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 هم وطن هوش؛ 
ستم چنگ تهاجم دارد!

هموطن هوش ، ستم راه به تنگ آمده است       از سر جنگ، دگرباره به جنگ آمده است
هم وطن هوش؛ ستم چنگ تهاجم دارد      در نیامش به نهان سنگ تزاحم دارد
قصد او ضربه زدن از همه جا و همه سو      نیتش صدمه به بازو و سر و فکرت و رو
نو کند مکر خود از صنعت و دانش به زمان       نو کند راه کج سلطه به اشکال نهان
گه به ترفند نظامی و به فرهنگ و فساد      گه به تحریم و نفوذ از سر پیکان عناد
»سایه« و سلطه به اذهان و فضایی مسموم        خبر کذب و شیوع هیجانی مذموم
دشمنت روز بسی وعده به شب گشته شکست        دشمن امروز بسی »عهد قوی بسته«، گسست
این هویداست دگر فصل تغافل ، ننگ است       نکته اینجاست دگر نام تعامل ، جنگ است
آگه آگه که نفوذش زر ما را نخرد     عشوه و ساغر و مویش دل ما را نبرد
پیچ در پیچ کالف شرر دشمن بین      چین در چین تقابل به صف دژخم چین
هموطن هوش که بیگانه غم ما نخورد     هموطن هوش که بیراهه ره ما نبرد
چاره ی کار ز رهبر بشنفتن راه است     در عمل بستن و باور که جز آن بیراه است
رهبرت گفت، پدافند ز هر جنبه و با درک عمیق      از  سر  علم ، مجدانه  به  تحقیق  و  دقیق
پس تو مسئول بهوش از شکن زلف گران     سستی و بی خبری گاه نشاید جبران
                                                                                                          سپهری زاده

بی توجه به پدافند غیرعامل باشیم قطعا ضربه خواهیم خورد!
امامخامنهای)مدظلهالعالی(:

اگربناستاینبیتوجهیبهپدافندغیرعاملادامهپیداکندقطعاضربهخواهیمخورد.اینیکطرفقضیه
است،طرفدیگرقضیهشما)مسئولینپدافندغیرعامل(هستید؛شمابایدکارراباجدیتواقتضائاتشدنبال
کنید.یکیازایناقتضائاتایناستکهکارراکامالعلمی،دقیقوهمهجانبهببینیدوصالحیتهایالزم
رابرایآنکسبکنید.دوستانمسئولینپدافندغیرعاملرامعرفیکردند؛اگرفرضکنیمکهشمانتوانید
پدافندغیرعاملراانجامبدهیدودشمنبتواندآنجاباشیوههایجدیدمثلفضایمجازیوامثالاینهانفوذ

کندشماببینیدچهاتفاقیمیافتدوهمهبخشهایدیگرهمهمینجور.
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دکتر محسن محبی
معاون توسعه  فرهنگی و اطالع رسانی سازمان پدافند غيرعامل کشور

پدافند غيرعامل حس��ب ماموریت ها و رسالت های قانونی مسئول رصد، پایش و مهار 
تهدی��دات نوینی اس��ت که زیرس��اخت ها و دارایی های حياتی کش��ور را به مخاطره 
می اندازد. تصبره 1 از بند ب ماده 10 اساسنامه سازمان پدافند غيرعامل »سازماندهی، 
طرح ریزی، هدایت و راهبری عمليات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دش��من« را 

از وظایف عملياتی این س��ازمان برش��مرده اس��ت.
اخيرا نيز در دیدار مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل کشور با مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
معظم له تاکيد ویژه ای بر مواجهه با تهدیدات نوشونده داشتند. ایشان در این خصوص 
می فرمایند: »در مقابل ش��يوه های پيچيده تهاجم دشمنان، پدافند غيرعامل نيز باید 
کاماًل هوش��يار و جدی باش��د و به صورت علمی، دقيق، به روز و همه جانبه عمل و با 

هرگون��ه نف��وذ مقابل��ه کن��د.«
براین اساس و با ارزیابی و پایش مهمترین تهدیداتی که امروز متوجه زیرساخت ها و 
دارایی های حياتی کشور است باید گفت »جنگ  ترکيبی رسانه محور« یکی از مهمترین 
مخاطراتی است که کيان کشور را تهدید می کند. اما باید دانست که ميدان و محيط 

حيات این مخاطره مردم، ذهن مردم و به عبارت دقيق تر »افکار عمومی« اس��ت.
اف��کار عموم��ی در اصطالح به نظر، روش و ارزیابی مش��ترک گروه��ی اجتماعی در 
رابطه با یک موضوع مورد توجه و عالقه همگان گفته می شود که در لحظه مشخص 
بين تعدادی از افراد یک قش��ر یا طبقه یا سراس��ر اجتماع به طور نسبی عموميت پيدا 

کرده اس��ت.
ب��ه تعبي��ری افکار عمومی در مقاب��ل افکار خصوصی قرار دارد. اف��کار عمومی نوعی 
پنداش��ت و تصور جمعی اس��ت که افراد جامعه از آن پيروی می کنند و حتی گاهی 

نظرات ش��خصی خود را به دليل غلبه افکار عمومی کتمان می س��ازد. 

افکار عمومی رابطه مستقيم و مشخصی 
با قدرت و مصداق کامل آن یعنی دولت  
 دارد. مقبوليت و مشروعيت دولت ها منوط 
به پذیرش افکار عمومی اس��ت و هرگاه 
افکار عمومی این مشروعيت و مقبوليت را 
نپذیرد دولت ها در اجرای حاکميت خود 
در تمامی شئون دچار مشکل می شوند. از 
همين روست که جنگ های نوین نيز به 
سمت افکار عمومی رفته است چراکه رقبا 
و دشمنان می توانند با دخالت و دستکاری 
اف��کار عمومی موجب��ات تضعيف قدرت 
دولت حاکم در یک قلمروی س��رزمينی 
ش��وند. موضوعی که امروزه تحت عنوان 

دیپلماسی عمومی  از آن یاد می ش��ود.
به طور کلی چند مولفه مهم در تشکيل 
اف��کار عموم��ی نقش کلي��دی و حياتی 
دارن��د که می توان در نم��ودار ذیل آنها 

را خالص��ه ک��رد.

 صیانت از افکار عمومی
به مثابه یک »دارایی راهبردی«
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شاید در گذشته دولت ها با توجه به انحصار در 
تبليغات و رسانه قابليت کنترل افکار عمومی 
را داش��تند اما به امروز ما س��ه سطح کلی در 

تکوین و کنترل افکار عمومی داریم:
سطح دولتی
سطح مردمی

سطح رقبا/دشمنان
به نوعی افکار عمومی منبعث از این سه سطح 
است که کليدی ترین آن نيز بخش مردمی است. 
هدف و مخاطب توان رسانه ای/تبليغاتی دولت ها 

و رقبا نيز ذهنيت و رفتار مردم است. 

- با ارزیابی و پایش مهمترین 
تهدیداتی که امروز متوجه 
زیرساخت ها و دارایی های 

حیاتی کشور است باید گفت 
»جنگ  ترکیبی رسانه محور« 

یکی از مهمترین مخاطراتی 
است که کیان کشور را تهدید 

می کند اما باید دانست که 
میدان و محیط حیات این 
مخاطره مردم، ذهن مردم 

و به عبارت دقیق تر »افکار 
عمومی« است

-  ما باید بتوانیم در یک 
قرارگاه رسانه ای تهدیدات 

ناظر به افکار عمومی را 
روزبه روز شناسایی کرده و 

نسخه های مقابله ای ارائه کنیم

در کش��ور ما نيز این س��طح بندی به طور واضح قابل تبيين و ترس��يم اس��ت. از یک سو 
ما ش��اهد تالش حاکميت برای تبيين ارزش های ملی و دینی هس��تيم، از سوی 
دیگر دشمنان در قالب جنگ نرم و عمليات های روانی با استفاده از شبکه های 
ماهواره ای درصدد القای دیدگاه های خود به مردم هس��تند و از س��وی دیگر 
مردم به ویژه در شبکه های نوین اجتماعی در حال ساخت یک دیدگاه کلی از 

نظرات خودشان می باشند.
آنچ��ه که به عنوان دس��تورالعمل های پدافند غيرعامل می توان درخصوص این 
ميدان تهدید گفت در ابتدا رسيدن به یک اجماع درباره دارایی  بودن »افکار عمومی« 
است. اگر در کشور اهميت واقعی افکار عمومی مورد توجه قرار نگيرد آنگاه تهدیدات 
ناظر به آن نيز بی اهميت جلوه می کند. ما بر این باوریم که افکار عمومی یکی از 

دارایی های بسيار راهبردی کشور است و باید از آن صيانت کرد.
در وهله دوم باید به شناخت فرایند جنگ رسانه ای دشمن اقدام کرد. مروری بر 
برنامه های شبکه های ماهواره ای و بازتاب محتوای آنها در شبکه های اجتماعی 
نش��ان می دهد آنها به گونه ای حرفه ای از اصول و قواعد جنگ های روانی بهره  
می گيرند که هدفی جز س��ياه  نمایی و القای یأس و نااميدی در کش��ور ندارد. ما 
باید بتوانيم در یک قرارگاه رس��انه ای تهدیدات این حوزه را روزبه روز شناس��ایی کرده و 

نسخه های مقابله ای ارائه کنيم.
در وهله بعدی نيز باید یک بازنگری جدی در نحوه ارتباط ميان مردم و رسانه های حاکميتی برقرار 
شود. برخالف عده ای که معتقدند مردم اطمينانی به این رسانه ها ندارند آمارهای ميدانی گویای 
این نکته است که عموم مردم در سراسر کشور همچنان رسانه های نظام را به عنوان اصلی ترین 
مرجع اطالع رسانی قلمداد می کنند. با این حال ما باید سالیق متفاوت را در نظر بگيریم و بتوانيم 
به نيازهای رسانه ای مخاطبان جدید به ویژه جوانان و نوجوانان پاسخ دهيم. متاسفانه گاهی در 
کشور اقدامات فرهنگی و هنری به عنوان یک هزینه اضافه مطرح می شود در حالی هر یک ریال 

سرمایه گذاری در این عرصه بازدهی کالنی برای کشور در آینده دارد که قابل وصف نيست.
از سوی دیگر در بخش مردمی نيز باید فضای مناسب برای اعالم نظرات مردم و همچنين کاربست 
آنها وجود داشته باشد. شبکه های اجتماعی نسل نوینی از رسانه های تعاملی هستند. این انتظار 
وجود دارد که در ش��بکه های اجتماعی بومی امکان این تعامل بين مردم و حاکميت ارتقا یابد. 
برای مثال چه خوب بود اگر هرکدام از مسئوالن یک صفحه ویژه در این پيام رسان ها داشتند و 
عموم مردم می توانستند نظرات خود را در این صفحه ها بارگذاری کنند و در نهایت خود مسئوالن 

با پایش و ارزیابی این نظرات در خصوص اقدامات آتی برنامه ریزی می کردند.
آنچه که در پایان باید اشاره کرد آن است که انقالب اسالمی ایران در 40 سالگی خود با برخی 
تهدیدات نوین روبه رو است. ما از تهدید نظامی، امنيتی و سياسی عبور کرده ایم و دشمن حتی 
خواب اینگونه جس��ارت ها را نيز نمی بيند اما در حوزه های نرم دچار یک جنگ واقعی هس��تيم. 
ما بر این باوریم که با شناخت دقيق و جامع از این حوزه می توانيم تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کنيم و عرصه جنگ رسانه ای را نيز به توانی برای بهبود رابطه بين مردم و حاکميت بدل سازیم. 
در این ميان باید در گام نخست تهدیدها را شناسایی کنيم و سپس برای مهار آنها دستورالعمل 

ميدانی داشته باشم.
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سردار دکتر غالمرضا جاللی رئيس 
در  کشور  غيرعامل  پدافند  سازمان 
همایش روابط عمومی و پایداری ملی اظهار 
داشت: به دليل ضعف تکنولوژی، رسانه ها 
افکار عمومی را در گذشته کنترل و مدیریت 
حداقلی می کردند ولی امروز شاهد هستيم که 
کوچک ترین مسائل خبری با سرعت بسياری 

در جهان منتشر می شود.
وی افزود: رشد تکنولوژی در سال های اخير 
موجب شده که ابزارهای انتقال اطالعات و 
رسانه ها رشد بسياری داشته و به راحتی از 
مرزهای جغرافيایی عبور کرده و کنترل دولت ها 
و حکومت های محلی بر افکار عمومی بسيار 
کم شده و می توان این پدیده را یک انقالب 

نوین در حوزه رسانه دانست.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به 
جنگ ۳۳ روزه ميان لبنان و رژیم صهيونيستی 
اظهار داشت: در جنگ ۳۳ روزه تاثير رسانه 
و افکار عمومی را به خوبی مشاهده کردیم 
به حدی که خانم رایس گفت بسيج افکار 
عمومی که توسط رسانه های محور مقاومت 
از بمب هسته ای  ایجاد شد شاید  ما  عليه 

قوی تر و موثرتر بود.
 رسانه يک ابزار بسيار جدی و مستحکم در 

حوزه دفاعی
افکار  ادامه داد: تحریک و به کارگيری  وی 
به  اگر  توليد جنگ کند،  عمومی می تواند 
اصول دکترین نظامی ارتش آمریکا در آغاز 
جنگ نگاه کنيم می بينيم که الزام و اجماع 
افکار عمومی یکی از اصول مهم آنها در آغاز 
جنگ است. آنها برای آغاز جنگ سه الزام 
در باره افکار عمومی دارند، اول اینکه افکار 
عمومی داخلی خود را برای آغاز جنگ آماده 
کنند و حمایت آنها را جلب کنند، دوم اینکه 
افکار عمومی کشور هدف را به شکلی آماده 
کنند که آنها را مهاجم ندانند و فکر کنند 
که آمریکا برای نجات آنها آمده است و سوم 
اینکه افکار عمومی جریانی را با این موضوع 

هماهنگ نماید.
سردار جاللی جلب نظر افکار عمومی جهان 
را یکی دیگر از الزامات آمریکا برای تهاجم 
به کشور های مختلف دانست و گفت: در این 
شرایط به خوبی می بينيم افکار عمومی از یک 
ابزار اجتماعی و فرهنگی تبدیل به یک ابزار 
الزام جنگی شده است، که هر کشوری  و 
می خواهد جنگ را آغاز کند در ابتدا باید با 
استفاده از رسانه، افکار عمومی را برای آغاز 

جنگ با خود همراه کنند.
این  کنار  در  عمومی  افکار  داد:  ادامه  وی 
که می تواند آغازکننده جنگ باشد می تواند 
دليل  همين  به  باشد.  نيز  آن  پایان دهنده 
نمی توانيم صرفا به رسانه به عنوان یک ابزار 
برای سرگرمی و یا مسائل فرهنگی اجتماعی 

توجه کنيم بلکه در حوزه دفاعی می تواند به عنوان یک ابزار بسيار جدی و مستحکم به 
کار گرفته شود. دشمنان با رسانه به کشورها حمله و تهاجم می کنند و می توان با رسانه از 

کشور دفاع نمود و باید به راهکارها و راهبردهای آن پرداخته شود.
رسانه مهمترين عنصر و ابزار کنترل افکار عمومی در جهان 

دکتر جاللی رسانه هایی مانند فاکس نيوز را یکی از ابزارهای آمریکا در جنگ دانست و گفت: 
با نگاه به دالیل و شرایط آغاز جنگ افغانستان به خوبی می بينيم که رسانه ها به عنوان 
ابزاری در اختيار سياست آمریکا برای تهاجم به افغانستان به کار گرفته شد، این مسئله در 

آغاز جنگ عراق هم به خوبی دیده شد.
وی ادامه داد: ميزان قدرت و نفوذ رسانه در کشورهای مختلف متفاوت است اما همچنان 

از مهمترین عناصر و ابزار کنترل افکار عمومی در جهان است.
سردار جاللی جمهوری اسالمی ایران را بهترین نمونه حکومت مردم ساالر در جهان دانست 
و گفت: به اعتراف خود غربی ها مانند افرادی چون رابرت گيتس وزیر دفاع سابق آمریکا 

انتخابات در ایران واقعی ترین انتخابات جهان است.

سردار جالیل در همایش روابط عمویم و پایدایر میل:

افکارعمومی یک دارایی 
استراتژیک است

شبکه های اجتمایع غریبویم امنیت میل را به مخاطره یم اندازند
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تاثير افکار عمومی بر مولفه های امنيت ملی 
وی افزود: آمریکایی ها می گویند جمهوری اسالمی مردم محور است پس افکار عمومی و  
ذهن و فکر مردم می تواند بر حکومت تاثير بگذارد به همين دليل باید بر افکار مردم تاثير 
گذاشت و مدل های جدیدی از اثر گذاری بر حکومت را ایجاد کنند. این موضوع اهميت 

افکار عمومی در ایران را نشان می دهد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور حفاظت از زیرساخت های اساسی کشور را یکی از 
اصول پدافند غيرعامل دانست و گفت: دارایی ها به چهار دسته تقسيم می شوند؛ فيزیکی مانند 
ساختمان، فرودگاه؛ دارایی های انسانی مانند جمعيت، نخبگان، رهبران و مسئولين؛ دارایی های 
سایبری مانند پول که امروز از پول معمول به سمت پول سایبری رفته است و دارایی های 

معنوی یا فيزیکی مانند اقتدار سياسی و پرستيژ که بخشی از قدرت دولت هاست.
وی افکار عمومی را به عنوان یکی از دارایی ملی و از جنس معنوی کشورها که می تواند 
استقالل و حاکميت کشور را حفظ کند دانست و گفت: اگر نگاه مردم از یک حکومت و 

حاکميت برگردد می تواند آن را تغيير دهد.

- در جنگ ۳۳ روزه تاثیر 
رسانه و افکار عمومی را به 
خوبی مشاهده کردیم به حدی 
که خانم رایس گفت بسیج افکار 
عمومی که توسط رسانه های 
محور مقاومت علیه ما ایجاد شد 
شاید از بمب هسته ای قوی تر و 
موثرتر بود
- افکار عمومی از یک ابزار 
اجتماعی و فرهنگی تبدیل به 
 یک ابزار و الزام جنگی
شده است
 - مولفه های امنیت ملی ما

می تواند از افکار عمومی تاثیر 
 بپذیرد به همین دلیل
 افکار عمومی برای ما بسیار
مهم است
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سردار جاللی گفت: مولفه های امنيت ملی 
ما می تواند از افکار عمومی تاثير بپذیرد به 
بسيار  ما  برای  عمومی  افکار  دليل  همين 

مهم است.
افکار عمومی به مثابه يک دارايی حياتی 

کشور 
وی افکار عمومی را برای کشور ما حياتی و 
در مقياس امنيت ملی دانست و تصریح کرد: 
همه کشورها از افکار عمومی خود حفاظت و 
حراست می کنند و آن را به مثابه یک دارایی 

حياتی کشور می دانند.
دکتر جاللی گفت: آمریکایی ها با ساخت فيلم 
۳00 می خواستند افکار عمومی کشور خود 
و جهان را درباره ایران منفی کنند تا بتوانند 
اجماعی را عليه ایران ایجاد کنند. اینها نشان 
می دهد افکار عمومی می تواند به عنوان یک 
سالح عليه کشورها بکار گرفته و سایبر و 
شبکه های اجتماعی می توانند به عنوان ابزاری 

برای تاثر بر افکار عمومی استفاده شوند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: 
در کشور ما که همه افراد گوشی هوشمند 
همراه دارند و از شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند و در واقع گوشی های هوشمند و 
شبکه های اجتماعی خود یک رسانه مدرن 
است که باید با دقت فرصت ها  و تهدیدات 

آن دیده شود.
وی ادامه داد: به دليل تاثيرات اینترنت و شبکه های 
اجتماعی بر مردم مختلف بسياری از کشورها 
من جمله اتحادیه اروپایی نيز می خواهد قلمرو 

سایبری اروپایی برای خود تعریف کند. 
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رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، گفت: امروز 
دشمن از روش های جدیدی تحت عنوان »جنگ 
شناختی« و »توسعه عمليات روانی« به دنبال 
پيشبرد اهداف شوم و پليد خود بوده و بکارگيری 
این شيوه در اشغال عراق توسط آمریکایی ها به 

وضوح مشاهده شد.
سرلشکر محمدحسين باقری رئيس ستاد کل 
نيروهای مسلح در گردهمایی مسئولين و مدیران 
عالی فرهنگی - اجتماعی نيرو های مسلح، اظهار 
داشت: در قرون اخير استکبار جهانی با تالش 
بسيار گسترده، مدیریت شده و هدفمند و با 
بهره گيری از تمام توانایی و ظرفيت ها مسيری را 
برای غلبه بر جهان در پيش گرفته بود که طی 

آن به اهداف و منافع خود دست یابد.
وی با بيان اینکه ابرقدرت های غرب و شرق اگر 

چه به ظاهر با یکدیگر در تقابل بودند، اما در 
تقسيم منابع و منافع جهان همکاری داشتند، 
گفت: با پيروزی انقالب اسالمی و شکل گيری 
ناب محمدی)ص( که  از اسالم  نظامی متأثر 
زیاده خواهی ابرقدرت ها را برنمی تابيد، نظام سلطه 
از انقالب اسالمی دچار هراس و وحشت شد و 
با ایجاد جنگ تحميلی و تطميع صدام سعی 
در نابودی این نظام الهام بخش و استکبارستيز 

داشت.
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح افزود: به رغم 
انقالب  تالش دشمنان برای زمين گير کردن 
اسالمی، خواست و اراده الهی بر این بود که 
ملت ایران سربلند و پيروز از جنگ خارج شده 

و با عزت و اقتدار به مسير خود ادامه دهد.
فراز و نشيب های  یادآوری  باقری با  سرلشکر 
سال های پس از دفاع مقدس و تأکيد بر اینکه 
برنامه ریزی  و  توطئه  ما  عليه  دشمن همواره 
داشته و بيکار ننشسته است، اظهار داشت: در 
این سال ها در مقاطعی با تهدیدات نظامی جدی 
مواجه بودیم، اما بازدارندگی دفاعی کارآمد ایران 
اسالمی و هراس دشمن از تلفات، خسارات و 
هزینه های سنگين سبب شد تا درگيری نظامی 

نداشته باشيم.
با  متعال  خداوند  یاری  به  امروز  افزود:  وی 
هدایت های مقام معظم رهبری، بصيرت مردم 

و به برکت خون شهدا و ایستادگی و مجاهدت های رزمندگان، ملت ایران نسبت به عدم وقوع 
درگيری نظامی دشمنان اطمينان بيشتری دارند؛ هر چند در چنين شرایطی نيز نيروهای مسلح 
کشورمان براساس آموزه ها و تجارب تاریخی، لحظه ای از ارتقای آمادگی های دفاعی برای مقابله 

با تهدیدها و تعرضات احتمالی دشمنان دریغ نکرده اند.
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح با بيان اینکه دشمن با توسعه تهدیدات امنيتی، فرهنگی و 
تهدیدات نرم تالش می کند تا با ایجاد فاصله بين مردم و نظام، از ایمان و اعتقاد ملت ایران 
نسبت به آرمان های انقالب اسالمی بکاهد، گفت: امروز دشمن از روش های جدیدی تحت عنوان 
»جنگ شناختی« و »توسعه عمليات روانی« به دنبال پيشبرد اهداف شوم و پليد خود بوده و 

بکارگيری این شيوه در اشغال عراق توسط آمریکایی ها به وضوح مشاهده شد.
سرلشکر باقری افزود: در جنگ ۳ هفته ای آمریکایی ها و سایر متجاوزین با عراق در سال 1۳8۳، 
در هفته اول عراقی ها به خوبی مقاومت کردند و متجاوزین نتوانستند جز به بيابان های غرب 
و جنوب بصره و رود فرات برسند، اما در هفته دوم با  عمليات روانی، ایجاد رعب و وحشت و 
اجرای عمليات فریب، توانستند ارتش بعث عراق  را از داخل تضعيف و تهی کنند و طی سه تا 
چهار روز وارد بغداد شدند؛ هر چند کار آمریکایی ها پایان نيافت و با مقاومت های صورت گرفته 

در نهایت مجبور به خروج از عراق شدند.
وی با بيان اینکه دشمن با انجام نفوذ و تأثيرگذاری بر ذهن مدیران  و نيز ایجاد تغيير در برنامه ها و 
طرح های بخش های مختلف کشور در تالش است تا مسير و رویکرد انقالبی جامعه ما را تغيير 
دهد،گفت: آمریکایی ها برنامه ریزی هایی را عليه کشور ما دارند و عمدتا بخش های فرهنگی و 
اجتماعی را هدف قرار داده اند، هر چند در برخی موضوعات غير فرهنگی هم تالش دارند تا نظام 

اسالمی ما را دچار خدشه و آسيب کنند.
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، القای ناکارآمدی نظام اسالمی را از خطوط عمليات روانی دشمنان 
در آستانه چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی برشمرد و اظهار داشت: آنها با پمپاژ خبری 
و برنامه سازی و بکارگيری راهبردهای مختلف تالش می کنند تا جمهوری اسالمی را ناهماهنگ 
و مسئوالن را نسبت به مشکالت معيشتی مردم بی توجه جلوه دهند که این نيز جزو خطوط 

تبليغاتی دشمن است؛ امروز پمپاژ نااميدی به شدت از جانب دشمن انجام می پذیرد.

رئیس ستاد کل نریوهای مسلح:

درگیر یک »جنگ شناختی«هستیم
سنارییو ایجاد یاس در جامعه باید خنیث شود
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- در جنگ ۳ هفته ای آمریکایی ها و 
سایر متجاوزین با عراق در سال 1۳8۳، 
در هفته اول عراقی ها به خوبی مقاومت 

کردند و متجاوزین نتوانستند جز به 
بیابان های غرب و جنوب بصره و 

رود فرات برسند، اما در هفته دوم با  
عملیات روانی، ایجاد رعب و وحشت و 
اجرای عملیات فریب، توانستند ارتش 
بعث عراق  را از داخل تضعیف و تهی 

کنند و طی سه تا چهار روز وارد بغداد 
شدند 

 شبکه های اجتماعی
جنگ رسانه ای و امنیت ملی

محمد اسکندری
امروز شبکه های اجتماعی و پيام رسان های موبایلی به عنوان 

را  سنتی  رسانه های  مرزهای  تنها  نه  رسانه ای،  نوین  نسل های 
در نوردیده اند بلکه در حال ایجاد یک »جهان جدید« هستند. 
جهان جدید مبتنی بر رسانه های اجتماعی، ماهيت مجازی دارد 
اما در بسياری از بخش های واقعی زندگی بشری اثرگذار است. 
این رسانه ها با توجه به تاثير گذاری شگرفشان بر ذهنيت، ادراک 

و رفتار انسان ها چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی جهان 
انسانی را دگرگون ساخته اند. 

می  استفاده  اینترنت  از  جهان  مردم  از  نفر  ميليارد  اکنون 4.021  هم 
کنند و این روند با  نرخ رشد 7درصد در تداوم است. در سال 2018 تعداد کاربران رسانه 
 های اجتماعی با نرخ رشد 1۳درصد به ۳.196 ميليارد نفر رسيده است. کاربران گوشی 
های تلفن همراه با نرخ رشد ساالنه 4درصد از مرز 5 ميليارد نفر عبور کرده اند. نفوذ تلفن 
همراه در جهان به 68 درصد رسيده است و فراتر ميزان شهرنشينی در جهان است. شمال، 
غرب و جنوب اروپا و آمریکای شمالی باالترین ميزان نفوذ اینترنت را دارند بطوری که 74 
تا 94 درصد جمعيت مناطق مذکور کاربر اینترنت هستند. کشورهای بسياری در حال 
تکاپو هستند تا از این قافله عقب نمانند به عنوان نمونه بيشترین ميزان رشد استفاده از 
رسانه هایی اجتماعی در سال 2017 مربوط به کشور عربستان بوده است. شبکه فيسبوک 
با بيش از 2 ميليارد نفر کاربر متداول ترین شبکه اجتماعی با باالترین ميزان رشد است. در 
رده های بعدی رسانه های اجتماعی یوتيوب، واتساپ، فيسبوک مسنجر، وی چت، کيوکيو، 
اینستاگرام، تامبلر، کيوزون، سينا وبيو، توئيتر، اسکایپ، لينکدین، وایبر، اسنپ چت، الین 

و پينترست قرار دارند.
یا موتور بخار  به زعم ما همان طور که کشف آتش، ساخت سالح سرد، ماشين چاپ و 
زندگی بشر را دچار تحول و دگرگونی کرد، رسانه های اجتماعی نيز یکی از نقاط عطف 
زندگی انسانی هستند. این عرصه پر از فرصت هایی است که شناخت و بهره گيری از آنها 
می تواند مسير توسعه را کوتاه تر کند. با این حال همچون بسياری دیگر از مخلوقات انسان، 
این فناوری  نيز دارای دو بعد فرصت و تهدید درکنار هم است. بسياری از دستگاه ها در 
کشور مسئوليت بهره گيری از فضاهای خدمت محور و فرصت محور این نوع فناوری ها هستند. 
سازمان پدافند غيرعامل کشور نيز حسب اسناد باالدستی مسئوليت شناسایی و مقابله با 

تهدیدهای فناوری های نوظهور را دارد. 
ما معتقدیم رسانه های اجتماعی در کنار فرصت های بی بدیلی که در اختيار کشور قرار می دهند 
حسب برخی مالحظات می توانند تبدیل به یک مخاطره جدی عليه یکی از مهمترین دارایی های 
حياتی کشور یعنی »افکار عمومی« شوند. ضمن آنکه از منظر امنيتی و اطالعاتی نيز این شبکه ها 
می توانند تبدیل به بستری برای شناخت دقيق وضعيت کشور از سوی دشمن گردند به نحوی 
که تاکنون هيچ دستگاه اطالعاتی و جاسوسی دشمن به آن دست نيافته است. از سوی دیگر با 
تلفيق این رسانه ها با ابعاد اقتصادی، این احتمال وجود دارد که در آینده این رسانه ها بتوانند 
نظم و امنيت اقتصادی کشور را نيز دچار چالش و مخاطره کنند. به تعبيری این رسانه ها در 
حال تشکيل حکومت های خودمختار در دل حاکميت نظام جمهوری اسالمی هستند و اگر 

چاره ای برای آنها اندیشيده نشود عمال حاکميت کشور در ابعاد مختلف مخدوش می گردد.
* اهم تهدیدات جدی شبکه های اجتماعی  

* امکان سلب حاکميت سياسی، امنيتی، اقتصادی و قضایی کشور بر شهروندان 
* امکان تشکيل Big Data ایرانيان در خارج از کشور برای سنجش دقيق اوضاع فرهنگی، سياسی، 

اجتماعی و اقتصادی
* امکان استفاده گروه های تروریستی، معاند و ضد انقالب از پوشش امنيتی شبکه های اجتماعی جهت 

راهبری عمليات های ميدانی
* امکان راهبری افکار عمومی و تغيير هویت و ارزش های جامعه اسالمی ایرانی

* امکان ترویج مفاسد اخالقی، الگوهای مصرف، ترویج سبک زندگی غربی
* امکان اختالل در فرایند اطالع رسانی عمومی و رسمی کشور با انتشار اخبار کذب، محرمانه و ...

* امکان پياده سازی عمليات های روانی، ترویج یاس و ناکارآمدی نظام در سطح عموم جامعه
* امکان معرفی ارز های دیجيتال داخلی و تسهيل پولشویی و حمایت مالی از جرایم سازمان یافته و تروریستی

* امکان راهبری و مدیریت شورش های شهری و استانی همچون دی 96
* امکان تشدید درگيری های قومی، اختالفات استانی بر سر مسائلی همچون آب و ... با نفوذ خبری

11* امکان نقض توانایی حاکميت برای در اختيار داشتن انحصار پخش صوت و تصویر

سرلشکر باقری همچنين ترغيب جوانان به مهاجرت 
از کشور، تبليغ توسعه فساد و عميق تر شدن شکاف 
طبقاتی، تبليغ ضرورت کوتاه آمدن از آرمان های انقالب 
اسالمی و سازش با استکبار جهانی و در نهایت ترساندن 
مردم از وقوع جنگ به دليل ایستادگی نظام در برابر 
ابرقدرت ها را از دیگر رئوس خطوط رسانه ای دشمن 

برشمرد.
وی افزود: آمریکا در دوره فعلی حاکميتی خود هزینه 
تمام این گونه اقدامات را در جهان به سمت صفر ميل 
داد، اما بودجه این کار در وزارت خارجه آمریکا که 
حدود 200 ميليون دالر بود، برای سال 2019 به 450 
ميليون دالر افزایش پيدا کرد و این یکی از بودجه هایی 

است که برای کار بر روی ایران اختصاص دارد.
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح با برشماری دستاوردهای 
ارزشمند انقالب اسالمی و محور مقاومت در نبرد عليه 
کرد:  تصریح  اخير،  سال های  در  تکفيری  تروریسم 
این توفيقات بسيار بزرگ امروز در منطقه به دست 
آمده است و سوریه و عراق از لوث وجود تروریست ها 
امروز  می کردیم  غفلت  اگر  که  کرده اند  پيدا  نجات 
حاکميت داعش در آنجا مستقر شده بود، اما به رغم 
تمامی تال ش های دشمنان امروز کشورهای ایجاد کننده 
تروریست ها برای باز کردن سفارتخانه در سوریه و 

عراق به صف شده اند.
سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: اگر آمریکایی ها 7 هزار 
ميليارد دالر در سوریه و عراق هزینه کردند و هيچ 
دستاوردی  به دست نياوردند، ميزان هزینه کرد ما، 
بسيار اندک و ناچيز بود و همت، جهاد، تالش، فکر، 
مدیریت و هدایت این نتایج و دستاوردهای مهم و 

راهبردی را رقم زد.
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح  در پایان با تأکيد 
بر ضرورت هوشمندی رسانه ها برابر عمليات روانی 
و رسانه ای دشمن خاطرنشان کرد: به رغم تالش های 
صهيونيسم،  و  سلطه  رسانه ای   امپراتوری  گسترده 
انتظار است رسانه ها و سایت های داخلی با هوشياری 
به وظایف خود عمل کرده و سناریوهای دشمنان در 
القای یأس و نااميدی در جامعه و شکستن وحدت 

ملی را خنثی کنند.
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تصویب سند راهبردی 
پدافند غیرعامل حوزه 

فضایی کشور  
کميته  جلسه  سی امين  در 
پدافند  عالی(  دائمی)شورای 
غيرعامل کشور،«سند راهبردی 
پدافند غيرعامل حوزه فضایی 
کشور » تصویب شد. سی امين جلسه کميته 
دائمی)شورای عالی( پدافند غيرعامل کشور به 
ریاست سرلشکر پاسدار محمد باقری در محل 
ستادکل نيروهای مسلح برگزار گردید. در این 
جلسه که با حضور سردار ذوالفقاری معاون امنيتی و 

کشور، دکتر رحيم ممبينی مشاور رئيس سازمان برنامه و انتظامی وزارت 
بودجه کشور در امور دفاعی، سردار سرتيپ پاسدار قاسم تقی زاده جانشين وزیر دفاع 
و پشتيبانی نيروهای مسلح، سردار سرتيپ پاسدار علی عبدالهی معاون هماهنگ 
کننده ستادکل نيروهای مسلح و سردار سرتيپ پاسدار غالمرضا جاللی رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل کشور برگزار گردید » سند راهبردی پدافند غيرعامل 

حوزه فضایی کشور » به تصویب رسيد.
  

تصویب سیاست های پدافند غیرعامل در طرح های جامع حمل و نقل وترافیک 
شهری

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تاکيد کرد: سياست های 
پدافند غيرعامل در طرح های جامع حمل و نقل و ترافيک شهری در شورای عالی 
ترافيک کشور تصویب شد. مهدی جمالی  نژاد با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
سياست های ابالغی مقام معظم رهبری درخصوص لحاظ مولفه    های پدافند غيرعامل 
در تمامی برنامه  ریزی    ها و طراحی   ها و با توجه به اهميت طرح  های جامع حمل و نقل 
و ترافيک در نظم  دهی و سهولت بهره  گيری از سامانه  های حمل و نقلی موجود در 
شهرها و تردد هرچه بهتر شهروندان در معابر شریانی و عمومی شهرها و براساس 
درخواست رسمی سازمان پدافند غيرعامل مبنی بر لحاظ موضوعات پدافندی در 
این طرح  ها، این موضوع در دستورکار شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور 
قرار گرفت.وی اضافه کرد: با توجه به اهميت موضوع، نظرات دستگاه های ذیربط در 
این خصوص اخذ و ابعاد مختلف موضوع در جلسات متعدد کميته فنی شورای عالی 
هماهنگی ترافيک شهرهای کشور مطرح و بررسی شد. معاون وزارت کشور افزود: در 
جلسه 19 دی شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور مقرر شد در هر شهر 
با توجه به مخاطرات طبيعی و تهدیدات احتمالی موجود، تقاضاهای محتمل برآورد 
شده و در طرح  های جامع حمل و نقل و ترافيک لحاظ شود. وی ادامه داد: بر این 
اساس پيش  بينی تقاضاهای مبتنی بر تخليه اضطراری شهرها در مواقع ضروری و 
اسکان موقت از جمله مهمترین برنامه  هایی است که باید در طرح  های جامع حمل 

و نقل و ترافيک مورد توجه قرار گيرد.
  

بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل از زیرساخت ها و تأسیسات آب 
استان اصفهان

سردار مطيعي معاون انرژي سازمان پدافندغيرعامل کشور در سفر به اصفهان طی 
بازدید فني از زیرساخت ها، تأسيسات و منابع آب استان، نسبت به بررسي تهدیدات 
حوزه منابع آب فالت مرکزي ایران اقدام و تمهيدات الزم و الزامات پدافندي الزم 
به مسئوالن مربوطه ارائه گردید.همچنين در این سفر در خصوص اجراي اصول و 
مباني پدافندغيرعامل در زیرساخت هاي آب و فاضالب استان تفاهم نامه اي ميان 

سازمان پدافندغيرعامل کشور و شرکت هاي ذي ربط منعقد گردید.
  

دیدار معاون بسیج و امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور با نماینده 
ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی

معاون بسيج و امور استان های سازمان پدافند غيرعامل کشور به همراه مدیرکل 
پدافند غيرعامل استان آذربایجان شرقی با امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقيه در 

استان آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کردند.امام جمعه تبریز از تالش و اقدامات 
اداره کل پدافند غيرعامل در فرهنگ سازی و آشنایی عموم مردم با موضوعات 
پدافند غيرعامل تشکر نموده و افزودند: امروزه شاهد جا افتادن و توجه به مباحث 
الزامات پدافند غيرعامل در ادارات و سطح جامعه هستيم. وی با اشاره به تهدیدات 
ناشی از خشک شدن دریاچه اروميه اظهار نمودند: عدم توجه به موضوع خشک 
شدن دریاچه اروميه می تواند زندگی 14 ميليون نفر جمعيت استان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبيل و زنجان را تهدید نماید. ایشان بر ضرورت توجه 
و اقدام عاجل دولت و متوليان امر در خصوص احيای دریاچه اروميه تاکيد کردند. 
سردار حيدری نيز در این دیدار از تعامل و توجه دکتر آل هاشم با مسئوالن پدافند 
مقام معظم رهبری در  به رهنمودهای  اشاره  با  و  نموده  استان تشکر  غيرعامل 
دیدار  غيرنظامی، در  و  نظامی  پدافند غيرعامل در حوزه های  به  توجه  خصوص 
اخير با مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل کشور، این امر را نشانگر اهميت پدافند 
غيرعامل در همه عرصه ها دانسته و از اشراف کامل امام جمعه تبریز به مباحث 

پدافندی قدردانی کردند.
  

برگزاری همایش پدافند شیمیایی در استان کرمان
همایش پدافند شيميایی  جهت دبيران پدافند غيرعامل دستگاه های اجرایی 

استان و فرمانداری ها با حضور سالجقه مدیرکل پدافند غيرعامل 
بصيری  دکتر  و  استاد  به عنوان  باقری  محمد  دکتر   ،

اجتماعی  و  امنيتی  معاونت سياسی  سرپرست 
برگزار گردید.

  
برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل در سمنان

جلسه کميته پدافند غيرعامل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان 
برگزار شد. مدیرکل پدافند غيرعامل استانداری سمنان در جلسه کميته پدافند 

غيرعامل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با اشاره به 
استان، حمل  پایانه های  و  نقل  و  اداره کل حمل  و جایگاه  اهميت 

ونقل را زیربنا و زیرساخت توسعه استان برشمرد و خواستار اجرای 
الزامات و مالحضات پدافند غيرعامل جهت پایداری و مصون سازی 

زیرساخت آن اداره کل شد.
  

بازسازی زیرساخت های شهر قزوین در حوزه 
پدافند غیرعامل

عضو شورای شهر قزوین بر بازسازی زیرساخت های 
شهر در حوزه پدافند غيرعامل 

تاکيدکرد. احد چگينی 
رئيس کميسيون امالک 
و مستغالت شورای شهر 

قزوین در جلسه علنی 
پارلمان محلی گفت: در 

حوزه پدافند غيرعامل 
باید به سمت بازسازی 
زیرساخت های شهر حرکت 
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مدیرکل استاندارد یزد: آماده پذیرش پیشنهادهای تدوین استاندارد پدافند 

غیرعامل هستیم
محمدحسين ماجدی اردکانی در دیدار با مدیرکل پدافند غيرعامل استان یزد، 
اظهار داشت: از آنجا که پدافند غيرعامل، تمام حوزه ها را شامل می شود و از دامنه 
کاری وسيعی برخوردار است، تمام دست اندرکاران این حوزه می توانند بر اساس 
اولویت بندی های خود،  موارد را به استاندارد استان یزد پيشنهاد کنند. ماجدی اردکانی 
ادامه داد: به نظر می رسد جای استانداردهای حوزه پدافند غيرعامل در استان و 
کشور خالی است و آنگونه که شایسته استان فرهنگی یزد است، این موضوع بسيار 

مهم هنوز جای خود را بين مردم و شهروندان باز نکرده است.
  

 فرمانداری های مازندران دارای تشکل های تخصصی
 پدافند غیرعامل می شوند

مدیرکل پدافند غيرعامل استان مازندران گفت: فرمانداری های استان دارای تشکل های 
تخصصی پدافند غيرعامل می شوند. حسين منفردی در جلسه شورای اداری نکا پدافند 
غيرعامل را بستر مناسبی برای توسعه پایدار دانست و 
افزود: پدافند غيرعامل به دنبال مدیریت 

کارآمد با صراحت و شفافيت است.وی اظهار داشت: 
این تشکل در قالب 6 کارگروه تخصصی شکل گرفته و با 
ارائه آموزش های الزم که اعتبارات مشخصی برای آن در 

تالش می شود تا پدافند غيرعامل در استان و شهرستان های نظر گرفته شده 
مختلف هدفمند شوند.

  
برگزاری 

دوره های آموزش 
تخصصی پدافند 
غیرعامل در خوزستان

اداره کل پدافند غيرعامل استانداری خوزستان 
در نظر دارد دوره آموزش تخصصی پدافند 
ویژه شهرداران  را  کالبد شهری  و  غيرعامل 
راستا  همين  در  نماید.  برگزار  استان  سراسر 
جلسه مشترکی ميان سعيد فيوضی مدیرکل پدافند 
غيرعامل استانداری خوزستان و شهاب صدیقی مدیرکل 
امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان برگزار شد.طی این 
جلسه توافقات الزمه ميان این دو اداره کل در جهت برگزاری هرچه 

بهتر دوره به انجام رسيد.

  
ارائه راهکارهای مقابله با تهدیدات در طرح جامع پدافند غیرعامل هرمزگان  
مدیرکل پدافند غيرعامل استانداری هرمزگان از ارائه راهکارهای اجرایی 
غيرعامل  پدافند  جامع  طرح  در  تهدیدات  با  مقابله  جهت  مصون سازی 
هرمزگان خبر داد. محسن زینلی تختی در ششمين جلسه شورای پدافند 
غيرعامل استان هرمزگان به تشریح آخرین وضعيت طرح جامع پدافند 
غيرعامل استان هرمزگان پرداخت و اظهار داشت: هدف از تدوین طرح 
جامع پدافند غيرعامل انجام مطالعات پژوهشی از منظر پدافند غيرعامل 
برای شناخت صحيح ظرفيت ها، توانمندی ها، نقاط قوت و ضعف، تهدیدات 
و آسيب پذیری ها و مراکز ثقل استان ها و ارائه راهکارها و برنامه ریزی های 
کلی و اجرایی مصون سازی جهت مقابله با تهدیدات دشمن ساخت برای 

اداره استان می باشد.
  

نقد و بررسی طرح جامع پدافندغیرعامل در حوزه سایبری همدان
جلسه نقد و بررسی طرح جامع پدافندغيرعامل استان و شهر همدان با حضور 
معاون فنی و مهندسی سازمان پدافند غيرعامل کشور، ناظر پروژه، مجریان 
طرح جامع و سایر دستگاه های مرتبط و نماینده اداره کل ICT استان همدان 
برگزار شد.ابتدا معاون فنی و مهندسی سازمان پدافند غيرعامل کشور با تأکيد 
بر ضرورت اجرای طرح جامع پدافند غيرعامل در سطح شهر و استان همدان 
تصریح کرد: هدف طرح جامع پدافند غيرعامل، مصون سازی زیرساخت ها است. 
در این نشست محمد نوروزی، نماینده اداره کل ارتباطات استان همدان به 
برخی مشکالت در روند اجرای طرح اشاره کرد و افزود: پيشرفت طرح با توجه 
زمان های در نظر گرفته شده بسيار کند است و نياز به تصميم گيری جدی در 

این خصوص می باشد. 
  

ضرورت رعایت اصول پدافند غیرعامل در ساخت و سازهای تبریز
شهردار تبریز بر ضرورت رعایت اصول پدافند غيرعامل در ساخت و سازها و اجرای 
پروژه های عمرانی تبریز تاکيد کرد. ایرج شهين باهر در جلسه هماهنگی طرح جامع 
پدافند غيرعامل کالنشهر تبریز گفت: بحث پدافند غيرعامل نزدیک 40 سال است 
که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد و به تبع آن در کشورمان نيز مورد توجه 
قرار گرفته و نياز است تا بيش از پيش به اصول پدافند غيرعامل در تمام مباحث 

و پروژه های عمرانی توجه شود.
  

برگزاری مانور پدافند غیرعامل در ایالم 
مانور پدافند غيرعامل با هدف آمادگی مقابله با بالیا در ایالم برگزار شد.معاون 
عمليات سپاه اميرالمومنين)ع( ایالم در حاشيه این مانور اظهار داشت: نيروها 
به دليل آتش سوزی در مرحله اول محل کارگاه را تخليه کردند، بعد از 
تخليه نيروهای امدادی را وارد منطقه کردیم. جوهر همت بيان داشت: در 
مرحله بعد نشت مواد شيميایی است که با تاسيسات ضد مواد شيميایی 
توسط هالل احمر و بهداری سپاه وارد عمل و عمليات امداد و نجات را 

انجام دادیم.
  

 اقدامات حوزه پدافندغیرعامل در ارزیابی عملکرد مدیران لرستان
 مورد توجه است

مدیرکل پدافند غيرعامل لرستان گفت: اقدامات حوزه پدافند غيرعامل در ارزیابی 
عملکرد مدیران استان و شهرستان ها مورد توجه است.شورای پدافند غيرعامل 
شهدستان سلسله به ریاست عابدین گراوند معاون سياسی فرمانداری سلسله و با 
حضور علی سيف مدیرکل پدافند غيرعامل لرستان در فرمانداری سلسله برگزار 
شد.عابدین گراوند معاون سياسی فرماندار سلسله گفت: موضوع پدافند غيرعامل 
امروز جایگاه خود را در ميان ادارات پيدا کرده است. علی سيف مدیرکل پدافند 
غيرعامل لرستان نيز در این جلسه گفت: مدیران باید حداقل چند رزمایش در 
سال داشته باشند؛ مصوبات شورای پدافند غيرعامل  هم تراز با شورای تامين است 

و الزام اجرایی دارند.

اخبار استانی پدافند غیرعامل اخبار استانی پدافند غیرعامل اخبار استانی پدافند غیرعامل اخبار استانی پدافند غیرعامل اخبار استانی پدافند غیرعامل اخبار استانی پدافند غیرعامل 
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محمدرضا متانت
ایده دفاع اجتماعی یعنی کسب پيروزی ها، پس 
زدن امواج توطئه و خنثی کردن نقشه های شوم 
دشمنان توسط انسجام و همياری جمعيت انسانی 
بدون جنگ، خشونت و استفاده از تسليحات 
امری پذیرفته شده است. راهپيمایی امروزه به 
عنوان تجلی قدرت نرم در دنيا رواج دارد. مردم 
برای اصالح رویه ها و محکوم کردن سياست ها 
و یا حمایت از راهبردها و اهدافی خاص و در 
زمينه های مختلف به راهپيمایی روی می آورند. 
این امر در کشورهای مختلف وجود داشته و 
دارد. گاندی رهبر انقالب هند در 1920 ميالدی 
عليه استعمار انگليس نافرمانی مدنی، اعتصاب 
و اعتراض غيرمسلحانه را به کار گرفت. وی از 
مردم خواست مشاغل اداری، سياسی و نظامی را 
نپذیرند، کاالی انگليسی را نخرند و خود با لنگی 
دستباف بسته بر کمر انقالب را پيش می برد. 
گاندی به شرط عدم توسل به خشونت رهبری 
انقالب هندوستان را بر عهده گرفت و سرانجام 
با همين روش و تحت تاثير تضعيف انگلستان 
در جنگ جهانی به پيروزی رسيد. انقالب های 
نارنجی در اوکراین، قرقيزستان و ... فارغ از نتيجه 
آنها نيز شکل دیگری از به کارگيری قدرت نرم 
عليه هيئت حاکمه هستند. انقالب نارنجی سال 
2004 اوکراین که ویکتور یوشچنکو جلودار آن 
بود با تظاهرات بيست هزار نفری با پرچم های 
نارنجی رنگ در خيابان های کيف شروع شد و 
در نهایت به ابطال انتخابات و انصراف ویکتور 
یوشچنکو  شدن  جمهور  رئيس  و  یانوکوویچ 
پایان یافت. منظور از ذکر این نمونه ها نه بيان 
مشابهت و قرابت آنها با راهپيمایی های غرورآفرین 
کشورمان بلکه شرح این است که راهپيمایی ها و 
تظاهرات ها نمودی از قدرت نرم هستند که گاه 
عليه دولت و حکومت و تشکيالت حاکم و گاه 
در دفاع همه جانبه از آنها شکل می گيرند. عالوه 
بر مسائل سياسی، تظاهرات ها و گردهمایی ها 
می توانند بيان کننده حمایت از یک سياست 
زیست محيطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و یا رد کردن و محکوم نمودن آن باشند. اما 
تاریخ پر افتخار انقالب اسالمی ما سرشار است 
از راهپيمایی ها و تظاهرات هایی که اثرگذار و 
تعيين کننده بوده اند. در این زمينه برایان مارتين 
استاد دانشگاه های استراليا در کتابی با عنوان 
»دفاع اجتماعی، تغيير اجتماعی« که در سال 
199۳ نوشته است به خوبی تاثير قدرت نرم و 
راهپيمایی ها را در پيروزی انقالب اسالمی ایران 
شرح داده است. وی می گوید در سال 79-1978 
ایران هنوز تحت حاکميت یک شاه سرکوب گر 
مجهز به یک پليس مخفی ترسناک و ماشين 

نظامی مخوف بود که فعاالنه تحت حمایت ایاالت 
متحده قرار داشت و از درآمد باالی نفت بهره 
می برد با این حال این رژیم به ظاهر رسوخ ناپذیر 
بدون سالح و توسط مخالفان غيرمسلح تسخير 
شد.مارتين عنوان می کند که هربار مردم کشته 
می شدند اعتراضات شعله ورتر می شود و گروه های 
بيشتری به مخالفان می پيوستند و حتی مخالفان 
سکوالر نيز به طيف های مذهبی پيوستند. این 
امر نشان می داد که شاه یک دیکتاتور بود که 
کمترین ارتباطی با بدنه اجتماعی مردم نداشت. 
مثالی  ایرانيان  انقالب  مارتين  برایان  بيان  به 
خوب و نمونه ای برجسته برای نشان دادن دفاع 
غيرمسلحانه عليه رژیمی سرکوبگر است و درست 
به همين دليل است که واکنش ها در غرب اغلب 
انقالب  اصوال  تقدیر  هر  به  بود.  منفی  آن  به 
اسالمی ایران متکی به همين نوع قدرت نرم 
شکل گرفته و با همين ابزار به پيروزی رسيده 
است و بعد از انقالب اسالمی نيز راهپيمایی های 
متعدد از جمله سالگرد 22 بهمن، روز قدس، 
دفاع از انرژی هسته ای و ... قوام بخش انقالب 
بوده اند. اما یکی از تعيين کننده ترین و شاید 
بتوان گفت دوران ساز ترین راهپيمایی هایی که 
در طول چهار دهه انقالب اسالمی انجام شده 
بی تردید راهپيمایی شکوهمند 9 دی 1۳88 بود 
که همچون رودی خروشان و سيلی بنيان کن 
تمام توطئه ها، نقشه ها و استراتژی های محاسباتی 
دشمن را با خود شست و برد و به یکباره ورق 
را به سود نظام و انقالب برگرداند. 9 دی چتری 
پدافندی بود که بر سر تماميت نظام جمهوری 
اسالمی ایران و مبانی و آرمان های مقدس آن 
گشوده شد و آنها را از گزندهای دشمن مصون 

داشت.
 حال باید ببينيم که این قدرت نرم از کجا 
باید  اینگونه  پاسخ  در  و  می گيرد  سرچشمه 
گفت که ميزان شرکت مردم در کنش هایی 
مانند انتخابات ها، گردهمایی ها و راهپيمایی ها 
نشان دهنده سطح مشروعيت و مقبوليت آن 
نظام سياسی است و این مشروعيت می تواند 
افکار عمومی جهان را متوجه کشور کرده و 
قدرت نظام را در مناسبات سياسی بين المللی 
باال ببرد. بر همين اساس 9دی دقيقا زمانی رقم 
خورد که پای مبانی و آرمان ها وسط کشيده شد 
وگرنه اعتراض مسالمت آميز به موضوعی مانند 
انتخابات در نظامی مردم ساالر پذیرفته شده 
است و نيازی به واکنش نسبت به آن نيست. 
در حقيقت 9دی پاسخی بود به طمع ورزی و 
نمد  از  می کردند  تالش  که  دشمنان  حرص 
اعتراض به نتایج انتخابات کالهی ببافند و اهداف 
کينه توزانه خود را دنبال کرده و کيان نظام را 

نشانه بگيرند. ضمن اینکه آنها با دامن زدن به 
خشونت و تهييج افکار در واقع قدرت نرم نظام 
از ميزان مشروعيت  و  نيز محک می زدند  را 
اسالم و انقالب در جامعه نيز تصویری روشن 
به دست می آوردند و بر مبنای آن می توانستند 
طرح های آتی خود را دنبال کنند اما راهپيمایی 
عظيم نهم دی ماه آنها را متوجه این نکته مهم 
کرد که در ظلمات کج اندیشی و سطحی نگری 
گرفتار شده اند. راهپيمایی بزرگ نهم دی ماه که 
پایان یک غائله بزرگ و آغاز یک پرده دیگر از 
اقتدار جمهوری اسالمی ایران است جلوه ای از 
پدافند مردم محور است و درس هایی فراوانی هم 
برای دشمن و هم برای مردم دارد. این واقعه به 
دشمن می فهماند که قدرت نرمی که در طول 
چهل سال انباشته شده و به ریشه های اصيل 
اسالمی پيوندی ناگسستنی دارد توان چيره 
شدن بر هر توطئه و فتنه ای را دارد و تا زمانی 
که جمهوری اسالمی چنين قدرتی عظيم را 
به عنوان پشتوانه خود دارد راهی برای نفوذ 
نمی ماند و به مردم خودی این درس بزرگ را 
داد که هميشه و همه حال دشمنی در کمين 
وجود دارد که ممکن است با صورت مسئله ای 
ساده به قضيه ورود کند اما پس پرده ذهنش 
نقشه ای شوم و پيچيده دارد که به کمتر از ساقط 
کردن نظام و برچيدن بساط اسالم ناب رضایت 
نمی دهد. مردم ما هوشمندی خود را به کرات 
نشان داده اند و نهم دی ماه پاسخی هوشمندانه 
به غفلت عده ای بود که بعد از انتخابات مرتکب 
آن شده بودند. شکستن حرمت انقالب، اسالم و 
عاشورا توسط دشمنان انقالب پاسخی درخور و 
مقتضی همچون حماسه 9 دی را می طلبيد که 
به حق سزاوارا عنوان حماسه است و به تعبير 
رهبر فرزانه انقالب رواست که برای آن سجده 
شکر بجا آوریم. مردم فهيم ایران نشان دادند 
ممکن است به برخی از سياست های اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی کشور ایراد داشته باشند، 
ممکن است طرفدار یک تفکر سياسی باشند 
و تمایلی به جبهه دیگر نداشته باشند، ممکن 
است برخی رویه ها را نپسندند و به آن معترض 
آرمان های  و  مبانی  اصول،  سر  بر  اما  باشند 
نمی کنند  و  نکرده  مماشات  با کسی  انقالب 
و برای اصالح آن رویه ها و برطرف کردن آن 
مشکالت نيز چشم انتظار دیگران و دست هایی 
از بيرون نيستند و نيک می دانند که دست هایی 
که از بيرون برای اصالح امور سياسی و بهبود 
اقتصادی کشور فراخوانده شوند پنجه های چدنی 
هستند که به محض ورود گلوی مردم را خواهند 
فشرد و بالفاصله نقشه های شوم خود را عملی 

خواهند کرد.
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 دفاع اجتماعی از آرمان های
یک انقالب چهل ساله 

-   ایده دفاع اجتماعی کسب 
پیروزی ها، پس زدن امواج توطئه 

و خنثی کردن نقشه های شوم 
دشمنان توسط انسجام و همیاری 

جمعیت انسانی بدون جنگ، 
خشونت و استفاده از تسلیحات 

است
-   اصوال انقالب اسالمی ایران 

متکی به قدرت نرم است و با ابزار 
دفاع اجتماعی به پیروزی رسیده 
است و بعد از انقالب اسالمی نیز 

راهپیمایی های متعدد از جمله 
سالگرد 22 بهمن، روز قدس، دفاع 
از انرژی هسته ای، 9 دی و ... قوام 

بخش انقالب بوده اند
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سيدمرتضی احمدی- کارشناس تاريخ اسالم
تاریخ نشان می دهد که از بربریت تا تمدن جنگ 
و نزاع همواره همزاد و همپای نوع بشر بوده است 
به نحوی که طبق گفته مورخان در طول حيات 
چندین هزار ساله تمدن بشری تنها 268 سال 
بدون جنگ و درگيری سپری شده است. در دوران 
و  نيز جنگ  در شبه جزیره حجاز  اسالم  ظهور 
درگيری رویکرد غالب بر منطقه بوده است اگرچه 
این ریگستان بی آب و علف جاذبه مناطق دیگری 
همچون عراق و شام را برای حمله و لشگرکشی 
دیگر قدرت ها نداشته است اما نزاع های قبيله ای و 
طایفه ای به شدت بر آن حکمفرما بوده است و از 
طرفی دیگر با ظهور آفتاب عالم تاب اسالم تمامی 
توجهات به جزیره العرب معطوف شد و علی رغم 
اینکه اسالم پيام آور مهر و عطوفت بود اما پذیرش آن 
به اندازه کافی برای دیگر دول خارجی و همچنين 
قریش و دیگر قبایل داخلی بقدری گران بود که 
علم جنگ را برافرازند و اینگونه بود که جنگ به 
جزیی جدایی ناپذیر از تاریخ صدر اسالم بخصوص 
بعد از تشکيل حکومت اسالمی در مدینه تبدیل 
شد. به نحوی که به گواه تاریخ 27 یا 28 غزوه 
و ۳5 سریه و جمعا 6۳ جنگ در فقط در زمان 
حيات پيامبر مکرم اسالم رخ داده است. در چنين 
فضایی بدون تردید عالوه بر دفاع عامل، پدافند 
غيرعامل جایگاهی مهم و تاثيرگذار در فتوحات 
بر  مسلمانان داشته است. در مبانی دین اسالم 
اهميت فرهنگ شهادت و  جایگاه رفيع شهيد و 
ممتاز بودن جهاد در راه خدا به کرات تاکيد شده 

است. واضح است که شهيد باالترین و واالترین 
مرتبه قرب الهی است و شهدا عند ربهم یرزقون 
هستند. در حدیثی از نبی مکرم اسالم نقل می شود 
که می فرمایند »َفوَق ُکلَّ ذی بِرٍّ بٌِرّ َحتی یُقَتل الرَّجل 
فی سبيل اهلل فاذا ُقِتَل فی سبيل اهلل َفلَيس َفوَقه 
بِّر« یعنی باالی هر نيکی، نيکی دیگری است تا 
آنگاه که مرد در راه خدا کشته شود و چون در راه 
خدا کشته شد، باالتر از آن نيکی ای وجود ندارد 
و باز می فرمایند » لََوِددُت انی اُغزوا فی سبيل اهلل 
َفاُقَتل ثُمَّ اُغزوا َفاُقَتل ثُمَّ اُغزوا َفاُقَتل« یعنی هر آینه 
دوست دارم که در راه خدا بجنگم و کشته شوم، 
و باز بجنگم و کشته شوم، و باز بجنگم و کشته 
شوم. اما نکته بسيار زیبا این است که این درجه 
از اهميت شهادت هيچگاه نافی دفاع کردن و به 
کار بردن استراتژی های دفاعی عامل و غيرعامل 
و تالش برای زنده ماندن و کاهش تلفات انسانی 
و حتی منابع مالی نبوده است. بلکه پيامبر اسالم 
بسيار دقيق و کارشناسانه اوضاع را رصد می کردند و 
به دنبال به حداقل رسانيدن احتمال شکست بودند. 
استراتژی های بکارگرفته شده در چارچوب پدافند 
غيرعامل در صدر اسالم زیاد است قبل از هرچيزی 
می توان به هجرت به مکه و نيز هجرت مسلمانان 
به حبشه اشاره کرد. هجرت به حبشه عالوه بر 
نشر اسالم در آن سرزمين باعث می شد که جان 
و مال مسلمان که تحت فشار شدید شدید قریش 
بودند در امان بماند در جریان هجرت پيامبر)ص( 
به مدینه و شب ليله المبيت از استراتژی اختفاء و 
فریب استفاده می شود. در جریان جنگ بدر که 

اولين رویارویی اسالم و کفر بود تسلط بر چاه ها و 
تامين امنيت منبع حياتی آب در دستور کار قرار 
گرفت. در جریان جنگ احد پناه گرفتن در دامنه 
صعب العبور و سوق الجيشی کوه احد نمونه دیگری 
از به کارگيری اصول پدافند غيرعامل است. به طور 
کلی مکان یابی صحيح یکی از اصول پياده شده 
توسط پيامبر)ص( و از رموز پيروزی ها بوده است. 
در جریان فتح مکه پيامبر به طرق مختلف سعی در 
فریب دشمن داشت که از جمله آنها روشن کردن 
آتش و دادن مشعل آتش به دست سربازان برای 
ایجاد ترس و وحشت در دل کفار بود و یا برای اینکه 
دشمن از تمام توان رزمی سپاه اسالم آگاه نشود 
قسمتی از سپاه خود را به سمت سرزمين تهامه 
در امتداد دریای سرخ فرستاد. در غزوه خيبر برای 
جلوگيری از ملحق شدن قبيله قطفان به یهودیان 
که آنها را شکست ناپذیر می ساخت شایعه حمله به 
این قبيله از مسيری دیگر را مطرح ساختند که 
منجر به بازگشت نيروهای این قبليه برای دفاع 

از قلمرو خود شد. 
اما داستان غزوه خندق در سال پنجم هجری در 
این بين جالب توجه تر و بسيار مبتنی بر راهبردهای 
دفاع غيرعامل است. جنگ خندق از غزوات مهم 
پيامبر)ص( است که خداوند در قرآن کریم در 4 
سوره و در 22 آیه به بيان مسائل مختلف این جنگ 

پرداخته است. رسول اهلل زمانی که متوجه 
حضور نيروهای ده هزار نفری دشمن و 
استعدادهای آنها از جمله برخورداری 
از سپاه سواره و 600 اسب گردید و با 
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توجه به سپاه سه هزار نفری اسالم و دارا بودن تنها 
حدود سی تا سی و پنج راس اسب، پس از طرح 
این موضع در شورای نظامی تصميم گرفتند که در 
شهر بمانند و از تمام امکانات و ظرفيت های درون 
شهری استفاده کنند. در همين راستا به پيشنهاد 
سلمان فارسی صحابی وفادار پيامبر)ص( دستور 
دادند یک سمت شهر خندقی به طول دوکيلومتر و 
بنابر برخی اقوال 5 کيلومتر، عرض 4 متر و عمق ۳ 
متر در قسمت آسيب پذیر شهر مدینه یعنی شمال 
آن بين ناحيه برج های شيخان تا کوه بنی عبيد حفر 
کردند و کار حفر این کانال عظيم را در ده روز تمام 
کردند و بدین ترتيب جلو پيشروی لشکر احزاب را 
گرفته و با پيش آمدن ماجرای نبرد اميرالمومنين 
علی)ع( و عمروبن عبدود غائله به سود سپاه اسالم 
پایان یافت و جنگ احزاب به عنوان آخرین تالش ها 

و آخرین تير ترکش کفر ناکام ماند.
 بعد دیگری که در این جنگ می توان مصداق پدافند 
غيرعامل دانست بعد اجتماعی آن است. پيامبر اسالم 
برای اینکه بين گروه ها، دسته ها و قبایل مختلف 
حاضر در سپاه اسالم هم انس و الفت و هم رقابت 
به وجود آورد کار حفر خندق را نه به یک گروه 
خاص بلکه به همه سپاه ۳ هزار نفری سپرد 
و مشارکت همه آنها را در این طرح خواستار 
شد. این باعث شد که همگان خود را در این 
پيروزی بزرگ شریک و سهيم بدانند که این 

موضوع را می توان مثال بارزی از پدافند اجتماعی 
مبتنی بر همدلی و مشارکت عنوان کرد. تدابير به 
کار گرفته توسط پيامبر گرامی اسالم در جنگ های 
مختلف نشان می دهد که علی رغم اینکه ایشان به 
منبع وحی متصل بودند و از الطاف خفيه و امدادهای 
الهی بهره می بردند اما شيوه فرماندهی جنگ ها و 
بکارگيری اصول پدافند غيرعامل توسط ایشان کامال 
رنگ و بوی بشری و امروزی داشته است. به عبارتی 
ایشان عالوه بر استفاده از ادوات جنگی مرسوم آن 
روزگار از شيوه ها و تکنيک های دفاع غيرعامل نيز 
به بهترین و هوشمندانه ترین نحو بهره می جستند. 
این نوع نگرش و روش مدیریتی باعث شده است 
که تلفات جانی و مالی برای سپاه اسالم در اکثر 
جنگ ها بسيار کمتر از نيروهای کفار و مشرکان 
باشد و پيروزهای پی درپی نصيب سپاه اسالم گردد 
که در اینجا به ذکر نمونه هایی از جنگ بدر و احد 

و احزاب اشاره گردید.
به نظر می رسد امروزه نيز می توان از بسياری از 
صدر  در  جنگ  مدیریتی  تکنيک های  از  جهات 
اسالم بهره گرفت و برای کسانی که با هر غوغای 
از  نابی  دشمن سراپا وحشت می شوند روایتهای 
فنون مبارزاتی صدر اسالم در قالب پدافند عامل 
و غير عامل عنوان کرد تا بدانند که هيچگاه برتری 
عددی و لجستيکی به معنای پيروزی از پيش تعيين 

شده و حتمی نيست.

»صيانت پايدار« گزارش یم دهد
درس های پدافند غیرعامل از 

صدر اسالم

-  در جنگ خندق رسول اهلل)ص( زمانی که 
متوجه حضور نیروهای ده هزار نفری دشمن 
و استعدادهای آنها از جمله برخورداری از 
سپاه سواره و 600 اسب گردید و با توجه 
به سپاه سه هزار نفری اسالم و دارا بودن 
تنها حدود سی تا سی و پنج راس اسب، پس 
از طرح این موضع در شورای نظامی تصمیم 
گرفتند که در شهر بمانند و از تمام امکانات 
و ظرفیت های درون شهری استفاده کنند. 
در همین راستا به پیشنهاد سلمان فارسی 
صحابی وفادار پیامبر)ص( دستور دادند 
یک سمت شهر خندقی به طول دوکیلومتر 
و بنابر برخی اقوال 5 کیلومتر، عرض 4 
متر و عمق ۳ متر در قسمت آسیب پذیر شهر 
مدینه یعنی شمال آن بین ناحیه برج های 
شیخان تا کوه بنی عبید حفر کردند و بدین 
ترتیب جلو پیشروی لشکر احزاب را گرفته 
و با پیش آمدن ماجرای نبرد امیرالمومنین 
به سود  علی)ع( و عمروبن عبدود غائله 
سپاه اسالم پایان یافت و جنگ احزاب به 
عنوان آخرین تالش ها و آخرین تیر ترکش 

کفر ناکام ماند
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غيرعامل  پدافند  مسائل  اگر  داشت:  اظهار  خوزستان  استان  در  ریزگردها  از  ناشی 
رعایت نشود یک مسئله کوچک محلی تبدیل به مشکل حاد کشور می شود و حتی 

بعد بين المللی پيدا می کند.
سردار حيدری به ضرورت کوچک سازی، پراکنده سازی، ارزان سازی، عدم موازی کاری و 
عدم وابستگی متقابل در زیرساخت ها به ویژه زیرساخت های خدمات رسان اشاره کرده 
و بر احصای به موقع آسيب ها، پایدارسازی، افزایش تاب آوری و چند منظوره نمودن 
پروژه های زیرساختی، تامين برق اضطراری و نهایتا خود اتکایی استان ها تاکيد نمود.

حيدری با اشاره به ضرورت و اهميت طرح جامع پدافند غيرعامل استان ها و شهرهای 
کشور افزود: طرح جامع پدافند غيرعامل استان سندی است راهبردی با چشم انداز 
بلندمدت که پس از شناخت همه جانبه وضعيت موجود استان و همچنين سطوح 
تهدیدات و آسيب پذیری های متصور بر آن ها، راهبردها، سياست ها و برنامه های کالن 
توسعه ای استان را منطبق با اصول پدافند غيرعامل ترسيم کرده و در حکم نقشه 
راه برای استان محسوب می شود.وی گفت: راهبرد نهایی پدافند غيرعامل به معنای 
خود اتکایی استان ها است که این امر قطعا یکی از راهکارهای توسعه استان محسوب 
می شود که در بحث ذخایر راهبردی، غذا و انرژی نيز صدق می کند و حتی نباید به 

استان های همجوار نيز وابستگی وجود داشته باشد.
در این جلسه مدیر کل پدافند غيرعامل استان آذربایجان شرقی نيز با اشاره به دگرگونی 
و گسترش مداوم عرصه های تهدید ناشی از پيشرفت علم و فناوری، بر لزوم آموزش 
و فرهنگ سازی عمومی پدافند غيرعامل در متن جامعه تاکيد کرد و نقش دانشگاه ها، 

صدا و سيما و آموزش و پرورش را در این ارتباط، خطير و تعيين کننده عنوان کرد. 

جلسه شورای پدافند غيرعامل استان آذربایجان شرقی 
با حضور سردار حيدری معاون بسيج و امور استان های 
سازمان پدافند غيرعامل کشور و با حضور فرمانداران، 
اعضای شورا و روسا و اعضای کارگروه های یازده گانه 
تخصصی پدافند غيرعامل در سالن اجتماعات استانداری 
آذربایجان شرقی به ریاست دکتر پورمحمدی استاندار 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
در این جلسه استاندار آذربایجان شرقی ضمن تشکر از 
مجموعه اعضای شورای پدافند غيرعامل استان، کارگروه ها، 
قرارگاه ها، شهرستان ها و فعاالن حوزه پدافند غيرعامل 
استان، گزارش اقدامات انجام یافته را نشان از وجود 
همت واال برای رسيدن به شرایط مطلوب عنوان کرد 
و بر تالش مضاعف سازمان ها و مراکز علمی و آموزشی 
برای فرهنگ سازی و آگاهی بخشی پدافند غيرعامل به 

عموم مردم تاکيد نمود.
رئيس شورای پدافند غيرعامل استان با تبيين اهميت 
پدافند غيرعامل بر ضرورت فعال سازی و تشکيل کميته 
پدافند غيرعامل در کليه ادارات و اعضای شورای اداری 
استان، سطح بندی زیرساخت های مهم استان و رعایت 
الزامات پدافند غيرعامل در کليه طرح ها و پروژه های 

عمرانی استان تاکيد نمود.
 معاون بسيج و امور استان های سازمان پدافند غيرعامل 
کشور در این جلسه، ضمن تبيين اهميت ژئوپليتيک 
منابع غنی  از  اعم  با وجود سرمایه های عظيم  کشور 
فسيلی و منابع انسانی و موقعيت استراتژیک کشور، 
اظهار داشت: بایستی راهبرد پدافند غيرعامل در خصوص 
صيانت از سرمایه های انسانی، فيزیکی، سایبری و مقابله 
به طور جدی مورد  با جنگ های هيبریدی)ترکيبی( 

توجه قرار گيرد. 
وی تاکيد کرد: نباید غفلت کنيم تا تهدیدها بر آسيب ها 

سوار شده و مشکالت جدی ایجاد کنند. 
حيدری در این خصوص با اشاره به موضوع قطع برق 

سردار حیدیر در شورای پدافند غریعامل آذربایجان شریق:

غفلت از »آسیب ها« 
برای کشور »تهدید« 

ایجاد می کند
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گفت وگو از زهرا رضايی
عضو کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: 
پدافند غيرعامل صرفه جویی بسياری را در هزینه و 
بحث نيروی انسانی برای مقابله با ضربات دشمنان 
محقق کرده است و توانسته با کمترین هزینه بيشترین 

حمایت از کشور را محقق کند.
نماینده نی ریز و استهبان و  عضو  اصغرمسعودی، 
کميسيون فرهنگی مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
ماهنامه »صيانت پایدار« از ضرورت توجه مسئوالن 
کشور به پدافند غيرعامل گفته و بر اهميت آن در 
شرایط کنونی تاکيد دارد.مشروح این گفت وگو را در 

ادامه می خوانيد؛
سوال: اساسا پدافند غيرعامل چه اهميتی در 

شرايط فعلی کشور دارد؟
 پدافند غيرعامل یکی از مسائل ضروری و الزم هر 
جامعه است. این ضرورت به ویژه در شرایط  کنونی که 
دشمنان قسم خورده ما به وسيله شيوه های مختلف برای 
براندازی نظام، باتمام وجود اقدام کرده و خوشبختانه 

موفق نشده اند بيش از پيش خود را نشان می دهد.
در واقع آنها می خواهند به نظام جمهوری اسالمی 
ایران ضربه بزنند و قطعا ازشيوه های دیگر وارد خواهند 
شد و به فکر ضربه زدن به نظام هستند. ما نيز باید 
تحرکات آنها را رصد کنيم و به تناسب نقشه های 
آنها بتوانيم راهکار داشته باشيم، از همين روست که 
پدافند غيرعامل توانسته با کمترین هزینه بيشترین 
اقدامات حمایتی را نسبت به کشور محقق کند. این 
در حاليست که اگر مسئله جنگ مطرح شود ميلياردها 
دالر هزینه برای هر کشور خواهد داشت اما توجه به 
پدافند غيرعامل صرفه جویی بسياری را در هزینه و 
بحث نيروی انسانی در مقابل ضربات دشمن در پی 
خواهد داشت. در واقع این کار می تواند توان مردم برای 

مقاومت در برابر تهاجم دشمن را باال ببرد.
سوال: چرا برخی مسئوالن نسبت به رعايت 

الزامات پدافند غيرعامل کم کاری می کنند؟
  اگر پدافند غيرعامل به درستی برای مسئوالن تبيين 
شود شاید کمتر مسئولی پيدا شود که خواستار بی توجهی 
به این اقدامات شود لذا ضروریست که مسئوالن و 
مردم بحث آموزش و اهميت پدافند غيرعامل را برای 
مسئوالن تبيين کنند، البته گاهی اوقات بعضی از 
این عوامل نياز به ملزومات و زیرساختی هایی دارد 

که باید فراهم شوند.
سوال: مهمترين تهديد پيش روی کشور از نظر 

شما چيست؟ آيا مسئوالن در برابر اين تهديد واکنش به موقع و درستی داشته اند؟!
  مهمترین تهدید این است که مردم احساس کنند که نظام توانایی حل مشکالت را ندارد. در حال حاضر 
بسياری از مردم، تصویر درستی از شرایط موجود کشور ندارد و مسائل برای آنها به درستی تبيين نشده است. 
از طرفی، برخی تریبون ها منصفانه قضاوت نمی کنند. این نگاه در مردم ممکن است ترویج پيدا کند که این 
نظام قادر به حل مشکالت نيست. از طرفی دیگر با وجود توصيه های مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان 
نسبت به رویکرد اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به خارج، ما متاسفانه به این امر مهم بی توجه بوده ایم و همين 
می شود که تا بحث تحریم پيش می آید اقتصاد کشور دچار نوسان می شود.این در حاليست که ما توانستيم با 
تکيه بر ظرفيت های داخلی و توانایی و استعداد جوانان در بحث هسته ای و صنایع موشکی در جهان حرفی 
برای گفتن داشته باشيم. پس وقتی در این بخش توانسته ایم توانمند شویم چرا در سایر صنایع شرایط به 
اینگونه نيست. متاسفانه احساس می شود ما آنچنان که باید از ظرفيت های داخلی خود برای خودکفایی خودمان 
استفاده نکرده ایم.در واقع دشمنی که با شيوه های مختلف نتوانسته است موفق بشود و مردم را به یک شکلی 
از نظام جداکند با وضعيت اقتصادی و القای ناکارآمدی نظام به مردم و تشدید اختالفات داخلی به دنبال ضربه 
زدن به نظام و ارزش های انقالب است. ما با انسجام و توجه به توانمندی های داخلی مان و تقویت نگاه بسيجی، 

انقالبی و جهادی می توانيم کشور را از این وضعيت بحرانی نجات دهيم.
چگونه بايد موضوع پدافند غيرعامل را در سطح کشور، چه در ميان عموم مردم و چه مسئوالن 

نهادينه سازی کنيم؟
 مهمترین بحث، آموزش است. ما باید بدانيم که در هر شرایطی، نيروها و شرایط دفاعی کشور باید در بهترین 
وضعيت باشد. هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند، ملت زنده و پاینده نيست. از سوی دیگر ما باید از ظرفيت 
کل کشور از دانش آموزان، نظام آموزش و پرورش گرفته تا نهادهای انقالبی و دولتی برای نهادینه کردن پدافند 

غيرعامل استفاده کنيم. 
در بحث نظارت، اگر واقعا مقام مسئولی، با توجه به امکانات مناسبی که برای توسعه و توجه به پدافند غيرعامل 

دارد، در این زمينه کم کاری و غفلت می کند باید با وی برخورد کرد چون اقداماتش به ضرر مملکت است. 
امروز واقعا مردم نياز دارند مسئوالنی داشته باشند که هم پدافند غيرعامل را خوب بشناسد و هم بتواند با اتخاذ 

راهکارهای مناسب به توسعه کشور و دفاع از کسب و کار و اشتغال کشور کمک کند. 

عضو کمیسیون فرهنیگ مجلس در گفت وگو با »صیانت پایدار« عنوان کرد
 تصویرسازی غلط دشمن از نظام

یکی از تهدیدات جدی پیش روی کشور
نتیجه پدافند غریعامل صرفه جویی در هزینه ها است
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- پدافند غیرعامل قوی و پرقدرت ما را 
در مقابل هجوم دشمن واکسینه می کند
- مهمترین تهدید پیش روی کشور این 

است که ما در عرصه پدافند غیرعامل تا 
به حال درست عمل نکرده ایم

- اگر موفق عمل کرده بودیم این همه 
مورد هجمه قرار نمی گرفتیم و این 

اتفاقات در کشور رخ نمی داد
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 سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس معتقد است در شرایط کنونی، کم کاری در حوزه 
پدافند غيرعامل بزرگترین تهدید ماست چون اگر ما در این زمينه عملکرد درست و 

یکپارچه ای داشتيم، کشور تا این حد دستخوش بحران های گوناگون نمی شد.
حجت االسالم والمسلمين احد آزادی خواه، نماینده مردم مالیر در مجلس و سخنگوی 
کميسيون فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پایدار« می گوید: جنگی که 
ما با آن درگير هستيم، جنگ فرهنگی است و جبهه ما نيز جبهه فرهنگی است. موضوع 
پدافند غيرعامل می تواند جبهه فرهنگی انقالب را قوام بخشی کند. ما در کنار نيروهای 
نظامی، انتظامی که وظيفه آفندی و پدافندی دارند باید به نقش پدافند غيرعامل نيز 

جایگاه ویژه ای ببخشيم. 
وی توضيح می دهد: پدافند غيرعامل یعنی عمليات نرم و مراقبت های نرم از آموزه های 
انقالب و داده پردازی های اعتقادی خودمان و حفاظت و صيانت از عقاید پاک اسالم. 

در حال حاضر این ارزش ها اهميتی دارند که تا االن وجود نداشته، چرا که حمله همه 
جانبه عليه عقاید و آرمان  های ما شکل گرفته است.

سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس با بيان اینکه از همين رو باید پدافند غيرعامل به 
ویژه در حوزه فرهنگ را جدی بگيریم می گوید: پدافند غيرعامل قوی و پرقدرت ما را 

در مقابل هجوم دشمن واکسينه می کند.

سخنگیو کمیسیون فرهنیگ مجلس در گفت وگو با »صیانت پایدار«:

 مسئوالن در عمل به الزامات 
پدافند غیرعامل کم کاری کرده اند

پدافند غریعامل در حوزه های »جنگ شناخیت« فعال شود
به  نسبت  مسئوالن  از  برخی  کم کاری  دليل  وی 
رعایت الزامات پدافند غيرعامل را در عدم آشکار 
شدن اهميت موضوع از نظر آنها دانسته و می گوید: 
زمانی که اهميت موضوع برای مسئوالن آشکار شود، 

دیگر کم کاری وجود ندارد. 
آزادی خواه با بيان اینکه برخی از مسئوالن عزمی در 
کار ندارند متذکر می شود که این عزم باید ایجاد شود. 
حاال ایجاد شدن عزم گاهی از تبيين شدن موضوع 
است گاهی حساس کردن مسئوالن. اگر مسئوالن در 
عرصه پدافند غيرعامل کم کاری می کند باید اهميت 
این فرایند را برایشان تشریح کرد تا یک عزم ملی 

برای انجام درست کار شکل گيرد. 
وی معتقد است مهمترین تهدید پيش روی کشور 
ما این است که ما عرصه پدافند غيرعامل تا به حال 
درست عمل نکرده ایم. اگر موفق عمل کرده بودیم 
این همه مورد هجمه قرار نمی گرفتيم و این اتفاقات 

در کشور رخ نمی داد. 
به گفته سخنگوی کميسيون فرهنگی ما امروزه 
مقدم  در خط  مقاوم  تشکيل یک جبهه  نيازمند 
فرهنگی هستيم که پدافند غيرعامل می تواند خيلی 

خوب به تشکيل این ساختار کمک کند. 
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عارف بهرامی
در جهان پرتخاصم امروز توان موشکی اهميت 
فوق العاده ای پيدا کرده است. بسياری از 
کشورها به خصوص در منطقه خاورميانه در 
دو دهه گذشته سرمايه گذاری های بزرگی 
را در اين زمينه انجام داده اند. هم اکنون 31 
کشور دارای موشک های بالستيک می باشند 
و از بين آنها تنها10 کشور موشک های با برد 
باالی 1000 کيلومتر را آزمايش کرده اند. در 
اين خصوص يان ويليامز مدير مرکز مطالعات 
استراتژيک و بين المللی که اطالعات مربوط 
به برنامه های موشکی کشورهای مختلف را 
بررسی و تحليل کرده است می گويد »ما 
معتقديم که وارد رنسانس موشکی شده ايم. 
تعداد روزافزون کشورهايی که دسترسی 
موثری به فناوری موشکی پيدا کرده اند 
در حال افزايش است و اين امر تنش های 
بين المللی را افزايش خواهد داد. در اين 
عنوان  به  کره شمالی  به  می توان  زمينه 
يک خط اشاره کرد که برد موشک هايش 
از 745مايل در سال 1990 به بيش از 8 هزار 
مايل در سال 2018 رسيده و قادر است به 
نيمی از جهان حمله کند. عالوه بر اين خطر 
کشتار غيرنظاميان توسط موشک ها بخاطر 
دقت پايين آنها و همچنين خطر دسترسی 
به  نظاميان  و شبه  تروريستی  گروه های 
موشک های بالستيک وجود دارد«. همچنين 
وزارت دفاع آمريکا در گزارش سال 2018 
خود اينگونه بيان می کند که محيط امنيتی 
امروز بسيار پيچيده تر و فراتر از آن چيزی 
قرار  ما  تجربه شده  حافظه  در  که  است 
دارد چرا که دشمنان به طور فزاينده ای 
در توانايی های موشکی خود سرمايه گذاری 
می کنند و افزايش توان موشکی آنها به معنای 
اضافه کردن انواع جديد و بی سابقه ای از 
موشک ها به زرادخانه ها و باالرفتن قدرت 
تهاجمی آنها می باشد. روسيه و چين در 
حال توسعه موشک های پيشرفته کروز و 
دارای قابليت های هيپرسيونيک هستند که 
می توانند با سرعت های استثنايی مسيرهای 
غير قابل پيش بينی را طی کنند. کره شمالی 
اگرچه در مسير صلح قدم گذاشته است 
اما  و به جاده اعتماد نزديک شده است 
شمار  به  تهديد  يک  هوز  بالقوه  طور  به 
می رود و در اين زمينه اياالت متحده بايد 
هوشيار باشد اين کشور طی دهه های گذشته 
منابع قابل توجهی را در برنامه موشک های 
هسته ای و بالستيک خود سرمايه گذاری 
را  متعددی  موشکی  آزمايش های  کرده، 
انجام داده است و در گذشته نيز بارها به 
صراحت آمريکا را تهديد کرده است. محيط 
تهديدی  در حال ظهور  زيست موشکی 
جدی عليه استراتژی های و توانايی های 
نظامی اياالت متحده و چالشی بزرگ به 
ادامه می دهد  اين گزارش  شمار می رود. 

که ايران اياالت متحده را بزرگترين مانع 
برای تبديل شدن به قدرت برتر و حاکم 
بر خاورميانه بر سر راه خود می داند در 
اين راستا ارتقاء توان موشکی به اولويت 
اصلی ايران تبديل شده است و هر روز بر 
آنها،  ،دقت  آنها  تعداد  موشک ها،  دامنه 
سرعت آنها و قدرت تخريب آنها می افزايد 
به نحوی که امروز تبديل به بزرگترين قدرت 
موشکی منطقه شده است و قادر به تهديد 

آمريکا است. 
اين گزارش ها تنها يکی از هزاران اظهارنظر 
و گزارشی است که دشمنان علی رغم ميل 
باطنی به توان باالی موشکی ايران معترف 
می شوند و بيم و هراس خود را نشان می دهند 
اما اينجا برخالف نظر آمريکا که ايران را يکی 
از قدرت های برتر منطقه در زمينه موشکی 
می داند بايد گفت جمهوری اسالمی ايران 
در کنار کشورهايی مانند روسيه، چين، 
بريتانيا، فرانسه کره شمالی، آمريکا، هند 
و پاکستان در بين ده کشور برتر جهان 
اين  و  دارد  قرار  فناوری موشکی  نظر  از 
و  به قدرت  و متکی  بومی  کامال  فناوری 
دانش داخلی است. ايران يکی از پيشروهای 
صنعت موشکی در جهان است که به دليل 
زيست در منطقه پرالتهاب خاورميانه مجبور 
به باالبردن قدرت دفاعی و توان بازدارندگی 
خود است. تجربه تلخ استفاده دشمن از 
موشک های اسکاد در جريان جنگ هشت 
ساله و تخريب و ويرانی که برای بسياری از 
شهرهای ما به عمل آوردند يکی از داليلی 
است که مديران و استراتژيست های نظامی 
کشور را به سمت تقويت و بومی سازی اين 
فناوری در کشور سوق داد و پيشرفت های 
چشمگير کشور در حوزه موشکی نشانی از 
درس گرفتن از آن تجارب تلخ است چراکه 
اگر ايران در آن زمان حتی تعداد محدودی 
موشک در اختيار داشت می توانست جلوی 
بگيرد. دشمن  را  از آن حمالت  بسياری 
که  مستقيمی  هر شکست  از  پس  بعثی 
از  را  انتقام  می شد  متحمل  جبهه ها  در 
غيرنظاميان می گرفت و جنگ شهرها را 
راه می انداخت و با بمباران و به خصوص 170 
بار موشک باران شهرها و مناطق مسکونی 
ويرانی های بسياری را برای ما به بار می آورد 
برد کوتاه و  اگر موشک های  در حالی که 
متوسطی مانند فاتح، تندر، قيام، شهاب 
يک و ذولفقار که امروزه به صورت انبوه در 
کشور توليد می شود، وجود داشت عراق 
آنگونه متهورانه و بی محابا حمله موشکی 

عليه کشور ما انجام نمی داد.
 فناوری موشکی به مانند ديگر فناوری ها تا 
مدت ها در انحصار قدرت های بزرگ بوده و 
به طرق مختلف تالش کرده اند که کشورهای 
ديگر را از دسترسی به آن منع کنند. آنها 
رژيم کنترل موشکی را که وظيفه کنترل تکثير 

سالح های موشکی، حامل های سالح هوايی 
بدون سرنشين کشتار جمعی و تجهيزات و 
فناوری های همراه آن را بر عهده دارد را در 
همين راستا در 1987 به راه انداختند. اين 
رژيم در واقع واکنش آمريکا و متعهدانش 
به پيشرفت های موشکی در اروپای شرقی 
و آسيای جنوب غربی بود و از نگرانی آنها 
نشات می گرفت اما جمهوری اسالمی ايران 
همانطور که بارها توسط مسئوالن کشور 
اعالم شده است ضمن احترام به تمامی 
قوانين و مقررات بين المللی برای ارتقای 
توان دفاعی خود از کسی اجازه نمی گيرد. 
امروز صنعت موشکی ايران با موشک های 
دوربردی همانند شهاب 3 ، سجيل، خرمشهر 
و عماد شناخته می شود که بين 2000 تا 2500 
کيلومتر برد دارند و پاسبان پرقدرت حريم 
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»صیانت پایدار« گزارش یم دهد
بازدارندگی موشکی 
در جهان ناامنی

دفاعی کشور هستند. برخالف فناوری موشکی 
برخی کشورها که با افزايش برد موشک تنظيم و 
دقت آنها کاهش می يابد دقت باالی موشک های 
جمهوری اسالمی طبق آزمايشات انجام گرفته 
و همچنين در جريان حمالت موشکی امسال 
به مقرر تروريست های تکفيری در سوريه و 
شرق فرات اثبات شد. نکته ای که بايد به آن 
توان  به  اعتراض برخی کشورها  اشاره کرد 
موشکی ايران است در حاليکه اگر ايران اين 
فناوری را صرفا برای دفاع از حريم خود به 
کار می گيرد کشورهايی مانند رژيم اشغالگر 

قدس سابقه استفاده از موشک هايی مانند 
اريحا عليه غيرنظاميان را داشته اند و بارها 
کالهک های نامتعارف را حمل کرده اند. به 
و خروج  آمريکا  نظر تحريم های جديد 
و  برجام  بين المللی  پيمان  از  يکجانبه 
تالش های مضاعفی که اين روزها برای 
فشار بر جمهوری اسالمی در پيش گرفته 
بيش و پيش از آنکه ناشی از چندو چون 
برجام و برد و باخت در آن باشد ناشی از 
بيم و ترس از توان فزاينده موشکی ايران 
است و در جريان مذاکرات نيز گاه و بيگاه 

توان موشکی کشور را دستمايه اعتراض 
و کارشکنی و اخالل در روند مذاکرات 
و سه  دو  برجام های  از  و  قرار می دادند 
نيز صحبت به ميان می آوردند. آنها اگر 
از پيشرفت های موشکی  سال های قبل 
با  امسال  داشتند  مبهم  تصويری  ايران 
ديدن دقت و سرعت و قدرت موشک های 
ايران در حمله به مواضع داعش به اين 
نتيجه رسيدند که با خروج از توافقنامه 
اين  راه  بر سر  مانعی  برجام  بين المللی 

پيشرفت قرار دهند.

-  هم اکنون ۳1 کشور دارای موشک های بالستیک می باشند و از بین آنها تنها10 کشور موشک های با برد باالی 1000 
کیلومتر را آزمایش کرده اند

-  ایران یکی از پیشروهای صنعت موشکی در جهان است که به دلیل زیست در منطقه پرالتهاب خاورمیانه مجبور به 
باالبردن قدرت دفاعی و توان بازدارندگی خود است

-  تجربه تلخ استفاده دشمن از موشک های اسکاد در جریان جنگ هشت ساله و تخریب و ویرانی که برای بسیاری از 
شهرهای ما به عمل آوردند یکی از دالیلی است که مدیران و استراتژیست های نظامی کشور را به سمت تقویت و بومی سازی 
فناوری موشکی سوق داد چراکه اگر ایران در آن زمان حتی تعداد محدودی موشک در اختیار داشت می توانست جلوی 

بسیاری از آن حمالت را بگیرد
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نگایه به ابعاد حقویق سرمایه گذایر در ارزهای مجایز

 جوالن رمزارزها
در میدان سایه ها

ليال نعمتی-دانشجوی دکتری حقوق جزا- وکيل دادگستری
مقدمه:

 )Virtual Currency( یا ارز مجازی )Digital Currencies( ارزهای دیجيتال 
اقتصادی در حوزه ی مبادالت مالی و پرداخت وجوه  نوآوری های  از  یکی 
محسوب می گردد که موجب تسهيل تعامالت و ارتباطات اقتصادی و تقليل 
هزینه های ناشی از حذف واسطههایی مانند بانک و مؤسسات مالی می شود. 
با وجود مزایای فوق این فضای جدید سرمایه گذاری، مخاطرات ویژه ای از قبيل 
عدم نظارت، نوسان قيمت و پيامدهای امنيتی برای کسب و کارها را موجب 
می شود که همين مسائل، نياز فزاینده به بررسی مفاهيم قانونی و مالحظات 
حقوقی مرتبط با این فن آوری و ارز جدید را محسوس تر می کند. در ادامه 
این مقاله، برخی از مهمترین ابعاد حقوقی- قانونی مرتبط با سرمایه گذاری در 

ارز مجازی و جایگاه تقنينی آن را مورد بررسی قرار خواهيم داد.   
وضعيت و ماهيت حقوقی ارز ديجيتال:

یکی از مهمترین مالحظات قانونی در حيطهی ارز مجازی مربوط به ماهيت 
حقوقی این پدیده است. ماهيت انتزاعی ارز جدید موجب ایجاد نگرش های 
متفاوت و گاه متناقضی شده و بدین سبب محققان و پژوهش گران حقوقی 
و  اجماع  به  هنوز  مجازی  پول  حقوقی  ماهيت  و  قانونی  وضعيت  مورد  در 
اتفاق نظر دست نيافته اند. برخی از محققان، ارز دیجيتال را به عنوان وسيله 
پرداخت برای کاالها و خدمات و معادل پول رایج شناسایی کرده اند. مخالفان 
این رویکرد استدالل می کنند که ارز مجازی یک ابزار پولی و مالی نيست 
زیرا دولت آن را منتشر نکرده و ارزش آن را تضمين نمی کند. همچنين در 
اکثر حوزه های قضایی، پول مجازی به عنوان یک وسيله ی رسمی پرداخت 
 Tax service of( شناخته نمی شود. به عنوان مثال، خدمات مالياتی هلند
the Netherlands( ارز مجازی یا رمزنگاریشده )Cryptocurrency( را به 
 Central( عنوان ابزار قانونی پرداخت در نظر نمی گيرد. بانک مرکزی دانمارک
Bank of Denmark( نيز در سال 2014 اعالم کرد که »بيتکوین« یک 
واحد پول نيست و لذا هيچ ارزش تجاری واقعی در مقایسه با طال یا نقره ندارد. 
از سوی دیگر، برخی رویکردها ماهيت حقوقی ارز دیجيتال را به عنوان پول 
الکترونيک، واحد دارایی و یا یک ابزار مالی برای تحقق تعهد خرید یا فروش 
اوراق بهادار، ارز یا کاال در نظر گرفتهاند. در سال 201۳ وزارت دارایی آلمان 
)German Ministry of Finance(، پول رمزنگاریشده را به عنوان یک 
ابزار رسمی برای توافق به رسميت شناخت. این درحالی است که قانون این 
کشور به وضوح ارز مجازی را از ابزارهای قانونی پرداخت در نظر نگرفته است. 
بنابراین چنين اختالف نظراتی در تعيين ماهيت قانونی ارز مجازی ميتواند 
پيامدهای گوناگونی داشته باشد. چرا که با پذیرش ماهيت تعهدات برای ارز 
مجازی همانند حقوق مالکيت می تواند هم یک وسيله پرداخت و هم یک کاال 
باشد و در غير اینصورت شامل حقوق مسئوليت مدنی و تعهد پولی نيست. 
عالوه بر این »وضعيت غيرمتمرکز« یکی از نکات برجستهی بسياری از ارزهای 
بالقوه برای سرمایه گذاری اشخاص به  دیجيتال است که یک عامل ریسک 
شمار ميآید. به این معنی که مبادالت بدون حضور واسطه هایی مانند بانک و 
مؤسسات مالی صورت پذیرفته و توسط یک مقام یا نهاد مرکزی پشتيبانی نمی 
شود. همچنين اعتبارسنجی معامالت و تراکنش ها توسط خود کاربران انجام 
می شود. این ویژگی در دیگر زمينه های مسئوليت، نظارت، تنظيم سيستم 
پرداخت و ثبات مالی نيز تأثيرگذار است. همچنين توسعه اخير ارزهای دیجيتال 
و تازگی طراحی آن ها موجب شده تا در بسياری از جنبه های حقوقی با تعاریف 
و ساختارهای نظارتی و تقنينی موجود متناسب نباشد. در واقع، ماهيت بی حد 
ومرز و آنالین ارزهای مجازی و عدم وجود یک صادرکنندهی قابل شناسایی، 
چالش های ویژه ای را برای تالش در جهت تنظيم یا تصویب مقررات ایجاد 
به  اعتماد عمومی  و  برای رشد  مانع  عنوان یک  به  مقررات  فقدان  می کند. 
ارزهای دیجيتال، خودداری از سرمایهگذاری در این تکنولوژی جدید به دليل 
عدم اطمينان قانونی و عدم حمایت از کاربران، از دغدغه ها و پيامدهای این 
فنآوری است که در بسياری از کشورها، رویکردهای تنظيم مقررات، تمایل به 

تدوین مقررات احتياطی در این حيطه دارند.
حقوق کاربران و تضمينهای حمايت از مصرف کننده:

یکی دیگر از مباحث مهم ارز دیجيتال مربوط به حقوق کاربران و پشتوانههای 
محافظت از مصرفکنندگان است. برخالف پول الکترونيکی سنتی، واحد پول 
دیجيتال تحت مسئوليت یک فرد یا مؤسسه نبوده و توسط یک مرجع پشتيبانی 

نمی شود. همچنين پول مجازی فاقد ارزش ذاتی بوده و اعتبار ماليتی خود را از 
ارزش انتزاعی و زنجيرهی مبادالت استحصال می کند. بر این اساس، دارندگان 
با خسارت ها و هزینه های بسيار بيشتر و ریسک  ارز دیجيتال ممکن است 
نقدشوندگی نسبت به صاحبان پول سنتی مواجه شوند. عالوه بر این مخاطرات 
مربوط به نوسانات زیاد، ریسک مربوط به ناشناس بودن هویت پرداخت کننده 
و همچنين خطر تقلب در سرمایه گذاری و عدم شفافيت، حقوق کاربران را در 
این فضای اقتصادی به شّدت تضعيف می نماید. بدون پشتيبانی یک مرجع 
رسمی و متمرکز، مصرف کننده با استفاده از یک واحد پول مجازی در معرض 
خطر بيشتری قرار  گرفته و در صورت ورشکستگی حمایت نمی شود. برخی 
مصرف  برای  معتقدند   )David Cohen( کوهن«  »دیوید  مانند  محققان 
کنندگان، ناشناس بودن و معامالت غيرقابل برگشت، آن ها را در معرض تقلب 
یا سرقت قرار می دهد. لذا سرمایه گذاران در واحد پول مجازی، امروزه فاقد 
حمایت های استانداردشده برای امنيت خرید یک کاال می باشند. بنابراین ایجاد 
زیانهای مالی در ارتباط با خرید، فروش یا تجارت ارزهای دیجيتال در مقایسه 
با معامالت سنتی بيشتر مشهود است که ضعف مسئوليت پذیری و پاسخگویی 

در این فضای نوین مبادالت مالی را روزافزون ميسازد.
آسيبپذيری در برابر فعاليتهای غيرقانونی:

 ارزهای دیجيتال و پول مجازی به طور بالقوه موجب گسترش معامالت سریعتر 
و راحتتر می شود، اّما در سالهای اخير نگرانی های عمده ای در مورد استفاده 
از این سيستم نوین پرداخت در قبال فعاليت های غيرقانونی و نيز تطابق با 
استانداردهای جهانی تبادالت شفاف مالی ایجاد شده است. در سال 2014 
نيروی اقدام مالی )FATF( یک گزارش جامع در مورد مسائل مربوط به پول 
دیجيتال منتشر کرد و اذعان داشت که تبدیل ارز مجازی به پول واقعی یا 
سایر پول های مجازی بطور بالقوه در برابر پولشویی و تأمين مالی تروریسم 
آسيب پذیر هستند. بنابراین امکان استفاده از ارزهای مجازی در امر قاچاق، 
تسهيل فعاليت های تروریستی، فرار مالياتی، گسترش معامالت صوری به منظور 
تحصيل سود و تزاید معامالت غيرمجاز تحت سيستم پيچيده ی پولهای مجازی 
به عنوان چالش های مهم این تکنولوژی در نظر گرفته می شود. لذا یک باور 
گسترده وجود دارد که ارزهای مجازی به سازمان های جنایی، ابزار جدیدی 
برای ارتکاب تقلب، پولشویی، کالهبرداری و دیگر جرایم مالی را عرضه می 
کند. همچنين سرمایه گذارانی که در این فضای جدید، قربانی جرایم مالی 
و اینترنتی می شوند، به احتمال زیاد دارای حقوق قانونی مشابه به عنوان 
قربانيان سنتی کالهبرداری محسوب نمی گردند. برای مثال، هنگامی که یک 
مبادله ی ارز هک شده و دارایيهای مشتریان به سرقت ميرود، اغلب اقدامات 
استانداردی برای بازیابی پول های گمشده وجود ندارد. با وجود آنکه مبادالت 
ارز مجازی همواره در حال بهبود تدابير امنيتی خود است، سرمایه گذاران 
تاکنون نتوانسته اند مخاطرات قانونی مرتبط با مالکيت پول مجازی را به طور 
کامل حذف کرده و به  توسعه ی یک سيستم پرداخت شفافتر و مطمئنتر 
 )E-gold( نائل شوند. در سال 2007 دادستان فدرال ایاالت متحده، شرکت
را به پولشویی و سایر جرایم متهم کرده و انجام مبادله و انتقالها ممنوع شد. 
همچنين در ژانویه سال 2014، دادگاه فدرال ایاالت متحده در منهتن، مدیر 
اجرایی صرافی »BitInstant«، یک شرکت مهم مبادله ی بيت کوین را به 
انجام معامالت مشکوک و پولشویی ارز دیجيتال از طریق »Silk Road« و ایجاد 
بازار آنالین مواد مخدر محکوم کرد. در ماه فوریه برای حفاظت از ورشکستگی، 
روند معامالت توقيف و اذعان شد یک بيليون دالر پول مجازی به سرقت رفته 
است. در ژاپن نيز شرکت »Mt. Gox« که یکی از بزرگ ترین بورس مبادالت 
بيت کوین در جهان به شمار ميآمد، توسط دادگاه توکيو و در ماه آوریل سال 

2014 مجبور به انحالل شد. 
صالحيت قضايی و مستندات پيگيری حقوقی: 

به مباحث صالحيت  ارزهای دیجيتال مربوط  از مالحظات حقوقی  یکی دیگر 
قضایی )Jurisdiction( و استنادپذیری ادله است. با توجه به آنکه ارز مجازی 
در نظامهای حقوقی، جایگاه قانونی واحد و جامعی ندارد، برای تعيين صالحيت 
قضایی دو رویکرد باید در نظر گرفته شود: الف- بر اساس منشاء صدور و ب- بر 
مبنای موقعيت کاربر. اگر حوزه قضایی بر پایهی محل انتشار ارزهای مجازی باشد، 
این احتمال به وجود ميآید که توسط توسعه دهندگان کشورهای مختلف توليد 
شده و لذا تعيين صالحيت مراجع قضایی جهت پيگيری حقوقی با مشکل مواجه 
خواهد شد. همچنين با توجه به آنکه معامالت و تراکنش ها با ابتناء بر اعتماد به 
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نگایه به ابعاد حقویق سرمایه گذایر در ارزهای مجایز

 جوالن رمزارزها
در میدان سایه ها
-  ارز مجازی فرصت های جدیدی برای افزایش 
درآمد، تسریع تراکنش ها، کاهش هزینه های 
 پردازش پرداخت و تسهیل مبادالت مالی فراهم
می کند اّما این فضای جدید اقتصادی مسائل 
حقوقی پیچیده ای از قبیل وضعیت قانونی 
تراکنش ها، مسئولیت پذیری، شفافیت و 
مستندسازی مدارک را نیز به دنبال داشته است
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سيستم پيچيدهی ارز دیجيتال صورت ميپذیرد، در صورت بروز هر گونه نقض و 
تخلف، قربانی ممکن است نتواند مدارک قانونی قابل قبول و محکمه پذیر برای 
به علّت فقدان  بنابراین  ارائه کند.  بازیابی آسيب ها و جبران خسارات خویش 
مستندات قانونی، مالباخته گان ممکن است در پرونده های مطروحه در دادگاه، 
مورد حمایت بایسته قرار نگيرند. بدین ترتيب با عنایت با آنکه ارز رمزنگاری شده 
و مجازی مبتنی بر فن آوری اطالعات است، مناقشات احتمالی شامل حاکميت بر 
فن آوری اطالعات به عنوان مثال شنود مکالمات و مجوزهای دیجيتال، تسری قوانين 
بانکداری، مالحظات مربوط به قراردادها، حقوق مالکيت از جمله حقوق معنوی 
و قانون حمایت از مصرف کننده مطرح می گردد. لذا هنگام استفاده از این روش 
نوین حساب و پرداخت، کاربران و صاحبان کسب و کار باید مالحظات قانونی از 

قبيل ثبت نام، صدور مجوز، اباحه ی تقنينی و مسائل مالياتی را در نظر بگيرند.  
جمع بندی:

 ارز مجازی فرصتهای جدیدی برای افزایش درآمد، تسریع تراکنشها، کاهش هزینه 
های پردازش پرداخت و تسهيل مبادالت مالی فراهم ميکند. اّما این فضای جدید 
اقتصادی مسائل حقوقی پيچيدهای از قبيل وضعيت قانونی تراکنشها، مسئوليت 
پذیری، شفافيت و مستندسازی مدارک را نيز به دنبال داشته است. لذا کاربران می 
بایست با ساختار سيستم های ارز مجازی، ضمانت های حمایت از مصرف کننده، 
عدم قطعيت قانونی، مباحث مالکيت معنوی، قواعد خدمات مالی و سایر قوانين 
این  به سرمایه گذاری در  احتياط  با حزم و  و  آگاه شده  پيامدهای آن  کليدی و 

فن آوری جدید مبادرت ورزند. 
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 مراسم بزرگداشت روز پژوهش و رونمایی از برنامه های 
علمی واحد تهران شمال دانشگا آزاد اسالمی با حضور 
سردار جاللی رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور، 
دکتر رضا آقاميری رئيس دانشگاه  آزاد استان تهران، 
تنی چند از معاونين سازمان پدافند غير عامل و ریاست 
و جمعی از مسئوالن و مدیران و محققين و پژوهشگران 

واحد تهران شمال برگزار گردید.
در  تهران شمال  آزاد  دانشگاه  مهم  5 مأموريت 

طرح پايش
در ابتدای این مراسم،  دکتر خالدی رئيس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران شمال با اشاره به برنامه نظام موضوعات 
واحد تهران شمال گفت: برنامه پایش از ابتکارات دکتر 
طهرانچی بوده و براساس آن تمام پژوهشگران دانشگاه آزاد 
اسالمی در یک شبکه یکپارچه به یکدیگرمتصل باشند. 
وی ادامه داد: واحدهای دانشگاهی دیگر نيز با ورود به 
سامانه پایش خواهند توانست از ظرفيت های واحد تهران 

شمال در راستای پدافند غيرعامل بهره مند شوند.
 تکنولوژی های نوین در راستای طرح پایش بومی سازی 

می شود
در ادامه این مراسم دکتر مهدی امينيان عضو هيات 
علمی دانشکده برق و کامپيوتر گفت: با توجه به طرح 
موثری که در دبيرخانه علمی دانشگاه آزاد ابداع شد، 

نظام موضوعات ما هدفمند می شود.
وی افزود: یکی از زیربناهای اصلی مباحث مربوط به 
سایبر و IT است که تهدیدات متفاوتی را در ابعاد مختلف 
تحت تاثير قرار می دهد که ارتش سایبری و جنگ های 
سایبری ماهيت تهدیدات را از حالت سخت به فرم فناوری 

تبدیل کرده است.
امينيان ادامه داد: آسيب پذیری در زیرساخت های سایبری 
با تمرکز بر این موضوعات کاهش می یابد که در این 

راستا می توان بحران را بهتر مدیریت کرد.
 سردار غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
در مراسم بزرگداشت روز پژوهش که در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران شمال برگزار شد طی سخنانی اظهار 
داشت: پدافند غيرعامل مجموعه اقداماتی است که با 
به کارگيری آن می توان موجب کاهش آسيب پذیری، 
ایجاد تاب آوری، تداوم کارکرد های زیرساخت ها 

در مقابل تهدیدات دشمن شد.
وی ادامه داد: تهدیدات می تواند به دو 
دسته انسان ساخت و طبيعی تقسيم 
شود. تهدیدات طبيعی منشاء طبيعی 
داشته مانند سيل، زلزله و ماهيت آنها 
در طول زمان تغيير نمی کند در این 
تهدیدات خصومت و دشمنی وجود 

ندارد و دانش بشری به دليل  ثابت بودن این بالیا می تواند برای کاهش اثرات آن راهکارهایی 
را پيش بينی کند به عنوان مثال با رعایت اصول مهندسی می توان از آسيب های زلزله و سيل تا 

حدودی کنترل کرده و پيامدهای آن را کاهش داد.
تهدیدات  در  گفت:  و  دانست  انسان ساخت  تهدیدات  را  تهدیدات  دوم  دسته  سردار جاللی 
انسان ساخت منشاء آن تفکر، اندیشه و خصومت وجود دارد به همين دليل از دکترین و استراتژی 
خاصی برخوردار هستند، دانش و تکنولوژی تهدیدات انسان را ایجاد می کنند و تفکر و استراتژی 

بر نوع تهدید تاثير گذار است.
وی افزود: در پدافند غيرعامل تالش داریم تا تاثير و پيامدهای تهدیدات انسان ساز را بر زیرساخت ها 
و منابع انسانی کشور کاهش دهيم به همين دليل باید به مولفه های انسانی یعنی استراتژی های 
دشمن و به دانش و تکنولوژی مورد استفاده دشمنان توجه داشت. تهدیدات انسان ساخت، پویا 
و متغير هستند، یعنی همواره در حال تغيير و پيشرفت هستند و با استفاده از تکنولوژی های 

جدید تهدیدات نيز تغيير کرده ویژگی های جدیدی را پيدا می کند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: تهدیدات انسان ساز با رشد تکنولوژی تغيير می کند به 
همين دليل تهدیداتی که در چند سال گذشته شاید متوجه کشور نبودند، امروز می تواند کشور 
را تهدید کند به عنوان مثال شاید چند سال پيش تهدیدات سایبری چندان متوجه کشور نبود 

اما امروز سایبر و فضای سایبر عرصه جدیدی برای مقابله با دشمنان شده است.
 وی هوشمندسازی اشيا را یکی دیگر از عرصه های نوین تهدید دانست و گفت: اینترنت اشيا 
وقتی در زیرساخت ها به کار گرفته می شود اگرچه قابليت های ویژه ای به زیرساخت ها می دهد 

اما می تواند با نفوذ، دسترسی به شبکه و سامانه ها مورد استفاده دشمنان قرار گيرد.
سردار جاللی گفت: تغيير فناوری ها و تداخل آنها با یکدیگر، تهدیدات را گسترش و تغيير داده 
است، به عنوان مثال خانه های هوشمند اگر چه کارکردهای بسيار مثبتی را با خود به همراه 
آورده است اما در کنار آن فضای تهدیدآميز ایجاد کرده اند که دیگران می توانند با نفوذ به شبکه 
کنترل اما برای ما مشکالتی را ایجاد کند. برای مقابله با تهدیدات باید در ابتدا فناوری را بشناسيم 
و تهدیدات موجود در آن را شناسایی و زیرساخت ها را برای مقابله با آن تهدیدات آماده کنيم.

 وی ادامه داد: فناوری های نوین بر لبه علم جهان حرکت می کند بنابراین برای مقابله با تهدیدات 
و ایمن سازی زیرساخت های باید بر لبه علم جهان حرکت کرد. پدافند غيرعامل بدون همکاری 

با مراکز علمی و دانشگاهی نمی تواند به وظيفه خود عمل کند.

هم افزایی پدافند غریعامل و دانشگاه آزاد اسالیم در موضوعات راهربید
سردار جاللی: نیازمند ایجاد قلمرو سرزمینی 

در حوزه سایبری هستیم
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سردار جاللی گفت: دشمنان در فضای سایبر با پيشرفته ترین سالح های سایبری برگرفته از 
پيشرفته ترین علوم جهان به ما حمله می کنند، پس باید با پيشرفته ترین علوم به مقابله با آن 
پرداخت، البته مسئله قابل توجه این است دشمنان دانش مقابله با تهدیدات سایبری و نوین را 
به ما نمی دهند و ما خود باید به این دانش و توان دفاعی دست بيابيم و این امر مهم تنها با اتکا 

بر دانش و توان داخلی و همکاری با مراکز دانش بنيان و دانشگاه ها به دست می آید.
وی در ادامه با اشاره به تهدیداتی که در حوزه های مختلف متوجه کشور است، اظهار داشت: 
امروزه با پيشرفت تکنولوژی و رشد علم تهدیدات گسترده ای متوجه کشور است که برای مقابله 
با آن باید علم و دانش مورد نياز را در اختيار داشت به همين دليل دانشگاه ها می توانند به عنوان 
مراکز علمی وظيفه رصد و شناسایی تهدیدات را به خوبی برعهده بگيرند. دانشگاه ها می تواند 
ویژگی های فناوری های جدید را شناسایی و عيب یابی کرده و راهکارهای مقابله با تهدیدات 

آن را پيش بينی کنند.
سردار جاللی به حوادث سال گذشته شهر اهواز اشاره کرد و گفت: وقتی حادثه سال گذشته 
اهواز را بررسی کردیم متوجه شدیم که به سيستم بودن شبکه های زیرساختی و وابستگی متقابل 
آنها به یکدیگر توجه چندانی نشده و همين دليل با آسيب دیدن یک زیرساخت، زیرساخت های 

دیگر نيز دچار مشکل شد و کارکرد خود را از دست داد.
وی ایجاد رشته های تحصيلی جدید در دانشگاه های کشور برای حل مشکالت را امری ضروری 
دانست و گفت: امروز بسياری از تهدیدات در حوزه ميان رشته ای و ترکيبی است، به همين دليل 
برای مقابله با تهدیدات باید رشته های جدیدی در دانشگاه کشور مانند مدیریت شهر هوشمند 
تاسيس شود. سردار جاللی گفت: اگر تاب آوری مطلوب در فضای سایبر را به وسيله علوم جدید 
و متخصصين تحصيل کرده در رشته های جدید در دانشگاه نداشته باشيم حضورمان در سایبر 

درواقع حضور در تور دشمن است.
وی ایجاد مراکزی برای رصد تهدیدات نوین را در دانشگاه ها امری ضروری دانست و گفت: 
متاسفانه در شبکه های اجتماعی مسائل دینی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، سياسی و ... با یک 
نگاه بسيار سطحی مطرح می شود اما یک نگاه علمی و یک مرکز تخصصی برای پاسخگویی به 

شبهات ایجاد شده در این فضا وجود ندارد.
سردار جاللی یکی از ویژگی های شبکه های اجتماعی را نبود تسلط و کاهش نفوذ دولت ها 
در این فضا دانست و گفت: دیتا های شبکه های اجتماعی در خارج کشور قرار دارد و دولت ها 
هيچ اشراف و کنترلی بر آنها ندارند، این شبکه های اجتماعی به دنبال ایجاد قدرتی در داخل 
دولت ها هستند و به اعتقاد بسياری، گسترش فضای سایبر می توانند منجر به زوال حکومت های 

سنتی شود.
وی در ادامه به چالش کشورهای اروپایی با شبکه های 
اجتماعی که دیتاهای آن در داخل اروپا نيست اشاره کرد 
و گفت: دليل چالش اروپا با این شبکه های اجتماعی این 
است که این شبکه ها می توانند بر جامعه تاثير بگذارند 
به همين دليل به دنبال اینترنت ملی هستند. چين نيز 
به همين دليل اینترنت ملی ایجاد کرده تا بتوانند از 
حاکميت ملی و اطالعات مردم در برابر تهدیدات احتمال 

آمریکا دفاع کند.
سردار جاللی گفت: در کشور نيازمند ایجاد قلمرو سرزمينی 
در حوزه سایبر هستيم، چينی ها این مسير را پيش از 
ما طی کرده اند و اروپایی ها نيز به دنبال ایجاد اینترنت 
ایجاد  دنبال  به  باید  نيز  ما  کشور  پس  هستند  ملی 

اینترنت ملی باشد.
وی در پایان به تهدیدات حوزه سایبر برای امنيت ملی 
کشور اشاره کرد و گفت: شبکه های اجتماعی می توانند 
معماری حکومت کنند و امنيت ملی کشورها را تهدید و 
به نوعی استقالل کشور را دچار چالش کنند. دشمنان با 
استفاده از شبکه های اجتماعی به دنبال ایجاد ناآرامی و 

تهدید امنيت ملی کشور هستند.
در این همایش همچنين از لوگوی برنامه علمی و نظام 
موضوعات برنامه پایش دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
شمال توسط دکتر غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل کشور و دکتر سيدمحمود رضا آقاميری رئيس 

دانشگاه  آزاد استان تهران رونمایی شد.
همچنين در خاتمه این همایش، تفاهم نامه همکاری 
بين دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال و سازمان 
پدافند غيرعامل در ذیل برنامه علمی پدافند غيرعامل 

و علوم همگرای واحد تهران شمال امضا شد. 
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پدافند سایبری و دفاع از 
زیرساخت زیرساخت ها

مهندس محمدرضا فرجی پور
جانشين قرارگاه پدافند سايبری کشور

مبحث تاب آوری سايبری زيرساخت های حساس و حياتی در برابر 
حمالت سايبری، به عنوان يکی از ارکان اساسی امنيت ملی کشور در 
مواجهه با رويدادهای احتمالی مطرح است و بررسی اين موضوع، قطعًا 
نياز کشور در آينده نزديک خواهد بود. همچنين، وجود تعاريف مختلف 
در زمينه تاب آوری سايبری، سبب می شود تا نتوان مالک و چارچوب 
خاصی برای اين موضوع مشخص کرد و همين مسئله، نهادهای مسئول 

را دررسيدن به هدف، با دشواری و چالش مواجه می نمايد.
عده ای از کارشناسان، تاب آوری را در ايستادگی مطلق در برابر حمالت 
سايبری قلمداد می کنند و عده ای ديگر، معتقدند عالوه بر اين موضوع، 
زيرساختی که موردتهاجم قرار گرفته است، بايد بتواند در سريع ترين 
زمان ممکن، خسارات به بار آمده را جبران کرده و به حالت عملياتی 

صد در صد برگردد.
در ابتدا بايد گفت که بحث اساسی ما در اين زمينه، زيرساخت های 
اساسی کشورها و خصوصاً کشور خودمان است که البته در داخل کشور 
ما، به زيرساخت های حياتی و حساس معروف است. در کشورهای 
ديگر، زيرساخت های حياتی، به زيرساخت هايی اطالق می شود که 

جنبه اساسی و مبنايی دارند.
به عنوان مثال، در آمريکا 16 زيرساخت وجود دارد که عنوان حياتی، 
تعابير  ادبيات دنيا، عبارات و  يا همان اساسی را دارند. در  حساس 
مختلفی در اين زمينه وجود دارد که نياز است ابتدا مقدمه ای در اين 

زمينه بيان کنم و پس ازآن، به توضيح بخش های ديگر بپردازم.
در هر کشوری، تعدادی از زيرساخت ها وجود دارند که نيازی نيست 
همه مردم بدانند اين زيرساخت ها، حياتی هستند و خود مردم از آن، 

اطالع کافی دارند. به عنوان مثال، همه از اين موضوع اطالع دارند که برق، 
زيرساختی حياتی است و وجود آن برای ادامه زندگی، بسيار حياتی 
است. زمانی را در نظر بگيريد که برق يا نباشد يا دچار اختالل باشد. 
در چنين حالتی، بسياری از خدمات چه در سطح مردم و چه در سطح 
حاکميت ها، دچار اختالل می شوند. همچنين می توان در اين زمينه، 
از زيرساخت گاز نام برد. نکته جالب در کشور ما اين است که حتی 
نيروگاه های برق ما نيز با سوخت گاز کار می کنند و اين بدان معناست 
که اگر جريان گاز قطع بشود، نيروگاه های برق ما نيز نمی توانند به 

فعاليت عادی خود ادامه بدهند و با چالش مواجه می شوند.
زيرساخت هايی نظير حمل ونقل، سالمت، ارتباطات، پولی و مالی و 
بانکی، همه و همه جزو موارد حساس و ضروری محسوب می شوند که 
بايد به صورت ممتد، به فعاليت بپردازند تا جامعه دچار چالش و مشکل 
نشود. درگذشته، تجهيزات و سامانه هايی که در اين زيرساخت ها فعاليت 

می کردند از يکديگر مجزا بودند و بدون مشکل فعاليت می کردند.
اما در دنيای امروز، به دليل رشد و توسعه فراوان فناوری اطالعات، 
بسياری از زيرساخت ها، به گونه ای فعاليت می کنند که به دنيای فناوری 
اطالعات، وابسته شده اند و فضای سايبری، الزمه ادامه عملکرد آن ها 
شده است. از طرفی، عالوه بر وابسته شدن اين تجهيزات به فضای 
سايبری، زيرساخت ها نيز با يکديگر ارتباط دارند و عملکرد شبکه ای 

و برهم کنش دارند.
زيرساخت ها، يا سايبری هستند يا وابسته به فضای سايبری هستند. 
ارتباطی کشور، کاماًل سايبری است و در  به عنوان مثال، زيرساخت 
صورت نبود فضای سايبری، اين زيرساخت عمالً وجود ندارد. زيرساخت 
پولی و بانکی کشور نيز به همين صورت درآمده است و کاماًل سايبری 

شده است.

-  در دنیای امروز، به دلیل رشد و توسعه فراوان فناوری اطالعات، بسیاری از زیرساخت ها، 
به گونه ای فعالیت می کنند که به دنیای فناوری اطالعات، وابسته شده اند و فضای سایبری، الزمه 
ادامه عملکرد آن ها شده است از طرفی، عالوه بر وابسته شدن این تجهیزات به فضای سایبری، 

زیرساخت ها نیز با یکدیگر ارتباط دارند و عملکرد شبکه ای و برهم کنش دارند
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از سوی ديگر، برخی زيرساخت ها هستند که وابسته به فضای سايبری 
هستند و فضای آن، کاماًل سايبری نيست. می توان در اين زمينه، 
زيرساخت برق کشور را مثال زد که بخشی از آن سايبری است و 
در بخش های ديگر، به صورت مستقل عمل می نمايد. در حال حاضر، 
تجهيزات توليد، توزيع و انتقال برق در کشور وجود دارد، اما کنترل 
اين ها در بخش هايی به وسيله فضای سايبری است و اين به معنای آن 
نيست که بخش برق، يک بخش تماماً سايبری است. از طرفی، بايد 
به اين موضوع نيز اشاره کرد که همان بخش برق نيز، بخش مهم و 

کاربردی است و بايد برای تأمين امنيت آن، برنامه ريزی کرد.
بنابراين می توان نتيجه گرفت که زيرساخت های ما، يا تماماً سايبری 
هستند يا وابسته به سايبر و حالت سومی نيز در اين زمينه وجود 
ندارد که زيرساختی، به صورت کامل، مستقل از فضای سايبری باشد. 
هم اکنون تقريباً همه چيز در دولت ها و کشورهای مختلف، به فضای 
افزايشی  حالت  روزبه روز  روند،  اين  و  است  وابسته شده  سايبری 

خواهد داشت.
هر تهديدی که بخواهد متوجه اين دو حالت شود، خواه تهديد طبيعی 
باشد مثل سيل يا زلزله و چه تهديد مصنوعی باشد مثل حمالت و 
ايجاد و اختالل و غيره، می تواند امنيت ملی، امنيت عمومی، اقتصادی 
يا حتی سالمت يک جامعه را به خطر بيندازد. در کشورهای مختلف، 
دستگاه های مسئول، با هماهنگی با ساير دستگاه ها، اقداماتی را در 
جهت تأمين امنيت زيرساخت های آسيب پذير و در معرض تهديد 
انجام می دهند تا بتوانند تاب آوری آن ها را در برابر خطرات تضمين 

کنند.
در کشور ما نيز سازمان پدافند غيرعامل کشور، وظيفه دارد در زمينه 
امن سازی و افزايش تاب آوری اين زيرساخت ها اقدام نمايد. البته اين 
اقدامات سازمان پدافند، با هماهنگی با دستگاه های کشوری، نظير 
رياست جمهوری،  افتای  راهبردی  مرکز  ملی فضای مجازی،  مرکز 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و خود دستگاه هايی که متولی 
زيرساخت های حياتی هستند انجام می شود. اين مجموعه ها، وظيفه دارند 
با بهره گيری از کار هماهنگ و البته علمی، دقيق، همه جانبه و محققانه، 
طبق فرمايش مقام معظم رهبری، اقداماتی را انجام بدهند که امنيت 
زيرساخت های حياتی حفظ بشود و بتوانند در برابر خطرات و حمالت، 

خود را حفظ نمايند.
از طرفی، پيشرفت هايی هم در ده سال اخير در حوزه فناوری های 
کرد.  تشديد  را  تهديدات  وضعيت  که  است  آمده  وجود  به   ICT
ازاين دست فناوری ها، می توان به فناوری حس گرها، اينترنت اشياء 
و امثالهم اشاره کرد. اين فناوری ها، سبب شده است تا زيرساخت های 
حياتی از اين فناوری ها، برای موضوعاتی نظير مديريت بهتر، درک 
و پيش بينی تهديدات و حوادث از ابزارآالت و تجهيزاتی نظير همان 
حس گرهايی استفاده کنند که سبب توسعه تهديدات شده اند. اين 
تجهيزات، هم امکانات را اضافه می کنند و هم تهديدات جديدی را 

به وجود می آورند.
يک نکته ای هم در ادبيات دنيا وجود دارد که در مورد زيرساخت های حياتی 
 Critical infrastructure يا CIP به کار می رود. تا مدتی پيش، از واژه
protection، به معنای حفاظت از زيرساخت های حياتی استفاده می شد 
و اسناد بسياری نيز در اين حوزه منتشرشده که عمدتاً اين اسناد، 
ريشه و پايه آمريکايی دارند. البته اين موضوع در اروپا هم وجود دارد. 
بعد از مدتی اين نتيجه حاصل شد که CIP به تنهايی نمی تواند پاسخ 
گوی نيازهای آماده سازی زيرساخت ها در برابر حوادث باشد و اين 
 Critical infrastructure resilience يا CIR موضوع، سبب شد تا

به معنای تاب آوری زيرساخت های حياتی مطرح شود.
بايد به اين نکته نيز اشاره شود که هيچ کدام از اين دو مورد، نافی 
يکديگر نيست. به بيان ديگر ما هم به تاب آوری نياز داريم و هم به 
محافظت از زيرساخت های حياتی و بايد هر دو را با هم داشته باشيم. 

در ادبيات دنيا هم اين دو موضوع را در کنار يکديگر می آورند.
نکته بعدی که از اهميت بسيار بااليی برخوردار است و بايد به آن 
به يکديگر است. شايد  اشاره کرد، وابستگی متقابل زيرساخت ها 
نبودند  اين صورت  به  يا سی سال گذشته، زيرساخت ها  بيست  تا 

و به اين ميزان، وابستگی بين آن ها وجود نداشت؛ اما اآلن شرايط 
تغيير کرده و زيرساخت ها، به يکديگر وابستگی بااليی پيداکرده اند. 
همان طور که پيش تر هم  عرض کردم، به عنوان مثال، زيرساخت برق 
به گاز وابستگی دارد و در سوی مقابل، گاز نيز به برق وابستگی دارد؛ 
بنابراين اين وابستگی، دوسويه است. البته اين شرايط، فقط در مورد 
برق و گاز نيست و بسياری از زيرساخت های کشور، چنين شرايط 

مشابهی را تجربه می کنند.
اگر ماتريسی از زيرساخت های کشور را ترسيم نماييم، متوجه خواهيم 
شد که اين مسئله، در بسياری از زيرساخت های ديگر نيز رواج دارد. 
به عنوان مثال، حتی زيرساخت گاز، به حمل ونقل نيز وابسته است. 
زيرساخت  به  زيرساخت ها،  و  تجهيزات  اکثر  که  گفت  می توان  يا 

ارتباطاتی وابسته هستند.
اين وابستگی متقابل، سبب شده است تا حوادث اين زيرساخت ها نيز 
به يکديگر گره بخورند و چنانچه حادثه ای در يکی از آن ها اتفاق بيفتد، 

به صورت دومينويی و آبشاری، سايرين نيز متحمل خسارت شوند.
شايد بتوان به عنوان مثال خوبی در اين زمينه، به موضوع حادثه ای 
اشاره کرد که در اهواز به وقوع پيوست و برق اين شهر، با مشکل مواجه 
شد. اگر به خاطر داشته باشيد، وجود مقادير زياد و باالی گردوغبار 
در هوای اهواز و رطوبت در اين شهر، اليه ای روی کابل ها و دکل های 
فشارقوی را در اين شهر گرفت و سبب شد که انتقال برق، با چالش و 
مشکل مواجه شود. همچنين، اين موضوع سبب شد ساير زيرساخت ها 
نيز در اين شهر، به دليل قطع برق با مشکل مواجه شوند و اختالل 
پيدا کنند. اهواز، نمونه خوبی درزمينه عدم تاب آوری يک سامانه و 
زيرساخت در برابر حوادث است و نشان داد که اين مسئله، می تواند 

چه چالش هايی برای کشور و دولت به وجود بياورد.
نمونه مشابهی از اين رخداد را در کشور هلند شاهد هستيم که به 
دليل عدم تاب آوری زيرساخت برق، اين کشور با چه دشواری هايی 
روبرو شده است. اين کشور به خاطر برودت باالی هوايی که دارد، 
شرايط متفاوتی نيز در زيرساخت های خود تجربه می کند. در 4 ژانويه 
سال 2016، يک اليه 5 سانتی متری يخ که اصطالحاً به يخ سياه معروف 
است، روی خطوط انتقال نيروی برق اين کشور ايجاد شد و اين موضوع 
سبب شد که چند روز، زيرساخت های حياتی اين کشور، با مشکالت 
متعدد روبرو شود. اين رويداد، سبب شد تا بسياری از بخش ها، نظير 
بخش سالمت، آموزش، حمل ونقل جاده ای و ريلی و بسياری از موارد 
ديگر، با مشکالت مواجه شوند. حتی اين بحران طبيعی، به قدری شديد 
بود که سبب شد تا نيروی های عملياتی نظامی اين کشور نيز دچار 

مشکل شوند و نتوانند عملياتی بمانند.
بررسی موردی اين مشکالت، می تواند نشان دهد که عدم تاب آوری 
زيرساخت ها در برابر حوادث، چه چالش هايی را می تواند پيش روی 
کشور قرار دهد. چنين شرايطی تنها به علت بروز برف يا يخبندان بوده 
و می توان تصور کرد اگر يک حادثه سايبری يا حمله به زيرساخت ها 
اتفاق بيفتد، چه فجايعی در پی آن، روی خواهد داد؛ بنابراين می توان 
نتيجه گرفت که بايد به صورت هم زمان، هم  روی تاب آوری کار کرد 
و هم به موضوع دفاع از زيرساخت ها و مقاوم کردن آن ها در برابر 

چالش ها پرداخت.
در ادبيات دنيا، تعابير مختلفی از تاب آوری وجود دارد. يکی از معانی 
پرکاربرد آن، اين است که وقتی يک سيستمی، در معرض تهديد و 
حمله قرار می گيرد، بتواند اين تهديد را به سرعت مديريت کرده و 
خود را از شر تهديد به وجود آمده، خالص کند. هرچقدر سرعت يک 
زيرساخت در بازگشت به شرايط عادی بيشتر و باالتر باشد، اين به 

معنی تاب آور بودن آن زيرساخت است.
با بسط دادن چنين شرايطی به کل کشور، به عنوان مثال، می توان 
به شبکه برق يا خطوط انتقال گاز و تاب آوری آن در برابر تهديدات 
اشاره کرد. به طورقطع، حادثه برای هر زيرساختی ممکن است پيش 
بيايد. حال ممکن است اين حادثه، طبيعی باشد يا همانند يک حمله 
سايبری، مصنوعی و توليد دست بشر باشد. اين که ما چه ظرفيتی 
داشته باشيم تا بتوانيم حادثه را مديريت کنيم و درنهايت سرعت به 

حالت اول عملياتی بازگرديم، همان موضوع تاب آوری است.
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»صیانت پایدار« گزارش یم دهد

دفاع از ارزش پول ملی 
قوام بخش اقتصاد ایران

-  یک بررسی در سپتامبر 2018 نشان می دهد که  از 14۳ ارز ملی  بیش از 80 درصد آنها با کاهش ارزش 
مواجه شده اند و  11 مورد ثابت مانده اند و 1۳مورد نسبت به دالر افزایش ارزش داشته اند. بیشترین کاهش 
مربوط به ونزوئال با منفی 99درصد، آرژانتین با منفی 5۳درصد، ترکیه با منفی ۳8درصد، و برزیل با منفی 

20درصد بوده است
- با افزایش نرخ ارز در ایران از یک سو به دلیل وابستگی کشور به واردات، تورم افزایش می یابد و از سوی 

دیگر نرخ ارز افزایش می یابد و عماًل چرخه باطلی شکل میگیرد که هم نرخ ارز و هم تورم افزایش می یابد
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صادرات  افزايش  می يابد  و  همچنين  از  طرفی  با  افزايش  
هزينه هاي  وارداتی  برحسب  قيمت  هاي  داخلی،  انگيزه  براي  
واردات  کاهش  می يابد اما دست زدن به چنين عملی مستلزم 
وجود ساختار اقتصادی مناسب و سازوکارهای حساب شده است. 
به عبارتی هر کشوری و با هر وضعيت اقتصادی نمی تواند اين 
سياست را به کار گيرد . در کشوری مثل ايران چون کشوری وارد 
کننده می باشد و بسياری از مواد اوليه، ماشين آالت و همچنين 
تورم  با  ميکند،  تأمين  واردات  از طريق  کاالهای مصرفی خود 
باعث جهش نرخ تورم  ناحيه روبه رو شده که  اين  از  وارداتی 
می شود؛ بنابراين، با افزايش نرخ ارز در ايران از يک سو به دليل 
وابستگی کشور به واردات، تورم افزايش می يابد و از سوی ديگر 
نرخ ارز افزايش می يابد و عماًل چرخه باطلی شکل ميگيرد که 
هم نرخ ارز و هم تورم افزايش می يابد. بنابراين افزايش نرخ ارز 
در ايران نمی تواند عامدانه بوده و توجيه اقتصادی داشته باشد 
و اگر هم عمداً به کار گرفته شود سياستی نابودگر برای اقتصاد 
کشور خواهد بود. آنچه که مشخص است بيشتر کشورها خواهان 
ثبات و پايداری نرخ ارز هستند. يک ارز پايدار ارزی است که 
به طور موفقيت آميزی عملکردهای خود را به عنوان يک وسيله 
مبادله، واحد اندازه گيری و محاسبه و وسيله ذخيره کرده به نحو 
مطلوب انجام دهد زيرا که قدرت خريد آن پايدار است. رايج ترين 
روش اندازه گيری در ارزش يک ارز قدرت خريد آن يا شاخص 
قيمت مصرف کننده است. يک ارز زمانی پايدار است که سطح 
کلی قيمت ها که بر اساس قدرت خريد اندازه گيری می شود بيش 
از حد متغير نيست. در منطقه يورو اين تغييرات کمتر از 2 درصد 
در سال است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل هاي آن 

باعث نوسانات در بخش ها می گردد. 
در بين  اقتصاددانان و سياست گذاران  توافق  روبه  گسترشی  
وجود  دارد  که  تثبيت  نرخ  واقعی  ارز  در  سطح  نامناسب،  سبب  
کاهش  چشمگير در  رفاه  ملی  می گردد. اين  عدم  تعادل  عاليم  
نادرستی  براي  عوامل اقتصادي می فرستد و منجر به افزايش عدم 
ثبات اقتصادي می گردد. اگر ارزش پول ملی يک کشور برای يک 
دوره نسبتا بلندمدت و پايدار کاهش پيدا کند مشکالت بزرگی 
را برای اقتصاد کشور ايجاد می کند، تورم افزايش پيدا می کند، 
فشار بر نرخ بهره افزايش می يابد و منابع توسعه اقتصادی متوقف 
می شوند. در چنين شرايط استقراض خارجی رواج می يابد که آنهم 

مشکل افزايش بدهی های خارجی را به دنبال دارد. 
يکی از تبعات مشکل آفرين کاهش نرخ ارز، تورم است. وقتی يک 
پول ارزش خود را به طور مداوم و به شکل قابل مالحظه از دست 
می دهد صحبت از تورم به ميان می آيد، تورم يک بيماری پولی 
است که به زندگی اقتصادی صدمه می زند. تورم به نحوی مخفی 
ارزش واقعی قراردادها و پس اندازها و دستمزدها را تغيير می دهد 
و منجر به توزيع مجدد درآمد و دارايی می شود و در واقع توزيع 
مجدد برنده ها و بازنده ها اتفاق می افتد. افرادی که سرمايه خود را 
به صورت اوراق بهادار يا پول نقد ذخيره کرده اند بازنده  می شوند 
چرا که قدرت خريد سرمايه آنها از بين می رود. اما افرادی که وام 

با بهره کم يا با اقساط ثابت گرفته اند سود کرده اند.
کاهش  باعث  بلکه  است  ناعادالنه  آثار  لحاظ  به  تنها  نه  تورم   
کارايی اقتصادی نيز می شود. رشد اقتصادی را کاهش می دهد 
و توزيع درآمد را تغيير می دهد و اعتماد به نفس اقتصادی را از 
بين می برد. هنگامی که تورم به شدت باال می برد و به سطوح 
شگفت انگيز می رسد و بهعنوان هايپرتورم شناخته می شود به 
مانند آنچه که در آلمان در سال های 1922 و 1923 اتفاق افتاد، 
خلق پول افزايش می يابد و قيمت ها به سرعت افزايش مييابد. اين 
شايد همين چيزی است که امروز ما در اقتصاد کشور با آن مواجه 
هستيم. بنابراين تقويت ارزش پول ملی به عنوان يک خواست 
ملی و مورد تاکيد مقام معظم رهبری بايد به عنوان اولويت و اصل 

اول اقتصاد کشور در دستور کار قرار گيرد.

حميد اسدی-کارشناس مسائل اقتصادی
يکی از داغترين و در عين حال مناقشه برانگيزترين بحث های 
سال جاری در محافل سياسی، اقتصادی و حتی عمومی در کشور 
ما موضوع افزايش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی کشور بود. اين 
موضوع از آنجا حائز اهميت است که تمام شاخص های اقتصادی 
را در کشور تغيير داد و يک تورم افسارگسيخته را با خود به 
دنبال آورد که همچنان ادامه دارد. اما واقعيت چيست؟ علت 
کاهش ارزش پول ملی عامل خارجی بود يا داخلی؟ سهوی بود 

يا عمدی؟ سهل انگارانه بود يا مديريت شده؟
 پول ملی يکی از مولفه های مهم اقتصادی هر کشوری است که 
ارزش آن بيان کننده بسياری از واقعيت های موجود در اقتصاد آن 
کشور است. ارزش نسبی ارزهای جهان نسبت به همديگر مدام 
در حال تغيير  است. آنها به مانند جسمی که بر روی غلطکی 
قرار دارد، مدام به باال يا پايين می خزند. بدون شک کاهش ارزش 
پول ملی يکی از بحث برانگيزترين اقدامات اقتصادي ملل فقير 
است. در رابطه با جايگاه ارزها اگرچه دالر محور و مدار محسوب 
می شود اما سال 2017 سال بدی برای دالر بود و تقريبا 12درصد 
ارزش خود را در برابر يورو از دست داد و برندگان اصلی اين 
احيا  برگزيت مجددا  از  بعد  که  بود  انگليس  پوند  و  يورو  سال 
می شد. يک بررسی در سپتامبر 2018 نشان می دهد که  از 143 
ارز ملی  بيش از 80 درصد آنها با کاهش ارزش مواجه شده اند 
و  11 مورد ثابت مانده اند و 13مورد نسبت به دالر افزايش ارزش 
داشته اند. بيشترين کاهش مربوط به ونزوئال با منفی 99درصد، 
آرژانتين با منفی 53درصد، ترکيه با منفی 38درصد، و برزيل با 
منفی 20درصد بوده است. در سال 2019 ارزشمندترين پول های 
جهان عبارتند از دينار کويت، دينار بحرين، ريال عمان، دينار 
اروپا، فرانک  انگلستان، دالر جزاير سليمان، يورو  اردن، پوند 
سوئيس، دالر آمريکا و دالر کانادا خواهند بود. ارزش پول ملی 
هر کشور در حقيقت بيانگر قدرت برابری آن با پول کشورهای 
ديگر و نرخ ارز نيز بيانگر ارزش يک پول نسبت به پول های ديگر 
است که عرضه و تقاضای آن، تجارت و پرداخت های بين الملل را 
تحت تأثير قرار می دهد؛ به عبارت ديگر ارزش پول ملی کشورها 
نشان دهنده عملکرد واقعی شاخص های اقتصادی آن کشور و نيز 
قدرت واقعی آن اقتصاد است. وقتی صحبت از کاهش ارزش پول 
ملی به ميان می آيد جا برای اظهارنظرهای غيرکارشناسانه نيز باز 

می شود اما موضوع به سادگی برداشت عامه نيست. 
در اين جا با دو مقوله کامال متفاوت روبه رو هستيم که يکی تضعيف 
ارزش پول ملی و ديگری افت ارزش پول ملی است و بنا بر همين 
دوگانگی است که برخی کاهش ارزش پول ملی کشور در سال 
جاری را عامدانه قلمداد می کنند. بايد عنوان کرد که افت ارزش 
پول ملی بدون مداخله مقامات پولی و در اثر مداخله عوامل بازار 
در نظام نرخ ارز شناور اتفاق می افتد؛ اما تضعيف ارزش پول ملی 
يک سياست پولی بوده که با مداخله مقامات پولی در يک نظام 
نرخ ارز شناور مديريت شده انجام می شود. در حقيقت اينجا 

مداخله و تصميم گيری تفاوت ها را رقم می زند.
 در حالت برنامه ريزی شده، تضعيف ارزش پول ملی برای حمايت 
از صادرات انجام می گيرد. سياست کاهش ارزش خارجی پول 
ملی که از طريق افزايش نرخ برابري اعمال می گردد، می تواند 
جهت  تحقق  اهداف کلی  تعادل و  تثبيت  اقتصادي  موثر  واقع  
تاثيرات  از طريق  ارزي  ابزار  سياست   اين   از  استفاده  شود. 
مختلفی که بر اجزاء تشکيل دهنده عرضه و تقاضاي کل دارد، 
تحت شرايطی موجب کاهش  تقاضاي  کل  و  از  طرف  ديگر  
افزايش  ارزش  کل  ميگردد  و  اين  به  نوبه  خود  شرايط  الزم  
را  براي  تعادل  و تثبييت  اقتصادي  فراهم  می  آورد. به بيان 
ساده تر تاثير  اوليه  کاهش  ارزش  پول،  افزايش قيمت  واردات  
و  صادرات  بر  حسب  پول  داخلی  است  بنابراين ارزش عوايد 
صادراتی به قيمت هاي داخلی  افزايش می يابد  و انگيزه براي 
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گفت وگو از مهناز رضايی
دکتر محمد خوش چهره از چهره های برجسته علمی 
کشور در حوزه اقتصادی است. وی در هفتمين دوره 
استاد  و  بوده  نماینده  نيز  اسالمی  شورای  مجلس 
است. خوش چهره  تهران  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
دارای دکترای تخصصی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی 
از دانشگاه استرثکالید انگلستان است. این اقتصاددان 
از اساتيد شناخته شده درس »توسعه« در دانشگاه های 
مختلف است و بيش از 10 سال سابقه تدریس در 
بر  دوره دکتری مدیریت استراتژیک دارد و عالوه 
دانشگاه های  در  تدریس  سابقه  تهران  دانشگاه 
شهيد بهشتی، امام حسين )ع(، الزهرا )س( 
و دانشگاه عالی دفاع ملی را نيز در کارنامه 
خود دارد. خبرنگار »صيانت پایدار« در 
گفت وگویی با خوش چهره به بررسی 
در  ویژه  به  غيرعامل  پدافند  وضعيت 
حوزه های اقتصادی پرداخته است که ماحصل 

آن تقدیم شما می گردد.
 سوال: جناب دکتر، به عنوان سوال نخست 
اساسا پدافند غيرعامل چه اهميتی در شرايط 

امروز کشور ما دارد؟!
پدافند غيرعامل برای اهل فن با این حوزه یک ماموریت های 
ذاتی و متعارف دارد. این ماموریت های ذاتی و متعارف 
در شرایط متفاوت، دارای شدت متفاوتی است. قطعا 

ما در یک شرایط ویژه ای هستيم که آن شرایط اساس اش از اوایل انقالب بوده است اما 
رجزخوانی های دنيای سلطه و عيان شدن چهره های آنها در سال های اخير افزایش یافته 

است و به خصوص اینکه در شرایط فعلی ما درگير یک جنگ تمام عيار هستيم.
در این شرایط پدافند غيرعامل جدا از ماموریت های متعارف خود مسئوليت های سنگين تری 
را خواهد داشت. این ماموریت های سنگين متناسب با شدت جریانات تخریبی و تهاجمی 
و افندی است که عليه کشور وجود دارد. ضمن آنکه در سال های اخير تهدیدات ماهيت 
فناورانه نيز پيدا کرده اند و بر این مبنا مقابله و مهار آنها نيز به شدت سخت تر و حساس تر 

شده است.
سوال: به نظر شما چرا برخی از مسئوالن نسبت به رعايت الزامات پدافند غيرعامل 

کم کاری می کنند؟!
دریک نگاه تحليلی جامع و اجمالی این نقص می تواند ریشه در سه جریان داشته باشد. 
اول عدم فهم صحيح از شرایط و ترفندهایی است که صورت می گيرد. بنابراین ساده انگاری 
یا عدم درک صحيح می تواند به یک نوع غفلت و جهالت منجر شود. در این مورد می توان 
و  را گزافه گویی  آن  و  ندارند  باور  را  تهدیداتی  اشاره کرد که چنين  باور  مقوله عدم  به 
بزرگ نمایی تلقی می کنند. مورد دوم افرادی هستند باور دارند و سطوحی از مسئله را 
بدانند اما قبول ندارند و درعين حال که در مسئوليت هستند و تایيد می کنند کار دیگری 
را انجام می دهند. این حالت نگران کننده تراست. ابتدا تایيدیه را قبول می کنند اما در عمل 
اقدام الزم را انجام نمی دهند که این می تواند سطوح مختلفی داشته باشد که از وابستگی 

و وادادگی و ... ناشی بشود.
سطوح سوم سطوحی از نامدیران هستند که شاید صفت انسان خوب را به آنها بدهيم ولی 
کننده کار نيستند. آدم های کم تالشی هستند که توانایی الزم برای ماموریت های بزرگ و 
موضوعاتی که حساسيت ملی دارد و مسائل ملی را به خطر می ا ندازند را از پسش خوب 
برنمی آیند. به هرحال تقسيم بندی اینگونه هر سطحش را در نظر بگيریم نهایتش اشتراک 
موضوعی پيدا می کند که یک نوع عدم کارآمدی موضوعاتی است که مربوط به پدافند 

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

32

در گفت وگیو »صیانت پایدار« با دکرت محمد خوش چهره عنوان شد
مأموریت ویژه پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی  

 درگری یک جنگ سرد با بلوک استکبار هستیم
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غيرعامل می شود و باید در یک هم گرایی صورت گيرد. بنابراین این موضوع از این لحاظ 
حساسيت جدی دارد که با آسيب شناسی ها باید به آن دقت کرد و متناسب با آن درجهت 

رفع این مشکل اقدام کرد.
از نظر شما مهمترين تهديد پيش روی کشور ما در شرايط فعلی چيست و آيا مسئوالن 

در برابر اين تهديدات واکنش به موقعی داشته اند؟!
سطوح تهدید بستگی به نوع رویکردهایی دارد که برمسئله تهدید سوار می شود. ما باید قائل 
شویم که درشرایطی هستيم که یک شباهت هایی با دوران جنگ سرد دارد. در دوران جنگ 
سرد یک جنگ تمام عيار بين دو قطب سلطه جهانی در قالب بلوک شرق و غرب وجود داشت 
و این  جنگ سرد در تمامی زمينه ها به جز حوزه نظامی در جریان بود. البته در حوزه  جنگ های 
نظامی هم جنگ های نيابتی وجود داشت. برای مثال در افغانستان نيروهای افغانی در پوشش 
حمایت آمریکا عليه ارتش سرخ شوروی کار می کردند. بنابراین جنگ تمام عيار سرد حتی در 
حوزه های ورزش که یک جریان برای همگرایی و همبستگی جهانی است وجود داشت و ما 
شاهد تحریم المپيک مسکو و امثال آن بودیم. امروز نيز چنين جنگی عليه کشور ما وجود 
دارد و  ما در همه سطوح دراین تقابل قرار گرفته ایم اما نوع روش ها، نوع چهره ها، نوع نفوذ، 
نوع برخورد متفاوت است. گاهی اوقات به اسم انقالب مخملی و گاهی اوقات به عنوان جنگ 
اقتصادی همه جانبه و غيره وجود دارد. متاسفانه غفلت و جهالت هایی داریم که بنده خدمت مقام 
رهبری 15 سال گذشته اشاره کردم که ما در یک جنگ تمام عيار با دنيای سلطه قرارداریم. 
برخی از عزیزان نظام نيز که جبهه فرهنگی و دینی داشتند از ابتدا به درستی بحث تهاجم 

فرهنگی را مطرح کردند.
 اگر ما آن تهاجم را قبول داشته باشيم به همان دليل که عصر تهاجم است باید قبول کنيم 
که در سایر ميادین هم تحت تهاجم هستيم. اگر ما فکرکنيم این تهاجم در حوزه اقتصادی و 
اجتماعی وجود نداریم قطعا ضربه می خوریم. بنده بخاطر اقتضاء رشته ام بشدت تاکيد داشتم 
که تهاجم تمام عيار اقتصادی هم وجود دارد که ساده ترین تقسيم بندی آن می شود اول توليد 
ملی مورد هدف است و معاش مردم متعاقبا درسياست گذاری و برنامه ریزی مورد هدف است. 
بيش از یک دهه است که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در نام گذاری سال ها حوزه اقتصاد 

را نام می برند. 
در موقع جنگ تحميلی حوزه امنيت اصلی ترین بود و اکنون به لطف قدرت دفاعی و نظامی 
حوزه اقتصاد حوزه بشدت مهم است. حوزه اقتصاد زیرساخت های اقتصادی دارد، نرم افزارهای 
اقتصادی دارد. حوزه اقتصاد به نظر من حوزه ای است که بایستی اولویت جدی تری را به آن 
داد. االن نيز در حوزه اقتصاد دشمن ارزش پول ملی را مورد هدف قرار گرفته است و اتخاذ 
سياست های غلط درکشور و از طرف دیگر تمرکز دنيای سلطه و ایادی آنها فضایی را ایجاد 
کرده است که عمال دشمن را به سمت تغيير نظام در ایران گرایش داده است. البته این برنامه  
آنها از ابتدای انقالب بوده است و چيز تازه ای نيست اما به هرحال آنها ظرفيت الزم و توان 

بيرونی جهت چنين اقدامی را ندارند.
البته در داخل کشور نيز در همين مدت اخير اقدامات مثبتی صورت گرفت و مردم در خصوص 
ترفندهای عمليات روانی دشمن برای تاثيرگذاری بر بازار ارز آگاه شدند. اما همچنان من حوزه 
اقتصاد را به عنوان یک ميدان پرمخاطره برای کشور قلمداد می کنم چرا که دشمن تمام هم و 
غم و خود را مصروف این بخش کرده است. مطمئنا اگر ما نيز تمام تمرکزمان را بر این حوزه 
معطوف داریم با الگوهای پدافندی می توانيم صحنه و ميدان اقتصاد را به فضای شکست دشمن 

و پيروزی جریان انقالب تبدیل سازیم.
  در پايان به نظر شما چگونه بايد موضوع پدافند غيرعامل را درسطح کشور چه 

عموم مردم و چه خواص نهادينه سازی کرد؟!
قطعا دو سطح در این زمينه وجود دارد. یک نظام سياست گذار، برنامه ریز و قانون گذار است که 

باید درک صحيحی از این تهاجم و روش ها داشته باشد که من خالء جدی در آن می بينم.
ضمن اینکه معتقدم سازمان پدافند غيرعامل تالش هایی برای آگاه سازی عموم و خصوص در 
خصوص تهدیدات انجام داده است اما سطح آن کافی نبوده است.  سازمان باید باید حوزه های 
تکميلی مثل نخبگان، حوزه های تحقيقاتی و حوزه های رسانه ای را نيز تشکيل دهد و حسب 
تاثيرگذاری آنها باید از آنها بهره گيری کند. به نظر من سازمان پدافند غيرعامل باید از شبکه ها 
و سازمان های مردمی مثل شبکه مساجد بهره مند شود تا بتواند بر افکار عمومی و به تبع آن 
افکار خواص تاثيرگذار باشد. به نظر من مردم باید در خصوص ترفندهای دشمن در جنگ 
تمام عيار اقتصادی آگاه باشند و بدانند چگونه یک اقدام غلط می تواند معيشت آنها را تحت 

تاثير قرار دهد.
با تشکر از شما که وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.

من هم برای شما و مجموعه پدافند غيرعامل کشور آرزوی موفقيت دارم.

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
یل س

حلي
ی ت

خرب
امه 

اهن
م

33

-  در شرایط کنونی 
پدافند غیرعامل جدا از 
ماموریت های متعارف 

خود مسئولیت های سنگین تری را 
خواهد داشت، این ماموریت های سنگین 

متناسب با شدت جریانات تخریبی، 
تهاجمی و آفندی است که علیه کشور 

وجود دارد
-  من حوزه اقتصاد را به عنوان یک 
میدان پرمخاطره برای کشور قلمداد 

می کنم چرا که دشمن تمام هم و غم و 
خود را مصروف این بخش کرده است، 
مطمئنا اگر ما نیز تمام تمرکزمان را بر 

این حوزه معطوف داریم با الگوهای 
پدافندی می توانیم صحنه و میدان 

اقتصاد را به فضای شکست دشمن و 
پیروزی جریان انقالب تبدیل سازیم
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-  اقتصاد تاب آور اقتصادی است که به نحو مطلوبی بتواند از امکانات داخلی خود استفاده کند
- علی رغم محدودیت های تحریمی که وجود دارد اما سیاست گذاری های اقتصادی دولت هم به نحو مطلوبی 

در چند سال گذشته اجرا نشده است و اینها موجب شدند اقتصادکشور آسیب ببیند

ارزش بکند و عمدتا به بازار ارز ورود پيدا می کنند 
و اين خود ناامنی اجتماعی و روانی ايجاد می کند و 
آثارش ديده می شود که حد سرمايه گذاری برخی به 
صفر رسيده است. سرمايه گذاری هايی که می توانست 
اشتغال زا باشد و آثار تحريم را کاهش دهد. اينها 
باعث شده که مردم به بازارهای کاذب و داللی روی 
آورند که الاقل داراييهای شان حذف ارزش شود. 
بنابراين اگر بخواهيم از نو اقتصادمان را بازسازی 
و اصالح کنيم می توان با يک برنامه ريزی مدون نه 
يک يا دوساله بلکه برنامه ای اقتصادی 10ساله با افق روشن طراحی 
کنيم. سياست گذاری اقتصادی متناسب با شرايط کشور را طراحی و 
تنظيم کنيم و به نوعی همه پايبند براجرای آن باشند. باتغيير هردولت 
سياست اقتصادی بلندمدت نبايد تغيير کند. بنابراين چيزی که وجود 
دارد درحال حاضر ناامنی روانی جامعه است که حاصل بی برنامگی 
دولت ها بوده است. در اين دولت هم علی رغم پشتوانه  مردمی ولی 
با وعده هايی که داده شد چيزی محقق نشد و مردم از برنامه های 

اقتصادی نااميد شدند.
سوال: يکی از مهمترين ويژگی های اقتصاد مقاومتی درون زا بودن آن 

است. شما اين مفهوم را چگونه تحليل می کنيد؟! 
ما در اقتصاد شاخصی داريم به عنوان شاخص پيچيدگی اقتصادی. 
اين شاخص پيچيدگی اقتصادی سطح پيچيدگی يک دولت را عنوان 
می کند و اينکه محصول نهايی که در يک کشور توليد می شود درطی 
چند فرايند نهايتا به محصول تبديل شده و نهايتا به مصرف کننده 
نهايی خواهدرسيد. در کشور ما به دليل اينکه از ابتدا دنبال کپی کاری 
فرايند های  نکرده ايم  کنيم سعی  وارد  را  نهايی  محصول  و  بوديم 
توليدمان را تا محصول نهايی توسعه دهيم و توليداتمان را برای 
همه کشورهای دنيا جذاب کنيم و اين مساله موجب ضربه پذيری 
اقتصاد ما شده است. کشور سوئيس به عنوان کوچک ترين اقتصاد 
هم از لحاظ اقتصاد خدمات و هم اقتصاد توليد  با 64 پروژه و فرايند 
به توليد محصول رسيده اند. ما در فرايند توليد محصوالتمان حداکثر 
بين 4 تا 5 فرايند بيشتر نداريم. زيرا نهايتا نفت را تبديل به متانول 
می کنيم و آن را صادر می کنيم بنابراين فرايند توليدمان پيچيده 
نيست. اميدواريم که به لحاظ تاب آوری بيشتر اقتصادمان را توانمند 
کنيم و سيستمی درون زا باشد و مقاوم سازی محصوالتمان باشد و 

وابستگی های توليديمان را کاهش دهيم.  
سوال: به عنوان سوال آخر به نظرتان چگونه بايد در مقابل جنگ 

اقتصادی که دشمن به ما تحميل کرده است ايستادگی کنيم؟!
برای مقابله با تمام جنگ های اقتصادی، نظامی، سياسی و.. بايستی 
اتحاد رويه وجود داشته باشد. يک دلی و يک رنگی وجود داشته باشد 
و همه بايکديگر هم صدا هم گام باشند و معتقد باشند در جنگی که 

به وجود آمده است منافع کشور صدمه می بيند. 
 ما متاسفانه االن به نوعی در داخل عاليم تنازع بين گروه های مختلف  
را می بينيم و اينکه درک مشترکی در خصوص منافع ملی در فضای 
اقتصادی کشور وجود ندارد. تا زمانی که اين مسئله وحدت و اتحاد 
به يک  به لحاظ سياسی گروه های مختلف  و  ايجاد نشود  راهبردی 
ديگر نزديک نشوند متاسفانه هر نکته و برنامه احتماال اگر قوی هم 
باشد نمی تواند نجات بخش باشد. لذا بايد بر روی ايجاد اين سرمايه 

اجتماعی کار کرد.
 ممنون از اينکه وقتتان را در اختيار »صيانت پايدار« قرار داديد.

من هم از شما متشکرم.

گفت وگو از سيدمرتضی نادری
يکی از اساسی ترين چالش های پيش روی کشور ما 
جنگ اقتصادی است که دشمن عليه کشور تحميل 
کرده است. امروز يکی از شديدترين تهديدات اقتصادی 
عليه ايران اعمال شده است و در کنار آن بوق های 
تبليغاتی دشمن نيز در حال ايجاد اختالل در فضای 
اقتصادی کشور ما هستند. برای بررسی هرچه بيشتر 
وضعيت و ماهيت اين جنگ اقتصاد و توان داخلی 
برای پيروزی در اين جنگ گفت وگويی را با دکتر 

سيدحميد ميرمعينی کارشناس اقتصادی و اساتيد دانشگاهی ترتيب 
داديم که چکيده آن در ذيل تقديم می گردد.

سوال:  به نظر شما مهمترين تهديدی که امروز پيش روی اقتصاد 
کشور ما است چيست؟! 

حساس ترين تهديدهای پيش روی کشور کاهش فروش و صادرات 
نفت و کاهش صادرات غيرنفتی است. کشور ما از اين مساله می تواند 
آسيب های  که  موجب شود  آن  آسيب پذيری  و  باشد  آسيب پذير 
بيشتری از لحاظ اجتماعی يا سياسی به بار آورد. به عقيده من تحريم 
ها که عمدتا هم بحث صادرات نفت و محصوالت نفتی راهدف گرفته 
است می تواند از بزرگ ترين مشکالتی باشد که در آينده بر اقتصاد 
ايران اثر بگذارد. بعد از آن نيز بحث سياست گذاری های خود دولت 
اما  دارد  وجود  که  تحريمی  محدوديت های  علی رغم  يعنی  است. 
سياست گذاری های اقتصادی دولت هم به نحو مطلوبی در چند سال 
گذشته اجرا نشده است و اينها موجب شدند اقتصادکشور آسيب 
ببيند. تقريبا اين حوزه ها يک مقداری به سمت تورم و رکود و رکود 
تورمی پيش می روند. بنابراين به نظر می رسد برخی اقداماتی که دولت 

يا سياست گذاری های غلط اثرات تحريم رر تشديد می کند.
سوال: به نظرتان ما چگونه می توانيم يک اقتصاد تاب اور در برابر 

بحران های اقتصادی ايجاد کنيم؟!
 اقتصاد تاب آور اقتصادی است که به نحو مطلوبی بتواند از امکانات 
داخلی خود استفاده کند. ما کشوری هستيم که هم از منابع سرشاری 
برخورداريم و نيروی انسانی تحصيل کرده و با تجربه داريم و منابع 
مالی مناسبی نيز وجود دارد. ولی فقدان برنامه متناسب با دوره های 
بحران يا عدم اجرای صحيح موجب ضعف اقتصاد ما شده است. اگر 
ما مشکالت تحريمی را داريم بايد بتوانيم از اين امکانات داخلی 
امکانات  اساسا  ما  کنيم.  استفاده  مطلوب  طرز  به  دارد  وجود  که 
توليد مناسب را داريم اما درحال حاضر کارخانه های ما با حداقل 
ظرفيت درحال کارهستند. اينها به دليل نبود مديريت اقتصادی و 
سياست گذاری درست اقتصادی و عدم حمايت جدی از سمت دولت 
است. اين  مسائل موجب شده نيروی کار به درستی به کار گرفته نشود 
و وضعيت اشتغال زايی روزانه کاهش پيدا کند، وقتی درآمد سرانه 
کاهش يابد، ميزان تقاضا نيزکاهش ميابد. اين يک چرخه  نزولی است 
که همه درونش دست به دست هم داده که اقتصاد در بحران باشد و 
عامل اصلی آن هم عدم توجه دولت و عدم سياست گذاری مناسب 
در جهت سرمايه گذاری و عدم بهره مندی از توانمندی های توليدی 
است. برای ايجاد اشتغال و راه اندازی چرخه های اقتصادی نيازمند 
سرمايه گذاری و اجرای پروژه های سرمايه گذاری و طرح های بنيانی 
هستيم.  متاسفانه در سال های اخير کمترين توجهی که در بودجه 
شده است به بودجه های عمرانی بوده و مبلغ قابل توجهی تخفيف 
نيز داده نشده است و اينگونه ضعف اقتصادی آثار روانی بر جامعه 
وارد می کند و موجب می شود مردم دنبال دارايی بگردند که حذف 
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در گفت وگیو »صیانت پایدار« با دکرت مریمعیین کارشناس اقتصاید عنوان شد
 راهکارهای صیانت از منافع ملی
در جنگ تمام عیار اقتصادی
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حسين جمشيديان
امنيت غذایی از معيارهای توسعه انسانی بوده و دستيابی به آن از اهداف اصلی 
هر کشور به شمار می رود. موجود بودن و عرضه غذای سالم و کيفی، سهولت 
دسترسی و قدرت خرید از ارکان امنيت غذایی می باشد. امروزه خطراتی که 
امنيت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه تنها خطرات سنتی 
چون برخوردهای بين المللی و تجاوز نظامی به وسيله یک قدرت خارجی 
است بلکه خطراتی ناشی از بی ثباتی های اقتصادی، فقر، گرسنگی و به ویژه 
عدم وجود امنيت غذایی می باشد. در حقيقت ناامنی غذایی با تحليل کيفيت 
سرمایه انسانی و نارسایی در فرایند انباشت آن، ظرفيت اقتصاد و در نتيجه 
حجم کلی توليد بالقوه ملی را کاهش خواهد داد. قابل ذکر است که نزدیک 
به 842  ميليون نفر در جهان )12درصد جمعيت جهان( دچار سوءتغذیه 
می باشند و اکثریت آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. رشد 
روزافزون جمعيت، تغييرات آب و هوایی، استفاده بی رویه از منابع طبيعی و 
روند روبه کاهش منابع غذایی منجر شده است به نحوی که امنيت غذایی به 
یکی از چالش های پيش روی جوامع بشری تبدیل شده است. اثرات تغييرات 
اقليمی از جمله وقوع سيل های متوالی، خشکسالی های پياپی، امواج گرمایی 
و سرمایی اتمسفری، طوفان های شدید، گردو غبار پردامنه، آتش سوزی های 
گسترده و امثال آن چنان که گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نيز 
نشان می دهد باعث افزایش سوء تغذیه در دنيا خواهد شد. خطر ناامنی غذایی، 
عامل و تسهيل کنندة فقر، قحطی، گرسنگی وسبب تهدید جدی یک ملت 
می شود. ناامنی غذایی، ارزش های حياتی و در نتيجه امنيت ملی یک کشور 
را به خطر می اندازد. ناامنی غذایی عزت نفس یک ملت، به عنوان ستون 
اصلی توسعه و استقالل ملی را  تخریب و با ایجاد اختالل در انباشت سرمایه 
اجتماعی، کنش های جمعی را بسيار پرهزینه می کند و در نتيجه امکان وفاق 
و وحدت ملی را کاهش می دهد. امنيت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه 
یافته و عنصر اصلی سالمت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. اجالس 
جهانی غذا نيز در سال 1996 آخرین تعریف امنيت غذایی را به شرح زیر 
اعالم نمود: امنيت غذایی آنگاه وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به 
غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فيزیکی و اقتصادی داشته و غذای در 
دسترس نيز نيازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با ترجيحات آنان را برای 
یک زندگی فعال و سالم فراهم آورد. از نظرگاه جهانی امروزه وضعيت تامين 
غذا چندان مناسب نمی باشد. تقاضای جهانی برای غذا از افزایش جمعيت 
جهان پيروی می کند و روزبه روز در حال افزایش است و شواهد نشان می دهد 
عرضه مواد غذایی در جهان همپای نياز به آن نيست. سازمان خاروبار جهانی) 
فائو( توليد غالت در جهان را برای سال 2018 حدود 2580 ميليون تن 
برآورد کرده است که حدود 64 ميليون تن کمتر از توليد سال 2017 جهان 
پيش بينی می شود و در آن طرف ميزان مصرف مورد نياز جهان در سال 
2018 بيش از 2640 ميليون تن خواهد بود. توليد جهانی گندم به عنوان 
مهمترین غله در سال 2018 حدود 7۳6 ميليون تن برآورد گردیده که 
نسبت به سال قبل 2 درصد کاهش یافته است. این کاهش برای توليد ذرت 
جهانی ۳.7 درصد پيش بينی شده شده است. قسمت زیادی از این کاهش 
مربوط به تغييرات اقليمی جهان و کاهش بارش ها در برخی مناطق است. 
حجم تجارت جهانی غالت نيز 405 ميليون تن برای سال 2018 پيش بينی 
می گردد. همچنين مصرف جهانی شکر در کشورهای در حال توسعه در حال  شور36
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»صیانت پایدار«و مرویر بر گزارش های جهاین در خصوص تولید غذا

 غذا کاالیی راهبردی
در جهانی مملو از تهدید 

-  سازمان خاروبار جهانی) فائو( تولید 
غالت در جهان را برای سال 2018 حدود 
2580 میلیون تن برآورد کرده است که 
حدود 64 میلیون تن کمتر از تولید سال 
2017 جهان پیش بینی می شود و در آن 

طرف میزان مصرف مورد نیاز جهان 
در سال 2018 بیش از 2640 میلیون تن 

خواهد بود. تولید جهانی گندم به عنوان 
مهمترین غله در سال 2018 حدود 7۳6 

میلیون تن برآورد گردیده که نسبت به 
سال قبل 2 درصد کاهش یافته است
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افزایش است و برزیل اصلی ترین توليد کننده و سياست گذار این حوزه است 
در زمينه گوشت مصرف جهانی آن افزایش یافته است و ميزان آن ۳۳6 
ميليون تن بوده است که 1.7 ميليون تن بيشتر از سال 2017 بوده است 
همچنين توليد شير جهانی در همين سال 822 ميليون تن بوده است که 
2 درصد نسبت به سال 2017 افزایش یافته است و حجم تجارت جهانی 

آن 7۳ ميليون تن بوده است. 
موضوع امنيت غذایی در جمهوری اسالمی ایران بسيار مهمتر از جنبه جهانی 
این قضيه است. ایران یکی از کشورهای مهم توليد کننده محصوالت کشاورزی 
در جهان است و در ردیف 20 کشور برتر این حوزه قرار دارد. در توليد گندم 
در رده 11 جهان قرار دارد و در زمينه توليد سبزیجات در رتبه ششم جهان 
قرار دارد. بخش کشاورزی ایران درآمدی برابر 47.7 ميليارد دالر در سال 
2015 داشته است که گندم بيشترین ارزش را به خود اختصاص داده است. 
یکی از مسائل مهم در ارتباط با کشاورزی در کشور ما این است که بخش 
کشاورزی ایران وابسته به واردات است زیرا تقاضا برای محصوالت کشاورزی 
بيش از واردات آن است. با وجودی که در زمينه گوشت و شکر ایران یک 
واردکننده است در زمينه گندم به خودکفایی رسيده است و چشم اندازآن 
نيز مثبت است. عالوه بر داشتن منابع و ذخيره آنها صنعت غذایی و مدرن 
بودن آن نيز در تشریح امنيت غذایی مهم است. صنایع غذایی صنعتی پر 
اهميت در امنيت غذایی کشور محسوب می شود. سهم حدود 2 درصدی 
صنایع غذایی کشور از توليد ناخالص داخلی و سهم 7 درصدی از ارزش 
افزوده بخش صنعت، 15 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی و 20 درصد 
از صادرات محصوالت کشاورزی بيانگر اندازه و اثرگذاری بخش صنایع غذایی 
در اقتصاد کشور است.از دیگر مباحثی که در ارتباط با امنيت غذایی و در 
راستای اصول پدافند غير عامل در این زمينه در کشور ما قابل ذکر است 
جلوگيری از اسراف و کاهش هدر رفت مواد غذایی است که متاسفانه آمار آن 
بسيار نگران کننده است. طبق آمار سازمان فائو در زمينه اتالف منابع غذایی 
در ایران می توان به ۳0 درصد ضایعات در نان، ۳0 -25 )و حتی 50( درصد 
ضایعات در ميوه ها و سبزیجات، 10 درصد ضایعات در برنج، 25 درصد ضایعات 
در خرما و… اشاره کرد و این یعنی از 100 ميليون تن محصول کشاورزی 

توليدی در کشور ۳5 ميليون تن در سال دور ریخته می شود.
عالوه بر موضوع مهم مدیریت مصرف و باال بردن بهره وری برای نيل به امنيت 
غذایی در کشور ما و احراز جایگاهی با ثبات در این زمينه، ضمن باال بردن 
توان توليد کشور در زمينه محصوالت استراتژیک باید بر روی مباحثی مانند 
صنایع تبدیلی و فراوری نيز تاکيد کرد. بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی یکی 
از سودمندترین راه ارتباطات بين دو بخش صنعت و کشاورزی است. این 
صنایع از ميزان بيکاری های دایمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد. 
همچنين زمينه مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی را فراهم آورده و به 
افزایش توليدات، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تامين نيازهای اساسی، 
پيوند با دیگر بخش های اقتصادی و کاهش نابرابری های منطقه ای منجر 
خواهد شد. لذا اینگونه صنایع ميتواند پيش نياز استراتژی صنعتی شدن و 
تامين کننده امنيت غذایی در کشور باشد. صنایع غذایی بيش از 58 درصد 
صنایع تبدیلی و تکميلی مربوط به بخش کشاورزی را تشکيل می دهد و با 
توجه به آثار مستقيم و غيرمستقيم این صنایع از نظر توليد و اشتغال که در 
بخش کشاورزی بر جای می گذارد و موجب رشد و شکوفایی، در سطح کالن 
اقتصاد می شود. اهميت صنایع تبدیلی و تکميلی بخش کشاورزی را زمانی 
بيشتر در می یابيم که توجه کنيم بعد از صنایع سنگين، صنایع غذایی از 
نظر وسعت و گستردگی، دومين مقام را در جهان دارا هستند. صنایع غذایی 
استراتژیک، غالت، قند، لبنيات و روغن را نيز در بر می گيرد. یکی دیگر از 
ظرفيت های صنعت غذایی در کشور ما که می تواند در بحث ارز آوری و اتکا 
به صادرات بسيار کارآمد و راهگشا باشد بحث غذای حالل است که یک 
فرصت بی نظير تلقی می شود. این بازار هم اکنون حدود440 ميليارد دالر 
ارزش دارد و انتظار می رود تا سال 2025 بازار جهانی مواد غذایی حالل 
به حدود 740 ميليارد دالر برسد که این موضوع ناشی از افزایش جمعيت 
کشورهای مسلمان نشين است. چراکه جمعيت مسلمان جهان از 2۳درصد 
در شرایط فعلی به حدود ۳0درصد در سال 20۳0 افزایش یابد.با توجه به 
این ظرفيت می توان برنامه ریزی برای در اختيار گرفتن سهمی قابل توجه از 

این بازار را در دستور کار قرار داد. 



آلودگی هوا، چاقی مفرط و  با  از مقابله    سازمان جهانی بهداشت 
عدم تمایل به واکسيناسيون به عنوان سه اولویت خود در سال جدید 

ميالدی)2019( خبر داد.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنين 10 تهدید بهداشتی 
را که از نظر این سازمان باید در 12 ماه آینده به آنها به طور ویژه 
توجه کرد اعالم کرد. در این فهرست بيماری های غير مسری مانند 
ناراحتی های قلبی و عروقی، دیابت و سرطان در کنار بيماری واگيردار 

عفونی همچون ابتال به »اچ آی وی« و ویروس ابوال قرار گرفته اند.
در این گزارش نگاهی به عواملی انداخته ایم که سازمان جهانی بهداشت 

از آنها به عنوان تهدید در سال جدید ميالدی یاد کرده است.
آلودگی هوا و تغييرات آب و هوايی

از هر 10 فرد ساکن کره زمين 9 نفر هر روز هوای آلوده تنفس می کنند. 
سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا را مهمترین تهدید برای سالمت 
افراد از نظر زیست محيطی تشخيص داده است. ساالنه هفت ميليون 
نفر به دليل ابتال به بيماری های مرتبط با آلودگی هوا جان خود را 

از دست می دهند.
بيماری های غيرمسری

منشاء بيش از 70 درصد موارد مرگ و مير در جهان ابتال به بيماری های 
غيرمسری مانند دیابت، سرطان و ناراحتی های قلبی عروقی است. 

این در حالی است که 15 ميليون نفر از افرادی که به دليل ابتال به 
بيماری غيرمسری جان خود را از دست می دهند بين ۳0 تا 69 سال 
الکل، رژیم  فعاليت جسمی، مصرف  سن دارند.مصرف سيگار، عدم 
غذایی نامناسب و آلودگی هوا پنج عامل موثر در افزایش بيماری های 

غيرمسری هستند.
شيوع آنفلونزا در سطح جهان

سازمان جهانی بهداشت بر این باور است که جهان با شيوع آنفلونزا 
روبه رو خواهد شد. با این حال زمان و گستردگی شيوع آن مشخص 
نيست. نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به طور منظم ویروس های 

پخش شده در سطح جهان را تحت نظر دارد.
موقعيت های شکننده و آسيب پذير

سازمان جهانی بهداشت تخمين می زند که یک ميليارد و 600 ميليون 
نفر از ساکنان کره زمين در مناطقی زندگی می کنند که مناقشات 
سياسی و اجتماعی و ضعف خدمات پزشکی، آنها را از خدمات اوليه 

و اساسی بهداشتی محروم کرده است. 
مقاومت ضدميکروبی

مقاومت بدن در برابر داروهای مقابله با ماالریا، ضدویروسی و ضدميکروبی 
یکی از 10 خطر اصلی برای بهداشت ساکنان کره زمين محسوب 
شورمی شود. مقاومت در برابر داروهای ضدميکروبی ممکن است بار دیگر 
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  در دومين نشست کارگروه روانشناسی و علوم شناختی 
این واحد که با حضور دکتر خالدی ریاست واحد، مهمانانی 
از سازمان پدافند غيرعامل، اعضای کارگروه روانشناسی 
و علوم شناختی و مسئولين برخی کارگروه های دیگر 
برگزار شد، نظام موضوعات و چالش های این حوزه به 

بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
ایشان، ضمن اشاره به این موضوع که ماموریت دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران شمال در برنامه علمی دانشگاه، 
حوزه پدافند غيرعامل است، گفت: ما در راستای فعال 
کردن ظرفيت علمی- پژوهشی واحد تاکنون 10 کارگروه 
علمی در حوزه های مختلف را تشکيل داده ایم که یکی 
از این کارگروه ها، کارگروه روانشناسی و علوم شناختی 

است.
وی ضمن برشمردن اهميت این حوزه و نياز به تالش 
مضاعف اعضای این کارگروه برای احصاء چالش ها و نظام 
موضوعات مربوطه، گفت: پدافند غيرعامل در حوزه علوم 
شناختی و روانشناسی قرار است چالش هایی را بررسی 

کند که ناشی از تهدیدات این حوزه های جدید است.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، در ادامه 
با ذکر نمونه های متعددی به ارتباط علوم شناختی با 
سایر علوم و نقش علوم شناختی در حل چالش های 

آن حوزه ها پرداخت.
دکتر خالدی پس از تشریح کاربرد علوم شناختی در 
حوزه هایی از قبيل: درمانی؛ شناخت اجتماعی و روانشناسی 
سياسی؛ روانشناسی تحليل اطالعات و رسانه های گروهی؛ 
حوزه های دفاعی؛ اقتصادشناختی؛ مهندسی شناختی 
و تشخيص و درمان ویژگی های نهفته و درونی انسان، 

 برگزایر کارگروه روان شنایس و پدافند غریعامل 
در دانشگاه آزاد اسالیم تهران شمال

 احصاء تهدیدات نوین
در حوزه های روان شناسانه

سازمان جهاین بهداشت اعالم کرد
10 تهدید جدی برای سالمت بشر در سال 2019

ی
ست

 زی
ند

داف
پ



بشر را در موقعيت عدم دسترسی به درمان 
موثر برای درمان عفونت ها قرار دهد. عدم امکان 

مقابله با عفونت ها می تواند عمل های جراحی و 
شيمی درمانی برای مقابله با سرطان را 

دشوار کند.

ابوال و ديگر ويروس های بيماری زا
جمهوری دموکراتيک کنگو در سال 2018 با دو 
مورد از شيوع ویروس ابوال روبرو شد. هر دو مورد 
از شيوع ویروس ابوال به شهرهای پر جمعيت 
گسترش یافت. سازمان جهانی بهداشت هشدار 
می دهد که برای بسياری از ویروس های بيماری زا 

درمان و واکسن مناسب وجود ندارد.
ضعف اوليه خدمات پزشکی، عدم تمایل به 
واکسيناسيون، تب دنگی و ابتال به »اچ آی 
از دیگر تهدیدهایی است که سازمان  وی« 
جهانی بهداشت نسبت به پيامدهای آنها در 

شورسال 2019 هشدار داده است.
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گفت: دغدغه اصلی احصاء چالشهای روانشناسی و علوم 
شناختی در حال حاضر جهان پيشرو است با نگاه حداقل 

کردن تهدیدات است.
جنبه های  در  تاکنون  صاحب نظر  اساتيد  گفت:  وی 
فيزیولوژیک مغز مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام 
داده اند ولی با توجه به شتاب و رشد روزافزون تغييرات 
و بحران ها، هنوز کارهای زیادی در این حوزه وجود دارد 

که باید انجام شود.
دکتر خالدی در ادامه افزود: ما به دنبال راه اندازی یک 
مرکز تحت عنوان »مرکز پردازشگر جامعه« در واحد 
تهران شمال هستيم و اگر این اتفاق بيافتد، در این مرکز 
به جمع آوری و تحليل داده های مختلف خواهيم پرداخت 
و سعی خواهيم کرد که با تحليل داده ها، برای حل مسائل 
و چالش های اساسی کشور راهکار و نقشه راه طراحی و 
تدوین کنيم. وی خطاب به اعضای این کارگروه، ادامه 
داد: در صورت راه اندازی این مرکز ما عالوه بر نياز به 
طراحی و تهيه زیرساخت های الزم، به همکاری جدی 
متخصصين این حوزه نياز داریم که ان شاءاهلل با حضور 
و تالش شما عزیزان و سایر سرمایه های علمی واحد، 

این نياز اساسی به نحو احسن مرتفع خواهد شد.
 در ادامه دکتر علی مالزمانی از متخصصين حوزه روانشناسی 
سازمان پدافند غيرعامل کشور، یکی ازاهداف پدافند 
غيرعامل را ایمن سازی کشور در برابر تهدیدات دانست و 
گفت: امروزه ما با گونه هایی از اقدامات خصمانه دشمنان 
مواجه هستيم که عالوه بر آثار تخریبی و زیانبار خود، 
آثار مخربی هم بر روح و روان جامعه دارند تا حدی که 

در مواقعی، وقتی به عنوان کردن برخی از این اقدامات 

خصمانه می پردازیم، گروهی آن را توهم توطئه تلقی می کنند.
وی ارائه آموزش های الزم برای ایجاد آمادگی روحی و روانی در مردم، هنگام بروز 
مشکالتی مانند شيوع بيماری های واگيردار، زلزله، نشر شایعات با هدف ایجاد التهاب 
روانی در جامعه و مسائلی از این دست را از نمونه هایی دانست که در حوزه علوم 

شناختی و روانشناسی باید به آن پرداخت.
در ابتدای این جلسه دکتر الله فرهنگ متين، مدیر برنامه های علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران شمال، بر لزوم بررسی و احصاء چالش های این حوزه، لزوم داشتن 

برنامه زمانی مشخص و مدون و برگزاری جلسات منظم داخلی تاکيد کرد.
دکتر سيدعلی حسينی المدنی، رئيس کارگروه علوم شناختی و روانشناسی نيز در این 
جلسه به تشریح عملکرد این کارگروه پرداخت و اظهار اميدواری کرد تا دو ماه 

آینده کتابچه نظام موضوعات این حوزه تدوین گردد.
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ترجمه و تاليف: محمد علی زاده
»اعتقاد من بر آن است که ما شاهد انقالبی در علل دگيری ها 
و خشونت ها در قرن 21 خواهيم بود و بسياری از اختالفات 
و تنش ها از تغييرات آب و هوایی به وجود خواهند آمد«. این 

عبارت مربوط به هارالد ولزر استاد دانشگاه فلنسبورگ آلمان نویسنده کتاب »جنگ های 
آب و هوایی؛ چرا مردم در قرن 21 کشته می شوند » می باشد که در سال 2012 منتشر 
شده است. ولزر در این کتاب جنگ شورشيان دارفور در غرب سودان را به عنوان اولين 
جنگ آب و هوایی قلمداد می کند و تغييرات آب و هوایی که باعث قحطی و خشکسالی 
و در نتيجه رقابت بين گله داران و کشاورزان بر سر منابع محدود شد را نقطه شروع 
جنگ در این منطقه می داند. وی حتی جنبش ها و انقالب هایی را که تحت عنوان بهار 
عربی از آنها یادآوری می کند بی ارتباط با مسائل اقليمی و باالرفتن قيمت منابع غذایی 
نمی داند. او یادآوری می کند که چگونه استراتژیست های جنگ نيز از تغييرات اقليمی 
رنج می برند و گرفتار شدن ارتش ایاالت متحده در طوفان های شن و ماسه در افغانستان 
را مثال می زند. همچنين اختالف بين ایران و افغانستان بر سر حقابه و تغيير مسير 
رودخانه ها را نمونه ای از تنش های آب و هوایی ذکر می کند. وی متذکر می شود که 
خشونت ناشی از تغييرات آب و هوایی لزوما جنگ بين دولت ها و تهدید تماميت ارضی 
آنها نيست بلکه  در قالب کمبود آب آشاميدنی، مواد غذایی از دست رفتن سالمتی و 
شيوع بيماری ها و کيفيت پایين زندگی در سراسر جهان نمود پيدا می کند. ولزر در این 
کتاب سناریویی را مجسم می کند که در اثر تغييرات اقليمی و فشار ناشی از کمبود منابع 
مهاجرت های گسترده در دستور کار مردم قرار می گيرد و این موج های عظيم مهاجرتی 
باعث ایجاد فشار بر مناطق مقصد مهاجران و ایاد آثار نامطلوب بر زندگی آنها خواهد 
شد که همين امر مداخله نظامی و دولتی را درپی خواهد داشت و بی ثباتی سياسی 
اجتماعی و امنيتی را در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت. ولزر در مصاحبه سال 
2017 با نشریه آمریکایی وکس در تشریح کتاب خود می گوید: در قرن بيستم جنگ ها 
بر سر سرزمين اقتصاد و دین بود اما سرشت جنگ های قرن بيست و یکم کامال متفاوت 
خواهد بود و تغييرات آب و هوا بانی آنهاست. وی بيان می کند که پيام او در این کتاب 
بسيار ساده و روشن است وقتی که شرایط بقای گروه ها در معرض تهدید قرار می گيرد 
درگيری های خشونت آميز رخ خواهد داد. شما این را می توانيد در زمانی که حوادث 
در حال وقوع هستند مشاهد کنيد؛ مانند درگيری های ناشی از بيابان زایی و یا اختالف 
بر سر منابع اما به خاطر داشته باشيد که این ارتباط بين آب و هوا و درگيری به ندرت 
مستقيم و اغلب با واسطه است. بسياری از درگيری ها ممکن است دليلی ایدئولوژیک 
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مرویر بر کتاب هارالد ولزر استاد دانشگاه فلنسبورگ آملان

 جنگ های اقلیمی؛ چرا مردم 
در قرن 21 کشته می شوند؟!

- »اعتقاد من بر آن است که ما شاهد انقالبی در علل درگیری ها و خشونت ها در قرن 21 خواهیم بود 
و بسیاری از اختالفات و تنش ها از تغییرات آب و هوایی به وجود خواهند آمد«. این عبارت مربوط 
به هارالد ولزر استاد دانشگاه فلنسبورگ آلمان نویسنده کتاب »جنگ های آب و هوایی؛ چرا مردم 

در قرن 21 کشته می شوند« می باشد که در سال 2012 منتشر شده است
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داشته باشند اما ایدئولوژی هميشه یک توجيه سطحی از درگيری هاست. اگر به عمق 
ماجرا نزدیک شویم پی می بریم که کشمکش بر سر منابع و محدودیت های آنهاست. ولزر 
در این مصاحبه در پاسخ به سوالی در رابطه با امکان تغيير نگرش جامعه ليبرال غربی 
که بر اساس سيستم حریص افزایش رشد و بهره وری پيش می رود وجود دارد یا خير 
پاسخ می دهد که این بزرگترین سوال قرن بيست و یکم است. در اینجا یک پارادوکس 
وجود دارد  ليبرال دموکراسی مدرن در بهبود زندگی افراد و جوامع موفق بوده اما این 
سيستم بر مبنای بهره برداری بی رحمانه از محيط زیست قرار دارد و فکر می کنم ما 
نيازمند یک نظریه جدید مدرنيته هستيم. یک مدل اجتماعی که قادر به کنار آمدن با 

این همه مشکالت اکولوژیکی روی ميز باشد. 
کتاب و نظریه هارالد ولزر تنها نمونه ای از اظهارنظرهای نگران کننده درباره احتمال رخداد 
کشمکش های اقليمی در آینده ای نزدیک است. در حقيقت شاهد طغيان یک سری 
کتاب و نوشته با عناوین نسبتا مشابه در ارتباط با گرمایش جهانی و تغيير اقليم هستيم 
که همگی دیدگاه هایی شبيه به آخرالزمان را به تصویر می کشند. به نظر  می رسد جنگی 

که از آن با عناوین مختلفی مانند جنگ جهانی غذا، جنگ جهانی گرما، جنگ اقليمی، 
جنگ نهنگ ها و ... از آن یاد می شود هم اکنون شروع شده است. در شرق افریقا این 
جنگ محسوس تر است و در این منطقه که تا سال 2050 جمعيت آن دو برابر خواهد 
شد جنگ تشدید خواهد شد. جریان های مهاجرتی از این مناطق به سمت اروپا و آسيا 
موید همين نکته است. کلو پاسکال از موسسه سلطنتی امور بين الملل لندن پيش بينی 
می کند که سيل، طوفان، موسمی¬های هند و تخریب کشاورزی ها پيامدهای عظيم 
ژئوپلتيک اقتصادی و امنيتی برای همه جهان به همراه خواهد داشت. به همين نحو 
جفری مزاو از موسسه بين المللی مطالعات استراتژیک لندن عنوان می کند که تغييرات 
اقليمی یک تهدید واقعی است و دولت هایی که درگير درگيرهای داخلی هستند باید به 
مراتب بيشتر از آن بترسند. روزنامه ایندپندنت نيز در گزارش مفصلی را در سال 2016 
به این موضوع پرداخت. در این گزارش دکتر کارل اسلوسنر از موسسه تحقيقات آلودگی 
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آب و هوا پستدام عنوان می کند که بالیای طبيعی منتج از تغيير 
اقليم یک پتانسيل مخرب است. وی می گوید بالیای طبيعی به 
طور مستقيم موجب وقوع جنگ نيستند اما خطر درگيری را 
افزایش می دهند. در واقع این کتب و گزارش ها باعث شد که 
برای اولين بار هيئت بين الدول تغييرات اقليمی در سال 201۳ 
فصلی را در گزارش خود به بحث امنيت و تهدیدات امنيتی ناشی 
از تغيير اقليم اختصاص دهد و در نوامبر همان سال موسسه 
تحقيقات صلح کنفرانسی را در اسلو به همين مناسبت و در 

رابطه با موضوع امنيتی تغيير اقليم برگزار کرد.
به هر حال امروزه جنگ اقليمی یک واقعيت است. زمين به 
سرعت گرم می شود آب دریاها باال می آید و برخی اقتصادهای 
ساحلی و تاسيسات گردشگری را در خود فرو می برد. اقيانوس ها 
نسبت به 50 سال گذشته بسيار گرمتر شده اند. سيالب های مکرر 
در مناطق ساحلی اتفاق می افتد. تعداد طوفان ها و هوریکان ها و 
سونامی ها بيشتر و بيشتر شده است و ميليون ها نفر در معرض 
ناامنی غذایی ناشی از تغيير اقليم هستند. عالوه بر این وضعيت 
نسبتا طبيعی باید به دستکاری های اقليمی و زیست محيطی 
نيز اشاره کرد که به عنوان ابزارهای فشار در آینده ای نه چندان 
 دور به کار گرفته خواهند شد. در رابطه با همين موضوع ایاالت 
متحده که از تمامی پيمان های آب و هوایی خارج شده مرکز 
تغييرات آب و هوایی و امنيت ملی را در درون سازمان سيا 
در سال 2009 تاسيس کرد و بودجه های هنگفتی را به آن 
اختصاص داده و به اذعان آلن روبوک استاد دانشگاه نيوجرسی 
سيا می خواهد دانش کنترل اقليمی را به سالحی برای جنگ های 
اقليمی بدل کند. قطعا اگر امکانی باشد این سالح را قبل از 
همه عليه ایران به کار خواهد گرفت و شواهد متعددی در 
دست است که برای ایجاد خشکسالی و بيابانی کردن ایران از 
هيچ تالشی فروگذار نخواهند کرد. در این زمينه الزم است 
که  قبل از همه چيز ما جنگ اقليمی را نه یک تخيل بلکه 
یک واقعيت بدانيم و پس از پذیرش و اجماع بر سر آن، آنگاه 
برنامه ها و طرح ریزی های واقع بينانه را برای مقابله با این جنگ 
داشته باشيم. جنگ اقليمی بی تردید ابعاد و دامنه گسترده ای 
دارد و تنها دستکاری ابرها و بارورسازی و یا انحراف در مسير 
آنها نيست. بلکه شامل شاخه های گوناگونی مانند در معرض 
نابودی قرار دادن، منقرض کردن گونه های گياهی و جانوری، 
آلوده  کردن آب و خاک و اکوسيستم اکوتروریسم و پایين آوردن 
انعطاف پذیری محيط زیست، شيوع بيماری در مواد غذایی و 

غالت و چندین و چند ابزار دیگر نيز می شود.
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»صيانت پايدار« گزارش یم دهد

 پالسکو و درس هایی که
نباید فراموش شود

سامان ولی نوری-دکتری برنامه ريزی شهری
دومين سالگرد فاجعه پالسکو بهانه ای است که یاد و نام آتش نشانان 
غيور را گرامی بداریم و مراتب احترام و سپاس خود را به روح بزرگ 
آنها تقدیم نمایيم و نيز در پس این اندوه بزرگ تحليلی گذرا به این 
موضوع داشته باشيم. ساختمان بلند پالسکو که روزگاری نماد ارتفاع، 
استواری، تجدد و گذار به مدرن شدن شهرسازی در کشور  به شمار 
می رفت با عمری بيش از پنجاه سال در ساعت 11.۳0 دقيقه روز پنج 
 نبه ۳0 دیماه 1۳95 فرو ریخت. حریق در طبقه دهم این برج شانزده 
طبقه دقایقی قبل از ساعت هشت صبح به وقوع پيوست و پس از دو 
سه ساعت آتش سوزی بخاطر بار حریق باال ناشی از انبارها و کارگاه های 
فرو  تمام ساختمان  فاصله ای  به  و  فوقانی  طبقات  ابتدا سقف  پارچه 
از  و جمعی  را خراشيد  ما  فاجعه ای دردناک که روح جامعه  ریخت. 
آتش نشان شجاع کشورمان در زیر هزاران تن آتش و آهن و خاکستر 
مدفون شدند. از آن زمان تاکنون تحليل های بسياری در این خصوص 
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نوشته شده و از دریچه های مختلفی قضيه را کندوکاو کرده اند که نگاه 
مد نظر ما در اینجا نگاه آینده نگرانه و مبتنی بر پدافند غيرعامل است. 
پالسکو بخشی از تاریخ شهرسازی کشور و برشی مقطعی از تحوالت 
شهری تهران بود که بر سر مردم این شهر آوار شد. به نظر می رسد 
این ساعت و تاریخ را باید دقيق تر به خاطر بسپاریم. تجربيات جهانی 
نشان می دهد که حوادثی این چنينی بسياری در شهرها رخ داده؛ از 
آتش سوزی بزرگ لندن در 1666 گرفته تا آتش سوزی مسکو در 1756 
تا آتش بزرگ شيکاگو در سال 1871 که 70 هزار ساختمان در آن 
در سال  کانادا  آلبرتای  در  موری  فورت مک  آتش سوزی  و  سوختند 
2016 که منطقه ای به وسعت 400 مایل مربع اتفاق افتاد. همچنين 
آتش سوزی هایی که در شهرهای کشورهای روبه توسعه رخ داده است 
از جمله آتش بزرگی که در بخش سکونتگاه های غيررسمی شهر مانيل 
فيليپين در سال 2004 رخ داد و 22 هزار نفر را آواره کرد و آتش سوزی 
در داکا بنگالدش و سائوپائولو برزیل همه و همه از این دست حوادث 
بوده اند اما جدای از واکنش های اوليه آنچه که مهم است نگاه انتقادی 
به قضيه و بهره گرفتن از یک تجربه اندوهبار برای آینده و گشودن 
نشان دهنده  ما  برای  آتش سوزی پالسکو  است.  آینده  برای  افق هایی 
ضعف در مدیریت پيش از بحران و حين بحران و البته قوت و قدرت و 
تعصب و همياری و همبستگی پس از بحران است. فروریختن پالسکو 
حاصل نادیده انگاری و قصور در زمينه ایمنی شهری است که چندین 
پالسکو  ریختن  بود.  شده  انباشت  هم  روی  بر  دهه  چندین  و  سال 
نشان داد که ما می توانيم فجایع طبيعی و انسانی را تا قبل از وقوع 
به کلی نادیده بگيریم و وضعيت را کامال ایمن و عادی جلوه دهيم اما 
حادثه روزی قانونمندی خود را اثبات خواهد کرد و پرده ها را خواهد 
افکند. در اینجا ما از کاستی های ناشی از ایمنی، نادیده گرفتن قوانين 
معماری و سازه، قصور در زمينه تعمير و نگهداری سيستم های اطفای 
حریق، مسائل حقوقی و مالکيتی ساختمان و ابعاد مهندسی این فاجعه 
عبور می کنيم هر چند که همه این ابعاد بسيار مهم هستند و در کنار 
همدیگر و در ارتباط با هم منجر به بروز این حادثه شده اند اما بعد 
دیگر قضيه آینده نگری و عبرت گرفتن است. این همان نگرشی است 
که در کشورهای پيشرفته  از آن بهره مندند و راه تکرار چنين حوادثی 
را می بندند. این موضوع حتی در مورد حوادث طبيعی نيز صادق است. 
به عنوان مثال بعد از سونامی 10 متری مارس 2011 در فوکوشيما که 
طی آن ژاپن چند متر به سمت شرق جابجا شد و پس از آتش سوزی 
در نيروگاه اتمی در حال تبدیل شدن به یک فاجعه انسانی و زیست 
محيطی برای ژاپن بود گزارشی 220 صفحه ای درباره حادثه و ارزیابی  
آن، شرح حادثه، تالش ها برای مهار، مالحظات ایمنی نيروگاه، پاسخ 
اوليه ژاپن به حادثه، آمادگی برای شرایط اضطرار، مدیریت بحران، گذار 
از مرحله اضطرار به مرحله بازیابی، عواقب رادیولوژیک حادثه  و ریکاوری 
بعد از حادثه ارائه شد و سپس این گزارش برای ژاپن به ایده پردازی در 
مورد شهرهایی مقاوم ختم شد که طرح های اوليه آنها در خليج توکيو 

طراحی شده و قرار است 10 ریشتر زلزله را تحمل کنند. 
گزارش هيات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پالسکو نشان 

می دهد که سطح آگاهی عمومی حداقل در برابر حریق در کشور بسيار 
پایين است. بنابراین گزارش پيمایش ها نشان می دهد که فقط 7.6 
درصد منازل به سيستم اعالم حریق هوشمند مجهز هستند و شيلنگ 
این درحالی است  آتش نشانی فقط در 5.4 درصد منازل نصب است. 
که سيستم های هشدار حریق موضوعی بسيار حياتی است. به عنوان 
مثال دپارتمان آتش نشانی ایاالت متحده در گزارش سال 2015 خود 
نوشته است که در این سال آتش سوزی منجر به مرگ ۳280 نفر شده 
است. آمار درصد تلفات نشان داده است  که سه پنجم مرگ و مير در 
آتش سوزی های خانگی در منازلی اتفاق افتاده است که زنگ هشداردهنده 
دود آنها کار نمی کرده است. آموزش عمومی برای مردم توسط مربيان 
متخصص در این زمينه بسيار راهگشاست. باید به شهروندان آموزش 
داده شود که چگونه می توانند با تغيير در رفتار خود و نيز تغيير در 
محيط ساختمانی که در آن قرار دارند می توانند به مقابله با آتش سوزی 
بپردازند. به عنوان مثال نصب و تعبيه زنگ های هشداردهنده حساس 
به بو، صدا و نور مربوط به آتش سوزی در داخل ساختمان و اتاق ها 
این زمينه بسيار  این زنگ ها به گوشی های تلفن همراه در  اتصال  و 
موثر است. موضوع دیگر در زمينه آموزش اینست که باید اولویت را 
و  بزرگساالن  مانند  آتش سوزی  برابر  در  آسيب پذیر  اقشار  و  افراد  به 
کودکان بدهيم و به هر گروه سنی آموزش مختص به خود او داده شود. 
یک دستور کار آموزشی برای همه گروه های سنی نمی تواند مناسب 
باشد. آموزش باید منطبق بر شرایط و نياز افراد باشد. حتی آموزش 
مقابله با آتش سوزی برای شهرهای مختلف نيز باید متفاوت باشد. نوع 
آتش سوزی در یک کالنشهر با یک شهر کوچک بسيار متفاوت است.  
شواهد نشان می دهد که ساختمان های باالی ۳0 سال سن در تهران 
بافت فرسوده ۳ هزار هکتاری در تهران وجود  بسيار زیاد هستند و 
دارد که نيازمند توجه است و چنانچه عزم جدی برای بهبود شرایط 
با  از راه خواهند رسيد.  باشد پالسکوهای دیگری  آنها وجود نداشته 
این اوصاف مرمت بافت های فرسوده شهری و احيای آنها باید دستاورد 
جامعه تصميم ساز و تصميم گير عرصه شهری از حادثه پالسکو باشد. 
آتش سوزی و فروپاشی ساختمان پالسکو نشانه جدی از زوال هسته 
تهران  اصلی هویت و شخصيت  به عنوان بخش  تهران  مرکزی شهر 
بزرگ است که نيازمند جان بخشی مجدد است. اصوال بخش مرکزی 
شهرها قلب تپنده آن هستند و حيات و مرگ شهرها از این ناحيه شروع 
می شود. ناپایداری، آشفتگی بصری، رکود اجتماعی و انحطاط کالبدی 
که در این قسمت از تهران وجود دارد سال هاست که هشدار چنين 
روزی را می داد. واقعيت اینست که قلب تهران بيمار است و به عمل 
جراحی نياز دارد چرا که ۳7 درصد از بافت های منطقه12که به نوعی 
هسته اوليه تهران است فرسوده می باشد. اگر با رویکردی سيستمی و 
توام با تخصص و تهعد و همکاری و هم افزایی به یاری تهران بشتابيم و 
راه آینده توسعه پایتخت دویست ساله ایران را هموار کنيم می توانيم از 
ساعت 11و ۳0 دقيقه روز پنج شنبه ۳0 دیماه 1۳95 ضمن پاسداشت 
روح بزرگ آتش نشانان قهرمان، به مثابه یک نقطه مهم برای چرخشی 

عظيم در سياستگذاری های ایمنی شهری یاد کنيم.
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- فروریختن پالسکو حاصل نادیده انگاری و قصور در زمینه ایمنی شهری است که چندین سال و چندین دهه بر 
روی هم انباشت شده بود، ریختن پالسکو نشان داد که ما می توانیم فجایع طبیعی و انسانی را تا قبل از وقوع به 
کلی نادیده بگیریم و وضعیت را کامال ایمن و عادی جلوه دهیم اما حادثه روزی قانونمندی خود را اثبات خواهد کرد 

و پرده ها را خواهد افکند
- اگر با رویکردی سیستمی و توام با تخصص و تعهد و همکاری و هم افزایی به یاری تهران بشتابیم و راه آینده 
توسعه پایتخت دویست ساله ایران را هموار کنیم می توانیم از ساعت 11و 30 دقیقه روز پنج شنبه 30 دیماه 1395 
ضمن پاسداشت روح بزرگ آتش نشانان قهرمان، به مثابه یک نقطه مهم برای چرخشی عظیم در سیاستگذاری های 

ایمنی شهری یاد کنیم
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- مهندس پوربرات: در طرح های 
شهری بایستی اقدامات الزم 

برای آمادگی مقابله با تهدیدات 
دشمن، تدوین نقشه راه برای 

در امان ماندن شهروندان 
در شرایط بحران و حادثه 
و همچنین افزایش آستانه 
تحمل و تاب آوری مردم و 

زیرساخت های خدمات رسان 
مطالعه شود
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معاون فین و نظامات سازمان پدافند غریعامل کشور عنوان کرد

 مصون سازی دارایی های حیاتی
هدف طرح های جامع پدافند غیرعامل

جلسه بررسی مطالعات کالن پدافند غيرعامل 
استان آذربایجان شرقی با حضور مهندس پوربرات 
معاون فنی و نظامات سازمان پدافند غيرعامل 
کشور، مهندس خسروجردی مدیر هماهنگی و 
ستادی امور استان های سازمان پدافند غيرعامل و 
مهندس عليرضا کریمی مدیرکل پدافند غيرعامل 

استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
در این جلسه مهندس پوربرات اظهار داشت: 
طرح های جامع پدافند غيرعامل کشور در سه 
سطح حوزه ای، منطقه ای و دستگاهی در حال 
توسعه می باشند و در سطح منطقه ای دو دسته 
طرح های جامع استانی و شهری تعریف شده 

است. وی هدف از اجرای طرح پدافند غيرعامل 
استان ها را شناسایی دارایی ها و زیرساخت های 
حائز اهميت و تهدیدات و آسيب پذیری های 
طرح  خروجی  افزود:  و  کرد  عنوان  دارایی ها 
بایستی برای مسئولين و مدیران استانی کاربردی 

و قابل استناد باشد.
معاون فنی و نظامات سازمان پدافند غيرعامل 
کشور با توضيح اینکه هدف اصلی مطالعات طرح 
جامع پدافند غيرعامل شهری، بيشتر ایمنی و 
مصون سازی جمعيت آن شهرها می باشد، اضافه 
کردند: در طرح های شهری بایستی اقدامات الزم 
برای آمادگی مقابله با تهدیدات دشمن، تدوین 
نقشه و برنامه راه برای در امان ماندن شهروندان 

در شرایط بحران و حادثه و همچنين افزایش آستانه تحمل و تاب آوری مردم و زیرساخت های 
خدمات رسان مطالعه شود.

مهندس پوربرات همچنين به تنوع و پيچيدگی تهدیدات دشمن اشاره کرده و تاکيد کرد: اقدامات 
ما در سازمان پدافند غيرعامل بایستی متناسب با روش های تهدید دشمن باشد. وی با اشاره به 
اینکه جمع آوری اطالعات نادرست منجر به نتایج اشتباه در مطالعه طرح جامع پدافند غيرعامل 
استان خواهد شد و خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت از شرکت های مهندسی 
مشاور درخواست کرد با حضور در استان و صحت سنجی دارایی ها در یک ماه آینده، نسبت به 
تکميل مطالعات استان آذربایجان شرقی اقدام نموده و نتایج را مطابق الگوهای ارائه شده سازمان 

در حوزه های چهارده گانه تدوین و ارائه نمایند.
مهندس خسروجردی نيز از همکاری اداره کل پدافند غيرعامل استان و از 
اقدامات انجام شده در راستای مطالعات طرح جامع پدافند غيرعامل استان 

تقدیر کرده و افزود: سازمان با بررسی دقيق نتایج مطالعات پدافند غيرعامل 
استان ها، هرگونه انحراف از شرح خدمات و ضعف های احتمالی را احصاء کرده 

و رفع آنها را پيگيری می نماید. 
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سيامک کاکاوند، کارشناس ارشد شهرسازی و معماری

پدافند غيرعامل را نوعی دفاع غيرنظامی می دانند که به جنگ افزار نياز ندارد و اجرای 
آن، از وارد شدن خسارات مالی به تجهيزات و تاسيسات حياتی و حساس نظامی و 
غيرنظامی و منابع انسانی جلوگيری می کند یا ميزان این خسارات و تلفات را به حداقل 
ممکن کاهش می دهد. در واقع پدافند غيرعامل به معنای کاهش آسيب پذیری در هنگام 
بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با بهره گيری از فعاليت های غيرنظامی، 

فنی و مدیریتی است. 
در طرح ها و برنامه های فرادست کشور)طرح آمایش-طرح های ناحيه ای و منطقه ای( مهمترین موضوع در 

و  اهداف  تامين  راهبردهای پدافند غيرعامل توجه به تمرکززدایی و توزیع خدمات و مراکز مهم راستای 
همچنين  و  توليد انرژی در سراسر کشور در چارچوب برنامه ریزی معقول و منطقی است.استراتژیک 
دنيا باید تالش گردد مراکز کوچک تر و پرتعداد در سطح کشور توزیع گردند که مانند کشورهای پيشرفته 
مخصمات و همچنين حوادث غير مترقبه حوزه وسيع کشور دچار تنش و چالش در زمان وقوع تهاجمات و 
امکان حمایت و پشتيبانی مناسب و مطلوب در زمان وقوع حوادث را در اختيار نگردد. وجود مراکز پرشمار 
قرار خواهد داد. بدیهی است تامين انرژی از منابع گوناگون نظير توربين های حاکميت و مدیریت کشور 
گرمایشی،  زمين  خورشيدی...از نقاط قوت و مورد توجه ویژه باید باشد.بادی، 

پدافند  بيان دیگر  غير عامل دارای اصولی از قبيل مکان یابی و انتخاب عرصه های ایمن در به 
ایجاد پراکندگی و تمرکززدایی در توزیع عملکردها، مقاوم سازی و ایجاد جغرافيای کشور، 
دفاعی و پناهگاهی، اقدامات فریب، استتار و نامرئی سازی، کوچک سازی، استحکامات امن 

اوليه، چند منظوره سازی، متنوع سازی منابع، عمق بخشی الیه های دفاعی، اعالم هشدار و خبر 
تحرک،  و  صيانت از مردم و سرمایه انسانی و... است.جابه جایی 

شده  یاد  موارد  از سالح، تمامی  استفاده  بدون  که  مفهوم  بدین  است.  غيرعاملی  ماهيت  دارای 
انسانی، تاسيسات و تجهيزات( را کاهش می دهد. برای مثال، در پراکندگی و ميزان آسيب پذیری )نيروی 
احداث یک نيروگاه بزرگ 2500 مگاواتی در یک شهر، 10 نيروگاه کوچکتر تمرکززدایی چنانچه به جای 
احداث و آن را در فضای سرزمينی یک استان در چند شهر توزیع و پراکنده با ظرفيت 250 مگاواتی 

بدون آنکه از تسليحات خاصی برای دفاع از نيروگاه حجيم و بزرگ 2500 گردد. در این اقدام 
به صورت غيرعاملی با ایجاد پراکندگی و کوچک سازی ميزان آسيب پذیری مگاواتی استفاده نمایيم 

هزینه بيشتر به دشمن، داده می شود، ضمن اینکه این اقدام موجب تحميل نيروگاه ها کاهش 
نتيجه موجب سخت نمودن  در  و  مراکز  این  به  افزایش بازدارندگی در دسترسی وی 

آنها می گردد.
برنامه ریزی و مدیریت در شهر-پراکنش متعادل و 

متوازن کاربری ها و فعاليت
عدم تمرکز مراکز مهم حکومتی، مدیریتی، برنامه ریزی 
و ستادها. در کانون ها و محورهای محدود شهری 
از مهمترین  مراکز در سطح شهر  این  پراکنش  و 
راهبردهای پدافند غيرعامل است. متاسفانه شهر تهران 
با ایجاد پردیس حکومتی و یا شکل گيری مراکز مهم 
در محورهای مشخص شهری مانند خيابان طالقانی... 
این راهبرد اصولی و اساسی را نادیده انگاشته است. 
برنامه ریزی و طراحی شهری چند کانونی در شهرهای 
بزرگ و همچنين پراکنش کاربری ها و فعاليت مهم 
و استراتژیک در سطح شهر از مهمترین اصول مورد 

توجه در پدافند غيرعامل است.
در اصل تمرکززدایی و بهره برداری از منابع متنوع 
و متعدد باید تالش گردد واحدهای مختلف اعم از 
حتی االمکان  خدماتی  تجاری،  صنعتی،  مسکونی، 
مستقل از شبکه سراسری کشور انرژی خود را تامين 
نمایند. در گام های نخستين برنامه ریزی تامين بخشی 
از انرژی مورد نياز از دیگر منابع مانند توربين های بادی، 
باطری های خورشيدی، نيروگاه های زمين گرمایشی 
و... می تواند مورد نظر قرار گيرد. هر آنچه استقالل 
واحدها از منابع سراسری تامين انرژی بيشتر باشد 
وضعيت و عملکرد بهتر و مناسب تری را در حوزه 
پدافند غير عامل خواهيم داشت. بهره برداری از طيف 
گسترده منابع تامين انرژی به فراخور اقتضائات مکانی، 
اعتباری و مالی، اقليمی و پيشرفت های تکنولوژیک از 
مهمترین ارکان نظام برنامه ریزی و مدیریت پدافند 

غيرعامل است.
ساخت و ساز سریع و ارزان

روش ها و شيوه های ساخت و ساز در کشور بسيار 
از  خود  این  و  است  و...  زمانبر  پر هزینه،  قدیمی، 
مهمترین ضعف های ما در تامين اهداف پدافند غيرعامل 
است. نظام ساخت و ساز کشور باید قادر باشد با 
انتخاب و معرفی شيوه های نو، کم هزینه و با سرعت 
باال اجرا، قدرت و توانایی کشور را در بازسازی های 
ناشی از حوادث غيرمترقبه بهبود و ارتقا بخشد و 
مجموعه نيروهای مرتبط، توان و تشکيالت خود را 
معطوف به آموزش و اجرای شيوه های موثر و کارآمد 
و متعاقبا افزایش توانمندی ها و مهارت در آن روش ها 

و شيوه ها کنند.
اجرای ساختمان درجا، سنگين، پرهزینه، ناپایدار و 
... عالوه بر اتالف منابع و سرمایه های کشور در حال 
توسعه مانند ایران موجبات استيصال و فاصله از اهداف 

و راهبردهای پدافند غيرعامل می گردد.
طيف گسترده موضوعات مرتبط با پدافند غير عامل 
در تمام حوزه ها نياز به تدوین برنامه های راهبردی و 

عملياتی را بيش از پيش یادآور می شود.
الزم و ضروری است الیه های مرتبط با پدافند غير عامل 
در کنار دیگر الیه ها و مالحظات نظام برنامه ریزی و 
مدیریت کالن و خرد کشور تعریف و تنظيم و با ارتقا 
و بهبود اسناد مذکور وضعيت مناسب و مطلوب تری 

را برای کشور ترسيم و تجسم نماید.

 شهرسازی بر مبنای
اصول پدافند غیرعامل
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گفت وگو از احمدرضا آل طاهر
حوزه  در  شيميایی  مانور  اولين  پيش  چندی 
در  حکيم،  لقمان  بيمارستان  در  بيمارستانی 
راستای ضرورت آمادگی کارکنان نظام سالمت 
در مواجهه و پاسخ به حوادث متعارف و نامتعارف 
در کشور، به همت مسئوالن این بيمارستان، ستاد 
پدافند غيرعامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان پدافند غيرعامل کشور برگزار 
شد. نفيسه ميرکتولی، ریيس دبيرخانه پدافند 
غيرعامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با بيان این مطلب گفت: این مانور اولين مانوری 
است که در مقياس واقعی در حوزه سالمت در 
از برگزاری  سطح کشور برگزار شد. وی هدف 
این مانور را ارتقای حوزه سالمت در پاسخگویی 
به حوادث cbrne )شيميایی، ميکروبی، پرتویی 
و هسته ای( عنوان کرد و گفت: با توجه ظرفيت 
علمی و مرجعيت بيمارستان لقمان در حوادث 
شيميایی، این مانور برای ارتقای مباحث آموزشی 
و سيستم های پاسخگویی به حوادث شيميایی در 
این بيمارستان برگزار شد. ميرکتولی با بيان این 
که هدف ما از برگزاری این مانور آمادگی و ارتقای 

وضعيت موجود برای رسيدن به مدلی برتر و الگویی کشوری است، افزود: طبق برنامه ریزی های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مانور ها به صورت قطبی در دانشگاه ها انجام می شوند.

دکتر نادر حقی، رئيس بيمارستان لقمان در همين زمينه در پاسخ به سواالت خبرنگار ماهنامه »صيانت 
پایدار« در مورد جزئيات نخستين مانور شيميایی در حوزه بيمارستانی در بيمارستان لقمان حکيم، 
می گوید: در راستای ضرورت آمادگی کارکنان نظام سالمت در مواجهه و واکنش سریع به حوادث 
متعارف و نامتعارف در کشور این مانور، به همت مسئوالن این بيمارستان، ستاد پدافند غيرعامل 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پدافند غير عامل کشور برگزار شد.
سوال: چرا بيمارستانها در زمينه پدافند شيميايی حائز اهميت هستند و چرا بيمارستان 

لقمان حکيم به اين منظور انتخاب شد؟
 مراکز درمانی، مسئوليت ارائه خدمات به همه مراجعان را دارند. حال ممکن است این مشکل، 
بيمارستان ها  با چنين مواردی  افراد در هنگام مواجهه  و  باشد  آلودگی شيميایی  یا  مسموميت 

نخستين محل مراجعه آنهاست.
برخی بيمارستان ها و مراکز درمانی مانند بيمارستان لقمان به صورت تخصصی به مسموميت ها می 
پردازد، حال نکته مهم این است که خدماتی که ما در چنين مواقعی انجام می دهيم، خدمات اوليه 
است ولی اگر زمانی بحث حمالت یا آلودگی های شيميایی مطرح شود چه باید کرد؟ از همين رو 
بيمارستان ها باید قدرت پاسخگویی را هم به بيماران آلوده شده انجام دهند و هم به وضعيت بيمارانی 

که رفع آلودگی شده اند، رسيدگی کنند.
این نگاه درست است که بيمارستان ها باید بخش هایی داشته باشند که چه به لحاظ ساختاری و 
یا اضافه شونده، بتواند مراقبت های رفع آلودگی را به بهترین شکل انجام دهند و اقدام پس از رفع 

دکرت نادر حیق در گفت وگو با »صیانت پایدار« تشریح کرد

بیمارستان لقمان میزبان مانور 
پدافند شیمیایی در قلب تهران
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آلودگی را نيز دنبال کنند.
سوال: هدف از برگزاری اين مانور چه بود؟

 cbrne هدف ارتقای حوزه سالمت در پاسخگویی به حوادث 
)شيميایی، ميکروبی، پرتویی و هسته ای( است. 

مشارکت  مانور  اين  اجرای  در  نهادهايی  چه  سوال: 
داشتند؟

  برای اولين بار سازمان پدافندغيرعامل، بيمارستان لقمان، 
ستاد پدافند غيرعامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و  کشور  وزارت  پدافند  کميته  بهداشت،  وزارت  همکاری  با 
پژوهشکده های نظامی و وزارت دفاع یک مانور جامع را در 
زمينه کسب آمادگی جهت موارد احتمالی حمالت شيميایی 

برگزار کردند.
سوال: اين مانور از چه جهتی حائز اهميت است؟

با برگزاری این مانور ضمن آمادگی و ارتقای وضعيت موجود، به 
مدلی برتر و الگوی کشوری دست خواهيم یافت.این مانور از آن 
جهت اهميت دارد که در بيمارستان لقمان که هنوز ساختار الزم 
را برای رفع آلودگی شيميایی و مواردی از این دست وجود ندارد، 
فرآیندهایی شکل بگيرد که از آن برای ایجاد مرکز اورژانسی 
مجهز بهره بگيریم تا در هنگام بروز حمالت یا آلودگی های 

شيميایی، رفع آلودگی  در خود بيمارستان انجام شود.
سوال: آيا تجهيزات الزم برای مانور پدافند شيميايی از 

سوی بيمارستان لقمان حکيم تامين شد؟
 ا توجه به نبود تجهيزات الزم در بيمارستان، امکانات از سوی 
نهادهای پدافندی تامين و آموزش های الزم نيز در چند جلسه 

به همکاران ما ارائه شد.
سوال: جزئيات بيشتری از برگزاری مانور ارائه نماييد.

 این مانور در روز جمعه 22 دی ماه در مدت زمان دو ساعت 
و نيم و با حضور 45 نفر به عنوان بيمار آلوده شيميایی برگزار 
شد. به این صورت که ۳0 بيمار باید در بيمارستان رفع آلودگی 
می شدند و 15 بيمار نيز توسط اورژانس در مبدا رفع آلودگی 
شده بودند و برای مراقبت به بيمارستان منتقل شدند. این مانور 
به خاطر تعداد بيماران باال، در نوع خود مانور قابل توجهی به 
شمار می رود. با توجه به سناریوهای مختلف، این مانور در چند 
بخش برگزار و با موفقيت به انجام رسيد تا بتوانيم براساس 
دستاوردها و تجاربی که کسب کردیم، اقدامات مراقبتی مناسب 

را در صورت لزوم انجام دهيم.
در این مانور به جز 45 مصدوم، حدود 200 نفر شامل 110 نفر 
پرسنل عملياتی بيمارستان لقمان، تعدادی پرسنل ستادی و 

حدود 40 نفر پرسنل عملياتی وزارت دفاع حضور داشتند. 
سوال: در حال حاضر مراکز درمانی ما در زمينه پدافند 

شيميايی با چه خالءهايی روبه رو است؟
 ما برای مقابله با تهدیدات شيميایی در درجه اول نيازمند 
ساختار فرآیندی هستيم و در درجه دوم، تجهيزات مورد نياز 
است که باید در اورژانس موجود باشد. این تجهيزات شامل 
لباس مناسب، شبکه لوله کشی مناسب و دوش های مخصوص 
رفع آلودگی است.در درجه بعد آموزش نيروی انسانی قرار دارد 

تا بتواند در صورت لزوم، پاسخگوی نيازها باشد. 
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایيد.

 من از سازمان پدافند غيرعامل، وزارت بهداشت و وزارت دفاع 
که همکاری خوبی با ما داشتند و سبب شدند کار تيمی خوبی 
انجام شود قدردانی می کنم و اميدوارم این راه ادامه داشته باشد 

تا سایر مراکز درمانی را نيز برای مواقع لزوم، آماده کنيم. 
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 ردپای مواد شیمیایی بیماری زا
در لوازم روزمره

امروزه تماس با مواد شيميایی موسوم بهpolyfluoroalkyl و Per با عالمت 
اختصاری )PFAS( بخشی از زندگی روزمره انسان ها شده و این مواد آب گریز 
و چربی گریز در بسياری از محصوالت از ظروف فست فود گرفته تا انواع خاصی 
از پارچه ها وجود دارند. افراد هم چنين ممکن است از طریق آب یا حتی خاک 
آلوده نيز در معرض این مواد قرار بگيرند.برای مثال حتی استفاده از نخ دندان 
که از کارهای معموِل روزانه برای بسياری از افراد است نيز می تواند دندان ها را 
در معرض این مواد شيميایِی بالقوه خطرناک قرار دهد.طبق اعالم آژانس حفاظت 
محيط زیست ایاالت متحده)EPA( موضوع نگران کننده این است که این مواد 
بدون تجزیه در بدن انسان نيز به تجمع خود ادامه می دهند.قرار گرفتن مداوم 
انسان ها در برابر PFASها دانشمندان را بر آن داشته تا تاثيرات آنها را بر سالمتی 
بررسی کنند. تاکنون نتایج تحقيقات ارتباط این ترکيبات را با مشکالت سالمتی 
نظير کلسترول باال، سرطان کليه و بيماری های تيروئيدی نشان داده است.به تازگی 
متخصصان آمریکایی در یک مطالعه جدید به بررسی رفتارها و کارهای روزانه 
و متداول افراد پرداختند تا دریابند کدام یک باعث قرار گرفتن بيشتر انسان در 
معرض PFASها می شود.در این مطالعه محققان به بررسی 178 زن ميانسال 
پرداختند. بخشی از هدف این مطالعه مشخص کردن اثر مواد شيميایی زیست 
محيطی و دیگر مواد بر بيماری هاست.متخصصان برای انجام این مطالعه از زنان 
شرکت کننده بين سال های 2010 تا 201۳ نمونه های خونی گرفتند. سپس 
نمونه های خونی این افراد را به لحاظ سطوح 11 نوع PFAS بررسی کردند.آنها 
هم چنين از این زنان در سال های 2015 و 2016 سواالتی در مورد رفتارهای 
مرتبط با قرار گرفتن در معرض PFASها پرسيدند. در این سواالت موضوعاتی از 
جمله مصرف مواد غذایی، استفاده از نخ دندان و نيز استفاده از فرش ها و مبلمان 
مقاوم در برابر لکه مورد توجه قرار گرفتند.برجسته ترین مشاهده در این مطالعه 
نخ دندان های خاصی بودند که سطوح PFAS را افزایش می دهند. محققان این 
آزمایش را با 18 نوع نخ دندان مختلف فلوئوردار و بدون فلوئور صورت دادند و 

نتيجه هر بار بررسی حاکی از افزایش سطوح PFAS در فرد بود.
یافته های دیگر نشان داد افرادی که غذاهای آماده و فست فود بيشتری مصرف 
می کردند، به دليل قرار گرفتن بيشتر در معرض مواد موجود در بسته بندی آنها 
سطوح بيشتری از PFAS را در خون خود دارند.زندگی در مناطقی که منابع 
آبی آن آلوده PFASها باشد یا زندگی در خانه ای که فرش و مبلمان آن در برابر 

لکه ها مقاوم هستند نيز سطوح PFAS را در خون افراد افزایش می دهد.
بنابر گزارش سایت تخصصی مدیکال نيوز تودی، به گفته متخصصان این مطالعه 
برای نخستين بار استفاده از برخی انواع نخ دندان نيز می تواند موجب افزایش 
 PFAS سطح این ماده شيميایی در بدن شود. از آن جایی که مواد شيميایی
خطرناک بوده و تاثيراتی منفی بر سالمتی دارند، افراد باید از نخ دندانهایی که 
حاوی این مواد نيستند استفاده کنند و مصرف کنندگان می توانند نخ  دندان های 
فاقد PFAS را انتخاب نمایند. همچنين شرکت های سازنده مواد بهداشتی دهان 

و دندان نيز باید از استفاده از این مواد مضر در محصوالت خود منع شوند.
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نقش پررنگ  قرارگاه های استانی 
 در کاهش آسیب های
ناشی از تهدیدات شیمیایی

معاونت اطالع رسانی قرارگاه پدافند شيميايی کشور
یکی از اولویت های قرارگاه پدافند شيميایی کشور، طراحی و راه اندازی قرارگاه های 
پدافند شيميایی استانی است. قرار بر این است تا این قرارگاه با استفاده از ظرفيت های 
موجود استان در قالب کارگروه های تخصصی و واحدهای سازماندهی شده عملياتی، 

پوشش دهنده مأموریت های پدافند غيرعامل در سطح استان ها باشند. 
از آنجا که رویکرد و مبنای اقدامات پدافند غيرعامل، پيشگيرانه و در راستای کاهش 

وقوع تهدیدات و حوادث است، بنابراین اقداماتی که منجر به دستيابی به این 
اهداف می گردد، قاعدتاً باید در شرایط عادی یعنی قبل از وقوع حوادث

 

انجام گيرد. 
قاعدتاً مدیریت صحيح و پاسخگوی مخاطرات شيميایی، محصول 
اقدامات هماهنگی، سازماندهی و ارتقای آمادگی هایی است که 

قبل از حادثه و در شرایط عادی شکل گرفته باشد. 
شناخت محيط اعم از سرمایه های انسانی، مادی و معنوی، 
شناسایی و احصای تهدیدات متصور بر سرمایه ها، تعيين نقاط 

قوت و ضعف و آینده پژوهی در این خصوص، مصون¬سازی، 
آموزش، تجهيز، تمرین و رزمایش در جهت آمادگی، اقداماتی 

است که الزاماً باید در شرایط عادی اجرا گردد. 
در پدافند شيميایی، باید توجه داشت که فارغ از برخی مباحث مانند 

تهدیدات ناشی از پسماند و آلودگی های شيميایی صنعتی و مواردی از این دست 
که به تدریج سرمایه های انسانی، منابع طبيعی و محيط زیست را تهدید به آسيب و 

نابودی می کند، حوادث شيميایی ناشی از انفجار، اشتعال و 
حتی انتشار مواد شيميایی سّمی، دفعتاً رخ می دهد. 

در این شرایط، مدیریتی موفق است که بر اساس آنچه از قبل 
پيش بينی، تدارک و مهيا می شود، اقدام نماید. چرا که در 
صورت فوت وقت، گریزی از افزایش تلفات انسانی، گسترش 

حادثه و آسيب به سرمایه ها نخواهد بود.
باید توجه داشت واکنش قرارگاه استانی پس از وقوع یک 
از گسترش  پيشگيری  نظير  اقداماتی  به  حادثه شيميایی 
حادثه و آسيب به سایر سرمایه ها، رفع آلودگی، امداد و درمان 
مصدومين یا رسيدگی به وضعيت فوت شدگان و نهایتاً بررسی 

ابعاد و دالیل وقوع حادثه محدود می گردد.
به هر حال وقوع حوادث شيميایی متعدد در حوزه های صنعتی، 
خدماتی، حمل و نقل، توليدات بدون مجوز و بدون نظارت بر 
استفاده از مواد شيميایی خطرزا یا قاچاق کاالهای پرخطر 
شيميایی و عرضه آن در بازار، ناهماهنگی های ستادی 
و عملياتی در مدیریت حوادث، غافلگيری ها، 
ناآگاهی های عمومی و تخصصی نسبت به 
تهدیدات شيميایی و موارد مشابه، همه 
نشان دهنده ضعف و نقص در این زمينه 
حتی در مبحث آموزش و فرهنگ سازی 
بوده و دليلی بر این واقعيت است که 
اقدامات فعلی کافی نبوده و نياز به 
یک عزم و برنامه ریزی جّدی در حوزه 

پدافند شيميایی وجود دارد. 
خالئی که اميد است به یاری خداوند متعال،  
با راه اندازی و فعال سازی قرارگاه پدافند شيميایی 
استان و کارگروه های تخصصی آن در جهت تأمين چرخه  
پدافند شيميایی، با تأکيد بر پایش تهدیدات و مصون سازی 

سرمایه ها، مرتفع گردد.
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پدافند شیمیایی استانی است. قرار بر این 

است تا این قرارگاه با استفاده از ظرفیت های 
 موجود استان در قالب کارگروه های تخصصی
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در راستای توسعه علمی پدافند غيرعامل صورت می گيرد

هم افزایی سازمان پدافند غیرعامل کشور و دانشگاه آزاد اسالمی
در راستای توسعه علمی پدافند غيرعامل، دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال و سازمان پدافند غيرعامل کشور سند تفاهم و همکاری 
امضا کردند. اين تفاهم نامه به امضای سردار دکتر غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور و دکتر سيد محمودرضا 
آقاميری رئيس دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران رسيد. در همين راستا دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  شمال به عنوان يکی از 
قديمی ترين واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان قطب پدافند غيرعامل و علوم  و فناوری های همگرا معرفی شده است که تحت 
برنامه پايش، نظام موضوعات حوزه پدافند غيرعامل را در کميته برنامه علمی واحد احصا کرده است. در همين زمينه 9 کارگروه 
ويژه در موضوع پدافند غيرعامل در دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال ايجاد شده است که اين کارگروه ها شامل علوم زيستی، 
شيمی و نانو، زيربنايی و فنی، علوم کامپيوتر و فضای سايبری، اقتصاد و مديريت، علوم انسانی و فرهنگ اجتماعی، روانشناسی و 

علوم  شناختی، حقوق و روابط بين الملل، علوم سياسی و آينده پژوهی می باشند. 


