپاي غير تراريخته سم مصرف مي شود.
 

گزارش علمي نيويورک تايمز با اين عنوان که  قرار بود تراريخته 
ها غذاي جمعيت در حال افزايش جهان را توليد و مصرف سموم 
شيميايي را کاهش دهد اما پس از ۲0 سال گشت گسترده 
تراريخته نتوانست.وي تاکيد کرد: با توجه به مستندات فوق و 
خطراتي که واردات و کشت و مصرف تراريخته براي سالمت 
مردم و همچنين محيط زيست و ذخاير ژنتيکي دارد مديران 
کشور بايد در کشت محصوالت تراريخته با شکيبايي و دقت 
بيشتر تصميمات خردمندانه اتخاذ کنند.  کرمي ادامه داد: تصميم 
درست آن است که واردات و کشت و مصرف تراريخته ممنوع 
و تحقيقات تا لبه هاي مرز دانش تراريخته هاي نوين در مراکز 
تحقيقاتي ادامه يابد و ارزيابي هاي خطر با دقت انجام شود تا 
در صورت حصول اطمينان پس از کسب مجوز هاي الزم مورد 
استفاده قرار گيرد ولي فعال صالح نيست ضمن اينکه بايد 
مصرف سموم شيميايي نيز به شدت مهار شده و کشاورزي 

37سالم و ارگانيک توسعه يابد. 36
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- گردش مالي تجارت الکترونيک در اروپا در سال 2016، 530 ميليارد يورو بوده است. 
همچنين در اياالت متحده حجم تجارت الکترونيک نزديک به 372 ميليارد دالر بوده و 

تخمين زده شده است که اين رقم تا سال 2020 به 530 ميليارد دالر خواهد رسيد

ري
صا

د ان
مي

ح



39 شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
ي س

حليل
ي ت

خرب
امه 

اهن
م

ي
بر

ساي
د 

افن
پد

اه 
رگ

قرا

ما در دوران بزرگترين انقالب اطالعاتي و ارتباطي تاريخ بشر قرار داريم. 
بيش از 40درصد مردم جهان به اينترنت دسترسي دارند. هم اکنون روزانه 
بيش از 8.8 ميليون ويدئو در يوتيوب تماشا مي شود، 15۲ ميليون ارتباط با 
اسکايپ برقرار مي شود. 803 ميليون کاربرتوئيتر وجود دارد و 4.۲ ميليارد 
سرچ در گوگل انجام مي شود. حتي در بين ۲0 درصد از فقيرترين خانوارهاي 
جهان هم از هر 10 نفر 7 نفر گوشي موبايل دارند در حاليکه به سرويس 

دسشويي يا آب آشاميدني مناسب دسترسي ندارند. 
يکي از زمينه هايي که توسط اينترنت به کلي دگرگون شده است فضاي 
کسب و کار است. اينترنت و تجارت الکترونيک به نحو جدايي ناپذيري به 
هم گره خورده اند. نوآوري ها در زمينه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي 
بالفاصله خود را در بازار کسب و کار نشان مي دهد. اگرچه توليد اينترنت در 
دهه 1970 بود اما تا سال 1988 پروتکل هاي امنيتي براي تجارت و معامالت 

فراهم نبود تا اينکه اولين خريد اينترنتي در سال 1994 به ثبت رسيد.
 امروزه گردش مالي تجارت الکترونيک در اروپا در سال ۲016،  530 ميليارد 
يورو بوده است. همچنين در اياالت متحده حجم تجارت الکترونيک نزديک 
به 37۲ ميليارد دالر بوده و تخمين زده شده است که اين رقم تا سال ۲0۲0 
به 530 ميليارد دالر خواهد رسيد.تجارت الکترونيکي توصيف کننده فرآيند 
خريد، فروش، همکاري با شرکاي تجاري، انجام تراکنش هاي الکترونيکي 
درون سازماني، انتقال يا تبادل محصوالت، خدمات و يا اطالعات از طريق 
شبکه هاي کامپيوتري از جمله اينترنت مي باشد. تجارت الکترونيک داراي 
طبقه بندي هايي همچون کسب وکار به کسب و کار، کسب و کار به مشتري، 
تجارت  امروزه  مي باشد.  مشتري  به  مشتري  و  به کسب و کار  مشتري 
الکترونيک در حال تغيير تمامي زمينه هاي تجارت از تبليغات تا فروش 
است. اين موضوع حتي ماهيت رقابت را نيز تغيير داده است. شرکت هاي 
و  و خدمات  انداخته اند  راه  را  کار  از کسب و  آنالين مدل هاي جديدي 
محصوالت جديدي عرضه مي کنند. تجارت الکترونيک درزمينه هاي مختلف 
و فعاليت هاي بازرگاني گوناگون از معامالت الکترونيکي ميان خريداران، 
بازرگانان و مشتريان، بنگاه هاي بازرگاني، مراکز اطالع¬رساني، مبادالت 
تا مبادالت  انجمن هاي مجازي گرفته  و  مشاوره¬اي، محاورات جوامع 
دولت ها و ملت ها گسترش يافته است. در تجارت الکترونيک عواملي از 
قبيل برنامه هاي تحت و ، سرويس دهنده، بستر ارتباطي و دريافت کننده 
که عمدتاً مشتري مي باشد بايستي در کنار هم قرار گيرند تا يک تجارت 
الکترونيک شکل گيرد و اگر آن را به صورت يک سيستم ترسيم کنيم 
مي توانيم اين عوامل را در 4 مفهوم کلي  توليد، ارائه، انتقال و دريافت  
سرويس يا کاال داشته باشيم. براي استفاده از تجارت الکترونيک سه 
ايجاد آگاهي، زيرساخت هاي فني و ساختار قوانين و مقررات  راهبرد 
جهت استفاده از اين مهم بايد پايه ريزي گردد اما موضوع زيرساخت ها 
به حدي گسترده است که يک وزارتخانه يا يک دستگاه نمي تواند آن را 
پوشش دهد و براي ايجاد آن الزم است که همه دستگاه هايي که در اين 

زمينه مرتبط هستند با هم هماهنگ باشند.
 تجارت الکترونيکي در عين حالي که دقت و سرعت پردازش را به طور قابل 
مالحظه اي باال برده است، در معرض خطرات و تهديداتي نيز قرار دارد. هر 
ساله سازمان هاي بسياري هدف جرائم مرتبط با امنيت اطالعات، از حمالت 
ويروسي گرفته تا کالهبرداري هاي تجاري از قبيل سرقت اطالعات حساس 
تجاري و اطالعات محرمانه کارت هاي اعتباري، قرار مي گيرند چنين حمالت 
امنيتي موجب ميليون ها دالر ضرر و اخالل در فعاليت شرکت ها مي شوند. 
به طور کلي تجارت الکترونيکي شامل مراحل متعددي است، نظير بررسي 
کاتالوگ ها و انتخاب کاال و فروشنده مورد نظر، انجام سفارش و ارسال 
اطالعات، پرداخت و تحويل کاال، که در هر يک از مراحل فوق پيام هاي 
الکترونيکي بين خريدار و فروشنده تبادل مي گردد. چنين تبادالتي، نيازمند 
وجود بسترهاي ايمن است. نياز به امنيت تجارت الکترونيکي ب�ا مش�تري 
شروع و با انجام تج�ارت پايان م�ي ياب�د؛ پ�س در اين »زنجيره تجارت« 

دارايي ه�ايي هس�تند ک�ه بايد محافظ�ت ش�وند و ب�راي تضمين امنيت 
تجارت الکترونيکي ک�ه ش�امل سيس�تم ک�اربران، متن هاي انتقالي روي 
کانال هاي ارتب�اطي و س�رورهاي تج�ارت و وب است، امنيت هر قسمت 

بايد به طور کامل مد نظر قرار گرفته شود.
يکي از مهمترين وجوه تمايز تجارت الکترونيک و مقايسه با انواع مشابه 
اثبات صحت سند و امنيت است. در خصوص تجارت  سنتي آنها بحث 
امنيت داده هاي  انجام مي شود، تامين  الکترونيک که در فضاي مجازي 
الکترونيک پيچيده و مشکل است. منظور از امنيت، حفاظت داده ها درمقابل 
افراد غيرمجاز و خاطی در فرآيند تجارت الکترونيک مي¬باشد. اينترنت 
يک شبکه کاماًل باز است و تا هنگامی که تدابير الزم جهت عدم امکان 
اطالعات  گرفتن  قرار  دراختيار  به¬منظور  غيرمجاز  اشخاص  دسترسی 
يا  مورد دستبرد  اطالعات مي تواند  نگردد  پيش بينی  آنها  در  و مداخله 
دستکاری قرار گيرد. با استفاده از خدمات امنيتي اين اطمينان براي افراد 
ايجاد مي شود که دسترسي به سيستم تجارت الکترونيک و داده هاي آن 
تنها محدود به افراد مجاز و مطابق با سياست هاي امنيتي عنوان شده از 
طرف وب سايت فرستنده است. به عنوان مثال اطالعات شخصي و شماره 
کارت اعتباري در صورت عدم حفاظت ممکن است در جريان انتقال توسط 
عوامل غيرمجاز دستکاري شوند. انجام خدمات امنيتي، در رفع دغدغه هاي 
مرتبط با ريسک هاي حوزه امنيت و حريم خصوصي تاثيرگذار است. امنيت 
اطالعات در تجارت الکترونيک به مباحثي همچون محرمانگي، يکپارچگي 
پشتيبان،  فرآيندهاي  و  اطالعات  مي شود.  مربوط  بودن  در دسترس  و 
سيستم ها و ش�بکه ه�ا، دارايي ه�اي مه�م تج�اري ه�ستند، محرمانه 
بودن، يکپارچگي و قابليت دسترسي اطالعات براي تأمين سمت و سوي 
رقابت، گردش نقدينگي، سودآوري، متابعت هاي قانوني و چهره تجاري، 
ضروري به نظر مي رسد. دسترسي به اطالعات حفاظت شده بايد محدود 
باشد به افراد، برنامه هاي کامپيوتري، فرايندها و سيستم هايي که مجاز 
به دسترسي به اطالعات هستند. اين مستلزم وجود مکانيزم هايي براي 
کنترل دسترسي به اطالعات حفاظت شده مي باشد. پيچيدگي مکانيزم هاي 
کنترل دسترسي بايد مطابق با ارزش اطالعات مورد حفاظت باشد. اطالعات 
حساس تر و با ارزش تر نياز به مکانيزم کنترل دسترسي قوي تري دارند. 
اساس مکانيزم هاي کنترل دسترسي بر دو مقوله احراز هويت و تصديق 

هويت است.
امنيت در  تجارت   و  مورد  بحث  حوزه  از  مباحث  مهم   يکي ديگر 
الکترونيک ، حفظ  امنيت  اسناد تجارت الکترونيک است. به نحوي که از 
کپي برداري هاي غير مجاز جلوگيري به عمل آيد و جهت انجام  يک عمليات  
تجارت الکترونيک  به  عنوان  مثال  انجام  مناقصه  يا  عقد  قرارداد  بتوان  
از  انجام  صحيح   عمليات  و  مورد  اعتماد بودن آن اطمينان حاصل کرد. 
بدين  منظور  مي¬توان  با  اعمال تمهيداتي نظير   اعمال  عالمت شرکت 
يا اعمال امضا اشخاص مورد تاييد در سند تجارت الکترونيکي، امنيت 

انجام فعاليت تجارت الکترونيکي را  فراهم نمود.
مانند  روش هايي  از  الکترونيک  تجارت  در  امنيت  افزايش  براي  امروزه 
الگوريتم هاي رمزنگاري شده، امضاء ديجيتال و گواهي ديجيتال استفاده 
مي شود. امضاي ديجيتال، ابزار اعتبار بخشيدن به اسناد الکترونيکي مي باشد 
که منجر به سنديت بخشيدن به يک رکورد الکترونيکي از طريق رمزنگاري 
نامتقارن مي شود. با همه اين احواالت هنوز هم حتي در پيشرفته ترين و 
محتاطانه ترين شکل ماجرا و در کشورهايي که تالش مي کنند امنيت را به 
نحو احسن در فضاي تجارت الکترونيک پياده کنند اتفاقات ناخوشايندي 
مي افتد و تهديدهاي بزرگي در اين زمينه وجود دارد. بنابراين براي ورود 
قدرتمندانه به عرصه تجارت الکترونيک بايد سياست هاي امنيتي را تدوين 
و رعايت کنيم و ابزارها و زيرساخت هاي امنيتي آن را فراهم کرده و آگاهانه 
به اين راه گام بگذاريم. تنها در اين صورت است که مي توان به توفيق در 

زمينه تجارت الکترونيک اميدوار بود.

»صیانت پایدار« برریس یم کند
الفبای امنيت در دنيای »تجارت الکترونيک«
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تجهيزات تامين کرديم؛  اين کار در شرايط عادي مدت ها زمان مي برد همچنان که در شرايط 
جنگ هزاران کيلومتر کابل دفن شد که کارشناسان اکنون مي دانند که حفر ۱0 کيلومتر کابل 
در دو ماه هم کار سختي است. به گفته وي پس از عمليات فتح خرمشهر دشمن به شدت نگران 
شد زيرا اسم اين عمليات بيت المقدس اما هدف آن فتح خرمشهر بود و يک نگراني شديد در 
دشمن ايجاد شد که آنها با اين اسم گذاري هدف هاي بزرگي دارند و پس از اين عمليات بود 

که حمايت خارجي ها از صدام شديد شد.
جانشين سازمان پدافند غيرعامل ادامه داد: استراتژي صدام دفاع متحرک بود به اين معنا که 
هم دفاع و هم حمله کنيم و اين شعار به اعتبار تجهيزات بسيار گسترده اي که در اختيار صدام 

قرار گرفته بود سر داده مي شد. اين تجهيزات شامل تجهيزات جنگ الکترونيک نيز مي شد.
زارعي گفت: سال ۶3 اسم جنگ الکترونيک هم بيگانه بود و تنها براي يک دوره افرادي از نيروي 
هوايي به خارج رفته و بازگشته بودند اما با نگاه ويژه فرماندهي به اين موضوع حکم تشکيل 
يگان جنگ الکترونيک صادر شد و مرحوم غفاريان اولين فرمانده يگان جنگ الکترونيک بود تا 
در اين يگان با ابزارهايي که از بازارهاي داخلي و خارجي تهيه مي کنند طيف الکترومغناطيسي 

دشمن را جستجو کنند و به برنامه هايشان پي ببرند.
وي ادامه داد: به دليل نياز جنگ، دانشجوهايي که به صورت ماموريتي به جبهه مي آ مدند 
سيستم هايي را براي رمزنگاري توليد کردند که اواخر سال ۶4 اين سيستم ها به منطقه وارد 

شدند.
به گفته وي، اما دشمن نيز اقداماتي را عليه ما انجام داد و انگليسي ها يک سيستم رمزنگار 
آنالوگ پيشرفته به صدام دادند که با به غنيمت گرفتن اين سيستم و کپي سازي سريع توانستيم 
اطالعات زيادي از واحدهاي دشمن بدست بياوريم. جانشين سازمان پدافند غيرعامل گفت: 
اين سيستم يک رحمت الهي براي رزمندگان و کشور بود و تا سقوط صدام مورد استفاده قرار 
مي گرفت. زيرا صدام پس از جنگ اين سيستم را در اختيار منافقين قرار داد و به دليل استفاده 
از همين رمزکننده بود که هيچ عمليات موفقي از منافقان انجام نشد و اگر عملياتي مي کردند 
به سرعت سرکوب مي شدند. زارعي گفت: تدبير فرمانده کل سپاه اين بود که اين اطالعات 
مخفي بماند و فقط برخي از آن مطلع بودند. به گفته وي، ارتش صدام از اين رمزکننده استفاده 
مي کرد و براي مثال وقتي قصد حمله شيميايي را داشت به نيروهاي خود اطالع مي داد، ما نيز 
از همين طريق مطلع مي شديم و واحد شيميايي به سرعت ملزومات مقابله با عامل شيميايي 

را در منطقه حاضر مي کرد و تلفات را کاهش مي داد.
زارعي گفت: اين تصميم استراتژيک مقام معظم رهبري بود که فرمودند هيچ رمزکننده اي از 

خارج خريداري نشود و شروع به رمزنگاري بومي کرديم.
جانشين سازمان پدافند غيرعامل  اضافه کرد: همچنين فرانسوي ها رادار رازيت را به صدام 
دادند اما معتقدم ارتش صدام نتوانستند از اين تجهيزات استفاده کنند و پس از اينکه در چند 
عمليات چند نمونه از آن را به غنيمت گرفتيم چند دانشجو بدون حتي دفترچه تعميرات و 
دستورالعمل اپراتوري، تجهيز را براي استفاده آماده کردند. البته دوستان در جبهه ابتدا اين 
تجهيزات را نپذيرفتند و گفتند که دشمن اين تجهيزات را براي فريب ما در اختيارمان قرار 
داده است اما وقتي ديدند که تا عمق 3۲ کيلومتري به اطالعات دشمن نفوذ مي کند آن را 
پذيرفتند و به سرعت واحد و دسته هاي رازيت به راه افتاد. به گفته وي، هر جايي که 
سايت داشته ايم يک قسمت براي تحقيقات وجود داشت. وي ادامه داد: اولين 
گروه از اساتيد دانشگاه حوزه برق و الکترونيک که براي کمک به جبهه 
آمده بودند را به چذابه و در سنگري زير زمين که محل نگهداري رادار 
بود برديم. آنها گفتند ما در درس هايمان رادار را خوانده ايم اما تا به 
حال آن را نديده ايم و پرسيدند چه کمکي از دستشان برمي آيد. قرار 
شد آنها تعمير و نگهداري رادار رازيت را برعهده بگيرند و از اين رو در 
مرکز تحقيقات مخابرات قسمتي را به رادار اختصاص دادند و تعمير و 
نگهداري سطح 3 و 4 رادار را در جنگ عهده دار شدند. زارعي گفت: در 
سال ۶۵ و در ايام جنگ رشته کارشناسي ارشد جنگ الکترونيک در دانشگاه 
خواجه نصير برگزار شد. در پايان جنگ در نقطه بلندي در جنگ الکترونيک 
قرار داشتيم اما بعد از جنگ قدري متوقف شديم و البته اشتباه کرديم. زيرا در حالي 
که در ايام جنگ تصميم  گرفته  بوديم تجهيزات بومي از جمله مودم خودمان را داشته باشيم 
اما پس از جنگ در بازار جهاني قيمت ها را بسيار پايين کشيدند، برخي هم گفتند تجهيزات 
خودمان کيفيت و استاندارد الزم را ندارد و همچنين به سمت استانداردسازي با دنيا رفتيم 
که در نهايت برنامه خودمان را رها کرديم. وي ادامه داد: در جنگ اعتماد به نفس کشور باال 

رفت. جنگ گنج بود.
وي گفت: در چند سال گذشته که طبقه بندي برداشته شده مي توانم اين حرف ها را بگويم واال 
نمي توانستم. با بيان اين حرف ها مي توان نشان داد که ابعاد تخصصي جنگ در کنار ديگر ابعاد 

جنگ تا چه حد قابل بررسي است.

دکرت عیل اصغر زاریع تبینی کرد

 ناگفته هايی
از جنگ الکترونيک 
در ايام جنگ  

غيرعامل  پدافند  سازمان  جانشين  زارعي  علي اصغر  دکتر 
کشور در نشست رسانه اي شنبه هاي انقالب با عنوان بررسي  
دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه فناوري اطالعات و فضاي 
مجازي با بيان تجربيات و پيشرفت هاي مخابرات جنگ اظهار 
داشت: در رسالتي که قبل از انقالب براي کشور تنظيم شده 
بود، توان داخل در حد بهره برداري از سيستم هاي وارداتي 
هدف گذاري شده بود و حتي رتبه هاي خوب دانشگاه نيز بايد 
به خارج از کشور مي رفتند تا آموزش ببينند. به گفته وي، 
بخشي از صنايع مخابرات و الکترونيک در سيستم دفاعي در 
شيراز وجود داشت که عمدتا مسئوليت تجهيزات نظامي را 
عهده دار بود و در اين بخش نيز وضعيت به همين روال پيش 

مي رفت. کارخانه ITMC  نيز تلفن هاي روميزي را توليد 
مي کردند و در حوزه تامين و نگهداري ماموريت 

داشتند که در مجموع سطح مديريت قبل از 
انقالب در کشور در همين حد بود. زارعي 
تصريح کرد: تجهيزات ناتو در مخابرات 
الکترونيک ايران استفاده مي شد و حتي 
رادارهاي نظامي نيز از خارج مي رسيد 
و نيروها در سطح اپراتوري تجهيزات 

مشغول مي شدند.
جانشين سازمان پدافند غيرعامل افزود: 

وضعيت تلفن نيز در حد ارتباطات شهري و 
بين شهري بود اما رشد محدودي داشت و در کمتر 

خانه اي تلفن پيدا مي شد که مردم بايد به دفتر مخابراتي 
مي رفتند و تماس مي گرفتند؛ وضعيت پست و تلگراف نيز 

تفاوت چنداني نداشت و در چنين شرايطي انقالب شد.
وي گفت: وقتي جنگ شد همچنان که سالح شخصي براي 
دفاع نداشتيم وسايل جنگ الکترونيک نيز در کار نبود و 
ارتش تجهيزاتي داشت که کفاف خودش را مي داد. در ايران 
فقط بي سيم ناتو وجود داشت اما در کمتر از ۶ ماه از دشمن 

انگليسي ها يک 
سيستم رمزنگار آنالوگ 

پيشرفته به صدام دادند که 
با به غنيمت گرفتن اين سيستم 
و کپي سازي سريع توانستيم 

اطالعات زيادي از واحدهاي 
دشمن بدست بياوريم
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- امروزه  و در سال هاي آينده، 
مهم ترين وسيله براي حکمراني در 
جهان،  فضاي سايبري است؛ اما بايد به 
خاطر داشت که اين فضا هم يک فرصت 
براي پيشرفت و هم يک تهديد براي 
 امنيت ملي کشورهاي جهان
تلقي مي شود

مهندس محمدرضا فرجي پور
جانشين فرمانده قرارگاه پدافند سايبري کشور

جذابيت فوق العاده فضاي سايبري باعث شده است که طراحان و برنامه ريزان آينده جهان 
از آن به عنوان يک امکان راهبردي ويژه ياد کنند. بسياري معتقدند که امروزه  و در 
سال هاي آينده، مهم ترين وسيله براي حکمراني در جهان،  فضاي سايبري است؛ اما بايد 
به خاطر داشت که اين فضا هم يک فرصت براي پيشرفت و هم يک تهديد براي امنيت 

ملي کشورهاي جهان تلقي مي شود.
 تعيين تکليف قلمرو فضاي سايبري و صيانت و مديريت آن از مهم ترين مسائل رودرروي 
دولت ها در هر کشوري است. تعداد زيادي از کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه دنيا، از 
سال ها قبل، اقدام به تدوين اسناد راهبردي امنيت سايبري و دفاع سايبري نموده و بسياري 

از آنها ساختار و سازمان مورد نياز را براي اين منظور طراحي و پياده سازي نموده اند. 
 فضاي سايبري چالش ها و آسيب هاي به خصوصي دارد که بايد براي مديريت و جلوگيري از 
تبديل شدن اين چالش ها به تهديدهاي امنيتي اقدامي اساسي انجام داد. کشور ما در بخش 
فناوري هاي مربوط به فضاي سايبري، همچنان وابستگي هايي به کشورهاي خارجي دارد و 
امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و ميان افزاري ما در مواردي، خارجي است. بنابراين بايد 

توجه بيشتري به توليد محصوالت و خدمات بومي امن در اين حوزه مبذول شود.
هر جا از امکانات فناوري هاي ارتباطات و اطالعات خارجي استفاده مي کنيم ضمن بهره برداري 
بايد متوجه تهديدات هم باشيم؛ زيرا ممکن است در فرآيند توليد و يا در زنجيره تأمين، 
تهديدات در آن تعبيه و نهفته شده باشد. بنابراين ضرورت دارد تا تهديدات را پايش و 
رصد کنيم و هشدارهاي الزم را به بهره برداران اعالم نماييم. دستگاه هاي مختلف از جمله 

سازمان پدافند غيرعامل در اين زمينه مسئوليت دارند.
 از سوي ديگر، احصاي آسيب پذيري هاي دستگاه هاي مختلف و رفع آنها نيز بسيار مهم 
است. مديران دستگاه هاي اجرايي در سراسر کشور بايد نسبت به فراگيري علوم سايبري و 

شيوه هاي مقابله با تهديدات آن برنامه ريزي کنند. 
خوشبختانه در سال هاي اخير تبيين تفکر بهره برداري هوشمندانه از فضاي سايبري همگام 
با رعايت معيارهاي امنيتي و مراقبت هاي ويژه براي جلوگيري و کاهش تاثيرات تهديدات 

41دشمن در دستور کار قرارگاه پدافند سايبري کشور قرار گرفته است. شور40
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محمد  علي زاده

  علت عدم مسدودسازي کامل تلگرام، سوالي است که 
رئيس کميته فضاي مجازي مجلس شوراي اسالمي 
از وزير ارتباطات و فناروي اطالعات پرسيده اما هنوز 

پاسخي قانع کننده دريافت نکرده است.
حجت االسالم والمسلمين نصراهلل پژمانفر نماينده مردم 
مشهد در مجلس شوراي اسالمي معتقد است وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، در عدم مسدودسازي 
به  آفرين است؛ حال آن که  تلگرام، نقش  کامل 
از  بايد  ملي،  امنيت  عالي  مصوبه شوراي  موجب 
فعاليت اين پيام رسان موبايلي خارجي – که با توجه 
به گستردگي فعاليتش مي توان از آن به عنوان يک 

شبکه اجتماعي نام برد- متوقف مي شد.
نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس به صراحت 
از تخلف وزير ارتباطات در اين باره سخن گفت و 
اظهار داشت:« وزير ارتباطات در عدم مسدودسازي 
تلگرام ،دخالت داشته است. تلگرام بايد به صورت 

کامل فيلتر شود.«
به گمان پژمانفر استفاده از هاتگرام و طلگرام )تلگرام 
طاليي(، راهي براي دور زدن يک دستور قضايي 
است؛ دستوري صادر شده مبني بر مسدودسازي 
پيام رسان تلگرام از تاريخ دهم ارديبهشت ماه سال 

جاري که به واسطه فعاليت دو پيام رسان داخلي ) هاتگرام و تلگرام طاليي(  با محتواي 
اپليکيشن اصلي تلگرام، ابتر مانده است!

همين موضوع بود که پژمانفر را به طرح سوال از وزير واداشت و بررسي آن در دستور 
کار کميسيون امنيت ملي قرار گرفت.

خالصه سوال اين است: »علت دور زدن مسدودسازي تلگرام توسط نرم افزارهاي داخلي 
همچون هاتگرام و طلگرام )تلگرام طاليي( چيست؟«

نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس دهم در تشريح سوال خود اظهار داشت: »سوال 
من اين است که بدانيم در اختيار گذاشتن امکانات تلگرام توسط دو اپليکيشن ديگر در 

در گفت وگیو رئیس کمیته فضای مجایز مجلس با »صیانت پایدار« برریس شد

 سوال بهارستان از آذری جهرمی
درباره دور خوردن فيلترينگ تلگرام

در گفت وگیو جالیل طراح پیام رسان سالم با »صیانت پایدار« عنوان شد

 تاثير منفی فيلترينگ 
نيم بند تلگرام بر کوچ مخاطبان 
به پيام رسان های بومی

مسعود جاللى طراح و مدير پروژه پيام رسان سالم در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه 
»صيانت پايدار« در خصوص آخرين وضعيت شبکه های اجتماعى گفت: در وهله  
اول فيلتر شدن شبکه های اجتماعى خارجى، نقطه  اميدی را برای افزايش تعداد 
کاربران در شبکه های اجتماعى داخلى پديد آورد و با فيلتر شدن تلگرام بخشى از 
فعاالن در شبکه های اجتماعى خارجى به شبکه های اجتماعى داخلى روی آوردند 
و بخشى که به اين شبکه های داخلى اعتماد کافى نداشتن به ساير شبکه های 

اجتماعى خارجى رجوع کردند.
وی با بيان اينکه با فيلتر شدن تلگرام درصد قابل قبولى از کاربران به شبکه های 
اجتماعى داخلى روی آوردند ولى ۲ مشکل در اين مسير به وجود آمد، افزود: 
يکى اينکه تلگرام فيلتر شد اما شبکه های اجتماعى خارجى مثل هاتگرام و تلگرام 
طاليى با همان سرور تلگرام و تنها با يک سرور واسطه به فعاليت ادامه دادند و 
فقط اسمى تلگرام فيلتر شد که اين ماجرا سبب شد تا دوباره افراد به شبکه های 
اجتماعى خارجى بازگردند. دوما موضوع فيلتر کردن فيلتر شکن ها تا 3 هفته 
اول به طور جد مورد توجه قرار داشت، از سوی وزارت ارتباطات پيگيری های 
الزم صورت مى گرفت و نسخه های جديد آن ها بسته مى شد اما با کم کاری دراين 

زمينه، فيلترشکن ها بيش از پيش به کار خود ادامه دادند.
جاللى با بيان اينکه بنابراين با فيلترشدن تلگرام بستر جديدی برای فيلترشکن ها 
محيا شد و تلگرام که تنها مشکل به شمار مى آمد امروزه در ساير شبکه های اجتماعى 
خارجى و دوست يابى نمود پيدا کرده است، تصريح کرد: زيرا کاربران با نصب 

فيلترشکن ها به ساير شبکه های اجتماعى و دوست يابى دسترسى پيدا کردند.
مدير پيام رسان سالم با تاکيد بر اينکه برای پيام رسان های داخلى به عنوان يکى از 
زير ساخت های حياتى کشور هزينه های الزم صورت نگرفته و نبايد انتظار داشت که 
امنيت کل کشور با بهای کم تأمين شود، خاطرنشان کرد: مسئوالن بايد پاسخگو باشند 
که برای ساخت يک موشک چقدر هزينه مى گردد و چه ميزان برای پيام رسان های 

داخلى هزينه کرديم که امنيت ملى يک کشور تحت تاثير آن است.
طراح نرم افزار سالم با تشريح پيامدهايى که نصب تلگرام يا ساير شبکه های 
اجتماعى غيربومى برای کاربران خود به دنبال دارند، افزود: در اين برنامه ها در 
ابتدا يک کپى از شماره تلفن به سرور منتقل مى شود و با نصب تلگرام در کامپيوتر 
کپى از کانتک ها به سرور نيز منتقل مى گردد که بدون نياز به GPS و  با استفاده 
از آنتن مخابراتى موقعيت دقيق کاربر مشخص مى شود. ساعت 8 صبح، افراد 
در محل کار خود قرار دارند پس به سادگى محل کار فرد و شغل وی مشخص 
مى شود. نقاط تردد افراد بيانگر وابستگى و اهميت مکان هايى که در طول روز 
رفت و آمد مى کند را نمايش مى دهد. شب ها مردم به خانه باز مى گردند، بنابراين 
منزل کاربر شناسايى و مسير تردد وی مشخص مى شود. اين اطالعات به راحتى 

در اختيار شبکه ها قرار مى گيرد.
جاللى اظهار کرد: در مرحله دوم، حلقه های عاطفى و کاری کاربران شناسايى 
مى شود. افراد در اين شبکه  های اجتماعى عضو مى شوند تا ارتباطات خود از جمله 
رابطه های احساسى که با پدر و مادر، همسر و فرزند و دوستان دارند را حفظ کنند 
يا در رابطه های کاری خود از قبيل فرهنگى و ... پوياتر ظاهر شوند. اين دسته 

اطالعات کاربران هم در اختيار شبکه ها قرار مى گيرد. 



بابت ادامه فعاليت اپليکيشن هاي داخلي شامل تلگرام 
طاليي)طلگرام( و هاتگرام ندارد و اين موضوع بايد از 

طريق مرکز ملي فضاي مجازي دنبال شود.
نجفي خوشرودي سخنگوي کميسيون امنيت ملي 
مجلس شوراي اسالمي از توضيحات وزير در نشست 
مشترک وي با پژمانفر در کميسيون امنيت ملي 
سخن گفت و به اظهارات وزير درباره پوسته هاي 
غيررسمي تلگرام نيز اشاره کرد و افزود: »طبق ادعاي 
وزير، تصميم گيري درخصوص فعاليت يا ادامه  يا 
ممانعت از آن در حوزه اختيارات مرکز ملي فضاي 
مجازي است و به همين دليل وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات، نقشي در اين عرصه ندارد.«
با توجه به عدم اقناع پژمانفر، تکليف اين سوال در 
روشن خواهد شد. چنانچه  علني مجلس  صحن 
پاسخ هاي وزير، باز هم نماينده مردم مشهد را قانع 
نکند، سوال به رأي نمايندگان خانه ملت گذاشته 
مي شود تا اظهارات آذري جهرمي را ارزيابي و اقناع 

يا عدم اقناع خود را اعالم کنند.
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فضاي مجازي، چه توجيهي دارد؟ و چرا در اجراي مصوبه 
شوراي عالي امنيت ملي کوتاهي مي شود؟«

وي افزود: »ما و وزير ارتباطات، به خوبي آگاهيم که بر 
اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بايد از فعاليت تلگرام 
جلوگيري مي شد؛ حتي دستور قضايي در اين باره صادر شد 

اما هنوز از فعاليت تلگرام جلوگيري نشده  است. چرا؟«
اين عضو اصولگراي مجلس دهم که مي پندارد  نقش و دخالت 
وزير در اين باره محرز و آشکار است، تاکيد کرد: »حرف اين 
است که  وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام 
بايد به طور کامل مسدودسازي شود و با هيچ بهانه و يا 

ابزار ديگري نبايد در دسترس باشد. » 
با  وي افزود: »با اين همه مي بينيم که محتواي تلگرام 
اپليکيشن هاي ديگر داخلي در اختيار مردم قرار مي گيرد. 
اين  داشت،  وجود  آن  براي مسدودسازي جدي  عزمي  اگر 

پيام رسان حتي با فيلتر شکن هم نبايد باز شود.«
اين باورند بروز اعتراضات دي ماه سال گذشته با اطالعاتي که توسط معاندين برخي بر 

نظام توسط اپليکيشن تلگرام در جامعه نشر و گسترش مي يافت، نسبت مستقيم  دارد.
همچنين دسترسي اين پيام رسان به اطالعات کاربران ايراني، موضوعي امنيتي است و 

بر همين اساس، شوراي عالي امنيت ملي به موضوع ورود کرد.
اپليکيشن،  اين  با  که  است  اين  »واقعيت  گفت:  چنين  راستا  همين  در  نيز  پژمانفر 
دسترسي هاي غيرمعقول به اطالعات مردم اتفاق مي افتد؛ اين خالف قانون است. ما مطابق 
دستور قضايي مي خواهيم محتواي شبکه تلگرام به هيچ وجه و با هيچ عنوان ديگري، 
قابل دسترسي نباشد، اما اين کار بر عهده وزارت ارتباطات است و بدون هماهنگي اين 
وزارتخانه، فيلترينگ کامل آن ميسر نيست.حال سوالمان از وزير اين است که چرا نسبت 

به اين موضوع اهمال مي شود؟«
نماينده مردم مشهد تاکيد کرد:«من به صراحت تخلف وزير را گوشزد کردم و معتقدم 
وزارتخانه رغبتي براي انجام اين دستور ندارد؛ يعني شخص وزير در عدم فيلترينگ کامل 

تلگرام دخالت داشته است.«
سوال پژمانفر اما به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع و آذري جهرمي براي 

پاسخگويي در کميسيون حاضر شد.
پاسخ هايي که پژمانفر را قانع نکرد؛ اگر چه وزير تاکيد داشت وزارتخانه نقشي در تصميم گيري 

او افزود: اگر دقيق تر به اين موضوع نگاه کنيم متوجه مى شويم که شبکه ها مجموعه 
بزرگى از اطالعات را در اختيار دارند که مثال در رده های سنى مشخص، افراد بيشتر 
به چه موضوعاتى توجه دارند و نظر و نگرش آنها نسبت به موضوعات پيرامون 
خود چگونه است، همين مسائل ايجاد شناخت شطرنجى از افراد را شکل مى دهد 

و سبب جهت دهى و هدايت افراد در مسير مورد نظر مى گردد.
مدير و طراح نرم افزار سالم در بخش ديگری از اين مصاحبه با اشاره به احتمال 
حمالت سايبری به کشور از سوی دشمنان، گفت: کارگروه هايى برای ارزيابى رفتار 
دشمنان خارجى تشکيل شده چراکه امکان حمله به زيرساخت های حياتى وجود 
دارد اما در حال حاضر مسائل فنى و ارزيابى ها از مسائل انجام گرفته، احتمال 
اختالل در موضوعات بانکى يا فرودگاه ها وجود دارد، هم چنين بعيد است کشورهای 
غربى مردم ما را از دسترسى به اينترنت جهانى و کابری اپراتورها خارج کنند زيرا 
اين مسئله به ضرر خودشان است.جاللى در خصوص موضوع اينترنت ملى نيز 
تصريح کرد: از نظر بين المللى، اينترنت ملى يعنى ديتاها از کشور خارج نشود و 
به بررسى موضوعات زيرساختى در سويچينگ مى پردازد، اگر اينترنت بين المللى 

قطع گردد کار شبکه های داخلى کشور مختل نمى شود.
وی در بخش پايانى از اين مصاحبه به موضوع مهم CII اشاره کرد و گفت: 
مسئله ای که کمتر در رسانه ها به آن توجه کرديم موضوع  CII است، نزديک به 
38 کشور از جمله کشورهای توسعه يافته يا در حال توسعه آن را به مرحله اجرا 
درآورده اند که به تازگى در چين نيز اجرا شده است.CII به معنى امنيت اطالعات 
فضای مجازی است و دسته ای از اطالعات و ديتاها را شامل مى شود. سايت های 
خيلى بزرگ يا شبکه های اجتماعى که توده های مردم را تشکيل مى دهند در نظر 
بگيريد، هر گونه اختالل در اطالعات فضای مجازی مى تواند آشوب و بى نظمى 

در داخل کشور پديد آورد.
جاللى ادامه داد: در کشور چين حتى موتور جست و جو، شبکه های اجتماعى، 
وی چت و سايت های فيلم به عنوان موضوع امنيت ملى به شمار مى آيند و اختالل 

در هر يک از اينها سبب بى نظمى در کشور مى گردد.
مدير پيام رسان سالم تأکيد کرد: اين مسئله را بايد در ايران همانندسازی کنيم. 
مثال در آپارات، وب سايت های داخلى و شبکه های اجتماعى داخلى تمهيدات 
الزم صورت گيرد. تاکنون، زيرساخت های حياتى و مسائل از اين قبيل مشخص 
نشده و تعريفى برای آن در نظر نگرفتيم. بسياری از کشورها اقدامات کافى را 

انجام داده و پياده سازی کرده اند.
او در پايان خاطر نشان کرد: اگر اختاللى برای نرم افزارهای آپارات يا اسنپ که 
ديتاهای مردم را جمع مى کنند، رخ دهد قانونى برای مقابله با آن تعبيه نشده و 
تنها از طريق جريمه و يا فيلتر کردن با آن برخورد مى کنيم. همچنين درخصوص 
زير ساخت های حياتى ديتاهای داخل کشور کاری انجام نشده که با بروز اختالل در 

آنان، کشور دچار آشوب مى گردد و برای آن برنامه ريزی صورت نگرفته است.
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در ساعت 8 و 15 دقيقه به وقت ژاپن، روز 6 آگوست سال 1945 
فاجعه ای در تاريخ بشر رخ داد که تا حيات بر روی اين کره ادامه 
دارد در يادها و تاريخ خواهد ماند. در اين روز در آسمان هيروشيما 
ابری ديده نمی شد و باد ماليم جنوبی در حال وزيدن بود همه چيز 
خوب بود تا اينکه در ساعت 7  و 9 دقيقه هشدار ورود  4 هواپيمای 

جنگی به آسمان هيروشيما داده شد.
 دو فروند از آنها پس از پرواز بر فراز شهر به سمت جنوب رفته و 
در افق دريای شوهو ناپديد شدند و دو فروند ديگر پس از نزديک 
شدن به منطقه مرکزی چوکای به سرعت آسمان شهر را ترک کرده 
و به سمت دريای بينگو رفتند ساعت 7 و نيم مقامات نظامی به مردم 
آرامش داده وضعيت عادی اعالم کردند و مردم از پناهگاه ها خارج 
شدند. همه چيز از چهل و پنج دقيقه بعد آغاز شد. هنگامی که مردم 
ناگهانی خيرکننده سفيد و  در حال رفتن به سرکار بودند يک نور 
صورتی در آسمان ظاهر شد. متعاقب آن حرارت شديد و موجی از 

انفجار که هرچيزی را که در مسيرش بود جارو می کرد ايجاد شد. 
همه ساعت های هيروشيما درست در همين لحظه 8 و 15دقيقه از 
حرکت بازايستادند. هواپيماهای B-29 آمريکا با پرواز در ارتفاع 

باال نخستين بمباران اتمی را در شهر هيروشيما آغاز کردند.
 بيش از 4 مايل مربع از شهر به طور کامل ويران شد. 66 هزار نفر 
کشته و 69 هزار نفر زخمی شدند. در روز 9 آگوست يعنی سه روز 
بعد باز هم هواپيماهای  B-29 دومين بمب اتمی را بر فراز ناحيه 
صنعتی شهر ناگازاکی فرو ريختند. يک و نيم مايل مربع از شهر ويران 
شد. 39 هزار نفر کشته شدند و 25 هزار نفر نيز در اين حمله اتمی 
مجروح شدند. وضعيت هر دو شهر پس از حمله بسيار مشابه هم بود. 
فروريختن سازه ها، انفجار، موج های انفجاری و آتش سوزی ناشی از 
بمب و تشعشات راديواکتيو و آتش ناشی از سوختن تاسيسات و سازه ها، 
در هر دو شهر انفجار شهر را به تلی از خاکستر تبديل کرده بود و بجز 
اسکلت چندين ساختمان که از بتن مسلح ساخته شده بودند چيزی 

یک گزارش یم دهد گازا صیانت پایدار به بهانه هفتاد و سومنی سالگرد فاجعه امتی هريوشیما و نا
نگاه هايی که برای هميشه روی  عقربه های 

ساعت 8 و 15 دقيقه قفل شد

- آمريکايی ها و مشخصا ژنرال فارل در توجيهی ناجوانمردانه عنوان کرد که حمله  هسته ای عليه ژاپن 
هرچه زودتر بکار برده می شد احتمال پايان يافتن جنگ بيشتر بود. اما واقعيت داستان چيز ديگری 
بود. ژاپنی ها دو ماه پيش از فاجعه هيروشيما تسليم خود را اعالم کرده بودند و در آن مقطع در حال 
مذاکره بودند. آمريکايی ها در ژانويه 1945 به سالح اتمی دست يافته بودند و در همان سال نخستين 
بمب اتمی خود را در نيومکزيکو در 16 جوالی آزمايش کرده بودند اما آنها دو بمب ديگر داشتند که 

بسيار مشتاق بودند آنها را در فضای واقعی امتحان کننند!
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باقی نمانده بود. انفجار اتمی تقريبا هويت شهر هيروشيما را به عنوان 
يک شهر به کلی از بين برده بود. يک چهارم جمعيت شهر در موج 
اول انفجار کشته و يک چهارم ديگر زخمی شده بودند. موج انجار 
تا مايل ها آن طرف تر رفته بود و شيشه ساختمان ها در فاصله دوازده 
مايلی از محل انفجار شکسته شده بودند. دولت ژاپن در يک بهت و 
حيت فرو رفت. آنها تالش می کردند عامه مردم و حتی ارتش متوجه 
بمب اتمی نشوند و آن را صرفا نوعی بمب جديد تلقی کنند تا از اين 
طريق ارعاب و وحشت کمتر شود اما عمق فاجعه بسيار بزرگتر از آن 
بود که بشود آن را پنهان کرد. وجود اجساد نيم سوخته ای که طرفی 
از بدن که در سايه بوده نسوخته بود و شواهدی ديگر از جمله خانمی 
که لباس راه راه به تن داشت و فقط در طول نوارهای سياه بدنش 
سوخته بود همگی نشانگر يک حمله بيرحمانه اتمی بود. يک روز بعد 
از حمله دولت ژاپن بالفاصله خواهان پايان دادن به جنگ شد. طبق 
اطالعات و شواهدی که بعدها به دست آمد تخمين زده شد که بمب 

هيروشيما در ارتفاع 600 متری از سطح زمين منفجر شد و وزن آن 
حدود 230 کيلوگرم بوده است که حاوی3.3 کيلوگرم اورانيوم بود.  
انرژی آزاد شده اين مقدار اورانيوم معادل 15 کيلو تن TNT بود 
.گسترش اين بمب اتمی در سطح تمام شهر چيزی شبيه به گسترش 
شهر هيروشيما بر پهنه دلتای اوتا بود بمب ناگازاکی در ارتفاع پايين 
تری منفجر شد و در آن بجای اورانيوم از از همان مقدار پلوتونيوم 
استفاده شده بود که تخريب آن وحشتناکتر اما گسترش آن کمتر از 
بمب هيروشيما بود. بر مبنای تحقيقاتی که توسط محققان ژاپنی انجام 
شده است درجه حرارت هيروشيما در لحظه انفجار به 6000 درجه 
سانی گراد رسيده است. تحت تاثير اين حرارت هولناک قربانيان بسته 
به ميزان فاصله آنها يا سوختند يا خفه شدند و آنهايی که به مرکز 
انفجار نزديکتر بودند کربنيزه شده و بخار شدند به لحاظ مکانيکی 
نيز در فاصله يک کيلومتری از محل انفجار فشار ناشی از انفجار 130 
کيلوگرم بر سانتی متر مربع برآورد شده است. آثار راديواکتيويته بمب 
اتمی هيروشيما تا مدت ها پا برجا بود. سربازانی که برای جمع آوری 
اجساد بعد از چند روز به شهر رفتند اکثرا دچار مشکالتی شدند. بستگان 
قربانيان که از کشورهای ديگر به محل حادثه باز ميگشتند سوزش را در 
بدن خود احساس می کردند. تمام عالئم بالينی و بيولوژيکی افرادی 
که در معرض راديواکتيويته قرار گرفته بودند نشانگر سندرومی بود 
که بعدها هيروشيميت ناميده شد که طی آن بيماران دچار ضعف، 
بيماران  از حادثه برخی  بعد  بودند. چند روز  تهوع  و  بی اشتهايی 
مشکالت ريوی آغاز شد و بعد از دو هفته لکه های پوستی ظاهر شد. 
نشانه های کم خونی، زردی پوست و تنفس سريع از عالئم اين افراد 
در روزهای بعدی بود. عفونت، خونريزی طوالنی، ريزش موها، از 
بين رفتن لثه ها و دندان ها فازهای بعدی سندروم هيروشيميت بود 
که مبتاليان را از پا در می آورد و ناشی از قرار گرفتن در معرض 
اشعه  های گاما مادون قرمز و ماورا بنفش بود.اين فاجعه مرگبار که 
و آن  دليل داشت  تنها يک  و  تنها  است  بی سابقه  بشريت  تاريخ  در 
آزمايش تسليحات اتمی و ميزان اثرگذاری اورانيوم و پلوتونيوم در 
فضای واقعی بود. در واقع جنگی در ميان نبود. ژاپنی ها دو ماه پيش 
از فاجعه هيروشيما تسليم خود را اعالم کرده بودند و در آن مقطع 
در حال مذاکره بودند. در توجيهی ناجوانمردانه اياالت متحده و 
مشخصا ژنرال فارل عنوان کرد که اين بمب هرچه زودتر بکار برده 
می شد احتمال پايان يافتن جنگ بيشتر بود. اما واقعيت داستان چيز 
ديگری بود. آنها در ژانويه 1945 به سالح اتمی دست يافته بودند و 
در همان سال نخستين بمب اتمی خود را در نيومکزيکو در 16 جوالی 
آزمايش کرده بودند اما آنها دو بمب ديگر داشتند که بسيار مشتاق 
بودند آنها را در فضای واقعی امتحان کننند. در يکی از آنها که آن 
را پسر کوچک نامگذاری کرده بودند از اورانيوم 235 استفاده کرده 
بودند و در ديگری که مرد چاق نام داشت از پلوتونيوم 239 استفاده 
شده بود آنها سرانجام پسر کوچک را بر سر مردم هيروشيما و مرد 
چاق را بر سر اهالی ناگازاکی ريختند. بمباران اتمی هيروشيما و 
ناگازاکی و اين نسل کشی بی سابقه توسط آمريکايی ها به عنوان لکه 
ننگی همواره بر تارک تاريخ اين کشور باقی خواهد ماند. هيروشيما و 
ناگازاکی بار ديگر از خاکستر سوخته خود سر برآوردند. آنها هم اکنون 
شهرهای آبادی هستند که زندگی در آنها جريان دارد. آنها از حادثه 
بمباران اتمی يک يادمان و موزه دارند که ياد آن اتفاق ناگوار را 
هيچگاه را از ياد نبرند. دولت ژاپن نيز هم اکنون رابطه نزديکی با 
آمريکايی ها دارند. حتی پايگاه های نظامی پرشمار آمريکا در خاک 
ژاپن  از جمله در اوکيتاوا وجود دارد که بيش از 50 هزار نظامی در 
آنها مسقر هستند اما صورت مسئله هيچگاه پاک نخواهد شد. نخستين 
بمباران اتمی تاريخ بشر توسط دولتی اتفاق افتاده که امروز تالش 
دارد نقش پليس وظيفه شناس جامعه جهانی را بازی کند و مدام با 
کمک سازمان های تبليغاتی و مجامع بين المللی خود طرفدار جهان 
عاری از سالح اتمی معرفی می کند و کشورهای مختلف را با اين هدف 
ساختگی تحت فشار تحريم و گاه حمله نظامی قرار می دهد اما تجربه 
نشان داده است که اگر قرار باشد بار ديگر کشوری به استفاده از اين 
تسليحات هولناک متوسل شود به احتمال بسيار باال آن کشور اياالت 

متحده آمريکا خواهد بود.
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در آخرين حمله شيميايی عراق به مناطق غيرنظامی ايران در جنگ 
تحميلی،51 تن شهيد و 2800 تن مصدوم شدند که بيشتر قربانيان را 
کودکان، زنان و سالخوردگان تشکيل می دادند. حمالت شيميايی 
عراق به روستای »شيخ عثمان« از توابع آذربايجان غربی در روز 

)12 مرداد( نيز 38 شهيد و 150 مصدوم برجای گذاشت.
مقدس  دفاع  دوران  در  که  بهرامی  نيکخواه  محمدباقر  سردار 
به مدت چند سال مسئول تبليغات جبهه و جنگ »قرارگاه کربال« 
نوين قرارگاه خاتم  نيز فرمانده جنگ های  بعد  به  از سال 64  و 
به آخرين حمله شيميايی عراق  اشاره  با  است  بوده  االنبيا)ص( 
به مناطق غيرنظامی ايران توضيح داد: از ساعت 3:45 بامداد 
11 مرداد 1367 هواپيماها و بالگردهای ارتش عراق با بمب های 
حامل عوامل شيميايی اعصاب،خردل و سيانور روستای بزرگ »شيخ 
عثمان« از توابع شهر اشنويه )آذربايجان غربی( را هدف حمالت 
وحشيانه خود قرار دادند که به دليل غافلگيری مردم در شب و 
متحمل ضايعات  بعد، روستاييان  روز  در  ادامه حمالت  همچنين 

فراوانی شدند.
وی اعالم کرد: در اين فاجعه و جنايت جنگی 51 تن شهيد و 2800 
تن مصدوم شدند که بيشتر قربانيان کودکان، زنان و سالخوردگان 

بودند. حمالت شيميايی عراق به اين روستا در روز بعد )12 مرداد( 
نيز 38 شهيد و 150 مصدوم برجای گذاشت. ارتش عراق در اين 
روز جنوب غربی اروميه را هم آماج حمالت شيميايی قرار داد که 

بر اثر آن ده ها نفر قربانی شدند.
اين فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: حمله شيميايی عراق به 
روستای »شيخ عثمان« آخرين حمله به مناطق غيرنظامی و شهروندان 
ايران بود، اما حمالت مداوم به غيرنظاميان »ُکرد« مظلوم عراق 
همچنان ادامه داشت. عراق در روز 15 مرداد 1367 قطع نامه 598 
را پذيرفت. با اين حال، در سوم شهريور 1367 ارتش اين کشور 
شهر »زاخو« و روستاهای اطراف آن واقع در کردستان عراق را با 
ده ها فروند هواپيما، هدف بمب های و راکت های شيميايی حامل 
عوامل سيانور و اعصاب قرار داد که بر اثر آن 41 تن شهيد و 500 
تن مصدوم شدند. همچنين در اين روز، آخرين بمب شيميايی ارتش 
عراق در اطراف هويزه و آخرين گلوله  آن نيز بين منطقه جفير و 

پادگان حميد بر زمين نشست.
سردار نيک خواه بهرامی يادآور شد: به ظاهر اين آخرين باری بود 
که عراق از سالح های ممنوعه کشتار جمعی استفاده می کرد اما آثار 
جنايات شيميايی حکومت بعث عراق به رغم پايان حمالت، ساليان 
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روایت آخرین جنایت شیمیایی صدام علیه ایران

 11 مرداد 1367 
در اشنويه چه گذشت؟!

درازی است که دامن گير قربانيان و فرزندان آن ها )به دليل آثار 
مخرب مواد شيميايی بر ژنتيک( و محيط زيست شده است، چنان 
که هر روز شاهد زندگی دشوار و بعضا شهادت مصدومان و تخريب 
محيط زيست هستيم يا خبرهايی آن به گوش مان می رسد. در پی 
اين جنايت،وزير امور خارجه وقت کشورمان هم نامه ای خطاب به 

دبيرکل سازمان ملل نوشت.
نامه مورخ 3 اوت 1988 علی اکبر واليتی وزير امور خارجه جمهوری 
اسالمی ايران خطاب به دبيرکل سازمان ملل بدين شرح است: » 
احتراما، توجه فوری جناب عالی را به جزئيات جديدترين مورد 
از اقدام غيرمسئوالنه و ضدانسانی عراق در بمباران شيميايی 8 
نقطه در بخش شيخ عثمان اشنويه در استان آذربايجان غربی جلب 
می نمايم. اين بمباران که در ساعت 2:45 به وقت محلی مورخ 2 
آگوست 1988 اتفاق افتاد، وقتی بود که ساکنين بی گناه اشنويه در 
خواب بودند. تعداد 8 بمب شيميايی که حامل گاز خردل بود پرتاب 
شد و مجموعًا 1031 نفر غيرنظامی که اکثر آنها زن و کودک بودند، 

مجروح شدند. تعداد شهدا هنوز مشخص نشده است.
قطعنامه 612  با  مغاير  تنها  نه  شيميايی  بمباران  اين جديدترين 
شورای امنيت است بلکه نمونه ديگری از بی توجهی آشکار عراق به 

درخواست های جناب عالی و رئيس شورای امنيت در خويشتن داری 
انجام می گيرد که  ايران - عراق است و زمانی  طرفين مناقشه 
تالش ها برای دست يابی به حل و فصل صلح جويانه می باشد. در 
تمايل  عدم  عراق  رژيم  شيميايی،  سالح های  کاربرد  جديدترين 
خود را جهت متوقف ساختن استفاده از اين تسليحات مرگبار با هر 

هزينه ای به وضوح نشان داده است.
با توجه به اين موارد و مفاد گزارش اخير تيم کارشناسان جناب عالی 
در مورد استفاده عراق از تسليحات شيميايی )/S20060( مورخ 
20 جوالی 1988 درخواست می نمايم جناب عالی فورا تيم ديگری 
اعزام  را در مورد جديدترين حمله عراق  تحقيق  از کارشناسان 
نماييد تا مدارکی که هنوز موجود است مورد مشاهده و تجزيه و 

تحليل قرار دهد.
شنيع  اقدام  اين  متبوعم مصرا خواستار محکوميت صريح  دولت 
تجاوزکارانه عراق از سوی شورای امنيت سازمان ملل است. اقدامات 
فوری و جدی سازمان ملل به طور کلی و شورای امنيت به طور اخص 
جهت جلوگيری از اقدامات بيشتر رژيم عراق در آينده الزم است. 
اين ددمنشی ها به منظور تحت الشعاع قرار دادن کليه تالش ها جهت 

نيل به صلح و ثبات در منطقه خليج فارس صورت می گيرد.«

- در آخرين حمله شيميايی عراق 
به مناطق غيرنظامی ايران در جنگ 
تحميلی،51 تن شهيد و 2۸00 تن 
مصدوم شدند که بيشتر قربانيان 
را کودکان، زنان و سالخوردگان 
تشکيل می دادند. حمالت شيميايی 
عراق به روستای »شيخ عثمان« از 
توابع آذربايجان غربی در روز )12 
مرداد( نيز 3۸ شهيد و 150 مصدوم 
برجای گذاشت
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احمدرضا آل طاهر  
جنگ و تروريسم دو مقوله منحصر به فرد با 
منشا صرفا انسانى هستند که از ديرباز امنيت، 
آرامش و سالمت جوامع و سرمايه های آن را 
دو  اين  موازات  به  داده اند.  قرار  تهديد  مورد 
و  فناوری  پيشرفت  تهديدکننده ديگر  عامل؛ 
صنعت است. هرچه از تاريخ ظهور فناوری و 
صنعت مى گذرد اثرات سوء برخى تهديدات اين 
حوزه بر سالمت انسان ها و جانداران در بستر 
زيست کره خاکى هويدا مى شود. به اعتقاد بسياری 
از صاحب نظران پيامدهای ناشى از پيشرفت های 
انسان در طبيعت  فناوری و دخالت  ناموزون 
سال هاست که تسريع گر وقوع تهديدات گوناگون 
حتى باليای طبيعى شده است. در حال حاضر 
منشاء بسياری از آتش سوزی های وسيع، آلودگى  
آب های جاری و منابع زير زمينى، محيط زيست 
و منابع  طبيعى، آلودگى و گرمای طاقت فرسا ی 
هوا، وقوع  بيماری های فراگير و... خواه عامدانه 
و آگاهانه و خواه غيرآگاهانه انسان ها هستند.
به عبارت ديگر، امروزه تفکيک منشاء و دليل 
بروز بسياری از حوادث و باليا به دليل هم افزايى 

عوامل انسانى و طبيعى ناممکن است.
با اين حال بايد دانست منشاء بسياری از تهديدات 
طبيعى و به ويژه انسان ساخت ظرفيت  يا انرژی 
نهفته در مواد و عناصر تحت عنوان انرژی شيميايى 
که  است  آن  است  عبارت  اين  مفهوم  است. 
برخى مواد شيميايى که ما از آن مواد شيميايى 
پرخطر ياد مى کنيم دارای ظرفيتى هستند که 
هم بر اثر باليای طبيعى و هم در بستر حوادث 
غيرطبيعى و انسان ساخت توان آسيب و ايجاد 
را  و سرمايه های جوامع  انسان ها  به  خسارت 
دارند. برنامه ريزی و اقدام نسبت به کاهش بستر 
وقوع تهديدات شيميايى، کاهش آسيب پذيری 

و افزايش مصونيت سرمايه های ملى و ايجاد آمادگى واکنش مناسب در برابر تهديدات شيميايى 
از موضوعات مهمى است که بايد مد نظر مسئوالن در سطوع مختلف باشد. اقدامى که به همت 
سازمان پدافند غيرعامل کشور تحت عنوان حوزه پدافند شيميايى از سال ۱39۲ با راه اندازی 
قرارگاه پدافند شيميايى کشور در سطح ملى آغاز و هم اکنون با هدف توسعه در سطح جامعه 

استانى با راه اندازی قرارگاه  پدافند شيميايى استان دنبال مى گردد. 
ضمن آنکه بايد در نظر داشت مروری بر حوزه های اصلى تهديدات شيميايى نشان مى دهد که 
فارغ از تهديد تسليحاتى شيميايى و کموتروريسم هر جامعه  به فراخور توسعه و پيشرفت هايى 
که در استفاده از مواد شيمايى در حوزه صنعت و فناوری دارد ممکن است به دليل عدم رعايت 
يکسری از الزامات و مالحظات ايمنى، امنيتى و دفاعى در معرض وقوع تهديدات و پيامدهای 
ناشى از تهديدات شيميايى مربوط به آن صنعت قرار گيرد. ايران در سطح منطقه و حتى جهان 
از ذخاير عظيم گازی و نفتى قابل توجهى برخوردار است. به تناسب آن، در حوزه پااليشگاه و 
پتروشيمى و ساير صنايع شيميايى و البته در استفاده و بهره گيری از مواد شيميايى پيشتاز است. 
بر اين اساس توجه به تهديدات شيميايى اين حوزه بسيار مهم و ضروری است. به اعتقاد ما اين 
توسعه و گستردگى صنعت، مسلزم رعايت الزامات و قوانينى است که تهديدات بالقوه و بالفعل 

ناشى از مواد شيميايى را در بخش های مختلف کاهش دهد.
در ايران در مجاورت بسياری از شهرها، مراکز و مناطق جمعيتى، شهرک های صنعتى دارای 
واحدهای شيميايى فعال با ذخاير بااليى از مواد شيميايى اوليه يا محصول استقرار دارند. عالوه 
بر اين انتقال حجم عظيمى از مواد شيميايى از طريق خطوط لوله، جاده و راه آهن از مجاورت 
مراکز جمعيتى صورت همچنين پسماندها و آالينده های سمى کارخانه های شيميايى و انتشار 
آن به منابع طبيعى تهديد جدی ديگری با منشاء مواد شيميايى را در سطح منابع و سرمايه های 

ملى رقم مى زند.
ضمن آنکه امکان واردات يا قاچاق کاالی آلوده، غيراستاندارد و مضر با مصارف مخلتف وجود دارد 

که مى تواند آسيب های فراوانى را در حوزه های انسانى و کشاورزی پديد آورد.
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 پدافند غيرعامل
 و توسعه صنايع شيميايی

یادداشت تخصیص
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