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به تعبير دقيق تر مهندسي اقليم هستند.
با اين حال سازمان پدافند غيرعامل کشور اين 
موج سازي ها و تخريب ها را نه تنها موفق نمي داند 
بلکه معتقد است »عدو شود سبب خير اگر خدا 
خواهد«. امروز دوران جديدي در فضاي رسانه اي 
و ارتباط سازمان پدافند غيرعامل کشور با بدنه 
جامعه و افکار عمومي آغاز شده است و همين 
حيله ها براي تخريب وجهه عمومي سازمان پدافند 
غيرعامل نگاه ها و تمرکز جامعه را به سوي اين 
مفاهيم کليدي و اساسي جلب کرده  است. ما 
معتقديم که حرف هاي حساب سازمان پدافند 
غيرعامل به خوبي مي تواند پاسخ اين هجمه هاي 

ناشيانه را بدهد.
تبديل شدن  حال  در  »تهديدشناسي«  امروز 
به يک رشته کامال علمي است. تهديدها روز 
تغيير  و  افزايش  روز در حال  به 
ماهيت هستند. با رشد علم 
و فناوري حوزه تهديدات 
و تبعات و آثار آنها نيز 
دچار تحول مي شود. 
رسانه  يک  گاهي 
مثل تلگرام تبديل 
به اتاق فرماندهي 
پروژه انقالب مخملين 
مي شود و فناوري 
بارور سازي ابرها در 
خدمت تغيير عامدانه 
اقليم قرار مي گيرد. آنچه 
که مبرهن و مشخص است 
تالش سازمان يافته و منسجم سازمان 
پدافند غيرعامل کشور براي حفظ تازگي و نشاط 
علمي و پيشرو بودن است که با الطاف الهي و 
بصيرت مردمي انشاءاهلل سبب خواهد شد کشور 
ضمن بهره مندي از ظرفيت هاي حوزه هاي نوظهور 
علم و فناوري با تهديدات آنها به بهترين نحو 

مقابله کند.

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

سازمان پدافند غيرعامل کشور طي سال هاي گذشته در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري 
امام خامنه اي )مدظله العالي( و سياست هاي ستاد کل نيروهاي مسلح، تالش کرده است تا با 
نگاهي علمي، جامع و به هنگام کشور را نسبت به تهديداتي که در حوزه هاي متعدد متصور 
است، مصون سازي کند. هرچند سازمان پدافند غيرعامل، نسبت به ديگر سازمان ها و نهادهاي 
انقالبي کشور عمر کوتاه تري دارد اما اغلب ناظران منصف داخلي و خارجي معتقدند اين سازمان 
توانسته  است به سطح مطلوبي در تشخيص، ارزيابي و مهار تهديدها عليه شريان هاي حياتي 

کشور دست  يابد.
البته بايد در نظر داشت که عملکرد سازمان پدافند غيرعامل کشور، شايد بيش از ديگر دستگاه هاي 
نظامي و امنيتي کشور ماهيتي علمي و تحقيقاتي دارد. اساسا تهديد از مراجعي پديد مي آيد که 
دانش و فناوري کشور در آن به قدر الزم رشد و توسعه پيدا نکرده است و بر همين مبناست که 
در چند سال اخير اين سازمان با تشکيل قرارگاه هاي تخصصي همچون پدافند سايبري، پدافند 
زيستي، پدافند پرتوي و ... تالش داشته تا همگام با فناوري هاي نو و بسترسازي بهره مندي از 

ظرفيت هاي مثبت فناوري و علم روز، منافذي که احتمال بروز تهديد از آنها وجود 
دارد مسدود کند. 

 بر اين مبنا سازمان پدافند غيرعامل کشور در کنار ديگر مراکز تحقيقاتي و 
علمي، خود يک مرکز پژوهش دقيق علمي در مرزهاي دانش و فناوري 

است که از توان نخبگان جوان و متعهد اين مرز و بوم بهره مي گيرد.
با اين حال در ماه هاي اخير و با توجه به سياست هاي سازمان جهت 
حضور موثرتر و فعال تر در سطح جامعه و ارتباط مستقيم با افکار 
عمومي جهت آگاه سازي مردم نسبت به تهديداتي که برخي حوزه ها 
براي کليت کشور در پي  دارد، موج تخريب  سازمان يافته اي نيز عليه 
نشان  گرفته  بررسي هاي صورت  است.  آغاز شده  غيرعامل  پدافند 

مي دهد ريشه هاي اين موج تخريبي رسانه هاي وابسته به بيگانگان به 
ويژه انگليس، آمريکا و رژيم صهيونيستي است. هرچند در داخل کشور 

نيز برخي دانسته يا نادانسته با اين موج سازي دشمن همراه شده و آب به 
آسياب آنها مي ريزند.

براي مثال در حالي که رياست سازمان پدافند غيرعامل چندي پيش در يک جمع 
کامال آکادميک و علمي تنها يک »پرسش« درخصوص چرايي تغييرات اقليمي در ايران و فرضيه 
عامدانه بودن آن مطرح کرد، اين جريان مرموز خبري با شانتاژ رسانه اي تالش داشت تا وجه 
علمي پدافند غيرعامل را زير سوال ببرد! اگرچه بعد از چند روز از طرح اين پرسش و در حالي 
که برخي رسانه هاي داخلي اين احتمال را از پايه غلط مي دانستند کارشناسان روسي و اسرائيلي 
در مصاحبه با خبرگزاري اسپوتنيک نه تنها اين احتمال را تاييد کردند بلکه عنوان کردند آمريکا 
و رژيم صهيونيستي سال هاست که در حال تالش براي اجرايي سازي پروژه هايي جنگ اقليمي يا 

يادداشت سردبري
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 در ماه هاي اخير
 و با توجه به سياست هاي سازمان 

جهت حضور موثرتر و فعال تر در سطح 
جامعه و ارتباط مستقيم با افکار عمومي 

موج تخريب  سازمان يافته اي نيز عليه پدافند 
غيرعامل آغاز شده است

 بررسي هاي صورت گرفته 
نشان مي دهد ريشه هاي اين موج تخريبي 

رسانه هاي وابسته به بيگانگان به 
ويژه انگليس، آمريکا و رژيم 

صهيونيستي است
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چندي پيش بود که سردار غالمرضا جاللي رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل کشور در همايشي در 
دانشگاه کشاورزي کرج، موضوع احتمال عامدانه 
بودن تغييرات اقليمي در کشور را مطرح کرد که 
با واکنش هاي بسياري مواجه شد. برخي از اين 
مطلب با عنوان »ابردزدي« ياد کردن اما سازمان 
پدافند غيرعامل کشور در اطالعيه اي تصريح کرد 
صرفا به اين مساله مشکوک است و نياز دارد تا 
در کنار ديگر مراکز علمي و تحقيقاتي کشور اين 
موضوع را ارزيابي دقيق کند. براي بررسي هرچه 
بيشتر ابعاد اين موضوع گفت وگويي را با سردار 
ابعاد پيدا  دکتر غالمرضا جاللي انجام داديم تا 
و پنهان آن مورد بررسي قرار گيرد. متن ذيل 
مصاحبه خبرنگاران ما با ايشان است که در ادامه 

از مدنظرتان مي گذرد.

سوال: جناب جاللي! به عنوان سوال نخست. 
اساسا چرا سازمان پدافند غيرعامل کشور 
وارد حوزه هايي همچون تغييرات اقليمي شده 
است؟! برخي معتقدند اين زمينه حوزه تخصصي 

اين سازمان نيست.

پاسخ: ببينيد اساسا تهديدات به دو دسته نظامي و غيرنظامي تقسيم مي شوند. تهديدات نظامي که 
مشخص و مبرهن است اما تهديدات غيرنظامي آن نوع از تهديداتي است که بدون سالح هاي متعارف 
عليه کشور صورت مي گيرد. يکي از حوزه هايي که مي تواند تهديدات غيرنظامي عليه کشورها را فعال 
کند حوزه فناوري است. فناوري هم داراي بعد فرصت و هم داراي بعد تهديد است. براي مثال در 
دوران جنگ، دشمن با استفاده از اطالعات ماهواره اي سنجش از راه دور مي توانست نسبت به تحرکات 

نيروهاي ما اشراف داشته باشد.
 به اين مدل فناوري ها Dual-use گفته مي شود که هم قابليت استفاده براي اهداف صلح آميز و 
هم قابليت استفاده براي اهداف نظامي را دارا هستند. براي مثال همين شبکه هاي اجتماعي هم بعد 
مثبت دارند و هم بعد منفي. ما بعد منفي آن را در اغتشاشات دي ماه سال گذشته ديديم که عمال 
اين رسانه ها تبديل به مراکز فرماندهي يک شورش خياباني شده  بودند و مردم را به آتش زدن امکان 
عمومي دعوت مي کردند. خيلي جالب است بدانيم هسته هاي ابتدايي جنگ سوريه نيز بر اساس ظرفيت 

همين شبکه هاي اجتماعي به ويژه فيس بوک و توئيتر شکل گرفت. 
حال اينکه چرا سازمان پدافند غيرعامل وارد حوزه هايي همچون تغييرات اقليمي، بيوتکنولوژي، سايبر 
و ... مي شود ناظر به تهديدات بالفعل و بالقوه اي است که از اين حوزه ها براي کشور متصور است. اساسا 
در قوانين اغلب دستگاه هاي دولتي ماهيت خدمات محور دارند. يعني تشکيل شده اند براي اينکه در 
حوزه تخصصي خود به ارائه خدمات بپردازند. اما بررسي تهديدات اين  حوزه ها جزو وظايف نهادهاي 
امنيتي و حاکميتي است که سازمان پدافند غيرعامل کشور يکي از آنهاست. ما قرارگاه هاي پدافند 
پرتوي، سايبري، شيميايي، زيستي، اقتصادي، کالبدي و مردم محور داريم که در حوزه هاي تخصصي 
خود به رصد و پايش تهديدات مي پردازند. بر اين مبنا اينکه سازمان پدافند غيرعامل کشور نسبت 
به تهديد تغييرات اقليمي اعالم موضوع کند خيلي چيز عجيبي نيست چرا که کشور به شدت از اين 

موضوع تحت تاثير قرار مي گيرد.

در گفت وگوي سردار دکرت جاللي رئيس سازمان پدافند غريعامل کشور عنوان شد

دخالت بيگانگان در تغيير اقليم ايران 
افسانه يا واقعيت؟

انتقاد از برخورد سطحي با يک موضوع علمي آشکار
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- اينکه چرا سازمان پدافند غيرعامل 
وارد حوزه هايي همچون تغييرات 
اقليمي، بيوتکنولوژي، سايبر و ... 

مي شود ناظر به تهديدات بالفعل و 
بالقوه اي است که از اين حوزه ها 

براي کشور متصور است
- آب و هواي کشور به طور کلي 
در سال هاي اخير به سمت کاهش 

بارندگي و تبديل زمستان هاي 
پربارش به زمستان هاي سرد 

کم بارش پيش مي رود، اين درحالي 
است که همين روند براي برخي 

کشورهاي همسايه روي نمي دهد 
در حالي که از نظر جغرافيايي ما 

فاصله چنداني با آنها نداريم
-  حتي آنهايي که معتقدند تغييرات 

اقليمي در ايران طبيعي است ابزارها 
و آزمايشگاه هاي الزم براي سنجش 

اين تحوالت را ندارند

تغييرات اقليمي منحصر نيست. براي مثال ما در موضوع بيوتکنولوژي نيز عقب ماندگي هاي علمي 
داريم. در حوزه زيستي ما نياز به چهار سطح از آزمايشگاه هستيم اما صرفا دو نوع از آن در کشور 
موجود است. پس اگر رويدادي در سطوح سوم و چهارم اتفاق بيفتد بدون ابزار تحليل نمي توانيم 

اصل آن را انکار کنيم! 
 ما در زمينه تغييرات اقليمي عامدانه ادعا نمي کنيم که به طور قطعي اين مساله اتفاق افتاده است 
اما مي گوئيم فعال با توجه به عدم وجود توان تخصصي براي ارزيابي نمي توان اين فرضيه را رد کرد. 

ضمن آنکه برخي شواهد و قرائن شک ما در اين زمينه را تقويت مي کند.
متاسفانه وقتي اين بحث از سوي ما در يک جمع آکادميک و علمي در دانشگاه کرج مطرح شد برخي 
برخوردهاي سطحي و حتي توام با تمسخري داشتند. ما تالش داشتيم تا اين مشکل در کانون توجه 
ظرفيت هاي علمي کشور قرار گيرد و تبديل به يک »مساله علمي« شود و انتظار هم داريم مراکز 

علمي بدون تعصب به آن بپردازند تا بتوانيم به يک جمع بندي برسيم. 
 سوال: در سخنانتان اشاره کرديد که شواهد و قرائني در دست داريد که شک شما در اين 

زمينه را تقويت کرده است. اين شواهد و مدارک چيست؟!
پاسخ: ما اول بايد بپذيريم که يک تغييرات اقليمي در کشور در حال روي دادن است و تقريبا همه 
در اين خصوص متفق القول هستيم. حتي بدون توجه به جداول کارشناسي، تجربه زيسته ما نشان 
مي دهد در دو سه دهه قبل ما زمستان هاي پربارشي را در کشور داشتيم اما در يک دهه اخير اين 
زمستان ها کم بارش و عمال در حال خشک شدن هستند. عده اي مي گويند اين تغييرات طبيعي است. 
سوال ما اينجاست که داليل علمي در تاييد طبيعي بودن اين فرضيه ارائه نشده است چون در سطح 

توان ارزيابي علمي فعلي ما نيست.
 اما اگر فرض کنيم اين تغييرات مي توانند عامدانه باشند آنگاه بايد بدانيم ما دو دشمن اصلي به نام 
آمريکا و رژيم صهيونيستي داريم که هر دو هم سوابق استفاده از تغييرات اقليمي به عنوان سالح را 
دارا هستند و هم در اين حوزه اقداماتي داشته اند. يک جستجوي ساده در فضاي اينترنت شرکت هاي 
متعدد اسرائيلي را نمايش مي دهد که سال ها روي اين موضوع کار کردند و اکنون اين فناوري را به 
فروش مي رسانند.براي مثال اين شرکت ها در باروري ابرها، تغيير اقليم، توليد برف در مناطق گرم سيري 

کار عملياتي انجام داده اند و سوابق آن موجود است. 
ليوان آب در صفحه تلويزيون حاضر  با يک  اين رژيم غاصب  از سوي ديگر مي بينيم نخست وزير 
مي شود و ادعا مي کند دولت ايران توانمندي مديريت آب را ندارد و آنها مي توانند به ايراني ها در اين 

خصوص کمک کنند!
ضمن آنکه تجربه خود ما نشان مي دهد فناوري تغيير عامدانه در اقليم حداقل در سطح بارورسازي 
ابرها در دنيا وجود دارد و به کار بسته مي شود. براي مثال شرکت هاي زيادي به ما پيشنهاد داده اند 
که توانايي دارند بارندگي ايجاد کنند يا بارش ها را جا به جا کنند.حتي ما شرکت هاي ايراني داريم که 

در اين زمينه در حال فعاليت هستند.
پس اينکه بگوئيم تغيير عامدانه و انسان ساز اقليم علمي نيست خود يک گويه غيرعلمي است. هرچند 

درباره گستره آن بايد بررسي صورت گيرد.
از  اقليمي عامدانه   سوال:  يکي از جدي ترين واکنش ها به سخنان شما درباره تغييرات 
سوي سازمان هواشناسي صورت گرفت که اصل اين داستان را تکذيب کرد. نظر شما در 

اين خصوص چيست!؟
 پاسخ: ببينيد ما اصال سعي نداريم اين موضوع را تبديل به يک مجادله رسانه اي کنيم. معتقديم امروز 
سازمان هواشناسي در حد تواني که در اختيار دارد در حال خدمات دهي به کشور است و در حوزه 
پيش بيني آب و هوا، برآورد تغييرات اقليمي و ... اقدامات زيادي انجام داده است و بدون اطالع از پيش بيني 
هواشناسي بسيار از خدمات در کشور دچار خلل مي شود. اما به نظر ما اينکه به طور کل بگوئيم اساسا 
تغييرات اقليمي عامدانه وجود خارجي ندارد حرف درستي نيست. چه طور مي توان بارور سازي ابرها، 

تغيير مکان بارش، تغيير دما و ... را به عنوان اجزايي از فرايند تغيير اقليم به حساب نياورد.
البته ما هم ادعايمان اين نيست که به طور صد درصدي موضوع تغيير اقليم در ايران وابسته به 
دخالت دشمن است. اما با توجه به پيامدهاي سنگين تغيير اقليم که شامل خشکسالي، جابه جايي 
جمعيت،کاهش توليدات کشاورزي و ... و همچنين با توجه به خصومت دشمن و توانمندي هايي که 
در اين زمينه دارد منطقي است که فرضيه دخالت بيگانگان مورد ارزيابي قرار گيرد. ما بايد به سمت 
دست يابي به آزمايشگاه هاي تخصصي در اين زمينه حرکت کنيم تا بتوانيم به طور قطعي يک فرضيه 

را رد يا قبول کنيم.
 ما در سازمان پدافند غيرعامل تجارب بسياري داريم از اينکه در يک مقطع زماني يک تهديد را به 
مسئوالن گوشزد کرديم اما آنها توجهي نکرده اند اما سه سال بعد وقتي آن تهديد از روي کاغذ به 
ميدان عمل مي آيد باز سراغ ما مي آيند و مي گويند االن با نظر شما موافقيم! درحالي که ما چندسال 

زمان را از دست داديم.
سوال: آيا در سطح مراکز علمي و دانشگاهي کشور موافقاني در تاييد فرضيه شما وجود دارد؟

7پاسخ: بله! ما از قبل گزارش هاي علمي در اين خصوص از سوي برخي پژوهشگران داشتيم و در  شور6
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سوال:  به بحث تغييرات اقليمي عامدانه باز 
گرديم. اساسا چه مساله اي باعث شده است 

تا اين تغييرات را عامدانه تلقي کنيد؟!
پاسخ: بررسي جداول نتايج آب و هوا نشان مي دهد 
يک تغييرات جدي در اقليم ما در حال روي دادن 
است.جداول 30 ساله و به ويژه 10 ساله تغييرات را 
خيلي محسوس نشان مي دهد. آب و هواي کشور به 
طور کلي در سال هاي اخير به سمت کاهش بارندگي 
و تبديل زمستان هاي پربارش به زمستان هاي سرد 
کم بارش پيش مي رود. اين درحالي است که همين 
روند براي برخي کشورهاي همسايه روي نمي دهد در 
حالي که از نظر جغرافيايي ما فاصله چنداني با آنها 
نداريم. حتي اين موضوع براي شهرهايي با فاصله 
حدود 50 تا 100 کيلومتري هم محسوس است. 
به طور کلي دو فرضيه در اين زمينه مي تواند تصور 
شود. اول اينکه اين تغييرات طبيعي است و کاري از 
دست ما براي مواجه با آنها بر نمي آيد. امروز اغلب 
نظرات در کشور روي اين فرضيه متمرکز است. اما 
يک فرض ديگر هم وجود دارد که اين تغييرات 

عامدانه و با دخالت انسان ها صورت مي گيرد. 
ما معتقديم در شرايط فعلي حتي آنهايي که معتقدند اين 
تغييرات طبيعي صورت مي گيرد ابزارها و آزمايشگاه هاي 
الزم براي سنجش اين تحوالت را ندارند و حتي ما 

دليل علمي براي طبيعي بودن آنها نداريم. 
اگر فرض را هم بر اين بگذاريم که اين تغييرات 
عامدانه )Manmade( است باز هم براي بررسي و 
اظهار نظر قطعي نيازمند ابزار دقيق و آزمايشگاه هاي 
بسيار پيشرفته هستيم. اين آزمايشگاه ها تقريبا در هيچ 
يک از دستگاه هاي کشور وجود ندارد و تنها بخشي 

از آنها در معدود دانشگاه هاي ما وجود دارد. 
مساله  به  صرفا  توان سنجش،  فقدان  اين  البته   
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همين چند روزه اخير نيزده ها مقاله، گزارش و ارائه از سوي اساتيد داخلي داشتيم. نمي گوئيم شک ما 
مخالف زياد ندارد اما موافقان آن هم در حوزه علمي و دانشگاهي کشور کم نيستند.

دليل  به  در کشور  کم آبي  اصلي ترين داليل مشکل  از  يکي  معتقدند  برخي  آخر:  سوال 
سياست هاي غلط گذشته مبني بر انتقال آب بوده است که امروز به کانون منازعات منطقه اي 
نيز تبديل شده است. مثال گفته مي شود در حالي که ما شروع به سدسازي کرديم عربستان 

روي آب شيرين کن ها سرمايه گذاري کرده است. تحليل شما در اين خصوص چيست؟! 
پاسخ: در وهله نخست همه بايد به اين درک مشترک برسيم که تأمين آب در کشور يک مساله ملي 
است و موضوع استاني يا شهرستاني نيست. وزارت نيرو مي بايست حسب اولويت هاي کشور که اول 
تأمين آب شرب مردم در سطح کل کشور است اقدام کند و نمي شود گفت چون سرچشمه آب در 

يک استان است نبايد به استان پائين دست آب داد!
در خصوص مدل الگوي تأمين آب در کشور هم نمي شود گفت فقط بايد از يک روش استفاده کرد. 
در هر منطقه اي يک روش مقرون به صرفه است. شايد شهرهاي ساحلي توسعه آب شيرين کن ها را در 

دستور کار داشته باشند و در مناطق کوهستاني ما به سمت سدسازي حرکت کنيم.
آنچه که در خصوص مساله آب بايد مورد توجه باشد اينکه بخش عمده اي از هدررفت آب در ايران 
به دليل روش هاي غلط آبياري است در حالي که بالغ بر 80 درصد از منابع آبي کشور در بخش 
کشاورزي مصرف مي شود.پس با تغيير مدل آبياري مي توان بخش عمده اي از مشکل را کم کرد. در 
حوزه آب شرب نيز مي توان به گزينه هايي همچون تفکيک آب شرب از آب بهداشتي رجوع کرد که 
در برخي کشورها اجرايي شده است. در حوزه صنعت نيز متاسفانه در برخي موارد آمايش مورد توجه 
قرار نگرفته است و صنايع آب بري همچون فوالد در مناطق خشک و کم  آب تاسيس شده اند. تجربه 
ساخت نيروگاه هاي هسته اي نشان مي دهد که مي توان با استفاده از فناوري هاي خنک کننده ديگري 
به غير از آب، صنايع را به پيش برد و صنايع با آب بري زياد مي توانند نسبت به تغيير مدل روش هاي 

خنک کننده خود اقدام کنند.
 سوال: در پايان اگر نکته اي داريد بفرماييد.

 پاسخ: من در يک عبارت تاکيد مي کنم که ما هيچ وقت به طور قطعي مدعي دخالت بيگانگان در 
فرايند تغيير اقليم در کشور نبوده ايم اما در اين حوزه با توجه به خصومت دشمن و سرمايه گذاري 
آنها در اين زمينه به خصوص، به اين مساله مشکوک هستيم و داليل متعددي هم اين شک ما را 
تقويت مي کند. با اين حال براي رد يا قبول اين فرضيه نيازمند توسعه دادن توان علمي کشور براي 
ارزيابي تغيير اقليم هستيم و اميدواريم مساله »تغييرات اقليمي عامدانه« به عنوان يک نگره علمي 
در دستور کار مراکز علمي و دانشگاهي کشور قرار گيرد. مطمئنا نتايج اين تحقيقات مي تواند خيلي 

از مسائل را روشن کند.
با تشکر از شما که در اين مصاحبه شرکت کرديد.

من هم سپاسگزارم

-  ما در زمينه تغييرات اقليمي عامدانه 
ادعا نمي کنيم که به طور قطعي اين 

مساله اتفاق افتاده است اما مي گوئيم 
فعال با توجه به عدم وجود توان 

تخصصي براي ارزيابي نمي توان اين 
فرضيه را رد کرد. ضمن آنکه برخي 

شواهد و قرائن شک ما در اين زمينه را 
تقويت مي کند

-  اينکه بگوئيم تغيير عامدانه و 
انسان ساز اقليم علمي نيست خود يک 

گويه غيرعلمي است. هرچند درباره 
گستره آن بايد بررسي صورت گيرد.

-  ما بايد به سمت دست يابي به 
آزمايشگاه هاي تخصصي در زمينه 

تغيير اقليم حرکت کنيم تا بتوانيم به 
طور قطعي يک فرضيه را رد يا قبول 

کنيم
-  نمي گوئيم شک ما مخالف ندارد 

اما موافقان آن هم در حوزه علمي و 
دانشگاهي کشور کم نيستند

-  همه بايد به اين درک مشترک برسيم 
که تأمين آب در کشور يک مساله ملي 

است و موضوع استاني يا شهرستاني 
نيست
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حسين جمشيديان
کارشناس ارشد محيط زيست

اين روزها تغيير اقليم و مباحث مربوط به آن 
موضع  اين  است.  برانگيخته  را  زيادي  توجه 
موافقان و مخالفان زيادي دارد. برخي تغيير اقليم 
و گرمايش جهاني را از اساس کذب دانسته و آن 
را تبليغ قدرت ها براي کالهبرداري و گول زدن 
ديگر ممالک قلمداد مي کنند و بر اين باورند که 
زمين چندان هم گرم نشده است و 96 درصد 
co2 موجود در جو به صورت طبيعي توليد 
مي شود. اين گروه بر اين باورند که در طول 
تاريخ  و براي ميليون ها سال سطح co2 اين 
سياره همواره باالي ppm 3000 بوده و گاه تا  
ppm 7000 رسيده است. حتي در عصرهاي 
يخبندان نيز سطح دي اکسيد کربن در همين 
حوالي بوده است بنابراين ارتباط معناداري بين 
باال رفتن دما و باال رفتن دي اکسيد کربن وجود 
ندارد. آنها استدالل مي کنند که اين فقط حربه اي 
براي ترساندن و ايجاد وحشت در جوامع جهان 

سوم است.

 گروهي ديگر باور دارند که اقليم کره زمين گرم شده و اين گرمايش تغييرات اقليمي را باعث 
شده و حيات زيست کره واقعا در معرض تهديد است.به هر حال مي توان پذيرفت که تغيير اقليم 
در حال اتفاق افتادن است و نشانه هاي فراواني همچون باال آمدن آب درياها، آب شدن صفحات 
يخي، رکورد شکني دما و بسياري از شواهد ديگر اکوسيستم مويد اين ادعاست اما صحبت اصلي 

بر سر چگونگي مداخله در اين مسئله است که ترديدهاي جدي در اين زمينه وجود دارد. 
موضوع دستکاري هواي مناطق و يا تغيير اقليم عامدانه از دهه هاي 1970 و 1980 مطرح بوده 
است. کلوگ و اشنايدر در سال 1974 به تشريح کنترل عامدانه اقليم پرداختند و سوال هاي 
جدي را در اين زمينه مطرح کردند اما بعد از مدتي اين مبحث خاموش شد. حداکثر گفتگويي 
که در اين زمينه صورت مي گرفت مربوط به انتشار گازهاي گلخانه اي و برخي اهمال کاري ها و 

بي توجهي ها بود و به عبارتي مسئله تغيير اقليم به يک موضوع اخالقي تقليل داده شد.
 اما اخيرا اين بحث مجدد باال گرفته است و شواهد مستحکمي وجود دارد که دخالت دست 
انسان عامل بسياري از اين تغييرات اقليمي است و کمتر به تحوالت ژئوديناميکي و ائروديناميکي 
و سازوکارهاي اتمسفري ارتباط دارند. برخي دانشمندان معتقدند تکنولوژي به مدد بشر خواهد 
آمد و گرمايش جهاني را کم خواهد کرد اما عده اي ديگر بر اين باورند نمي توانيم منتظر نجات 
کره زمين توسط تکنولوژي باشيم. اما دخالت تکنولوژي در اقليم موضوعي است که بيم و اميد 
زيادي به همراه دارد. اخيرا دانشمندان به طراحي مدلي براي پيش بيني اين امر پرداخته اند که 
اگر به پاشيدن ذرات سوالفات توسط هواپيما به مدت پنجاه سال اقدام کنيم و بعد آن را متوقف 
کنيم چه اتفاقي خواهد افتاد که نتايج پيش بيني نشان مي دهد زمين بعد از آن با شدت بيشتري 
شايد 2 تا 4 برابر بيشتر گرم خواهد شد به نحوي که حيوانات و گياهاهان فرصت انطباق پيدا 
نکرده و بسياري از آنها منقرض خواهند شد. اين ايده که برخي از تابش نور خورشيد را با پاشيدن 
ائروسل ها منعکس کنيم و از رسيدن آنها به زمين جلوگيري کنيم هنوز هم چالشي و نپخته است. 

»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

 تغيير اقليم،مداخله مثبت
يا تالش براي سلطه آب و هوايي؟!
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تحقيقات ديگري نشان مي دهند که تزريق ائروسل ها تاثير يکساني بر روي نيمکره ها و مناطق 
مختلف زمين ندارد و سيکلون هاي کمتري در نيمکره شمالي شکل مي گيرند و ممکن است 
کشورهاي جنوب صحراي آفريقا را در خشکسالي مطلق فرو ببرد. طرفدران پاشيدن ايروسل ها 
در نهايت اين استدالل را مطرح مي کنند که اين موضوع حداقل زماني بيشتري را در اختيار ما 

قرار مي دهد تا بتوانيم با کاهش گازهاي گلخانه اي به فکر راه حل پايدارتري باشيم. 
پژوهشگران ديگري معتقدند که ايده مهندسي و دستکاري اقليم يک کار شيادانه و مکارانه سياسي 
توسط اياالت متحده است و واشنگتن در پس آن مباحث ديگري را جستجو مي کند بنابراين 
خواهان خاتمه دادن به اين طرح هستند. ناگفته نماند دستکاري در خرد اقليم و سازوکار آب و 
هوايي مناطق توسط آمريکا مسبوق به سابقه است و آثار برخي از اين مداخالت با گذشت زمان 
آشکار خواهد شد. در دوران جنگ سرد در دهه 1950 يخ هاي منطقه گرينلند ميزبان تعدادي از 
پايگاه هاي سري ارتش آمريکا بود و در آنجا 600 موشک بالستيک با کالهک هسته اي در البالي 

صفحات برف و يخ پنهان شده بودند.
 بزرگترين اين سايت ها کمپ سنچري بود که عموم مردم آن را يک ايستگاه تحقيقات علمي 
قلمداد مي کردند. دهها هزار ليتر سوخت، مقادير زيادي از پلي کربنات و انبوهي از مواد سمي که 
در انبارهاي يخي ذخيره شده بود کم کم با آب شدن يخ ها منجر به مخاطره افتادن اکوسيستم 
منطقه شد. در اين باره پروفسور جف دي کالگن استاد دانشگاه براون مي گويد  همه چيز شبيه 
يک پروژه احمقانه است که جيمزباند آن را روياپردازي مي کند. بعضي اوقات حماقت هايي که 
دولت آمريکا با عنوان رقابت هاي ژئوپليتيکي مي تواند مرتکب آنها شود باورنکردني است. اخيرا 
نيز الن روبوک دانشمند ارشد آمريکا و استاد اقليم شناسي دانشگاه نيوجرسي ابراز نگراني کرده 
است که اگر فناوري هاي هوشمند و تکنولوژي هاي مدرن بخواهند به کمک تغيير اقليم بيايند 
ممکن است به عنوان يک سالح از آنها استفاده شود. در واقع مسئله وي اين است که کنترل اين 
تکنولوژي ها در اختيار کدام بخش ها خواهد بود و در اين زمينه خواهان شفاف سازي آژانس ها و 

موسسات محرمانه دولتي است.
 سرويسهاي جاسوسي اياالت متحده تمامي تحقيقات و گزارشات در حوزه تغيير اقليم را تامين 
مالي مي کنند از جمله آنها گزارش دو جلدي آکادمي ملي علوم در سال 2015 بود که 600 هزار 
دالر هزينه آن توسط اين سرويس ها پرداخت شده بود که در يک جلد ساوزکار خروج و حذف 
دي اکسيد کربن از اتمسفر و در جلد ديگر درباره مکانيسم تغيير ابرها بحث شده بود اما روبوک 
معتقد است که سيا و ديگر سازمانهاي نظامي و جاسوسي دليل عالقه خود به اين موضوع را 
شرح نمي دهند. البته پيش تر و در سال 2009 سيا مرکز تغييرات اقليمي و امنيت ملي را راه 
اندازي کرده بود و اين جاي نگراني دارد. روبوک همچنين از تماس افرادي با وي پرده بر مي دارد 
که گفته اند براي سيا در زمينه کنترل آب و هوا کار مي کنند و به تالش آمريکا براي بارور کردن 

ابرها بر فراز هوشي مينه جهت زمينگير کردن سربازان ويتنامي نيز اشاره کرده است.
در زمينه تغيير مسير يا تغيير ماهيت ابرها کيت مارول فيزيکدان دانشگاه کلمبيا و پژوهشگر 
موسسه مطالعات فضايي ناسا در حال تحقيق بر روي اسرار ابرها و تغييرات آب و هوايي است و بر 
اين باور است که نبوغ بشر به زودي بر اين چالش فائق خواهد آمد اما خواهان آن است که کنترل 
و نظارت شديدي بر روي آزمايش هاي مداخالت اقليمي وجود داشته باشد. مارول مي گويد به عنوان 
يک محقق دانشگاهي هميشه نگران مهندسي ژئوديناميک است و همواره در حال توضيح دادن 
اين موضوع و متقاعد کردن گروه هاي مختلف است که صرفا براي پيشرفت بشر تحقيق مي کند 
و به دنبال سلطه آب و هوايي نيست. با اين توصيف اگر از جنگ هاي اقليمي و يا دفاع اقليمي به 

عنوان مفاهيمي جديد در ادبيات ژئوپلتيک دنيا ياد کنيم به بيراهه نرفته ايم.
 در همين راستا هارالد ويلزر استاد دانشگاه فلنسبورگ آلمان اعتقاد دارد که بشر در قرن 21 
شاهد درگيريهاي خشونت آميز بر سر مسائل مربوط به تغييرات آب و هوا خواهد بود. او در کتابي 
با عنوان چرا مردم در قرن 21 کشته مي شوند در سال 2012 از اين موضوع رونمايي مي کند. 

ويلزر خاطرنشان مي کند که جنگ هاي قرن بيستم بر سر سرزمين دين 
و يا اقتصاد  بوده است اما جنگ اصلي قرن بيست و يکم بر سر تغييرات 
آب و هوايي خواهد بود و بزرگترين بحران مهاجرتي و پناهندگي بشريت 

را رقم خواهد زد. 
در پايان بايد اشاره کرد که مهندسي اقليم و دستکاري ابرها امروزه به عنوان 
راهي فراروي بشر جهت کنترل تغييرات اقليمي وجود دارد. اين ايده از يک 
وضعيت طبيعي يعني فوران آتشفشان ها و انتشار دي اکسيد سولفور در 

- الن روبوک دانشمند ارشد 
آمريکا و استاد اقليم شناسي 
دانشگاه نيوجرسي ابراز نگراني 
کرده است که اگر فناوري هاي 
هوشمند و تکنولوژي هاي مدرن 
بخواهند به کمک تغيير اقليم 
 بيايند ممکن است به عنوان
يک سالح از آنها استفاده شود

-  سرويس هاي جاسوسي 
اياالت متحده تمامي تحقيقات و 
گزارشات در حوزه تغيير اقليم 
را تامين مالي مي کنند از جمله 
آنها گزارش دو جلدي آکادمي 
ملي علوم در سال 2015 بود که 
600 هزار دالر هزينه آن توسط 
اين سرويس ها پرداخت شده 
 بود که در يک جلد 
ساوزکار خروج و حذف دي 
اکسيد کربن از اتمسفر و در جلد 
ديگر درباره مکانيسم تغيير 
ابرها بحث شده بود
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فضا گرفته شده است و اما قسمت مبهم ماجرا 
آنجاست که اين کار توسط چه کسي و با چه 
حرص  مي رسد  نظر  به  مي شود.  انجام  نيتي 
به  براي  نظامي  و  امنيتي  ولع سازمان هاي  و 
سرانجام رساندن اين پروژه و تالش براي سري 
نگه داشتن نتايج تحقيقات از نيات شوم آنها 

حکايت داشته باشد.

ي
يم

 اقل
ت

يرا
تغي

ژه 
 وي

ده
رون

پ



حامد رشيدي 
در پايان قرن نوزدهم سوانت آرنيوس شيميدان نوبليست سوئدي 
ارتباط بين گازهاي گلخانه اي و اثر گلخانه اي و بخصوص ارتباط 
بين گازهاي گلخانه اي و تغييرات بلندمدت جوي را ارائه کرد. 
امروزه نيز اين ارتباط آشکارتر از آن است که بتوان آن را کتمان 
کرد. گازهاي گلخانهاي اصلي، بخار آب H2O، دي اکسيدکربن 
CO2، دي اکسيد نيتروژن NO2  و متان  CH4 مي باشند 
که مقداري از انرژي خورشيد را در جو زمين نگه داشته و 

باعث گرم شدن جو زمين مي شوند.
 هم اکنون ساالنه بيش از 36 ميليارد تن دي اکسيد کربن به 
جو متصاعد مي شود که چين مسئول 28 درصد اياالت متحده 
16درصد و هند نزديک به 7 درصد نشر دي اکسيد کربن به 
جو هستند. فرايند تاثير گازهاي گلخانه اي بر روي گرمايش 
جهاني پيچيده است. به طور خالصه مي توان گفت وقتي سيستم 
زمين در تعادل تابشي باشد، شار انرژي رسيده به قله جو زمين 
با شار انرژي خروجي از زمين به فضا در حالت تعادل خواهد 
بود. افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي، شار انرژي خروجي به 
فضا را کاهش داده، موجب تغيير شار انرژي زمين و ايجاد مازاد 

انرژي مي شود. در چنين حالتي دماي سطح زمين و دماي جو افزايش يافته، موجب 
افزايش شار خروجي انرژي شده و سيستم زمين براي رسيدن به يک بيالن جديد تغيير 
مي يابد. موضوع انتشار گازهاي گلخانه اي و تاثيرات مخرب آن بر روي محيط زيست 
و به طور کلي حيات بشر بر روي سياره زمين از جمله افزايش متوسط دماي جهاني، 
افزايش دماي قطب ها ذوب يخ ها و تحليل رفتن يخچال ها، تغيير جريانات آب سرد و 
گرم اقيانوسي، تغيير الگوهاي باد و بارش، اسيدي شدن اقيانوس ها، خشکسالي ها و از 
دست رفتن تنوع زيستي، به عنوان يک ابرچالش جهاني چندين دريچه را براي بحث و 
تحقيق گشوده است. برخي محققان تنها راه ممکن را کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
مي دانند و خواهان يک مسئوليت پذيري جهاني در اين زمينه هستند. آنها اعتقاد دارند 
که هيچ راه چاره معجزه آسايي براي حل اين مشکل وجود ندارد جز آنکه کشورهايي 
که بيشترين ميزان انتشار را دارند بخاطر حيات زيست کره سطح نشر دي اکسيد کربن 
خود را کنترل کرده و کاهش دهند. آمارهايي که اين گروه ارائه مي دهند حاکي از اين 
است که کره زمين تنها توان جذب 12 ميليارد تن دي اکسيد کربن را دارد در حالي که 
با روند فعلي ميزان انتشار دي اکسيد کربن تا سال 2050 به 90 ميليارد تن در سال 
خواهد رسيد. در مقابل و البته به موازات راه ديگري نيز پيشنهاد مي شود و آن تالش 
براي يافتن تکنيک هايي است که به مدد آنها بتوان حجمي از دي اکسيد کربن را از جو 
زمين خارج نمود و يا موادي را در اليه استراتوسفر بپاشند که قسمتي از نور خورشيد را 
منعکس کنند و به باال بازگردانند و به اين طريق از گرمايش بيشتر جو زمين جلوگيري 
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کنند. اين استراتژي ها هنوز در ابتداي راه و بعضا در مرحله ايده قرار دارند. 
حال که مداخله  در اتمسفر زمين به عنوان يک راه حل پيش روي بشر اين قرن 

قرار گرفته است مسئله اساسي چند و چون اين مداخله است. در اين زمينه 
انجمن سلطنتي در گزارشي در سال 2009 در رابطه با ژئواينجينرينگ 
يا مهندسي زمين که منظور از آن دستکاري و مداخله در اقليم است 
اشاره کرد که چالش اصلي اين مهندسي نه فني و علمي بلکه اخالقي 
و سياسي است. در پنجمبن گزارش ارزيابي هيئت بين الدول تغيير 
اقليم نيز به موضوع اخالق در اين زمينه اشاره شده است. تئوري 
اخالقي در اين زمينه اين است که همه موجودات کره زمين ارزشمند 
هستند و نبايد براي تداوم حيات خود وضع ديگر موجودات را به 

که  است  باور  اين  بر  همچنين  تئوري  اين  بيندازيم.  مخاطره 
دستکاري اقليمي بايد نفع همه مردم کره زمين را در بر گيرد 
و مجريان عامالن اين مداخله اخالقا متعهد باشند که با نگاه 
جهاني و نه ملي و قومي و نژادي به مسئله نگاه کنند و با نتايج 

خواسته يا ناخواسته کارشان حيات يک قسمت از کره زمين و يا 
کشوري خاص را در حال يا آينده به مخاطره نيندازند. در حقيقت 

ممنوعيت اخالقي سوء استفاده و بهره برداري خودمحورانه و صدمه زدن 
به انسان و ديگر موجودات و ذينفعان بيوسفر در کانون اين نظريه قرار 
دارد. ناگفته نماند که اخالق مداري در تغيير اقليم به مرحله پيش از 

مداخله و در زمان انتشار گازهاي گلخانه اي نيز مربوط مي شود جاييکه 
پروفسور هنري شيئو نشر گازهاي گلخانه اي را به دو دسته انتشارهاي 

ضروري و مورد نياز زندگي روزمره و غيرقابل چشم پوشي و انتشارهاي لوکس و 
تجملي تقسيم مي کند و هشدار مي دهد که بايد جلوي انتشارهاي لوکس که ضروري 

و حياتي نيست گرفته شود.
به هر حال بايد تاکيد کرد که طرح هاي مداخله در اقليم بايد پيوست هاي اخالقي به 
همراه داشته باشند و زير نظر مجامع رسمي و مشخص من جمله هيئت بين الدول انجام 
شوند. يکي از مولفه هاي مهم مهندسي اقليم بزرگ مقياس بودن آن است بنابراين 
انجام بگيرد نمي تواند داعيه  با نيتي خاص  اقدامي که در مقياس خرد محلي و  هر 
مهندسي اقليم داشته باشد. از طرفي ديگر مداخالت اقليمي بزرگ مقياس بدون ترديد 
با ريسک هاي بزرگي همراه است و ممکن است يک سياست مداخله اي دي اکسيد کربن 
را کاهش دهد اما آب اقيانوس ها را اسيدي تر کند. به عنوان مثال پروژه ترميم که توسط 
راس جورج تحت عنوان بارورسازي اقيانوس ها با آستفاده از آهن بود به علت تبعات آن 
توسط سازمان ملل با مخالفت مواجه شد. به هر حال عدالت توزيعي اين سياست ها، 
سازگاري دروني آنها و نحوه اجرا و حکمراني آنها چالش هاي مهمي در اين زمينه است. 
اين جنبه از مداخله حتي منشاء خلق آثار هنري فيلم ها و رمانهاي متعددي شده است 
که مي توان به رمان دولت ترس نوشته مايکل کريستون در سال 2004 اشاره کرد که 
در آن تعدادي از اکوتروريست ها با ايجاد يک رعد و برق مهيب يک سيل ويرانگر را راه 
مي اندازند. مقاله ديل جيمسون در 1996 با عنوان اخالق و تغيير اقليم عامدانه شايد 
فتح باب اين زمينه بود البته قبل تر از آن در سال 1967 مک کورميک و لودويک در 
مقاله اي با عنوان تعديل اقليمي و هواويزهاي اتمسفري به صورت ضمني به اين مسئله 
اشاره کرده بودند. آنچه که مهندسي اقليمي را به دزدي اقليمي تبديل مي کند در واقع 
همين جنبه هاي نامکشوف آن از جمله دارا بودن اثرات بالقوه  مخرب، عدم شفافيت و 
گفتگوي بين المللي در اين زمينه و ناتواني آن در رفع نابرابري هاي آب و هوايي است. 
اصطالحاتي مانند هک سياره و هک اقليم نيز ناظر به همين جنبه از موضوع است که 

در سال هاي اخير توسط محققان به کار مي رود.
 در پايان مي توان گفت که بي اعتمادي به مداخالت اقليمي چيزي نيست که بتوان آن 
را کتمان کرد چرا که تالش براي مداخله در آب و هوا تنها به بحرانهاي اقليمي اخير 
مربوط نمي شود بلکه ريشه اين کوشش ها به دهه 1940 در اياالت متحده و تحقيقات 
جيمز پوالرد و ايده حرارتي طوفان برمي گردد که اين تحقيقات عمدتا خاستگاهي نظامي 
داشتند. بنابراين سوء ظن به دستکاري اقليم مبني بر پيشينه آن است با توجه اين مباحث 
در درجه اول اخالق مداري و نگاه انسان مدارانه و سياره محور از الزامات مسئله مهندسي 

اقليم يا مهندسي سياره است و پس از آن نظارت هاي دقيق 
بين المللي توسط دانشمندان و ناظران متعهد مي تواند از خلق 

فاجعه به بهانه جلوگيري از فاجعه ممانعت به عمل آورد.
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محمدرضا متانت
که  است  چالش هايي  مهم ترين  از  يکي  اقليم  تغيير 
بخش هاي مختلف زنـدگي انـسان را در روي زمـين 
تحت تأثير قرار خواهد داد. شرايط اقليمي گرم تر باعث 
تشديد چرخه آب، تغيير بارش و تغيير در مقدار و زمان 
ظهـور رواناب مي گردد. تغيير اقليم در واقع تغييرات 
رفتـار آب و هوايي يک منطقه نسبت به رفتاري کـه در 
طـول يک افق زماني بلند مدت از اطالعات مشاهده يا 

ثبت شـده در آن منطقه مورد انتظار است.
 در مقياس کلـي افزايش تدريجي دماي کره زمين 
گلخانه اي،  گازهاي  افزايش  اثر  در  را  اقيانوس هـا  و 
بين  هيئت  مي دانند.  اقليم  تغيير  عامـل  مهمتـرين 
دول تغيير اقليم )IPCC( با قطعيت باال )احتمال 99 
است که دماي سطح خشکي  درصد( گزارش کرده 
ميزان  به  تـا کنون  از قرن 19  و آب در کره زمين 
0.4 تا 0.78 درجه سانتي گـراد افـزايش داشته است. 
همچنين در مقياس جهاني از سال 1990 تا کنون 
شاهد 10 سال گرم بوده ايم که از سـال 1860 تاکنون 
بي سابقه بوده اسـت. افـزايش گازهـاي گلخانــهاي 
در دورههــاي آتــي و در نتيجــه تــشديد تغييرات 
پارامترهاي اقليمي، مي توانـد تـأثيرات منفـي زيادي 
را بر سيستم هاي مختلف از جملـه منـابع آب، محيط 

زيست، صنعت، بهداشـت، کـشاورزي و همه سيستم هايي که در کنش با سيستم اقلـيم 
مـي باشـند، بگــذارد. بر مبناي گزارش ها متوسط درجه حرارت جهاني با نرخ 0.8 درجه 
سانتي گراد نسبت به دوران پيشاصنعتي در حال افزايش است و آب درياها نسبت به 
قرن نوزدهم 17 سانتي متر باال آمده است. عالوه بر اين تغييرات که در متوسط جهاني 
نادر زيست اقليمي همانند خشکسالي ها، سيل، طوفان ها،  اتفاقات  افتاده است،  اتفاق 
موج هاي گرمايي و ديگر حوادث اقليمي افزايش يافتهاند. اين امر به نوبه خود مشکالتي 
مانند کاهش توليد مواد غذايي، کاهش دسترسي به آب شرب، اسيدي شدن اقيانوس ها 
و ديگر مشکالت را باعث شده و از اين راه اقتصاد جهاني را تحت تاثير قرار داده است. 
تغييرات آب و هوايي همه کشورها را تهديد مي کند اما کشورهاي در حال توسعه در 
برابر اين مسئله آسيب پذيري بيشتري دارند.  به نظر مي رسد کشورهاي در حال توسعه 
75 درصد زيان ها و خسارات ناشي از تغير اقليم را متحمل مي شوند بطوري که 2 درجه 
گرمتر شدن هوا به کاهش 4 تا 5 درصدي GDP در آفريقا و جنوب آسيا مي انجامد. 
همانطور که اشاره شد تغييرات آب و هوايي به علت انتشار گازهاي گلخانه اي ايجاد 
مي شوند. پروتوکل کيوتو در سال 1997 گازهاي گلخانهاي را شامل دي اکسيد کربن، 
متان، اکسيد نيتروژن، هيدروفلورو کربن، پرفلوروکربن و هگزافلورايد گوگرد معرفي کرده 
است که توسط فعاليت هاي انساني ايجاد مي شوند. عمده ترين توليدکننده هاي گازهاي 
گلخانهاي، بخش هاي انرژي )26درصد( صنعت)19درصد(، تغيير کاربري اراضي از طريق 
جنگل زدايي و سوزاندن جنگل ها )17درصد( مي باشند. فعاليت هاي بشري سازوکار اتمسفر 
جهاني را تغيير داده است که يکي از نگران کننده ترين آنها گرمايش جهاني است و به 
همين منظور ساالنه سخنراني ها، مقاالت علمي و همايش هاي پرشماري به اين موضوع 

اختصاص داده مي شود.
واقعيت اينست که زمين روز به روز در حال گرم تر شدن است. اين گرمايش به روي 
اقيانوس ها و حتي اعماق آب هاي اقيانوسي کشيده شده است، کالهک يخي قطب شمال 
با سرعتي 3 برابر بيشتر از آنچه پيش بيني مي شد در حال ناپديد شدن است و به طور 
متوسط هر دهه 2.7 درصد کاهش يافته است. در طول سده گذشته سطح زمين باالترين 
ميزان افزايش دما را نسبت به 1300 سال گذشته تجربه کرده است، متوسط افزايش 
دماي سطح زمين از 0.6 درجه سلسيوس به 0.9 بين سال هاي 1906 تا 2006 رسيده 
است و در 50 سال گذشته نرخ افزايش درجه حرارت 2 برابر بوده است. يخچال هاي 
طبيعي کره زمين به طور پيوسته در حال عقب نشيني و محوشدن هستند و آب درياها 

در طول قرن بيستم 17 سانتي متر باال آمده است.
 همانطور که جهان به طور روزافزوني سوخت هاي فسيلي مصرف مي کند، غلظت گازهاي 
گلخانه اي نيز رو به  افزايش است و متوسط دماي سطح زمين نيز باال مي رود. پيش بيني ها 
نشان مي دهد که طبق سناريوهاي مختلف دماي سطح کره زمين در طول قرن بيست 

»صيانت پايدار« گزارش مي دهد

2 درجه گرم شدن هوا با دنياي ما چه مي کند؟!

- کشورهاي در حال توسعه 75 درصد 
زيان ها و خسارات ناشي از تغير اقليم 
را متحمل مي شوند بطوري که 2 درجه 

گرمتر شدن هوا به کاهش 4 تا 5 درصدي 
GDP در آفريقا و جنوب آسيا مي انجامد
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اسپوتنيک گزارش داد
وقتي روس ها و اسرائيلي ها 
تغييرات اقليمي عامدانه را 

تاييد مي کنند
 سردار دکتر غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل ايران، اخيرا در يک 
سخنراني، فرضيه عامدانه بودن تغييرات اقليمي در ايران را مطرح کرد. در پي 
انتشار اين خبر، اسپوتنيک با يک کارشناس روس و يک تحليلگر صهيونيست درباره اين 

مسئله گفتگويي انجام داد.
والديمير سمنوف، معاون موسسه فيزيک اتمسفر در آکادمي علوم روسيه، در پاسخ به 
احتمال انجام اين کار ضمن تاييد اين مسئله گفت مي توان به طور محلي در وضعيت 

آب و هوا دست برد و تغييراتي انجام داد.
وي تصريح کرد: »در حقيقت، براي پراکنده کردن ابرهاي باران زا و ابرهاي عادي، مي توان 

از هواپيماهايي با تسليحات مملو از مواد شيميايي خاص استفاده کرد.«
اين کارشناس روس افزود: »ما در روسيه هنگامي که براي رژه هاي نظامي و نمايش هاي 

ويژه هوايي مانند روز ملي روسيه و يا روز پيروزي )9 ِمه( آماده مي شويم، از اين شيوه 
براي بهينه کردن شرايط آب و هوا استفاده مي کنيم. مواد شيميايي مخصوص و سازگار 
با محيط زيست براي افزايش بارش در هوا پراکنده مي شود تا ابرها بالفاصله تخليه شده 
و از منطقه موردنظر ناپديد شوند.« والديمير سمنوف در ادامه توضيح داد که از موادي 
مانند دانه هاي يخ خشک، نيتروژن مايع تصعيد شده و يديد نقره در روندي که »باردار 
کردن ابرها« نام دارد، استفاده مي شود. اما وي تاکيد کرد که به طور معمول اين اقدام در 
فاصله 50 تا 100 کيلومتري از محل موردنظر امکان پذير است. سايمون تسيپيس، تحليلگر 
امنيتي موسسه مطالعات امنيت داخلي رژيم صهيونيستي، نيز در گفتگو با اسپوتنيک با 
اذعان تلويحي به نقش اسرائيل در تغييرات آب و هوايي ايران اعالم کرد احتمال اينکه 
اسرائيل از تجهيزات ويژه يا »تسليحات آب و هوايي« براي تاثيرگذاري بر اوضاع در ايران 

در راستاي جنگ چنداليه خود عليه اين کشور استفاده کند، را رد نمي کند.
وي ادامه داد: »اکنون شاهد جنگ هاي ترکيبي هستيم که فراتر از جنگ هاي معمولي 
هستند. در اين جنگ ها، هر روشي از جمله شيوه هاي ايجاد تغيير در آب و هوا و اقليم 
نيز به کار گرفته مي شود.« اين کارشناس امنيتي صهيونيست همچنين اشاره کرد ]با 
توجه به اينکه تاثيرگذاري بر ابرها تنها در نزديکي منطقه موردنظر امکانپذير است[ ممکن 
است اسرائيل در اين زمينه با آمريکا همکاري داشته باشد. او افزود: »آمريکا در چند کشور 
خاورميانه مانند امارات متحده عربي، قطر، عربستان سعودي و کويت، زيرساخت هاي 
نظامي خود را دارد که همگي در مجاورت ايران قرار دارند.« تسيپيس در ادامه تصريح 
کرد به احتمال زياد اين امر )دستکاري ابرها براي تاثيرگذاري بر شرايط اقليمي ايران( 
در خاک عربستان سعودي اتفاق مي افتد. اين کارشناس صهيونيست در بخش ديگري 
از اين مصاحبه با بيان اينکه ايجاد تغييرات اقليمي از فاصله نزديک از نظر تئوري و فني 
»امکان پذير« است، گفت: »اسرائيل تحت حمايت آمريکاست که تجهيزات الزم براي 
دستکاري در ابرها در سطح منطقه را در اختيار دارد.« وي همچنين اذعان کرد: »ممکن 
است هدف اسرائيل از انجام اين کار دامن زدن به اعتراضات در ايران براي فشار آوردن 

به دولت اين کشور باشد. من اين را رد نمي کنم.«

و يکم بين 2 تا 4 درجه سانتي گراد باال خواهد رفت. در نگاه اول اين عدد 
ممکن است نگران کننده نباشد اما کافيست بدانيم که در آخرين دوره 
يخبندان که صفحات يخي به قطر بيش از 1000 متر کل منطقه آمريکاي 
شمالي را پوشانده بود، دماي کره زمين تنها  9 تا 15درجه سردتر از امروز 
بوده است و پايان عصر يخبندان تنها با گرم شدن 5 درجه اي سطح 
زمين فرارسيده است. گرمايش زمين ادامه حيات بر روي کره زمين را به 
خطر مي اندازد. اندکي افزايش دما، خشکسالي هاي ممتد را به دنبال دارد 
و توليد محصوالت کشاورزي را با چالش مواجه مي کند و از اين طريق 
به زنجيره غذايي و کل حيات اکوسيستم ضربه مي زند. گرمايش زمين 
به خصوص در مناطق گرمتر خطر ابتال به بيماري ها را افزايش مي دهد 
و بهداشت جهاني را به مخاطره مي افکند. افزايش دما به افزايش ازن در 
اليه هاي پايين جو منجر مي شود که خود آالينده اي خطرناک است و 
مشکالت تنفسي را به دنبال دارد و هزاران مشکل ريز و درشت ديگر مانند 
آتش سوزي در جنگل ها و ظهور پديده النينو را باعث مي شود. گرماي زياد 
توانايي شبکه آب، برق، انرژي، حمل و نقل و ساير تسهيالت را تحليل 
مي برد و کارايي آنها را کاهش مي دهد. اين کاهش کارايي به صورت يک 
زنجيره تمام قسمت ها را در بر مي گيرد. به عنوان مثال در سال 2013 
يک جريان موسمي نسبتا ضعيف در هندوستان باعث باالرفتن دماي هوا 
شد که به تبع آن توليد برق هيدروالکتريکي کاهش يافته و در اثر اين 
افت توليد، بزرگترين خاموشي تاريخ اين کشور اتفاق افتاد به نحوي که 

بيش از 760 ميليون نفر در خاموشي فرو رفتند.
تغيير اقليم  باعث تغييراتي در رژيم بارش، ميزان رواناب، سرعت باد، 
طبق  مي شود.  هوا  دماي  و  زمين  سطح  به  رسيده  خورشيدي  تابش 
گزارش هاي IPCC تغيير اقليم باعث تغييرات هيدرولوژي در چند دهه 
اخير در سطح جهان شده به گونه اي که احتمال مواجهه با رخدادهاي 
حداکثر اقليمي مانند سيالب افزايش يافته است. آمار و تحقيقات نشان 
مي دهد ساالنه بيش از 190 ميليون نفر از 90 کشور جهان در معرض 

وقوع سيل هستند. 
 واقعيت اين است که رشد اقتصادي توانايي مقابله با تغييرات اقليمي را 
ندارد و چنانچه اين رشد با تسريع روند تغيير اقليم توام باشد، اثرگذاري 
آن کمتر خواهد شد بنابراين به نظر مي رسد ما به سياست هاي اقليمي 
هوشمند نياز داريم که توسعه را افزايش دهد و همزمان آسيب پذيري را 
کاهش داده و گذار به رشد و توسعه کم کربن را ممکن سازد. اين نيازمند 
يک همت جهاني است که مي توان آن را انقالب انرژي ناميد. اما چيزي 
که متاسفانه بايد يادآور شد آن است که قدرت هاي بزرگ از جمله اياالت 
متحده که منشاء عمده گازهاي گلخانه اي و تخريب جو هستند از پذيرش 
قطعنامه ها و بيانيه هاي جهاني در اين زمينه سر باز مي زنند به نحوي که 
اياالت متحده پروتکل کيوتو را امضا نکرده و اخير انيز از توافقنامه پاريس 
خارج شد. پيام مهم توافق نامه پاريس که سند پاياني اجالس جهاني 
تغييرت آب و هوا در 2016 بود، اين است که جهان به يک استراتژي 
جديد براي ايجاد انقالب کم کربن نياز دارد و دولت ها پذيرفتند که با اعمال 
محدوديت در زمينه استفاده از سوخت هاي فسيلي دماي زمين بايد 2 
درجه سانتي گراد کاهش يابد. اگرچه اقدامات مهم و مسئوالنه اي در طول 
دهه گذشته براي مقابله با اين معضل در جهان و به خصوص اتحاديه اروپا 
که با تدوين استراتژي يورو 2020، گام مهمي در راستاي کاهش گازهاي 

گلخانه اي برداشت،  اما هنوز جاي نگراني بسيار وجود دارد. 

- در آخرين دوره يخبندان که صفحات يخي به 
قطر بيش از 1000 متر کل منطقه آمريکاي شمالي 

را پوشانده بود، دماي کره زمين تنها  9 تا 15درجه 
سردتر از امروز بوده و پايان عصر يخبندان تنها با 

13گرم شدن 5 درجه اي سطح زمين فرارسيده است شور12
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 سال 97 سال ويژه اي است؛ از يک طرف ما وارد چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي مي شويم و از طرف ديگر شاهد تمرکزي از 
تهديدات و البته فرصت ها پيش روي انقالب هستيم و همانطور که 
رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند در يک پيچ مهم تاريخي قرار 
داريم. يکياز ويژگي هاي امسال اين است که دشمن به صورت آشکار 
و به نوعي با چراغ روشن مقابل انقالب اسالمي ايران ايستاده و تالش 
مي کند همه ظرفيت هاي موجود را عليه انقالب به کار گيرد. پس ما 

بايد با يک انسجام و اتحاد داخلي با اين تهديدات مقابله کنيم.
موضوع پدافند غيرعامل بنا به تعبير رهبر معظم انقالب اسالمي 
بودن  به آشکار  توجه  با  و  بر کشور است  اثر تهديد  خنثي  سازي 
برابر سال هاي  تهديدات دشمن اهميت پدافند غيرعامل چندين 

گذشته است.
براساس پيش بيني ها در سال جاري تهديد نظامي نداريم. دليل اينکه 
تهديد نظامي اولويت دشمنان نيست اين است که واقعيت هاي دفاعي 
و نظامي کشور قابليت هاي بسياري دارد و قادر است صحنه جنگ را 
تغيير دهد و تمامي فرضيات آمريکايي ها را برهم بزند. شروع جنگ 
نظامي عرصه جنگ عليه ما را برهم مي زند و کنترل شرايط را از 
آنها مي گيرد.در حوزه هاي نظامي براساس اقدامات بسيار منسجم 
و مستحکم، ايران در حوزه زميني و دريايي کامال به بازدارندگي 
رسيده و در ساير حوزه ها، جنگ به ضرر دشمن است و ما نگران 
جنگ نظامي نيستيم اما آنها با تهديد به جنگ به دنبال معتبر کردن 

تهديدات خود و ترساندن ما هستند.
آمريکايي ها اهداف و آرزوهاي خود را از طريق وزير خارجه شان 

اعالم کردند پس مسير کامل روشن و مشخص است. بايد بدانيم 
تحريم و فشار بر کشور و ملت ايران افزايش پيدا مي کند و از بستر 
شبکه هاي اجتماعي براي اثرگذاري فشار بر مردم استفاده مي کنند. 
پس ما به نوعي با ترکيب تهديدات روبرو هستيم، فشار اقتصادي 
به عنوان بستر طرح و تحريم به عنوان عامل فشار که مولفه هاي 
اقتصادي کشور را درگير مي کند. از سوي ديگر آمريکايي ها چند 
سالي است که استراتژي جنگ بي قاعده را به جاي جنگ کالسيک 

انتخاب کرده اند. 
در استراتژي جديد آمريکا از ملت ها با استفاده از رسانه به عنوان 
ابزاري براي فشار عليه حکومت ها استفاده مي کند که در حوادث 
بهمن ماه سال گذشته نمونه اي از اين داستان را ديديم. براي جدي 
بودن مسئله بايد به موضوع فيلترينگ تلگرام در روسيه نگاه کرد، 
کوتاهي  مدت  در  آمريکايي ها  کرد  فيلتر  را  تلگرام  روسيه  وقتي 
زيرساخت هاي ابر آمازون و گوگل را در اختيار تلگرام قرار دادند تا 
بتواند در قبال حرکت روسيه بايستد، البته گوگل و آمازون وقتي 
ديدند زيان مالي بسياري مي بينند کوتاه آمدند و روسيه توانست 

به 7۰ درصد اهداف خود از فيلترينگ تلگرام برسد.
 اين حوادث نشان داد تلگرام ابزاري کامال جدي در دست آمريکا 
است و هرجا که نياز باشد از آن حمايت مي کند. همين تجربه در 
داخل کشور ما نشان مي دهد از شبکه تلگرام به عنوان بستر هدايت 
و کنترل افکار عمومي جامعه عليه انقالب اسالمي استفاده مي شود، 
پس بايد براي مقابله با تهديدات آن رويکردي جدي اتخاذ شود. در 
استراتژي جديد دشمن، اقتصاد بستر و مردم محور تهديدات انتخاب 

شده اند و ابزار اين جنگ شبکه هاي اجتماعي است. مسئله قابل 
توجه اين است که تمام ضدانقالب همگرا شده اند تا بتوانند اقداماتي 
براي  برانداختن حکومت صورت دهند. ما در حوزه سايبري با پديده اي 
ويژه روبرو هستيم و آن فارسي زبانان ضد انقالب هستند؛ افرادي که 
در فضاي سايبري حضور دارند و فارسي مي نويسند اما بخش اعظم 
ما،  اطالعاتي  تيم هاي  برآورد  طبق  نيستند.  کشور  داخل  در  آنها 
بسياري از اين ضد انقالب مجازي در عربستان سعودي حضور دارند 

که احتماال منافقين هستند.
بخشي ديگر از اين فارسي زبانان ضد انقالب ها هستند و عده ديگر 
هم داخل کشور آنها را دنبال مي کنند و اينکه مي بينيم در فضاي 
سايبري به يک موضوع پرداخته مي شود نشان مي دهد اين تيم هاي 
ضدانقالب در خارج و آن عده معدود در داخل هماهنگ شده اند. لذا 
بايد بدانيم همه مطالبي که در فضاي مجازي مطرح مي شود درست 
نيست و با بهره گيري از ابزارهاي فني سايبري سعي مي کنند عمليات 

رواني را تداوم ببخشند.
از سوي ديگر تهديدات سايبري عليه برخي از زيرساخت هاي کشور 
وجود دارد. مثال آمريکايي ها در تحليل هاي اخير خود گفته اند چرا ما 
از ظرفيت هاي تهاجمي ساختاري عليه ايران استفاده نکنيم؛ البته 
دشمن صهيونيستي هم در برخي اظهاراتش به اين موضوع اشاره 
کرده است. حوزه انرژي مانند برق و گاز، حوزه ارتباطات و حوزه 
حمل و نقل از ديگر حوزه هايي هستند که امکان حمله سايبري عليه 

زيرساخت هاي آنها وجود دارد.
در تهديدات موجود براي کشور، زيرساخت سايبر مشترک است. 

داشتيم طرح هاي  مجازي  فضاي  ملي  مرکز  با  که  هماهنگي  با 
که  کرده ايم  بيني  پيش  را  سايبري  سايبري شرايط خاص  پدافند 
در چند روز آينده با حضور مسئوالن سايبري کشور اين برنامه در 
اختيار آنها قرار مي گيرد تا در صورت بروز تهديد بتوانند بر اساس 
برنامه مقابله کنند. بايد با فوريت براي مقابله با تهديدات آماده شويم 
و حوزه هاي بانک، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل در اولويت هستند 
و بايد براساس طرح هاي پيش بيني شده اقدام شود و حرکت دوم 

امن سازي اضطراري است.
يکي ديگر از اقدامات با اهميت برگزاري رزمايش هاي سايبري است 
تا بدانيم اگر تحت تاثير تهديدات سايبري قرار گرفتيم کجا مي توانيم 

تداوم کارکرد ساختارمان را دنبال کنيم .
آمريکايي ها مدتي است که روي تحريم سايبري کار مي کنند و با 
وجود ميزان وابستگي که ما به فضاي سايبري داريم بايد بدانيم به 

چه حوزه هايي آسيب وارد مي شود.
اين  اما در  ايران تحريم سايبري شود وجود دارد  اينکه  احتمال 
تحريم، فرصت و تهديد با هم است. آمريکايي ها به دليل اينکه 
مي خواهند از طريق سايبري روي کشور اثر بگذارند، نمي توانند 
تابستان تالش مي کنيم چندين  کنند.در  بلندمدت  تحريم  را  ما 
رزمايش سايبري برگزار کنيم تا متوجه شويم چه مشکالتي در 
اين حوزه داريم. يکي از اين رزمايش ها در حوزه ميزان وابستگي 

به تجهيزات خارجي است.
 * چکيده اي از سخنراني سردار دکتر غالمرضا جاللي
 در نشست مديران کميته پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرايي کشور

 نقشه راه عبور ايمن از
»تابستان داغ سايبري«
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 سال 97 سال ويژه اي است؛ از يک طرف ما وارد چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي مي شويم و از طرف ديگر شاهد تمرکزي از 
تهديدات و البته فرصت ها پيش روي انقالب هستيم و همانطور که 
رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند در يک پيچ مهم تاريخي قرار 
داريم. يکياز ويژگي هاي امسال اين است که دشمن به صورت آشکار 
و به نوعي با چراغ روشن مقابل انقالب اسالمي ايران ايستاده و تالش 
مي کند همه ظرفيت هاي موجود را عليه انقالب به کار گيرد. پس ما 

بايد با يک انسجام و اتحاد داخلي با اين تهديدات مقابله کنيم.
موضوع پدافند غيرعامل بنا به تعبير رهبر معظم انقالب اسالمي 
بودن  به آشکار  توجه  با  و  بر کشور است  اثر تهديد  خنثي  سازي 
برابر سال هاي  تهديدات دشمن اهميت پدافند غيرعامل چندين 

گذشته است.
براساس پيش بيني ها در سال جاري تهديد نظامي نداريم. دليل اينکه 
تهديد نظامي اولويت دشمنان نيست اين است که واقعيت هاي دفاعي 
و نظامي کشور قابليت هاي بسياري دارد و قادر است صحنه جنگ را 
تغيير دهد و تمامي فرضيات آمريکايي ها را برهم بزند. شروع جنگ 
نظامي عرصه جنگ عليه ما را برهم مي زند و کنترل شرايط را از 
آنها مي گيرد.در حوزه هاي نظامي براساس اقدامات بسيار منسجم 
و مستحکم، ايران در حوزه زميني و دريايي کامال به بازدارندگي 
رسيده و در ساير حوزه ها، جنگ به ضرر دشمن است و ما نگران 
جنگ نظامي نيستيم اما آنها با تهديد به جنگ به دنبال معتبر کردن 

تهديدات خود و ترساندن ما هستند.
آمريکايي ها اهداف و آرزوهاي خود را از طريق وزير خارجه شان 

اعالم کردند پس مسير کامل روشن و مشخص است. بايد بدانيم 
تحريم و فشار بر کشور و ملت ايران افزايش پيدا مي کند و از بستر 
شبکه هاي اجتماعي براي اثرگذاري فشار بر مردم استفاده مي کنند. 
پس ما به نوعي با ترکيب تهديدات روبرو هستيم، فشار اقتصادي 
به عنوان بستر طرح و تحريم به عنوان عامل فشار که مولفه هاي 
اقتصادي کشور را درگير مي کند. از سوي ديگر آمريکايي ها چند 
سالي است که استراتژي جنگ بي قاعده را به جاي جنگ کالسيک 

انتخاب کرده اند. 
در استراتژي جديد آمريکا از ملت ها با استفاده از رسانه به عنوان 
ابزاري براي فشار عليه حکومت ها استفاده مي کند که در حوادث 
بهمن ماه سال گذشته نمونه اي از اين داستان را ديديم. براي جدي 
بودن مسئله بايد به موضوع فيلترينگ تلگرام در روسيه نگاه کرد، 
کوتاهي  مدت  در  آمريکايي ها  کرد  فيلتر  را  تلگرام  روسيه  وقتي 
زيرساخت هاي ابر آمازون و گوگل را در اختيار تلگرام قرار دادند تا 
بتواند در قبال حرکت روسيه بايستد، البته گوگل و آمازون وقتي 
ديدند زيان مالي بسياري مي بينند کوتاه آمدند و روسيه توانست 

به 7۰ درصد اهداف خود از فيلترينگ تلگرام برسد.
 اين حوادث نشان داد تلگرام ابزاري کامال جدي در دست آمريکا 
است و هرجا که نياز باشد از آن حمايت مي کند. همين تجربه در 
داخل کشور ما نشان مي دهد از شبکه تلگرام به عنوان بستر هدايت 
و کنترل افکار عمومي جامعه عليه انقالب اسالمي استفاده مي شود، 
پس بايد براي مقابله با تهديدات آن رويکردي جدي اتخاذ شود. در 
استراتژي جديد دشمن، اقتصاد بستر و مردم محور تهديدات انتخاب 

شده اند و ابزار اين جنگ شبکه هاي اجتماعي است. مسئله قابل 
توجه اين است که تمام ضدانقالب همگرا شده اند تا بتوانند اقداماتي 
براي  برانداختن حکومت صورت دهند. ما در حوزه سايبري با پديده اي 
ويژه روبرو هستيم و آن فارسي زبانان ضد انقالب هستند؛ افرادي که 
در فضاي سايبري حضور دارند و فارسي مي نويسند اما بخش اعظم 
ما،  اطالعاتي  تيم هاي  برآورد  طبق  نيستند.  کشور  داخل  در  آنها 
بسياري از اين ضد انقالب مجازي در عربستان سعودي حضور دارند 

که احتماال منافقين هستند.
بخشي ديگر از اين فارسي زبانان ضد انقالب ها هستند و عده ديگر 
هم داخل کشور آنها را دنبال مي کنند و اينکه مي بينيم در فضاي 
سايبري به يک موضوع پرداخته مي شود نشان مي دهد اين تيم هاي 
ضدانقالب در خارج و آن عده معدود در داخل هماهنگ شده اند. لذا 
بايد بدانيم همه مطالبي که در فضاي مجازي مطرح مي شود درست 
نيست و با بهره گيري از ابزارهاي فني سايبري سعي مي کنند عمليات 

رواني را تداوم ببخشند.
از سوي ديگر تهديدات سايبري عليه برخي از زيرساخت هاي کشور 
وجود دارد. مثال آمريکايي ها در تحليل هاي اخير خود گفته اند چرا ما 
از ظرفيت هاي تهاجمي ساختاري عليه ايران استفاده نکنيم؛ البته 
دشمن صهيونيستي هم در برخي اظهاراتش به اين موضوع اشاره 
کرده است. حوزه انرژي مانند برق و گاز، حوزه ارتباطات و حوزه 
حمل و نقل از ديگر حوزه هايي هستند که امکان حمله سايبري عليه 

زيرساخت هاي آنها وجود دارد.
در تهديدات موجود براي کشور، زيرساخت سايبر مشترک است. 

داشتيم طرح هاي  مجازي  فضاي  ملي  مرکز  با  که  هماهنگي  با 
که  کرده ايم  بيني  پيش  را  سايبري  سايبري شرايط خاص  پدافند 
در چند روز آينده با حضور مسئوالن سايبري کشور اين برنامه در 
اختيار آنها قرار مي گيرد تا در صورت بروز تهديد بتوانند بر اساس 
برنامه مقابله کنند. بايد با فوريت براي مقابله با تهديدات آماده شويم 
و حوزه هاي بانک، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل در اولويت هستند 
و بايد براساس طرح هاي پيش بيني شده اقدام شود و حرکت دوم 

امن سازي اضطراري است.
يکي ديگر از اقدامات با اهميت برگزاري رزمايش هاي سايبري است 
تا بدانيم اگر تحت تاثير تهديدات سايبري قرار گرفتيم کجا مي توانيم 

تداوم کارکرد ساختارمان را دنبال کنيم .
آمريکايي ها مدتي است که روي تحريم سايبري کار مي کنند و با 
وجود ميزان وابستگي که ما به فضاي سايبري داريم بايد بدانيم به 

چه حوزه هايي آسيب وارد مي شود.
اين  اما در  ايران تحريم سايبري شود وجود دارد  اينکه  احتمال 
تحريم، فرصت و تهديد با هم است. آمريکايي ها به دليل اينکه 
مي خواهند از طريق سايبري روي کشور اثر بگذارند، نمي توانند 
تابستان تالش مي کنيم چندين  کنند.در  بلندمدت  تحريم  را  ما 
رزمايش سايبري برگزار کنيم تا متوجه شويم چه مشکالتي در 
اين حوزه داريم. يکي از اين رزمايش ها در حوزه ميزان وابستگي 

به تجهيزات خارجي است.
 * چکيده اي از سخنراني سردار دکتر غالمرضا جاللي
 در نشست مديران کميته پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرايي کشور



رمضانعلي سبحاني فر از پدافند سايبري به عنوان 
اقتصادي  جنگ  در  کارآمد  ابزارهاي  از  يکي 
پيش رو ياد کرد و گفت: حال که دشمنان، 
اقتصادي  جنگ  مبناي  بر  را  خود  استراتژي 
تنظيم کرده اند، پرداختن به حوزه پدافند سايبري 

ضرورتي انکار ناپذير مي نمايد.
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« 
خاطرنشان کرد: پيش از ورود به حوزه سايبري 
بايد مردم و مسئوالن را با مفهوم، اهميت و 
اهداف کلي پدافند غيرعامل آشنا کنيم زيرا به 
نظر مي رسد نه تنها عموم مردم، بلکه برخي 
مسئولين نيز به درستي با اين موضوع به عنوان 
يکي از راهبردهاي اساسي ما آشنايي ندارند؛ هر 
چند در تمام وزارتخانه ها، بخشي به اين قسمت 

اختصاص داده شده است.  

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي به بيان ويژگي ها و پيامدهاي حمالت 
سايبري پرداخت و گفت: اين حمالت متفاوت از تهاجم هاي نظامي است يعني  بدون هشدار قبلي 
است، هوشمندانه هدف خود را تشخيص مي دهد و به دليل غيرمخرب بودن در منظر عمومي، 
حساسيتي در حوزه اجتماعي ايجاد نمي کند و لذا به دنبال آن، انسجام و يکپارچگي نيز بين 
مردم به وجود نمي آيد، حال آن که در حمالت نظامي، اين اتحاد در بين توده شکل مي گيرد 
و ما شاهد بسيج عمومي هستيم. با اين اوصاف، در شرايط فعلي که ما درگير جنگي اقتصادي 
هستيم، حمالت سايبري بسيار محتمل است. فراموش نکنيم که اين حمالت عالوه بر تخريب، 

معموال به نشر اطالعات و جاسوسي هم مي انجامد.
سبحاني فر به رويکرد آمريکايي ها در اين باره اشاره کرد و گفت: آمريکايي ها دکتريني در 5 
سطح تعريف کرده اند که بر اساس آن، تهاجم نظامي به کشورها در پايين ترين و آخرين سطح 
آن قرار دارد و هدف قرار دادن زيرساخت ها به خصوص زيرساخت هاي اقتصادي در باالترين 

سطح هرم به چشم مي خورد.
ادامه داد: در کشور ما تعيين خط مشي و  عضو ناظر مجلس در شوراي عالي فضاي مجازي 
سياست گذاري در حوزه سايبري بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي است. فراقوه اي بودن اين 
مهم، يک نقطه قّوت به شمار مي رود. همچنين وجود سازمان پدافند غيرعامل نيز از اهميت اين 
موضوع در سطح کالن خبر مي دهد ولي بين تشکيل يک ساختار و باور مسئوالن به ضرورت اين 
موضوع، تفاوت وجود دارد. مجلس در برنامه ششم توسعه،  وزارتخانه ها را مکلف کرد درصدي از 
بودجه خود را به اين امر اختصاص دهند، ولي اين اقدامات، برنامه ريزي و قانونگذاري ها وقتي موثر 

است که مسئولين اجرايي به خوبي تهديدهاي موجود را شناسايي 
و آنها را به فرصت تبديل کنند.

به گفته سبحاني فر، اقدام بانک مرکزي در حوزه ارزهاي ديجيتالي، 
شناسايي همين نوع تهديد بود.

وي اظهار داشت: در يک بازه زماني کوتاه، اقبال مردم به خريد 
ارزهاي ديجيتالي افزايش يافت. بانک مرکزي نيز با ورود به 

اين موضوع، مردم را از خطرات اين 
نوع فعاليت ها آگاه کرد تا در آينده، 
افراد خسران ديده و مضطر، به دنبال 
پول هاي خود در سايت ها و شبکه هاي 
مجازي نگردند. ورود به موقع بانک 
مرکزي در اين حوزه، اقدامي هوشمندانه 
بود ولي به نظرم کافي نيست. ما بايد 
در پي يافتن راهکارها و تدابير تازه 

اي باشيم.

 عضو ناظر مجلس در شوراي عالي فضاي مجازي 
در گفت وگو با »صيانت پايدار« مطرح کرد: 

  حساسيت ويژه
پدافند سايبري در عصر 
»جنگ اقتصادي«
داستان ارزهاي ديجيتال بايد ساماندهي شود

- وجود سازمان پدافند 
غيرعامل مي تواند به هماهنگي 
بين دستگاهي براي صيانت از 

داشته هاي کشور کمک کند زيرا 
جزيره اي عمل کردن، محکوم به 

شکست است
- موضوع خروج ارز از کشور 

توسط شبکه هاي مجازي يک 
واقعيت است که در صورت 

عدم برنامه ريزي براي مهار آن، 
مي تواند بحران زا باشد
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نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر که درگير يک جنگ اقتصادي تمام عيار 
هستيم و به فرموده مقام معظم رهبري، اتاق جنگ امروز 
عليه ايران وزارت خزانه داري آمريکا است، بايد به موضوعاتي 
نظير ارز ديجيتالي که مي تواند خطرآفرين باشد، به صورتي 
همه جانبه نگريسته شود. موضوع خروج ارز از کشورتوسط 
است که در صورت عدم  واقعيت  شبکه هاي مجازي يک 
برنامه ريزي براي مهار آن، مي تواند بحران بيافريند. ما مي دانيم 
که تصميم بانک مرکزي در زمان خود درست بود و کشور در 
حال حاضر بستر و زمينه مناسب براي ورود به اين بخش را 
ندارد  اما دشمن يک قدم جلوتر حرکت مي کند و از آنجا 
که حمالت سايبري بر اصل غافلگيري بنا شده است؛ لذا بايد 
هر چه زودتر تمهيداتي در اين باره انديشيده شود. چه بسا 
بتوان با ارائه راهکارهايي از اين تهديد به عنوان يک فرصت 
براي دور زدن تحريم هاي ظالمانه آمريکا نيز استفاده کرد. 
همه اينها منوط بهشناسايي درست اين حوزه و ايجاد پدافند 

غيرعامل متناسب با آن است.
وي به کيفيت حمالت سايبري اشاره کرد و افزود: در حمالت 
سايبري، هکرها پيش قراوالن حمله ند لذا بايد از اطالعات 
و منابع خود به دقت مراقبت کنيم. براي اين منظور بايد 
تأسيسات زيربنائي کشور مانند نيروگاه ها، تأسيسات انبار نفت 
و گاز، کارخانجات مانند ذوب آهن، فوالد، خودروسازي، مراکز 
بيمارستاني و پناهگاه هاي دسته جمعي)در صورت وجود(، 
سيستم هاي ارتباطي و مخابراتي، حوزه هاي مالي و پولي و 
سيستم بانکداري کشور و ... را به شدت تحت مراقبت قرار 
داد. بديهي است وجود سازمان پدافند غيرعامل مي تواند به 
هماهنگي بين دستگاهي براي صيانت از داشته هاي کشور 
کمک کند زيرا جزيره اي عمل کردن، محکوم به شکست 

است.
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قرا  ايران هراسي 
با حربه سايبري

دکتر عليرضا مقصودي
معاون فرهنگي و اطالع رساني قرارگاه پدافند سايبري کشور

 دونالد ترامپ، تاجر کهنه کار آمريکايي و رئيس جمهور 
اين کشور، باالخره به وعده خود در مورد برجام، عمل 
کرد و از آن خارج شد. جدا از تحريم هايي که ترامپ، 
وعده بازگشتن آن ها به فضاي تبادالت تجاري با ايران 
را داده است، موج فزاينده اي از اتهام پراکني ها نيز به 
-سمت ما روانه شده است و تقريباً از زمان اعالم تصميم 
آمريکا مبني بر خروج از برجام، هرروز گزارش تازه اي 

در مورد تهديد سايبري ايران منتشر مي شود.
در گزارش هايي که در اين زمينه منتشر مي شوند، جنبه هاي مختلفي از تهديد 
سايبري ايران بيان مي شود، اما همه آن ها يک وجه مشترک دارند و آن وجه 
مشترک، پررنگ کردن احتمال حمله سايبري ايران به زيرساخت هاي کشور هاي 

غربي و خصوصاً آمريکاست.
جدا از داليل فني اين موضوع و اينکه آيا واقعاً چنين مسئله اي صحت دارد يا 
خير، مي توان رفتار هاي آمريکا در اين فضا را از چند وجه موردبررسي و تحليل 
قرار داد. نخست اينکه فضاسازي آمريکا در مورد توان سايبري ايران، موضوع 
جديدي نيست و حدوداً سابقه آن، به چهار سال قبل برمي گردد. در آن برهه از 
زمان، اياالت متحده آمريکا، ايران را متهم به انجام حمالت سايبري گسترده به 

سامانه هاي مالي و بانکي خود کرد.
اين اتهام آمريکا، بعداً با صدور کيفرخواست و حکم جلب براي هفت شهروند 
ايراني همراه شد. بعدازآن، چندين کيفرخواست ديگر هم در برهه هاي مختلف 
زماني در اين زمينه صادر شد و شرکت هاي مختلف ايراني، در اين زمينه، با 
اتهام  اين جنبه، چنين  از  بنابراين  از سوي آمريکا مواجه شدند؛  تحريم هايي 

زني هايي به ايران، تازگي ندارد.
از سوي ديگر، برخي بر اين باورند که آمريکا از گسترش اتهامات سايبري خود 
عليه ايران، مبني بر انجام يک حمله قريب الوقوع سايبري به زيرساخت هاي غربي، 
به دنبال مشروعيت بخشي به پاسخ احتمالي اين کشور به ايران و انجام يک حمله 
پيشدستانه سايبري است. آمريکا همواره در سياست هاي خود، به دفاع پيشدستانه 
تأکيد کرده است و باور دارد اين اقدام، کشور متخاصم را از انجام هرگونه اقدام 
احتمالي، بازخواهد داشت. همچنين آن ها بر اين موضوع نيز تأکيد مي کنند که 
بايد کشور مهاجم به آمريکا در فضاي سايبري، هزينه اقدامات خصمانه خود عليه 

آمريکا را بپردازد تا از انجام حمالت ثانويه پرهيز نمايد.
درهرحال، به نظر مي رسد سال جاري، سال پرتنشي در فضاي سايبري براي کشور 
باشد و تهديدات سايبري، بسيار پررنگ تر از گذشته، خود را نشان دهند. اين 
مسئله، همانند ساير تهديدات آمريکايي ها در زمينه هاي مختلف، نوعي پيش دستي 
اين کشور در انجام اقدامات مختلف، ازجمله، اعمال تحريم هاي احتمالي يا انجام 
يک حمله سايبري محسوب مي شود و هوشياري نهاد هاي امنيتي و پدافندي را 

در کشور طلب مي کند.
توسعه توان دفاعي سايبري و سرمايه گذاري براي تقويت پدافند سايبري کشور، 
بايد بيش ازپيش،  امنيت ملي است و در شرايط کنوني،  انکارناپذير در  اصلي 
موردتوجه مقامات و مسئولين قرار بگيرد. توجه به سرمايه انساني متخصص و 
بهره گيري از دانش بومي و تخصص داخلي، مي تواند راهگشاي بسياري از گره هايي 
باشد که در مديريت فضاي مجازي کشور شاهد آن هستيم و ميزان آسيب پذيري 
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- بيت کوين مانند فلزات گران بها 
از جمله طال ارزش ذاتي ندارد 
چراکه نمي  تواند براي ساخت 
اشياء مورد استفاده قرار گيرد 
بلکه ارزش آن ناشي از اعتماد و 
پذيرش است
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محمد علي زاده 
در اقتصاد جهاني شده امروز فناوري هاي نوين 
به طور اعم و علم رمزنگاري يا کريپتولوژي به طور 
خاص تغييرات اساسي را در ساختار اقتصاد جهاني 
ايجاد کرده اند که از جمله پردامنه ترين اين تاثيرات 

ظهور پديده اي بنام ارزهاي مجازي بوده است.
ارز رمزنگاري شده يا cryptocurrency يک ارز 
ديجيتال است که از رمزنگاري براي ارتقاء امنيت، 
مي  کند.  استفاده  ناشناس بودن  و  واسطه ها  حذف 
ايدۀ پول هاي ديجيتال به تحقيقات ديويد چام  و 
استفان برندز در سال 1983  باز مي  گردد. محقق 
ديگري بنام ادام بک الگوريتم درهم سازي )هش( را 
توسعه داد اما ويداي  پروتکل پول رمزگذاري شده 
را پيشنهاد نمود. ويداي مفهوم پول مجازي را به 

معناي دولت هاي رمزگذاري شده اولين بار در سال 1998  در تارنماي شخصي خود به عنوان ايده اي جهت 
تسهيل امور مالي و ايجاد پولي بدون حضور واسطهها طرح نمود.

 بيت کوين اولين و محبوترين و رايج ترين عضو اين خانواده است که شالوده اصلي آن در سال 2008 
ريخته شد و در سال 2009 به عنوان يک نمونه موفق ارائه شد. تغييرات مکرر بازارهاي جهاني روز به روز بر 
تقاضاي اين ارز مجازي افزود. با استفاده از ارزهاي رمزنگاري شده کاربران قادرند تبادالت خود را به صورت 
ديجيتال و بدون واسط و شخص ثالت انجام دهند. کاربران با کمک شبکه اي از کامپيوترها تراکنش ها را 
انجام مي  دهند آنها مي  توانند هش ها )hash( را به مانند ارزهاي فيزيکي مبادله کنند. هش، يک فرمول 
رياضي تصادفي و پيچيده است که در فرآيند تائيد بالک هاي داده تراکنش استفاده مي  شود. هنگامي  که 
استخراج کننده، هش مناسب را در يک بالک محاسبه مي  کند، کوين ها و يک درصد از هزينه هاي تراکنش 

که در آن بالک تعبيه شده، به عنوان پاداش به او تعلق مي  گيرد.
 يکي از اصول اينگونه ارزها اينست که تعداد معدوي بيت کوين توليد مي  شود که اين امر باعث باال رفتن 
ارزش  باشد بي ارزش مي  شود.  به وفور موجود  اگر  باارزش  ارزش آن مي  شود چرا که هرچيزي هرچند 
بيت  کوين از آنجا ناشي مي  شود که کاربران آن اعتقاد دارند که مي  توانند هرجاي ديگري آن را به عنوان 
پول براي خريد چيزي پرداخت کنند. در واقع بيت کوين مانند فلزات گرانبها از جمله طال ارزش ذاتي ندارد 
چرا که نمي  تواند براي ساخت اشيا مورد استفاده قرار گيرد بلکه ارزش آن ناشي از اعتماد و پذيرش است. 
آنچه که واقعيت است اينکه سيستم هاي حقوقي و مالي فعلي براي تکنولوژي هايي مانند ارزهاي ديجيتال 
سازماندهي نشده اند و چنانچه ارزهاي رمزپايه به فرم اصلي تراکنش ها در بازارهاي جهاني تبديل شوند 
تمامي  آن ساختارها بايد اصالح شوند به همينن دليل است که برخي ارزهاي رمزنگاري شده را يک عامل 
مخرب سيستم مالي جهاني قلمداد مي  کنند. استفاده از بيت کوين روز به روز در حال گسترش است و 
فراواني تراکنش ها حکايت از اين امر دارد. شرايط بيت کوين را مي توان به مثلث آتش تشبيه کرد. همانطور 
که آتش به سوخت، اکسيژن و گرما نياز دارد. بيت کوين به پذيرش کاربران، پذيرش فروشندگان و نوآوري 

براي شعله ور شدن نياز دارد.
پول مجازي هيچ سرويس دهندۀ مرکزي يا مؤسسه مالي براي کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چيز 
بر ارتباطات نظير به نظير بنا شده است. اين ماهيت، پديده اي است که دولت ها نمي توانند آن را دستکاري 
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»صيانت پايدار« گزارش مي  دهد

 ارز هاي ديجيتال
دروازه ورود به جهان رمزنگاري شده



- بيت کوين و اتريوم دروازه 
ورود به جهان رمزنگاري شده 
هستند و بسياري از شرکت ها 
فقط با اين دو ارز مجازي کار 
مي  کنند؛ اگرچه ژاپن نيز تالش 
 مي  کند تا ارز مجازي جي کوين

 )j coin( را تا المپيک 2020 
ارائه کند
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»صيانت پايدار« گزارش مي  دهد

 ارز هاي ديجيتال
دروازه ورود به جهان رمزنگاري شده

کنند و بانک ها نمي توانند ارزش آن را کم يا زياد نمايند.
در بيت کوين تمام تراکنش ها در يک دفتر کل نوشته مي  شوند. اين دفتر کامال شفاف است و در اختيار 
همگان قرار دارد و هر فردي در هر زماني مي  تواند تمام تراکنش هاي بيت کوين را رديابي کند. در اين 
دفتر همگاني که بالک چين گفته مي  شود اسامي  به صورت حروف و اعداد هستند و توسط همه اعضا به 

روزرساني مي  شود.  
احساس نياز به پول مجازي از آنجا آغاز شد که برخي فعاليت هاي اينترنتي داراي ارزش اقتصادي شدند. 
در واقع در دهه 90 ميالدي اينترنت به يک فرصت سرمايه گذاري تمام عيار و پروسعت تبديل شد. افزايش 
درآمد خيره کننده ياهو يک نمونه کامل از اين امر است. مي  توان گفت همينن فرصت و رشد در ادامه براي 
دنياي بالک چين اتفاق افتاد. بالکچين به عنوان پايگاه داده به اشتراک گذاشته شده به عرصه اي براي ظهور 
ارز مجازي از جمله بين کوين و اتريوم تبديل شد. اتريوم که سال 2015 توسط يک جوان روس ارائه شد 
براي اجراي کدهاي برنامه نويسي برنامه هاي غيرمتمرکز طراحي شده است. امروز بيت کوين و اتريوم دروازه 
ورود به جهان رمزنگاري شده هستند و بسياري از شرکت ها فقط با اين دو ارز مجازي کار مي  کنند. اگرچه 
ژاپن نيز تالش مي  کند تا ارز مجازي جي کوين )j coin( را تا المپيک 2020 آماده و ارائه کند. امروزه 
شرکت هاي بزرگ به اين نکته واقفند که عصر تکيه بر ارائه چند بروشور و داشتن يک وب سايت سپري 
شده است. آنها به منظور جذب مشتريان و افزايش دارايي ها بايد فلسفه تکنولوژي بالک چين را بياموزند و 
ساختار اداري و حقوقي خود را متناسب با آن اصالح کنند و تخصص هاي الزم و نقشه راه مطلوب در اين 
زمينه داشته باشند. در بازار 73 تريليون دالري سهام در جهان، ارزهاي مجازي تنها 0.58 درصد ارزش بازار 
سهام جهاني را به خود اختصاص داده است اما نبايد فراموش کنيم که بيت کوين در سال 2009 و اتريوم 
در سال 2015 ايجاد شده و فناوري بالکچين هنوز در دوران کودکي خود به سر مي  برد. ارزش بازار بيت 
کوين هنوز 286 ميليارد دالر و اتريوم به عنوان دومينن ارز متداول اين بازار تنها 78 ميليارد دالر است. 
ريپل نيز به عنوان عضو ديگري از اين خانواده که يکي از ارزانترين پردازش کننده تراکنش هاست و در هر 
ثانيه 1500 تراکنش را پردازش مي  کند فعال 30 ميليارد دالر بازار دارد. تخمين ها از وجود 3 تا 5 ميليون 

کاربر ارزهاي رمزگذاري شده يا کريپتوکورنسي ها حکايت دارد که اين عدد تنها 14درصد 2.1 ميليارد نفر 
افراد بزرگسالي مي شود که به اينترنت دسترسي دارند. بنابراين مي توان وسعت بزرگتري را براي اين بازار 
متصور شد. بديهي است که براي شمول يافتن و گسترش اين بازار بسياري از قوانين و مقررات بايستي 
اصالح شوند چرا که برخي قوانين و مقررات در واقع نوآوري را خفه مي  کنند. عالوه بر اين بازار ارزهاي 

مجازي هنوز توسط بانک ها و موسسات مالي بزرگ جهان پشتيباني نمي  شود.
 اخيرا شرکت خدمات مالي و بانکداري جي پي  مورگان  چيس )JPMorgan Chase( به عنوان بزرگترين 
بانک اياالت متحده اعالم کرده که قصد دارد معامالت بيت کوين را در بورس اوراق بهادار شيکاگو ارائه کند. 
واضح است که اگر موسسات مالي بزرگ به سمت بازار ارزهاي رمزگذاري شده حرکت کنند عامه مردم را نيز 
به اين امر ترغيب خواهند کرد. امروزه روياپردازي نسبت به آينده ارزهاي مجازي يا رمزگذاري شده همچنان 

ادامه دارد. آنها مزايايي مانند آزادي در پرداخت و 
دسترسي بين المللي، هزينه معامالتي پايين، سرعت 
باال در انتقاالت بين المللي و فرا مرزي، عدم خلق 
بي رويه پول و کنترل تورم، عدم توانايي دولت ها در 
مصادره و بلوکه کردن و امکان رهگيري و شفافيت را 
دارا هستند و البته تهديدهايي مانند نوسان قيمتي 
و بي ثباتي، فقدان قوانين و مقررات مشخص، معلوم 
نبودن هويت واقعي فرستنده و گيرنده، امکان فرار 
مالياتي و پولشويي و مسائل امنيتي را نيز در پي 
دارند. با اين اوصاف کشورهاي مختلف رويکردهاي 
متفاوتي نسبت به اين قضيه دارند برخي ارزهاي 
مجازي را پذيرفته اند، برخي آنها را غيرقانوني اعالم 

رويکرد مشخص  فعال  نيز  ما  در کشور  و  کرده اند 
و دقيقي نسبت به اين ارزها وجود ندارد. به نظر 
مي  رسد با توجه به شرايط تحريمي  کشور مي  توان 
اندکي جدي تر به موضوع ارزهاي مجازي انديشيد 
و با مطالعه دقيق و شناخت مزايا و معايب آنها و 
فهم سازوکار بکارگيري آنها در اقتصاد، چشم انداز 

روشن تري از اين نوع ارزها به دست آورد.
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 صيانت از»معيشت مردم«
در برابر تيرها ي جنگ اقتصادي
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 يکي از اهداف استراتژيک آمريکا محدود کردن معادالت 
قدرت ايران است. آمريکايي ها مي دانند که برجام مقداري از 
اهداف آنها را تأمين کرده و چون فکر مي کنند ايران مي خواهد 
برجام را حفظ کند، بنابراين مي خواهند تالش کنند آن را پايه اي 
براي باج خواهي و افزون خواهي هاي خود قرار دهند؛ پس تالش 
مي کنند قدرت موشکي و نفوذ منطقه ايران را در تعهدات برجام 
بگنجانند. اگر به سخنان وزير امور خارجه آمريکا دقت کنيم که 
1۲ شرط را  مطرح کرد و بخشي از آنها اميال و آرزوهايش بود، 
بر روي تمامي مؤلفه هاي قدرت  نشان مي دهد که آنها تقريباً 
را  آنها  برجام،  واسطه  به  تا  کرده اند  تمرکز  اسالمي  جمهوري 
کنترل کنند؛ مي خواهند اگر بتوانند باج بيشتري از ايران بگيرند.
آمريکايي ها تعهدات ايران در برجام را کِف کار مي دانند و معتقدند 
محدوديت هاي ايران در برجام بايد دائمي شود و تعهدات افزايش 
يابد؛ به همين دليل اروپا را مأمور کردند تا ايران را در برجام 
نگه دارد و با وعده و وعيد وقت کشي کند تا آنها استراتژي شان 

را دنبال کنند.
آمريکايي ها يکسري پيش فرض  نسبت به جمهوري اسالمي ايران 
که جنگ  مي کنند  احساس  نوشته اند  که  اهدافي  در  و  دارند 
و مسائل مطرح  داده  قرار  تأثير  را تحت  ايران  اقتصادي شان، 
شده در مذاکرات موجب چندتصميمي و اختالف ميان مسئوالن 
کشور ما شده و آنها مي توانند از آن استفاده کنند. آنها احساس 
و شبکه هاي  است  اثر گذاشته  مردم  روي  بر  تحريم  مي کنند 
اجتماعي و توسعه فضاي سايبري توانسته به مديريت آمريکا 
بر افکار عمومي ايران جامه  عمل بپوشانند. آمريکا اين مسائل 
را پيش فرض قرار داده و فکر مي کند ما در حوزه کنترل نوسانات 
ارز و پول موفق نبوده ايم و وابستگي ما به دالر را به ابزار قدرتي 

براي خود تبديل کرده است.
مسئوالن بايد وابستگي به دالر را کاهش دهند، آمريکايي ها فکر 
مي کنند يک نگاه غرب گرايانه در کشور وجود دارد که مي تواند 
به آنها کمک کند؛ همه اينها پيش فرض هاي آمريکايي ها است 
و سعي مي کنند آنها را عملي کنند. استفاده از دروغ و ايحاد 
نااميدي و دوراهي مذاکره و تهديد اقدام ديگري دشمنان است. 
نامه اي که عده اي براي مذاکره با آمريکا نوشتند در واقع دادن 
پاس به آمريکايي ها بود. رويکردي که مي تواند با اين تهديدات 
مقابله کنند وحدت است، مسئوالن گروه هاي سياسي، اصولگرا 
و اصالح طلب روزه سياسي بگيرند و حرف تفرقه افکن نزنند. 
مردم نيز بايد هوشياري داشته باشند و سواد رسانه اي و سياسي 
خود را باال ببرند و بدانند ممکن است اخبار حقيقي نباشد.ما 
بايد درک درستي از شرايط داشته باشيم و بتوانيم نفوذي ها را 

شناسايي کنيم.
 مسئوالن هم بايد مشکالت مردم را سريع پيگيري و حل کنند 
تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرد و با مجرمان برخورد قاطع شود.
دولت بايد از معيشت مردم محافظت کند تا تهديدات اقتصادي 
دشمن بر سفره مردم اثر نگذارد، کشور در شرايط خاصي قرار 
دارد و به نوعي در حال جنگ است اما ابزار عوض شده و بايد اين 
تهديدات را شناسايي و با آن مقابله کرد تا بصيرت و هوشياري 

ملي افزايش يابد.
 *چکيده اي از سخنراني سردار دکتر جاللي
 در آئين بزرگداشت استاد تراز انقالب اسالمي



در گفت وگوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با »صيانت پايدار« عنوان شد
رديابي اثر ورشکستگي موسسات اعتباري 

در بحران ارزي اخير
فاطمه مهرداديان

شرايط اقتصادي به وجود آمده و تالطم در بازار دالر 
و سکه که داغ شدن آن هيچ معني ديگري جز 
افت ارزش پول ملي ندارد، در حالي در کشور رقم 
خورده است که هنوز هيچ تحريم واقعي جديدي 
عليه کشورمان صورت نگرفته و اين نابه ساماني ها به 
نظر مي رسد حاصل يک جنگ رواني است؛ جنگي 
که البته مي تواند اقتصاد کشور را زمين گير کند. 
براي تشريح داليل واقعي اين چالش اقتصادي و 
راهکارهاي خروج از آن با حجت االسالم والمسلمين 
غالمرضا مصباحي مقدم، اقتصاددان و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به گفت وگو نشسته ايم که 

ماحصل آن را در ذيل مي خوانيد:
به عنوان سوال نخست!  شما ريشه شرايط 
اقتصادي کنوني را در چه عواملي مي دانيد؟

به نظر مي رسد آنچه پديد آمده داراي يک ريشه 
خارجي  و يک دليل داخلي است، اما دليل خارجي 
را بايد همان فشار رواني آمريکا دانست و عده اي که 
تحت تاثير اين جنگ رواني و با تصور اينکه به زودي 
شرايط ناماليمي بوجود خواهد آمد، به استقبال 
دشمن رفته و جنگ دالري را آغاز کردند، اين در 
حاليست که 200 هزار بشکه نفت که در بودجه 
55 دالر قيمت گذاري شده بود با قيمت باالي 70 
دالر فروش رفته است و به اندازه کافي ارز در 
کشور وجود دارد اما مشابه سال هاي گذشته 

بازي با ارز که ريشه بسياري از گراني هاست پايه گذاري شد. 
عامل داخلي بحران اقتصادي پيش آمده را چه مسئله اي ارزيابي مي کنيد؟

مديريت پولي و سياست گذاري هاي اقتصادي را بايد از ديگر عوامل بحران اقتصادي به وجود 
آمده دانست که رشد نقدينگي مهمترين اثر آن است، ارزيابي شرايط اقتصادي نشان 
مي دهد ساالنه 20 تا 30 درصد و گاهي بيشتر رشد نقدينگي داشته ايم اين درحالي است 
که رشد اقتصاي کشور حدود 4 درصد برآورد شده و بايد نقدينگي نيز به همين ميزان 
يا حداکثر دو برابر رشد اقتصادي باشد درحاليکه آگاهانه و عالمانه رشد نقدينگي به يک 
تريليون و 600 هزار ميليارد تومان رسيده که نشان دهنده رشد 25 برابري نقدينگي 

از سال 84 تاکنون است.
راهکارهاي برون رفت از شرايط اقتصادي کنوني را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

دولت بايد نخست نقدينگي را مديريت کند. نقدينگي کنوني همچون سيلي پشت سدهاست 
لذا دولت بايد با هدايت نقدينگي به سوي اشتغال مولد و توليد را مديريت کند، از سوي 
ديگر نقدينگي رهاشده کنوني را بايد حاصل شکل گيري موسسات مالي و اعتباري دانست 
که با پرداخت سود بيشتر سرمايه هاي مردمي را به جاي بانک ها به سمت خود کشيدند 

و پس از ورشکستگي عمال نقدينگي در چرخه اقتصادي قرار نگرفت.
در واقع به نظر شما ورشکستگي موسسات اعتباري در شرايط اقتصادي کنوني 

تاثير دارد؟!
بله دولت براي کنترل بحران مردم معترض کف خيابان از بانک مرکزي استقراض کرد 

22

ي
اد

تص
د اق

افن
پد

اه 
رگ

قرا
شور

ل ک
عام

غري
فند 

ن پدا
ازما

ي س
حليل

ي ت
خرب

امه 
اهن

م



و حتي رييس جمهور اعالم کرد که » 12 هزار ميليارد از جيب مردم برداشته شد«، بر 
اساس گزارش هاي منتشر شده دولت 33 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض 
کرد و به پشتوانه آن 243 هزار ميليارد نقدينگي تازه ايجاد شد که بخشي از آن به جاي 
سرمايه هاي مردم در اين موسسات به آنها برگردانده شد اما سرمايه برگردانده شده الزاما 
وارد چرخه بانکي و اقتصادي قرار نگرفت و به صورت سرمايه سرگردان گاهي به سمت 
سکه، گاهي ارز و گاهي نيز مسکن و خودرو روان مي شود، لذا بايد گفت برداشت از 

جيب مردم باعث رشد 7 برابري نقدينگي و تورم کنوني شده است.
براي هدايت صحيح اين نقدينگي چه راهکاري وجود دارد؟

بهترين راهکار ممکن فروش نفت به صورت اوراق در بورس و ايجاد جذابيت براي مردم 
جهت خريداري آن است. نقدينگي رها شده با بورس مي تواند به سمت اقتصاد کشور 
متمايل شده و رونق اقتصادي را به کشور بازگرداند اما نحوه اعالم و قيمت گذاري آن 
به صورتي که براي همه جذابيت داشته باشد کليد طاليي است. خريد سکه و جمع آوري 
آن در گاوصندوق خانه ها اقتصاد کشور را زمين گير خواهد کرد. لذا بايد جهت حرکت 
نقدينگي به سويي هدايت شود که وارد چرخه اقتصادي شود. اين راه حل مي تواند 

ضمن کنترل نقدينگي  برخي تهديدهاي خارجي را نيز بي اثر کند.
در مجلس طرح بازار متشکل ارزي کليد خورد و ظاهرا دولت باالخره رضايت 

به اجراي آن داده است، نظر شما در اين خصوص چيست؟
بازار متشکل ارزي به معناي اعالم قيمت تعادلي ارز و کنترل عرضه و تقاضا به صورت 
شفاف و بدون رانت مي تواند در کنترل بازار موثر باشد. مهمترين اقدام در کنترل 
ارز جلوگيري از هدايت ارز دولتي به سمت رانت هاست. همان رانت هايي که با 

ارز 4200 توانستند کاالهاي غيرضروري در حجم انبوه وارد کنند.
با تشکر از شما که وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.

من هم سپاسگزارم.
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- 200 هزار بشکه نفت که در 
بودجه 55 دالر قيمت گذاري شده 
بود با قيمت باالي 70 دالر فروش 
رفته است و به اندازه کافي ارز در 
کشور وجود دارد

-    ساالنه 20 تا 30 درصد رشد 
نقدينگي داشته ايم اين درحالي 
 است که رشد اقتصاي کشور حدود 
4 درصد برآورد شده است

- نقدينگي رهاشده کنوني را بايد حاصل 
شکل گيري موسسات مالي و اعتباري دانست 
که با پرداخت سود بيشتر سرمايه هاي مردمي 
را به جاي بانک ها به سمت خود کشيدند و 
پس از ورشکستگي عمال نقدينگي در چرخه 
اقتصادي قرار نگرفت



محمد اسکندري
امروزه که صحبت از اقتصاد  

همبسته جهاني در ميان است، 
بحران ها، مسائل، مشکالت ناامني ها 
و جرائم نيز جنبه اي جهاني دارند. 
شواهد بسياري در دست است 
که يکي از داليل شناخته شده 
و يا شايد مهمترين دليل ارتکاب جرم خشونت و 
ناامني در سطح ملي و بين المللي فقر است. فقر 
پديده اي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که از 
فقدان يا ناتواني در تأمين حداقل نيازهاي انساني 
ناشي مي شود و فقير به کسي اطالق مي شود که 
فاقد قابليت و توانايي کافي براي تأمين ضروريات و 

نيازهاي اساسي زندگي باشد. 
بانک جهاني در سال 2005 تعريف ديگري از فقر 
مي دهد. در تعريف بانک جهاني آمده است که فقر 
گرسنگي است، فقر نداشتن سرپناه است، فقر بيمار 

بودن و عدم توانايي مراجعه به پزشک است، فقر دسترسي نداشتن به مدرسه و 
ناآشنايي با خواندن است. فقر نداشتن شغل و هراس از آينده است. فقر از دست 
دادن کودک به خاطر دسترسي نداشتن به آب پاکيزه است، فقر بي قدرتي است. 
فقدان بازنمايي و نداشتن آزادي است. رابطه فقر و جرم معطوف به اين امر است که 
فقرا وقتي مشاهده مي کنند نظم و ترتيبات موجود در جامعه  براي آنها منافعي در 
پي ندارد آن نظم را بر نمي تابند و به راحتي عليه آن نظم شورش کرده و يا نظم را 

بر هم مي زنند و در کل نظم براي آنها مشروعيت ندارد.
 هنگامي که فقر ناشي از بي عدالتي و فاصله طبقاتي باشد موجبات احساس محروميت 
را در فقرا به وجود مي آورد. اين احساس محروميت به نوبه خود باعث به وجود آمدن 
احساس سرشکستگي و ناکامي و در نتيجه منجر به خشونت مي شود. به بيان ديگر، 
تصور وجود تفاوت ميان انتظارات و مطالبات انسان ها و توانايي آنها براي تحقق 
مطالبات، محروميت نسبي را در جامعه گسترش مي دهد و در نتيجه آن، شدت 
نارضايتي در جامعه افزايش مي يابد و با افزايش شدت نارضايتي، احتمال خشونت نيز 
بيشتر خواهد شد. تئوري محروميت نسبي براي تبيين منشأ بحران هاي اجتماعي، 
سياسي و قومي در مطالعات اجتماعي کاربرد زيادي دارد. با اين اوصاف بايد گفت 
فرهنگي  اجتماعي  ابعاد  با  پديده اي  بلکه  نيست  اقتصادي  فقر يک مسئله صرفا 

سياسي و امنيتي است.
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يادداشت تخصصي

فقر به مثابه يک»تهـديد«



 اين ابعاد بر يکديگر اثر گذاشته و فقر را بازتوليد مي کنند 
به همين دليل است که در توصيف فقر از دايره بسته، 
تسلسل باطل و دايره خبيثه ياد مي شود. با اين نظرگاه 
مي توان به تببين رابطه فقر و امنيت در دو بعد ملي و 
بين المللي پرداخت. واقعيت اينست که فقر و شيوع آن 
امنيت بين المللي را نيز به مخاطره مي اندازد. براي فهم اين 
قضيه ابتدا نگاهي به وضعيت فقر در جهان مي اندازيم. آمار 
جهاني در اين زمينه گوياي همه چيز است. علي رغم چندين 
دهه تالش براي کاهش فقر جهاني هنوز هم وضعيت فقر 
و نابرابري نگران کننده به نظر مي رسد. هرساله 9 ميليون 
کودک پيش از رسيدن به سن پنج سالگي جان خود را از 
دست مي دهند، احتمال مرگ زني هنگام زايمان در جنوب 
صحراي آفريقا يک به 30 است درحالي که اين احتمال 

براي کشورهاي توسعه يافته يک به 5600 است. 
دست کم در 25 کشور که بيشتر آنها در جنوب صحراي 
آفريقا هستند اميد به زندگي کمتر از 55 سال است. تنها 
در کشور هند بيش از 50 ميليون کودک مدرسه اي توانايي 
خواندن متني ساده را ندارند. بر مبناي آخرين گزارش هاي 
سازمان خواروبار جهاني )فائو( علي رغم اينکه 167 ميليون 
نفر از تعداد گرسنگان نسبت به دهه قبل کم شده است و 
از 18.6 درصد به 10.9 درصد جمعيت کل رسيده است 
اما هنوز 795 ميليون گرسنه در جهان وجود دارد. نابرابري 
پراکنش فقر چالشي ديگر در اين زمينه است. درحالي که 
در کشورهاي ثروتمند از هر 100 کودک يک نفر تولد 
پنج سالگي خود را نخواهد ديد در فقيرترين کشورها اين 
ميزان يک پنجم است يعني 20 کودک از 100 کودک به 5 
سالگي نخواهند رسيد و بازهم درحالي که 5 درصد کودکان 
زير پنج سال کشورهاي ثروتمند سوءتغذيه دارند اين عدد 
براي کشورهاي فقير 50 درصد است. واضح است که در 
قرن گذشته رفاه جهاني رو به افزايش بوده است اما اين 
رفاه بشدت نابرابر بوده است. متوسط درآمد در 20 کشور 
ثروتمند جهان 37 مرتبه بيشتر از متوسط درآمد در 20 
کشور فقير جهان است و اين شکاف در 40 سال گذشته 
حداقل 2 برابر شده است. فقر در يک رابطه ي متقابل با 
ديگر تهديدهاي بين المللي قرار دارد و جداي از اينکه خود 
به عنوان يک تهديد مستقيم امنيت بين المللي مطرح است، 
خود زمينه ساز ديگر تهديدها هم مي شود يا به توسعه آنها 
کمک مي کند.به عبارت ديگر فقر به شکل مستيقم و يا 
به صورت غيرمستقيم امنيت بين المللي را با چالش مواجه 
مي کند. رشد تروريسم بين المللي يکي از معضالتي است 
که ارتباطي تنگاتنگ با موضوع فقر دارد. فقر بر تروريسم 

بين المللي تأثير مي گذارد. به اين طريق که کشورهاي با درصد باالي جمعيت فقير، 
بيشتر در معرض رشد گروه هاي تروريستي هستند. گروه هاي تروريستي بين المللي 
به بهانه پناهگاه، کشورهاي فقير را قرباني اقدامات خود مي کنند. عضوگيري آنها در 
چنين کشورهايي مديون نارضايتيهاي پرورشيافته از فقر است. گروه هاي تروريستي 
که معموال از منابع مالي زيادي برخوردارند، مي توانند به عنوان نقطه قابل اتکايي 
براي مردم فقير محسوب شوند که با فعاليت در چنين گروه هايي تا حدود زيادي از 

لحاظ مالي تأمين مي شوند. فقر همچنين جرائم سازمان يافته مانند فساد، قاچاق کاال 
و پولشويي را افزايش مي دهد و به عنوان اخاللگر در سيستم اقتصاد ملي و بين المللي 
عمل مي کند. از طرف ديگر خود فقرا اولين قربانيان ناامني و تروريسم بين المللي 
و درگيرهاي خشونت آميز داخلي نيز هستند آنها در شرايط شکننده اقتصادي و 
اجتماعي به سر مي برند و به شدت آسيب پذيرند. موضوعاتي مانند بيماري هاي 
همه گير جهاني، مواد مخدر و مسائلي از اين دست همگي مويد ارتباط بين فقر و 
امنيت بين المللي هستند.حتي در بعد زيست محيطي نيز فقر يک تهديد مستقيم 
براي جهان به شمار مي رود چرا که فقرا اغلب در رفتارهاي مخاطره آميز براي طبيعت 
شرکت مي کنند و براي خود تعهدي در اين زمينه قائل نيستند. با توجه به آنچه 
گفت شد مبارزه با فقر براي امنيت انساني، امنيت ملي و بين المللي بسيار حياتي و 
يک ضرورت جهاني است. همگان بر اين امر واقفند که هيچ کشوري در دنيا با هر 
سطحي از توسعه و رفاه نمي  تواند از تهديد و ناامني در گوشه ديگري از جهان در 
امان باشد. ناامني، خشونت،  جرم و تبهکاري مانع توسعه جهاني هستند. در اين 
راستا سازمان ملل متحد در چند دهه گذشته توجه خود را به اين امر معطوف داشته 
است و اولين هدف از اهداف توسعه هزاره را کاهش جمعيت فقير جهان قرار داده 
است. در کشور ما نيز سياست هاي فقرزدايي چه در قالب اسناد کالني مانند سند 
چشم انداز و سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و چه در قالب برنامه هاي توسعه بعد 

25از انقالب اسالمي دنبال شده است و تاکيد ويژه اي بر روي آن وجود دارد. شور24
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- رابطه فقر و جرم معطوف به اين امر است که فقرا وقتي مشاهده مي کنند نظم و ترتيبات موجود در 
جامعه  براي آنها منافعي در پي ندارد آن نظم را بر نمي تابند و به راحتي عليه آن نظم شورش کرده و يا 

نظم را بر هم مي زنند و در کل نظم براي آنها مشروعيت ندارد



کبري آجربنديان
نسخه معجزه گر براي مواجه با تکانه هاي اقتصادي، چه با 
بستر متغيرهاي داخلي و چه تهديدهاي خارجي نسخه  
اقتصاد مقاومتي است که منجر به ارتقاي تاب آوري اقتصادي 
شده و آرامش و شکوفايي را براي اقتصاد ايران به ارمغان 

مي آورد.
کامران ندري، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق)ع( در گفتگو 
با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با اشاره به تهديدهاي 
اقتصادي کشور و لزوم اجراي پدافند غيرعامل در حوزه 
تهديد در حال حاضر کشور  مالي گفت: مهمترين 
شفاف نبودن سيستم مالي است که باعث جوش و 
خروش انواع رانت بازي ها و کارتل هاي اختصاصي 
شده است که از مسير آن انواع اختالس ها و 

پولشويي ها رقم مي خورد.
وي تاکيد کرد:  واردات لوکس و غيرضروري 

به عنوان مهمترين تهديد انساني اقتصاد کشور مطرح مي شود که در مسير خود استفاده 
از ارزهاي دولتي، از بين رفتن مشاغل داخلي، تغيير ذائقه مصرف کنندگان و تضعيف 
توليد کشور را نشانه گرفته است.گرچه طي سال هاي اخير همواره به اين مساله پرداخته 

شده اما هيچ گاه اين بحث ها منجر به کنترل يا مهار واردات بي رويه نشده است.
ندري واردات و خروج ارز از کشور را در کنار قاچاق از مهمترين تهديدهاي اقتصاد 
کشور دانست و گفت: تراز گردشگري و تراز تجاري کاالهاي غيرنفتي کشور همواره 
منفي است، اين در حاليست که محموله هاي قاچاق کاال در حجم قابل توجه به معناي 

خروج دائمي ارز از کشور است.
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق)ع( همچنين با اشاره به خروج 15 ميليارد دالر 
حجم قاچاق کاال خاطرنشان کرد: سال گذشته تراز گردشگري ما منفي 10 ميليارد دالر 
برآورد شد و ميزان قاچاق کاال 15 ميليارد دالر اعالم شد؛ تراز تجاري 
کاالهاي غيرنفتي نيز هفت ميليارد دالر بود. بنابراين با يک حساب 
سرانگشتي مي توان نتيجه گرفت حدود 30 ميليارد 

دالر ارز از کشور خارج شده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق)ع( در گفت وگو با »صيانت پايدار« عنوان کرد
»نشت ارزي «مهمترين تهديد پيش روي 

اقتصاد ايران
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- واردات لوکس و غيرضروري به عنوان 
مهمترين تهديد انساني اقتصاد کشور 

مطرح مي شود که در مسير خود استفاده از 
ارزهاي دولتي، از بين رفتن مشاغل داخلي، 

تغيير ذائقه مصرف کنندگان و تضعيف 
توليد کشور را نشانه گرفته است

 - سال گذشته تراز گردشگري ما منفي
 10 ميليارد دالر برآورد شد و ميزان قاچاق 
کاال 15 ميليارد دالر اعالم شد؛ تراز تجاري 

کاالهاي غيرنفتي نيز هفت ميليارد دالر بود. 
بنابراين با يک حساب سرانگشتي مي توان 

نتيجه گرفت حدود 30 ميليارد دالر ارز از 
کشور خارج شده است

 اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: خروج ارز از کشور يا به 
تعبيري »نشت ارزي« و جلوگيري مطلق از واردات غيرضروري 
اولويت اقتصاد کشور است که بايد با مکانيسم قدرتمندي جلوي 

آن را گرفت، مکانيسمي قوي تر و عملياتي تر از تعرفه!
مديرگروه بانکداري اسالمي پژوهشکده پولي و بانکي تصريح کرد: تاکيد بر واردات با 

پشت پرده رانتي عواقب سوئي در اقتصاد کشور دارد که مهمترين آنها تغيير 
فرهنگ مصرف مردم است.

وي با بيان اينکه شفاف نبودن سيستم مالي در کشور تهديدهاي ثانويه 
ديگري را رقم زده است که مي توان به روند نزولي سرمايه گذاري يا القل 
روند کند سرمايه گذاري اشاره کرد؛ خاطر نشان کرد: رشد سرمايه گذاري 

خالص ملي موتور محرک اقتصادي کشور است.
 اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به ديگر تهديدهاي اقتصادي 
کشور گفت: فضاي کسب و کار در ايران رضايت بخش نيست و نرخ 

بيکاري بر اساس آمار منتشر شده تا 13 درصد افزايش يافته است 
که بايد مهمترين دليل آن را کاهش نرخ مشارکت اقتصادي و سرمايه 

ناپايداري  از  اقتصادي همچنين  گذاري هاي مولد دانست.اين کارشناس 
بودجه به عنوان يکي از مهمترين تهديدهاي اقتصادي سخن گفت و تاکيد 

کرد: ناپايداري بودجه به دليل وابستگي به فروش نفت و نوسانات آن در بازارهاي 
بين المللي باعث کسري بودجه دولت ها شده است.

ندري تصريح کرد: اين بدان معنا است که  ناپايداري بودجه دولت، عوارضي مانند بي ثباتي 
اقتصاد کالن، افزايش بدهي هاي دولت و کاهش پرداخت هاي عمراني را به دنبال دارد که 

امکان برنامه ريزي و رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه را سخت مي کند.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق)ع( همچنين با اشاره به بهره وري پايين در اقتصاد 
کشور گفت: اقتصاد ايران از دهه هاي گذشته مبتال به کاهش بهره وري در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي و خدماتي بوده است که در درازمدت تهديد بستر اقتصادي کشور 

تلقي مي شود.
را  اقتصادي  تهديدهاي  با  مواجه  براي  کشور  اقتصاد  راهکار  مهمترين  همچنين  وي 
پياده سازي اقتصاد مقاومتي ناميد و گفت: سرتاسر اقتصادمقاومتي تاکيد بر شفاف سازي 
اقتصادي و اصالح ساختارهاي کنوني است، چه در حوزه ساختارهاي مالياتي و چه 

ساختارهاي بانکي.

وي خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر راه اندازي شرکت هاي دانش بنيان، استفاده 
از نيروي انساني کارآمد داخلي و خصوصي سازي به معناي تام خود ترک خام فروشي و 
وابستگي به فروش نفت را مورد تاکيد قرار داده و قطع واردات را از اوجب واجبات مي 
داند، بنابراين نگاه اقتصاد مقاومتي تمرکز بر نظام اقتصادي شفاف، مبتني بر سرمايه گذاري 

مولد است که مي تواند به بهبود فضاي کسب و کار منجر شود.
مدير گروه بانکداري پژوهشکده پولي و بانکي رويکرد اقتصاد مقاومتي با مولفه هاي بومي، 
علمي، انقالبي و اسالمي را ناظر بر بهبود مديريت اقتصادي کشور دانست و گفت: هم اکنون 
که ضعف هاي کالن و مشکالت جزئي اقتصاد کشور  آشکار شده بايد فرصت را غنيمت 

دانست و مديريت اقتصادي را در راستاي توسعه پايدار بکار گرفت.
ندري با اشاره به تکانه هاي اقتصادي ايران گفت: تغييرات و نوسان شديد در متغيرها 

اقتصادي  شاخص هاي  و 
علت کاهش ثبات اقتصادي  
آن  مشخصه  مهمترين  که  است 
همه  براي  که  است  گراني  امواج  و  تورم  افزايش 

مردم محسوس است. 
اين کارشناس مسائل اقتصادي، مقاوم کردن سيستم 
در قبال شوک هاي داخلي و خارجي را راهکار افزايش 
ثبات اقتصادي دانست و يادآور شد: سيستم اقتصادي 
بايد به گونه اي برنامه ريزي شود که بتواند در مقابل 
شوک هاي داخلي از جمله تغييرات و نوسانات شديد 
در نرخ ارز، تورم، نوسانات در تراز حساب جاري 
پرداخت و ... و شوک هاي ناشي از اقتصادهاي خارجي 
تاب آوري  و  مقاومت  اقتصادي،  تحريم هاي  مانند 

داشته باشد.
 عضو هيات علمي دانشگاه تصريح کرد: سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي به دنبال افزايش مقاومت و تاب آوري 
اقتصاد در مقابل شوک هاي اقتصادي داخلي و خارجي 
است و بايد توجه داشت که ثبات اقتصادي به معناي 
رکود در بازارها و اقتصاد نيست، بلکه به معناي امنيت 
و آرامش در بازارهاي مختلف پولي و مالي و امکان 

ايجاد فضاي رشد در اقتصاد است.
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امين گودرزي
از جمله وجود منابع  به داليل مختلف  تاريخ  درياها در طول 
سرشار غذايي، ذخاير عظيم نفت و گاز و مواد معدني، کشتيراني و 
نيزاز حيث حفظ امنيت خشکي، نظامي و سوق الجيشي مورد توجه 
کشورها بوده است. اهميت درياها و اقيانوس ها، هر قدر که قابل توجه 
باشد، تأکيدي است بر اهميت راه هاي ورودي و خروجي آنها که در 
درياها  بر  تا مدت ها، حقوق حاکم  مي شوند.  ناميده  تنگه  اصطالح 
متأثر از قواعد عرفي بود و اولين تالش ها در راستاي تدوين قواعد 
بيستم  قرن  در  دريايي  مناطق  تحديد حدود  در جهت  بين المللي 
ميالدي انجام گرفت. اولين اقدام در چارچوب سازمان ملل متحد 
و زير نظر کميسيون حقوق بين الملل جهت تدوين قواعد عرفي در 
سال 1958 ميالدي در ژنو به ثمر نشست. به دنبال آن تالش ديگري 
جهت تکميل و نيز تعديل قواعد بين المللي در حوزه حقوق درياها در 
سال 198۲ ميالدي انجام شد. علي رغم اينکه قواعد حقوقي حاکم بر 
تنگه هاي بين المللي بر اساس کنوانسيون 1958، رژيم حقوقي عبور 
بي ضرر مي باشد، در کنوانسيون 198۲ جامائيکا درباره حقوق درياها، 
يک رژيم حقوقي جديد به عنوان رژيم حقوقي عبور ترانزيت براي 
تنگه هايي که بخشي از درياي آزاد يا منطقه انحصاري اقتصادي را به 
درياي آزاد يا منطقه انحصاري اقتصادي ديگري پيوند مي دهد، در 
نظر گرفته شده است که از نوآوري هاي اين کنوانسيون در رابطه با 

رژيم حقوقي تنگه ها است.
آبراهه ها )تنگه ها، کانال ها و رودها( از گذشته هاي دور وسيله ارتباطي 
سرزمين هاي دوردست با يکديگر بوده اند. تحول و پيشرفت در صنعت 
کشتي سازي، امکان مسافرت هاي طوالني و شناختن سرزمين هاي 
ناشناخته را فراهم آورد. در مورد اهميت تنگه ها کافي است گفته 
شود که تنگه ها، اقيانوس ها و ساير آب هاي بزرگ را که پنج هفتم کره 
زمين را تشکيل مي دهند به يکديگر وصل مي کنند. بيش از 1۰۰ تنگه 
ميان اقيانوس ها و آبراهه هاي مختلف در جهان وجود دارد که عرض 
آن ها کمتر از 4۰ کيلومتر )۲5 مايل( است. از ميان اين يکصد آبراه 
کم عرض بر اساس تعداد عبور کشتي ها، قطب اقتصادي، آسيب پذيري 
جغرافيايي، استفاده نظامي و اهميت راهبردي مي توان تنها به پنج 

رقم تنها در نيمه نخست سال ۲۰18 به روزانه 17.4 ميليون 
بشکه رسيده است.

بروز هر واقعه اي که به قطع تردد دريايي در تنگه هرمز منجر شود به 
کاهش سريع عرضه نفت در بازارهاي جهاني منجر خواهد شد. کاهش 
صدور نفت نيز باعث افزايش تدريجي بهاي نفت و نيز بهره برداري از 
ذخاير استراتژيک جهان و اتمام آن خواهد شد و آنگاه اتمام ذخاير 
استراتژيک که براي مدت محدودي پيش بيني شده است افزايش 
سريع قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت. در همين راستا کشورهاي 
حاشيه خليج فارس تالش هاي متعددي را براي کم رنگ کردن نقش 
تنگه هرمز و دور زدن آن انجام داده اند. از آن جمله مي توان به انتقال 
نفت خام از طريق امارات متحده عربي به درياي عمان، انتقال نفت 
خام از طريق عراق به درياي مديترانه و انتقال نفت خام از طريق 
عربستان سعودي به درياي سرخ نام برد. خط لوله انتقال نفت خام 
امارات به بندر فجيره ظرفيت نهايي انتقال 1.8 ميليون بشکه نفت 
در روز را داراست و تنها 1۰درصد از کل نفت خامي است که از تنگه 
عربستان  از شرق  نفتي  لوله  دوخط  همچنين  مي کند.  عبور  هرمز 
نفت صادراتي اين کشور را به جنوب اين کشور در کنار درياي سرخ 
به بندر ينبع منتقل مي نمايد . لوله هاي نفتي عربستان در شرايط 
بحراني ظرفيت انتقال حداقل پنج ميليون بشکه در روز را دارد. خط 
لوله شرق - غرب عربستان ، خط لوله عراق – ترکيه که نفت منطقه 
کرکوک عراق ار از طريق ترکيه به بندر جيحان در درياي ديترانه 
منتقل مي کند و خط لوله ابوظبي از مهمترين طرح هاي اعراب براي 
دور زدن تنگه هرمز است. اما از آنجا که مصرف کنندگان عمده نفت 
خام کشورهاي شرقي چين، ژاپن، هند و ديگر کشورهاي شرق آسيا 
هستند انتقال نفت به درياي سرخ و سپس برگرداندن آن به شرق، 
خريد نفت را براي اين کشورها پرهزينه خواهد کرد. از طرفي ديگر 
سرمايه گذاري هاي وسيعي در توليد LNG در قطر صورت گرفته است 
که هيچ راهي جز عبور از تنگه هرمز نخواهد داشت. بنابراين به نظر 
مي رسد چنين طرح هايي اهميت چنداني در کاهش جايگاه تنگه هرمز 
نخواهد داشت و اين تنگه به عنوان شاهرگ حياتي مبادالت انرژي 

جهان پابرجا خواهد بود.

تنگه اشاره کرد.تنگه هاي هرمز، جبل الطارق، بسفر، داردانل 
و باب المندب در جايگاه ويژه اقتصادي و سياسي جهاني قرار دارند. 
روزانه بيش از 4۲ ميليون بشکه نفت خام و معادل 53 درصد از کل 
نفت توليد شده در جهان از پنج تنگه حياتي عبور داده مي شود که 
سه نقطه نخست آنها به تنهايي سهمي معادل 46 درصد از کل عرضه 
جهاني نفت خام را به خود اختصاص داده اند. تنگه هرمز با تردد ساليانه 
۲۰ هزار فروند شناور، يکي از مهم ترين تنگه هاي بين المللي محسوب 
مي شود که در رديف حياتي ترين تنگه هاي عبور و مرور جهان است؛ 
زيرا خليج  فارس درياي نيمه بسته اي است که اهميت ويژه اي در معادالت 
بين المللي انرژي دارد؛ در نتيجه، تنگه هرمز همچون کليد ورودي به 
اين دريا محسوب مي شود. تنگه هرمز از اهميت خاص امنيتي در 
سطح بين الملل برخوردار است، زيرا مهم ترين گلوگاه حمل ونقل نفت 
جهان است و به نظر مي رسد اين اهميت طي سال هاي آينده باوجود 
تالش کشورهاي عربي حاشيه خليج  فارس براي انتقال نفت خود از 
راه هاي ديگر همچنان ادامه داشته باشد. اهميت زياد تنگه هرمز در 
طول تاريخ بر کسي پوشيده نبوده است و همواره اين مسير به عنوان 
داشته  قرار  توجه جامعه جهاني  مورد  از شاهراه هاي حياتي،  يکي 
است.حدود 81 درصد ذخاير شناخته شده نفت و گاز دنيا در خليج 
فارس قرار دارد و امنيت تنگه هرمز نقش کليدي در تأمين بي وقفه 
انرژي دنيا دارد. طول اين آب راه، 151 کيلومتر و عرض آن بين 58 
تا 111 کيلومتر است که عمق آن به دليل شيب تند آن، متغير است 
و چون قوس آن رو به شمال و به طرف درون فالت ايران قرار دارد، 
در نتيجه، بيشترين خط ساحلي آن در راستاي کرانه هاي ايران قرار 
گرفته است. طبق آمارهاي غيررسمي در هر 11 دقيقه يک کشتي 
غول پيکر از اين آب راه بين المللي عبور مي کند و همچنين 31 درصد 
نفت خليج فارس نيز از اين تنگه صادر مي شود. بر اساس برآورد اداره 
انرژي آمريکا، در سال ۲۰16، روزانه 18.5 ميليون بشکه  اطالعات 
نفت از اين تنگه عبور کرده است که نسبت به سال ۲۰15 افزايش 9 
درصدي را نشان مي دهد . بر اساس بررسي موسسه تحليل آمارهاي 
نفتي ورتکسا، محموله هاي نفت خام و ميعانات گازي ترانزيت شده از 
طريق تنگه هرمز در سال ۲۰17 به روزانه 17.۲ ميليون بشکه و اين 

اهميت تنگه هرمز براي جمهوري اسالمي ايران بر کسي پوشيده 
نيست. تمام صادرات نفت ايران و 8۰ درصد تجارت خارجي کشور از 
راه خليج فارس و تنگة هرمز انجام مي شود؛ به طوري که اين تنگه 

شاهرگ حياتي اقتصاد ايران ناميده مي شود. 
بحث بر سر اهميت تنگه هرمز اين روزها به محافل عمومي و تخصصي 
کشيده شده است. رياست جمهوري اسالمي ايران در سوئيس با بيان 
اينکه اگر نفت ايران صادر نشود دليلي ندارد نفت ديگر کشورهاي 
منطقه صادر شود تلويحي به اهميت استراتژيک تنگه هرمز و نقش 

ايران در اين آبراهه بين المللي اشاره کرده اند.
 بنابراين بدون شک، تنگه هرمز مهمترين گذرگاه انرژي در دنياست 
و اين نبض حياتي جهان مانند شاهرگ اصلي دنياي صنعتي به شمار 
مي رود. اما در مورد اينکه ايران مي تواند تنگه هرمز را ببندد يا خير و 
آيا در صورت توانستن اقدام به چنين کاري خواهد کرد يا خير مباحث 
فراواني صورت گرفته است. بايد اشاره کرد که رژيم حقوقي تنگه هاي 
بين المللي يکي از موضوعات مهم و بحث برانگيز حقوق بين الملل از 
زمان توسعه فعاليت هاي دريايي است. بسياري از تنگه هاي بين المللي 

به موجب قراردادهاي قديمي منطقه اي دوجانبه، اداره مي شوند.
براي مثال تنگه جبل الطارق به موجب اعالميه 19۰4 انگليس و فرانسه 
و تنگه ماژالن به موجب معاهده 1881 آرژانتين و شيلي و تنگه هاي 
بسفر و داردانل ترکيه، طبق کنوانسيون 1936 مونترو ناشي از قرارداد 
1776 روسيه و انگليس اداره مي شوند. در مورد تنگه هرمز و جايگاه 
کنوانسيون 198۲ حقوق  ايران  گفت  بايد  ايران  اسالمي  جمهوري 
درياها را امضا کرده است ولي هنوز آن را به تصويب نرسانده و به آن 
نپيوسته است. بنابراين مي تواند بر مبناي قواعد و مقررات حقوقي 
داخلي خود تصميم گيري کند. رويکرد جمهوري اسالمي ايران در 
بعد بين المللي و منطقه اي هيچگاه خصمانه نبوده و همواره در پي 
همگرايي و تفاهم بوده است اما چنانچه قدرت هاي جهاني بخواهند 
اهرم هاي فشار و تحريم هاي ظالمانه مبني عدم صدور و فروش نفت 
عليه ايران را به کار گيرند جمهوري اسالمي ايران نيز مقتدرانه از 
تمامي ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي و ژئوپلتيک خود از جمله تنگه 

هرمز استفاده خواهد کرد.
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امين گودرزي
از جمله وجود منابع  به داليل مختلف  تاريخ  درياها در طول 
سرشار غذايي، ذخاير عظيم نفت و گاز و مواد معدني، کشتيراني و 
نيزاز حيث حفظ امنيت خشکي، نظامي و سوق الجيشي مورد توجه 
کشورها بوده است. اهميت درياها و اقيانوس ها، هر قدر که قابل توجه 
باشد، تأکيدي است بر اهميت راه هاي ورودي و خروجي آنها که در 
درياها  بر  تا مدت ها، حقوق حاکم  مي شوند.  ناميده  تنگه  اصطالح 
متأثر از قواعد عرفي بود و اولين تالش ها در راستاي تدوين قواعد 
بيستم  قرن  در  دريايي  مناطق  تحديد حدود  در جهت  بين المللي 
ميالدي انجام گرفت. اولين اقدام در چارچوب سازمان ملل متحد 
و زير نظر کميسيون حقوق بين الملل جهت تدوين قواعد عرفي در 
سال 1958 ميالدي در ژنو به ثمر نشست. به دنبال آن تالش ديگري 
جهت تکميل و نيز تعديل قواعد بين المللي در حوزه حقوق درياها در 
سال 198۲ ميالدي انجام شد. علي رغم اينکه قواعد حقوقي حاکم بر 
تنگه هاي بين المللي بر اساس کنوانسيون 1958، رژيم حقوقي عبور 
بي ضرر مي باشد، در کنوانسيون 198۲ جامائيکا درباره حقوق درياها، 
يک رژيم حقوقي جديد به عنوان رژيم حقوقي عبور ترانزيت براي 
تنگه هايي که بخشي از درياي آزاد يا منطقه انحصاري اقتصادي را به 
درياي آزاد يا منطقه انحصاري اقتصادي ديگري پيوند مي دهد، در 
نظر گرفته شده است که از نوآوري هاي اين کنوانسيون در رابطه با 

رژيم حقوقي تنگه ها است.
آبراهه ها )تنگه ها، کانال ها و رودها( از گذشته هاي دور وسيله ارتباطي 
سرزمين هاي دوردست با يکديگر بوده اند. تحول و پيشرفت در صنعت 
کشتي سازي، امکان مسافرت هاي طوالني و شناختن سرزمين هاي 
ناشناخته را فراهم آورد. در مورد اهميت تنگه ها کافي است گفته 
شود که تنگه ها، اقيانوس ها و ساير آب هاي بزرگ را که پنج هفتم کره 
زمين را تشکيل مي دهند به يکديگر وصل مي کنند. بيش از 1۰۰ تنگه 
ميان اقيانوس ها و آبراهه هاي مختلف در جهان وجود دارد که عرض 
آن ها کمتر از 4۰ کيلومتر )۲5 مايل( است. از ميان اين يکصد آبراه 
کم عرض بر اساس تعداد عبور کشتي ها، قطب اقتصادي، آسيب پذيري 
جغرافيايي، استفاده نظامي و اهميت راهبردي مي توان تنها به پنج 

رقم تنها در نيمه نخست سال ۲۰18 به روزانه 17.4 ميليون 
بشکه رسيده است.

بروز هر واقعه اي که به قطع تردد دريايي در تنگه هرمز منجر شود به 
کاهش سريع عرضه نفت در بازارهاي جهاني منجر خواهد شد. کاهش 
صدور نفت نيز باعث افزايش تدريجي بهاي نفت و نيز بهره برداري از 
ذخاير استراتژيک جهان و اتمام آن خواهد شد و آنگاه اتمام ذخاير 
استراتژيک که براي مدت محدودي پيش بيني شده است افزايش 
سريع قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت. در همين راستا کشورهاي 
حاشيه خليج فارس تالش هاي متعددي را براي کم رنگ کردن نقش 
تنگه هرمز و دور زدن آن انجام داده اند. از آن جمله مي توان به انتقال 
نفت خام از طريق امارات متحده عربي به درياي عمان، انتقال نفت 
خام از طريق عراق به درياي مديترانه و انتقال نفت خام از طريق 
عربستان سعودي به درياي سرخ نام برد. خط لوله انتقال نفت خام 
امارات به بندر فجيره ظرفيت نهايي انتقال 1.8 ميليون بشکه نفت 
در روز را داراست و تنها 1۰درصد از کل نفت خامي است که از تنگه 
عربستان  از شرق  نفتي  لوله  دوخط  همچنين  مي کند.  عبور  هرمز 
نفت صادراتي اين کشور را به جنوب اين کشور در کنار درياي سرخ 
به بندر ينبع منتقل مي نمايد . لوله هاي نفتي عربستان در شرايط 
بحراني ظرفيت انتقال حداقل پنج ميليون بشکه در روز را دارد. خط 
لوله شرق - غرب عربستان ، خط لوله عراق – ترکيه که نفت منطقه 
کرکوک عراق ار از طريق ترکيه به بندر جيحان در درياي ديترانه 
منتقل مي کند و خط لوله ابوظبي از مهمترين طرح هاي اعراب براي 
دور زدن تنگه هرمز است. اما از آنجا که مصرف کنندگان عمده نفت 
خام کشورهاي شرقي چين، ژاپن، هند و ديگر کشورهاي شرق آسيا 
هستند انتقال نفت به درياي سرخ و سپس برگرداندن آن به شرق، 
خريد نفت را براي اين کشورها پرهزينه خواهد کرد. از طرفي ديگر 
سرمايه گذاري هاي وسيعي در توليد LNG در قطر صورت گرفته است 
که هيچ راهي جز عبور از تنگه هرمز نخواهد داشت. بنابراين به نظر 
مي رسد چنين طرح هايي اهميت چنداني در کاهش جايگاه تنگه هرمز 
نخواهد داشت و اين تنگه به عنوان شاهرگ حياتي مبادالت انرژي 

جهان پابرجا خواهد بود.

تنگه اشاره کرد.تنگه هاي هرمز، جبل الطارق، بسفر، داردانل 
و باب المندب در جايگاه ويژه اقتصادي و سياسي جهاني قرار دارند. 
روزانه بيش از 4۲ ميليون بشکه نفت خام و معادل 53 درصد از کل 
نفت توليد شده در جهان از پنج تنگه حياتي عبور داده مي شود که 
سه نقطه نخست آنها به تنهايي سهمي معادل 46 درصد از کل عرضه 
جهاني نفت خام را به خود اختصاص داده اند. تنگه هرمز با تردد ساليانه 
۲۰ هزار فروند شناور، يکي از مهم ترين تنگه هاي بين المللي محسوب 
مي شود که در رديف حياتي ترين تنگه هاي عبور و مرور جهان است؛ 
زيرا خليج  فارس درياي نيمه بسته اي است که اهميت ويژه اي در معادالت 
بين المللي انرژي دارد؛ در نتيجه، تنگه هرمز همچون کليد ورودي به 
اين دريا محسوب مي شود. تنگه هرمز از اهميت خاص امنيتي در 
سطح بين الملل برخوردار است، زيرا مهم ترين گلوگاه حمل ونقل نفت 
جهان است و به نظر مي رسد اين اهميت طي سال هاي آينده باوجود 
تالش کشورهاي عربي حاشيه خليج  فارس براي انتقال نفت خود از 
راه هاي ديگر همچنان ادامه داشته باشد. اهميت زياد تنگه هرمز در 
طول تاريخ بر کسي پوشيده نبوده است و همواره اين مسير به عنوان 
داشته  قرار  توجه جامعه جهاني  مورد  از شاهراه هاي حياتي،  يکي 
است.حدود 81 درصد ذخاير شناخته شده نفت و گاز دنيا در خليج 
فارس قرار دارد و امنيت تنگه هرمز نقش کليدي در تأمين بي وقفه 
انرژي دنيا دارد. طول اين آب راه، 151 کيلومتر و عرض آن بين 58 
تا 111 کيلومتر است که عمق آن به دليل شيب تند آن، متغير است 
و چون قوس آن رو به شمال و به طرف درون فالت ايران قرار دارد، 
در نتيجه، بيشترين خط ساحلي آن در راستاي کرانه هاي ايران قرار 
گرفته است. طبق آمارهاي غيررسمي در هر 11 دقيقه يک کشتي 
غول پيکر از اين آب راه بين المللي عبور مي کند و همچنين 31 درصد 
نفت خليج فارس نيز از اين تنگه صادر مي شود. بر اساس برآورد اداره 
انرژي آمريکا، در سال ۲۰16، روزانه 18.5 ميليون بشکه  اطالعات 
نفت از اين تنگه عبور کرده است که نسبت به سال ۲۰15 افزايش 9 
درصدي را نشان مي دهد . بر اساس بررسي موسسه تحليل آمارهاي 
نفتي ورتکسا، محموله هاي نفت خام و ميعانات گازي ترانزيت شده از 
طريق تنگه هرمز در سال ۲۰17 به روزانه 17.۲ ميليون بشکه و اين 

اهميت تنگه هرمز براي جمهوري اسالمي ايران بر کسي پوشيده 
نيست. تمام صادرات نفت ايران و 8۰ درصد تجارت خارجي کشور از 
راه خليج فارس و تنگة هرمز انجام مي شود؛ به طوري که اين تنگه 

شاهرگ حياتي اقتصاد ايران ناميده مي شود. 
بحث بر سر اهميت تنگه هرمز اين روزها به محافل عمومي و تخصصي 
کشيده شده است. رياست جمهوري اسالمي ايران در سوئيس با بيان 
اينکه اگر نفت ايران صادر نشود دليلي ندارد نفت ديگر کشورهاي 
منطقه صادر شود تلويحي به اهميت استراتژيک تنگه هرمز و نقش 

ايران در اين آبراهه بين المللي اشاره کرده اند.
 بنابراين بدون شک، تنگه هرمز مهمترين گذرگاه انرژي در دنياست 
و اين نبض حياتي جهان مانند شاهرگ اصلي دنياي صنعتي به شمار 
مي رود. اما در مورد اينکه ايران مي تواند تنگه هرمز را ببندد يا خير و 
آيا در صورت توانستن اقدام به چنين کاري خواهد کرد يا خير مباحث 
فراواني صورت گرفته است. بايد اشاره کرد که رژيم حقوقي تنگه هاي 
بين المللي يکي از موضوعات مهم و بحث برانگيز حقوق بين الملل از 
زمان توسعه فعاليت هاي دريايي است. بسياري از تنگه هاي بين المللي 

به موجب قراردادهاي قديمي منطقه اي دوجانبه، اداره مي شوند.
براي مثال تنگه جبل الطارق به موجب اعالميه 19۰4 انگليس و فرانسه 
و تنگه ماژالن به موجب معاهده 1881 آرژانتين و شيلي و تنگه هاي 
بسفر و داردانل ترکيه، طبق کنوانسيون 1936 مونترو ناشي از قرارداد 
1776 روسيه و انگليس اداره مي شوند. در مورد تنگه هرمز و جايگاه 
کنوانسيون 198۲ حقوق  ايران  گفت  بايد  ايران  اسالمي  جمهوري 
درياها را امضا کرده است ولي هنوز آن را به تصويب نرسانده و به آن 
نپيوسته است. بنابراين مي تواند بر مبناي قواعد و مقررات حقوقي 
داخلي خود تصميم گيري کند. رويکرد جمهوري اسالمي ايران در 
بعد بين المللي و منطقه اي هيچگاه خصمانه نبوده و همواره در پي 
همگرايي و تفاهم بوده است اما چنانچه قدرت هاي جهاني بخواهند 
اهرم هاي فشار و تحريم هاي ظالمانه مبني عدم صدور و فروش نفت 
عليه ايران را به کار گيرند جمهوري اسالمي ايران نيز مقتدرانه از 
تمامي ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي و ژئوپلتيک خود از جمله تنگه 

هرمز استفاده خواهد کرد.
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دکتر سامان ولي نوري
پيشينه دفاع غيرعامل يا پدافند غيرعامل 
به صورت نظام مند و سازماندهي شده را به بريتانياي 
زمان جنگ اول جهاني نسبت مي دهند. در واقع 
نخستين انديشه هاي پدافند غير عامل نه براي 
مواجهه با مخاطرات طبيعي بلکه براي مقابله و 
کاهش خسارات حمالت و بمباران هاي هوايي 
در 1924 در بريتانيا  بوده است. پدافند شهري به معناي تدارک 
ديدن اقداماتي است که براي محافظت از شهروندان در مقابل 
حمالت هوايي دريايي و يا توپخانه اي دشمن که با مواد منفجره، 
سالح هاي هسته اي، ميکروبي يا بيولوژيک انجام مي گيرد. اين 
اقدامات شامل فرماندهي و کنترل، هشدار، کاهش خطر، حفاظت 
فيزيکي شهروندان در خانه محل کار يا فضاهاي عمومي مي باشد. 
اين اقدمات همچنين شامل نجات از آتش سوزي، مراقيت هاي 
پزشکي، اسکان موقت، تغذيه شرايط اضطرار،  تخليه اضطراري، 

آوار برداري و ... مي باشد.
بريتانيا به عنوان يک کشور با موقعيت جزيزه اي همواره از حمالت 
خارجي احساس امنيت مي کرده است. اين احساس امنيت تا صبح 
روز 16 دسامبر 1914 ادامه داشت. زماني که ناوگان دريايي آلمان  
شهر اسکاربورگ در يورکشاير شمالي را به توپ بست و 137 کشته 
بر جاي گذاشت. شش روز بعد دو بمب مخرب در دريا انداخته شد 
و دو روز بعد نخستين حمله هوايي به خاک بريتانيا انجام گرفت. 

مقياس حمله بعد از فرستادن بالون هاي بمب گذاري شده به لندن در 31 مي 2015 افزايش 
يافته و گسترده تر شد. نخستين حمله هوايي به لندن توسط 14 هواپيما صورت گرفت که در 
13 ژوئن 2017 تعداد 118 بمب را بر سر پايتخت ريخته و باعث مرگ 162 نفر و مجروح 
شدن 426 نفر شد. اين مقياس از حمله و خسارات ديگر امکان ناديده گرفتن نداشتند بنابراين 
ايجاد پناهگاه ها و مکان هاي امن در شهرها در دستور کار بريتانيا قرار گرفت. اما بعد از جنگ 
پدافند شهري عمال به حال خود رها شد تا اينکه در سال 1924 کميته اقدامات احتياطي 
در برابر حمالت هوايي)ARP( در انگلستان تشکيل شد. متعاقب اين امر اقدامات احتياطي 
براي مقابله با حمالت هوايي افزايش يافت. اين کار با خروج آلمان نازي از پيمان ورساي 
که با سياست هاي  تهاجمي و بازي مجدد با تسليحات همراه بود، موضوعيت بيشتري يافت. 
در سال 1935 به حکومت هاي محلي و شهرداران دستور داده شد تا بهترين مکان شهر را 
براي استقرار خدمات پدافند مقابله با حمالت هوايي تعيين کنند. سال بعد به کارخانجات 
و شرکت ها با اجبار قانوني دستور داده شده که تشکيالت پدافندي براي محافظت از جان 
کارکنانشان در محل کار را تدارک ببينند. مالکان بسياري از کارخانجات و شرکت ها بخاطر 
هزينه راه اندازي اين سرويس ها مايل به انجام آن نبودند اما الزام و فشار باعث شد بسياري 
از آنها تن به ايجاد و پيگيري چنين اقدماتي بدهند.تصويب قانون پيش بيني و احتياط در 
مقابل حمالت هوايي احتمالي در سال 1938 باعث شد تا مقامات محلي تحت يک تعهد 
قانوني براي راه اندازي ARP قرار گيرند. اين قانون بيشتر بر تفرق و اقدمات خود ايمني 

تاکيد داشت تا بر يک حفاظت دسته جمعي و کلي.
 بمباران شهرهاي اسپانيا در جنگ هاي اين کشور نيز توجه سياستمداران را به موضوع دفاع 
شهري معطوف تر کرد. در ادامه تصويب اين قانون کتب و مقاالت متعددي توسط صاحبنظران 
در اين زمينه نگاشته شد. با آغاز جنگ جهاني دوم برخي از اين اقدمات هنوز در مرحله طرح 
باقي مانده بودند اما برخي نيز اجرايي شده بودند. پناهگاه هاي حمالت هوايي در اندازه هاي 

مروري بر پيشينه پدافند شهري

لندن چگونه با حمالت هيتلر مواجه مي شد؟!
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مختلف که از فضاهاي حفاظت شده براي تا شش نفر ساخته مي شدند و پناهگاه هاي عميق 
که بيش از 2000 نفر را در خود جا مي دادند احداث شده بودند. اين پناهگاه ها عمدتا در 
مدارس، بيمارستان ها، فرودگاه ها و در مناطقي از شهر که در مجاورت تاسيسات نظامي قرار 

داشتند ساخته مي شد که برخي از آنها هنوز وجود دارند و به عنوان کتابخانه و يا کاربري 
ديگري مورد استفاده قرار مي گيرند. اگرچه مقامات بر اين باور بودند که اين 

پناهگاهاي عمومي فقط حين حمالت هوايي مورد استفاده قرار گيرند و 
يا از مترو زيرزميني لندن به عنوان پناهگاه استفاده نشود اما تغيير زمان 

حمالت نيروي هوايي آلمان از روز به شب در اکتبر 1940 باعث شد 
که بسياري از ايستگاه هاي مترو و معابر زيرزمين به عنوان پناهگاه 
مورد استفاده قرار گيرد. در حاليکه حمالت هوايي آلمان به شهرهاي 
بريتانيا در 1941 تقريبا پايان يافت اما ساختارهاي پدافندي دفاع 
شهري همچنان ادامه يافت. در تابستان 1944 يک بار ديگر هيتلر 

حمالت انتقامي خود را به لندن توسط هواپيماهاي بدون سرنشين 
و موشک هاي بالستيک از سر گرفت. اين امر باعث شد تا حمايت و 

اجماع عمومي بيشتري جهت ساخت و تداوم پناهگاهايي مانند اندرسون 
و موريسون در دستور کار قرار گيرد. پناهگاه اندرسون در واقع پناهگاهي با ابعاد 

حدود 2 متر در 2متر و براي پناه دادن شش نفر بود که از ورقه هاي موج دار فوالد و لوالهاي 
فوالدي ساخته مي شد و پناهگاه موريسون نيز يک ميز فوالدي بود که با ابعاد 6 فوت در سه 

فوت ساخته مي شد و عمدتا در داخل خانه ها کاربرد داشت.
 دوره آرامش سازمان دفاع شهري در 1945 و پس از پايان جنگ فرا رسيد. تخريب برخي 
از پناهگاه ها توسط مقامات محلي آغاز شد. برخي از سازه ها که براي عبور و مرور ماشين 
يا پياده در شهر مزاحمت ايجاد مي کرد برداشته شدند. از آنجا که اين سازه ها در زمين هاي 
عمدتا دولتي استقرار داشتند به عنوان اراضي ذخيره شهري برخي از آنها به پارکها، مدارس 
و يا زمين هاي ورزش تغيير کاربري دادند.  اين دوره گذار نيز با آغاز جنگ سرد و  باالگرفتن 
تنش هاي غرب و شوروي سابق کم کم پايان يافت و مجدد توجه ها به سمت دفاع شهري 
معطوف شد. در اين راستا قانون دفاع شهري در 1948 تصويب شد که طبق آن يک سازمان 
غير دولتي مسئول  مديريت و سازماندهي خدمات پدافندي در شهرها مي شد. انفجار بمب 
هيدروژني شوروي در 1953 باعث شد که در بريتانيا دهه 50 کليه طرح هايي که دنبال 

کنند.به  دنبال  نيز  را  پناهگاه  بودند ساخت  انبوه سازي مسکن 
موازاتي که تهديدهاي اتمي شوروي افزايش مي يافت عضويت 
در سازمان هاي دفاع شهري نيز افزايش مي يافت. در ادامه نيز 
طرح هاي دفاع شهري يا دفاع مدني نيز در درون وزارتخانه 

مسکن و وزارت دفاع پيگيري شد.
 در دهه 80 برخي از وظايف سازمان دفاع شهري 
به نهادهايي مانند آتش نشاني، اورژانس و يا 
پليس محول گرديد. نکته مهمي که درباره 
اقدامات پدافند غير عامل در انگلستان 
بايد مورد اشاره قرار گيرد آموزش هاي 
عمومي و شهروندي در اين حوزه است. 
بعد از جنگ جهاني اولين کمپين آموزش 
عمومي با نام محافظت از خانوار در برابر 
حمالت هسته اي در سينما، تلويزيون، رسانه ها 
و جرايد و حتي کتاب هاي آموزش و درسي 
گنجانده شد. اين راهبردهاي آموزشي عمدتا مربوط 
به خانواده ها در محيط منزل بود تا بتوانند از ظرفيت هاي درون 
خانه براي حفاظت از خود بهره ببرند. توصيه هايي که به خانوارها 
در سال 1963 در قالب کتابچه ها و هندبوکها براي ماندن در خانه 
و حفظ آرامش شده است تفاوت چنداني با موضوعات مطرح شده 
در طرح 1980 با عنوان »در خانه بمان« و يا طرح سال 2004  
با عنوان »به خانه برو و همانجا بمان« ندارد و نشان مي دهد که 

اين آموزش ها يک خط سير مشخص را طي مي کند.
 اين تنها مختصري از تاريخچه دفاع شهري و به تعبيري کلي تر 
ناگفته  بود.  اين کشور  بريتانيا و شهرهاي  پدافند غيرعامل در 
پيداست که هرکشوري بايد اقدامات پدافندي خود را به اقتضاي 
شرايط سياسي اجتماعي و جغرافيايي خود تنظيم کند و برنامه هاي 

خود را بر آن اساس پيش ببرد. 
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 پيشينه 
دفاع غيرعامل يا پدافند 

غيرعامل به صورت نظام مند 
 و سازماندهي شده را 

به بريتانياي زمان جنگ 
اول جهاني نسبت 

مي دهند
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جنگ تحميلي برخي زيرساخت هاي خاص آماده شدند،پناهگاه ها ساخته شدند و از 
ظرفيت هايي همچون فرودگاه ها و راه آهن استفاده شد ولي به مرور زمان، نگهداشت 
اين اماکن به فراموشي سپرده شد. برخي از اين اماکن به انبار و برخي ديگر 
به خوابگاه معتادان تبديل شد. اين ها نشان مي دهد که موضوع پدافند 
غيرعامل آنگونه که بايسته است، مورد توجه قرار نگرفته در حالي 
که کشورهايي با شرايط کم و بيش ما يعني کشورهايي که شرايط 
تحريم و جنگ اقتصادي را تجربه کرده اند، در اين راه پيشتاز بوده 

و اقدامات مهمي انجام داده اند.
مي توانيد در اين زمينه مثالي ارائه کنيد؟!

براي مثال کره شمالي در مرزهاي خود صدها کيلومتر تونل حفر کرده 
که اگر به هر دليلي اتفاقي ناخواسته رخ داد بتواند از اين تونل ها براي پناه 
دادن مردم خود و نيز تردد خودروها و حتي ماشين و اداوت جنگي استفاده 
کند. باخبر هستيم که در برخي مناطق اقدام به سدسازي کرده اند تا در صورت لزوم 
و به هنگام احساس خطر از ناحيه دشمنانشان، اين سدها را بشکنند و از اين نيرو 
جهت مقابله با دشمن بهره ببرند. اينها همه مصاديق روشني از پدافند غيرعامل عمراني 
است. متاسفانه ما به جاي الگو برداري از کشورهاي که تجربيات موفقي در اين زمينه 
داشته اند، همواره احساس آرامش مي کنيم در حالي که نه تنها در معرض وقوع حمالت 
دشمنان در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، رواني و ... هستيم بلکه به لحاظ بروز 
بالياي طبيعي نيز، کشوري با تهديدهاي فراوان هستيم. زلزله اي که سال گذشته در 
تهران و کرمانشاه و ... رخ داد، نشان مي دهد به جاي مديريت ما بر بحران، همواره اين 

بحران ها هستند که ما را مديريت مي کنند.
مصاديق ديگري از پدافند غيرعامل در حوزه عمراني وجود  دارد که پرداختن 

به آن ضروري  است ولي در کشور مغفول مانده باشد؟
متاسفانه مصاديق فراواني داريم. مستحکم سازي و مقاوم سازي ساختمان ها  به خصوص 
راکتورها،  از  بخشي  حاضر  حال  در  است.  جمله  اين  از  استراتژيک  ساختمان هاي 
بيمارستان ها و مدارس مقاوم سازي شده اند ولي فراگير نشده و ادامه اين روند به داليل 

نامعلوم به تعويق افتاده است.
با تشکر از شما.

من هم از وقتي که در اختيارم قرار داديد ممنونم.

پدافند غيرعامل در حوزه عمراني، مجموعه اقداماتي در 
راستاي ايمن سازي، مقاوم سازي، پيش بيني سامانه هاي 

جايگزين تسهيل مديريت بحران در زير ساخت ها 
و مکان يابي درحوزه ساختمان سازي است 

که به منظورکاهش آسيب پذيري نيروي 
انساني و تاسيسات، تجهيزات و نيز 
افزايش امنيت جاني ورواني صورت 
مي پذيرد.  سيد احسن علوي نائب 
رئيس کميسيون عمران مجلس معتقد 

است با اين تعريف، ما دچار ضعف هاي 
جدي در اين حوزه هستيم. گفتگوي ما با 

نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي اسالمي 
و سخنگوي کميسيون مشترک ستاد بحران کشور را 

در زير مي خوانيد:
به نظر شما پدافند غيرعامل در حوزه عمراني و 
شهري به صورت جدي در دستورکار مسئوالن 

اجرايي قرار گرفته است؟
پدافندغيرعامل حوزه اي بسيار مهم است که مي تواند 
اما  بروز بحران را تضمين کند  مديريت ما به هنگام 
متاسفانه در کشور ما همواره، بحران ها ما را مديريت 
کرده اند. از اين جا مي توان دريافت که اين موضوع تا 
چه اندازه مورد توجه جدي مسئوالن اجرايي قرار گرفته 
است. البته با تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم 
توجه به پدافند غيرعامل، طرح هاي توجيهي و اقداماتي 
صورت گرفته ولي هنوز نمي توانيم ادعا کنيم که در اين 

حوزه، پيشرفت  چشم گيري داشته ايم.
آيا نسبتي بين شرايط خاص کنوني کشور و لزوم 
توجه به ابعاد پدافندي در زيرساخت هاي شهري 

و عمراني وجود دارد؟
به طور قطع جواب مثبت است. قبال به واسطه بروز 

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

 از مديريت بحران
  تا بحران هايي که ما را

مديريت مي کنند!

به واسطه بروز 
جنگ تحميلي برخي 

پناهگاه ها ساخته شدند ولي 
به مرور زمان نگهداشت 
اين اماکن به فراموشي 

سپرده شده است
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 نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي
 در گفت وگو با »صيانت پايدار«:

 از مديريت بحران
  تا بحران هايي که ما را

مديريت مي کنند!

فاطمه قائمي 
 تاب آوري پاسخي است که شهرها به باليا مي دهند و امروزه تمام شهرهاي دنيا طرح و برنامه هاي 
خود را بر اين اساس جلو مي برند و در تالش براي ساخت شهرهاي منعطف وتاب آور هستند. شهر 
تاب آور، شبکه اي پايدار از سيستم هاي کالبدي و جوامع انساني است. سيستم هاي کالبدي، مؤلفه 
هاي ساخته شده و طبيعي شهرند که شامل جاده ها، ساختمان ها ، زيرساخت ها ، ارتباطات و 
تاسيسات تأمين انرژي و همچنين مسيرهاي آب، خاک، توپوگرافي، جغرافيا و سيستم هاي طبيعي 
هستند. شهرهاي تاب آور ممکن است در برابر نيروهاي حاصل از مخاطرات خم شوند ولي دچار 
شکست نمي شوند. غفلت از موضوع تاب آوري شهري مي تواند در آينده به فاجعه در بسياري شهرها 
منجر شود. سرمايه گذاري کالن در زيرساخت هاي شهري، آموزش شهروندان براي  مواجهه و مقابله 
با بالياي طبيعي، ظرفيت سازي در مديريت شهري، باال بردن توان تکنيکي شهر، همگي مولفه هايي 

هستند که شهر را تاب آورتر مي کنند.   
• تاب آورترين شهرهاي دنيا

سه شهر از کانادا يعني تورنتو، ونکوور و کالگري در صدر تاب آورترين شهرهاي دنيا هستند و شهرهايي 
مانند داکا، جاکارتا، مانيل و قاهره در فهرست آسيب پذيرترين شهرهاي جهان هستند

• چارچوب اجرايي هيوگو
سال 2005 کشورهاي عضو سازمان ملل چارچوب اجرايي هيوگو را براي کاهش مخاطرات طبيعي 
امضاء کردند اين چارچوب به صورت جامع نقش دولت ها و سازمان هاي ملي و بين المللي، اجتماعات 

داوطلب ، بخش خصوصي، دانشگاه ها و مراکز آکادميک، را 
در تالش براي تاب آور ساختن شهرها به وضوح مشخص مي 

کند. اين چارچوب توصيه هاي مهمي دارد همچون:
کاهش  که  شويد  مطمئن  نهادي:  ظرفيت  ايجاد   _1
خطرپذيري باليا يک اولويت ملي و محلي و نهادي قوي 

براي اجراست.
2_ خطرپذيري احتمالي خود را بشناسيد: خطرپذيري باليا 
را شناسايي، ارزيابي و بررسي نماييد و هشدار زودهنگام 

را بهبود بخشيد.
ايجاد درک و آگاهي: از دانش، نوآوري و آموزش و   _3
پرورش براي ايجاد يک فرهنگ امنيت و تاب آوري درتمام 

سطوح استفاده کنيد.
4_ خطرپذيري را کاهش دهيد: عوامل اساسي خطرآفرين 
را از طريق برنامه ريزي کاربري زمين و اقدامات وتدابير 

محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي کاهش دهيد.
5_ آماده شويد و مهياي عمل باشيد: آمادگي براي واکنش 

موثر در تمام سطوح را تقويت کنيد. 
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يادداشت تخصصي

مختصات تاب  آوري شهري
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اينترنت و مردم حوزه جديدي است که فرصت ها و تهديدات زيادي 
را خلق کرده  است. يعني مديريت بر مردم و افکار عمومي و اداره آنها 
که انواع مختلفي دارد و ما نمونه هاي آن را در يک سال گذشته ديديم. 
گوشي هاي تلفن همراه به دليل ابزارهاي پيشرفته اي که در آن وجود 
دارد به وسيله برنامه هاي متعددي که بر روي آنها قابل استفاده است، 
به اطالعات مردم دسترسي دارند. در واقع دشمن مديريت و کنترل 
مردم را روي گوشي ها آورده  است و ما به عنوان يک مدل وارد اين 
چرخه مي شويم.در هنگام نصب کردن نرم افزارهاي موبايل مي بينيد که 
از شما تاييد چند موضوع را مي خواهد، اول اينکه به شماره تلفن هاي 
شما دسترسي داشته باشد و آن ها را به اشتراک بگذارد . عکس ها و 
پيام هاي شما را هم به اشتراک مي گذارد و تاييد همه اينها را قبل 
از نصب برنامه از شما مي گيرد و اگر يکي از موارد را هم قبول نکنيد 
با  شما  همراه  گوشي  تلفن  دفترچه  نمي شود.اطالعات  نصب  برنامه 
تکنيک داده کاوي و با هوش مصنوعي با هم تلفيق شده و يک شبکه اي 
از ارتباطات ايجاد مي شود و با جمع آوري اطالعات مشخص مي شود 
که شما با چه کساني ارتباط داريد و اين افراد که با شما در ارتباط 
از  استفاده  با  برنامه ها  اين  دارند.  و مشخصاتي  ويژگي ها  هستند چه 
عکس و لوکيشن ، مشخص مي کند که شما صبح تا شب کجا هستيد 
و چه کاري انجام مي دهيد؛ از طرف ديگر وقتي شما پيج هاي مختلف 
ايجاد مي کنيد هر نظري داشته باشيد با هوش مصنوعي و داده کاوي 
تلفيق مي شود و تقريبا همه اطالعات درباره شخصيت شما را مي  تواند 
نشان دهد. به عنوان مثال توسط اين برنامه ها مشخص مي شود شما 
طرفدار کدام تيم فوتبال هستيد و يا اگر موضع گيري سياسي کرده 
باشيد نشان مي دهد که طرفدار چه کسي هستيد، اگر ابراز عالقه و يا 
نفرت به موضوعي کرده باشيد آن را تجزيه و تحليل کرده و به راحتي 
مي توانند شخصيت سياسي و داده هاي شما را تحليل کنند و به اشراف 

اطالعاتي کامل از افراد مختلف برسند.
ما گفت مي تواند  به  اساتيد  از  يکي  آمد  فتنه پيش  در سال 88 که 
براساس داده هاي پيام کوتاه تلفن همراه، نتايج انتخابات را تحليل کند. 
بعد از آن يک مجله علمي به من نشان داد که همه گروه هاي سياسي 
اطالعات  اين  واسطه  به  که  بود  کرده  سازماندهي  و  بررسي  را  ايران 
مي توانند نقشه سياسي انتخابات ما را تهيه کنند و پيش بيني کنند 
که چه گروهي در پايان انتخابات راي مي آورد. در پنج انتخابات اخير 

نرم افزاري  اين سيستم هاي  ايران،  انتخابات گذشته  از جمله  دنيا 
توانسته اند با دقت 98 درصدي، يک هفته قبل از انتخابات نتيجه را 
پيش بيني کنند. به اين اطالعات BIG DATA گفته مي شود که با 
تحليل هوش مصنوعي به دست مي آيد. همين تاکسي هاي هوشمند، 
همه داده هاي شما را جمع آوري مي کند و محل رفت و آمد شما را 

ذخيره مي کند.
دشمنان ما با استفاده از نرم افزارهاي خاص اسم و آدرس تمامي افراد 
و هرکسي که هدف باشد را با جزئيات کامل به دست آورده که کيست 
و کجا مي رود. در اينجا با مفهوم داده هاي حجيم روبرو هستيم. اگر به 
شما بگويند که اطالعات شما به واسطه ي نرم افزارهاي گوشي همراهتان 
در دست ديگران قرار مي گيرد، شما شايد بگوييد خوب مگر من چه 
کاره هستم و اطالعات من به درد کسي نمي خورد! اما زماني که اين 
داده ها توسط هوش مصنوعي به هم ربط پيدا مي کند يک حجم بزرگ 
اطالعاتي ايجاد مي کند. به شکلي که دارنده اين داده ها، اطالعات بسيار 
دقيق و ريزي نسبت به جزئي ترين موضوعات کشور هدف در اختيار 
دارد. يعني مي توانند بفهمند در کازرون يا خرمشهر چه خبر است و 

چه کسي با چه چيزي مخالف است.
اطالعات اين داده ها در اختيار دولت ما نيست، اينها در اختيار صاحبان 
دقيقي  و  کامل  اطالعاتي  اشراف  بنابراين  است.  اجتماعي  شبکه هاي 
در  را  مردم  و  کنترل کشور  ابزار  مي توانند  و  دارند  به جامعه  نسبت 
دست داشته باشند. آنها مي دانند عاليق مردم چيست، الگوهاي رفتاري، 
تفکر و روش زندگي يک ملت را مي توانند به دست بياورند و به تعبير 
ساده تر مي توانند مديريت مردم را در اختيار بگيرند. به همين دليل به 

آن »اينترنت و مردم« مي گويند.
عمومي  افکار  مديريت  گذشته  سال  دي ماه  حوادث  در  مثال  براي 
حقه هاي  همه  يعني  بود؛  رواني  عمليات  جنس  از  حوادث  اين  در 
کرده  استفاده  را  جايگذاري  و  جابجايي  و  فيلم  اديت  و  فتوشاپي 
بودند و تصاويري که از نقاط مختلف جهان به دست آمده بود مانند 
مرتبط  ايران  شهرهاي  به  سينمايي  ترفندهاي  با  را  بحرين  و  مصر 
نداشته  کافي  رسانه اي  سواد  است  ممکن  ما  مي کردند.مخاطبان 

باشند و فريب بخورند.
چکيده اي از سخنراني سردار جاللي در جمع طالب حوزه علميه 
در اردوي بصيرتي الحقان واليت

 تهديدي به نام »مديريت مردم«
در شبکه هاي اجتماعي



فاطمه صيدي
استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي اقناع نسل هاي 
از  با تهديدهاي دشمنان، يکي  جديد و مواجهه 
مهم ترين و محوري ترين موضوعات پدافند غيرعامل 
است. عليرضا محجوب عضو کميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي در اينباره به بيان نقطه نظرات 
خود پرداخته است. گفتگوي ما با اين نماينده مردم 

تهران در مجلس را در زير مي خوانيد:
از پدافند غيرعامل مردم محور  چه تعريفي 

داريد؟
پدافند غيرعامل مردم محور در مجموع به اقدامات 
غيرمسلحانه اي گفته مي شود که مبتني بر آموزش 
مردم در ابعاد مختلف است و باعث کاهش آسيب پذيري 
در مقابل خطرات احتمالي مي شود. اين امر از سوي 
ديگر به پايداري نظام و انسجام ملي نيز منجر خواهد 
شد. يعني همان موضوعي که همه دولت ها در پي 

دستيابي به آن هستند.

آيا چنين تعريفي در کشور ما نيز عملياتي شده است؟
در کشور ما سال هاست که در اين باره بحث و گفت وگو مي  شود، قانون و مصوباتي هم 
دارد و در برخي قوانين ذيربط هم اضافه شده ولي ضرورت آن هنوز براي دستگاه ها و 
بخش هاي مختلف به روشني تبيين نشده است. ما در حادثه حمله تروريستي به مجلس 
شاهد بوديم چنانچه برخي اقدامات در اين حوزه )پدافند غيرعامل در حوزه عمراني( 
انجام نگرفته بود، چه بسا با کاميون وارد مي شدند و خسارات وارد شده بسيار بيش از 
اين ها بود. با اين همه، دستگاه هاي مختلف هنوز ضرورت اين مهم را درنيافته اند؛ درک 
اين موضوع کار سختي نيست. با نگاهي به عملکرد حوزه هاي مختلف مي توان آن را به 

درستي تشخيص داد.
تغيير نسلي موجب بروز انديشه هاي جديد مي شود و ممکن است نسل جديد 
بر عهده چه کسي  نسل جديد  اقناع  کند.  مواجه  تناقض هايي  با  را  انقالب 

است؟ 
اين حرف درستي است. نسل جديد و نسل گذشته ممکن است در برخي زمينه ها 
به لحاظ فکري و ايدئولوژي با يکديگر دچار تناقض شوند. اين موضوع تنها مربوط به 
انقالب ها نمي شود، تغيير ذهنيت نسلي در تمام دنيا و در همه حاالت وجود دارد ولي 
انقالب ها – به خصوص انقالب ها با پشتوانه ايدئولوژيکي – بيشتر در معرض اين امر 
واقع مي شوند. بدون شک اقناع نسل جديد و استفاده از نيروي فعال و مشارکت آنها 

علريضا محجوب در گفت وگو با »صيانت پايدار«:

پمپاژ يأس در جامعه حيله دشمن است
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- اقناع نسل جديد و استفاده از نيروي فعال 
و مشارکت آنها در پديده هاي اجتماعي نه 

تنها سد محافظي در برابر دشمنان مي سازد 
بلکه توطئه هاي احتمالي را نيز در نطفه 

نابود و خفه خواهد کرد

- مردم بايد آگاهي داشته باشند که 
دشمنانشان با چه اهدافي و چرا درصدد 

ايجاد نااميدي در بين ملت هستند و از اين 
ماجرا چه  نفعي مي برند
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در پديده هاي اجتماعي نه تنها سد محافظي در برابر دشمنان مي سازد بلکه توطئه هاي 
احتمالي را نيز در نطفه نابود و خفه خواهد کرد. همه اين مسائل در حوزه پدافند 
غيرعامل مردم محور است که از ظرفيت هاي مردمي در جهت صيانت از امنيت کشور 

در ابعاد مختلف بهره مي جويد.
ابزارهاي به کارگيري اين مشارکت کدامند؟  در کشور ما تا چه اندازه به اين 

موضوع پرداخته شده است؟
به نظر من، مهم ترين و کارآمدترين ابزار براي پاسخگويي به شبهات نسل هاي جوان 
انقالب و بهترين راه براي نزديک شدن افکار و انديشه ها، احزاب و تشکل هاي سياسي 
پايدار هستند. در واقع اين تشکل ها محل تطبيق و آشتي نسل ها به شمار مي روند. 
در کشور ما سمن هايي از قبل وجود داشته اند که بيشتر از آن که کار سياسي انجام 
دهند، فعاليت هاي اجتماعي داشتند، در حالي که سياست؛ مدرسه خاص خودش را 
مي خواهد. مدرسه سياست، دانشگاه نيست؛ بلکه احزاب هستند. اين قدرت در احزاب 
و تشکل هاي سياسي است که يکدستي سياسي و فکري در جامعه ايجاد کنند. دقت 
داشته باشيد که منظور از يکدستي، يک شکل بودن نيست بلکه همگوني در جهت 
دستيابي به امنيتي پايدار است. يعني مردم در اين مدرسه بايد بياموزند که انقالب را 
چه خطراتي تهديد مي کند و به هنگام نياز به کمک دولت ها بيايند.اين کمک، صرفا 
کمک اجرايي نيست بلکه به عنوان مثال، مقابله با يک شايعه مي تواند باشد که بنيان 
کشور را هدف قرار داده و مي تواند موجب دلسردي مردم شود، اين ها نياز به آموزش 
دارد. يعني  مردم بايد آگاهي داشته باشند که دشمنانشان با چه اهدافي و چرا درصدد 
ايجاد نااميدي در بين ملت هستند و از اين ماجرا چه  نفعي مي برند. اگر مردم ناآگاه 
باشند، چه بسا در اين موج گرفتار شده و موج سواران، سوءاستفاده هاي خود را بکنند. 
دلسردي مردم، يکي از ابزارهاي دشمنان است و در مواقعي از تهاجم نظامي هم قوي تر 

و بهتر عمل مي کند، لذا بايد مراقب باشيم.
 به نظر شما، تقويت احزاب در راستاي تقويت پدافند غيرعامل مردم محور 

است؟
حتما همين طور است.براي مثال رشته علوم سياسي در دانشگاه ها فقط روکش سياسي 
است، اصل تجربه سياست و شناخت بازي هاي آن که توسط دشمنان طراحي و اداره 
مي شوند، بر عهده احزاب و تشکل هاست. متاسفانه جاي خالي اين نهادها به شدت 

اصوال  نوشتيم،  ما  قوانيني که  احساس مي شود. 
ضدحزبي هستند. 

به نظر فرهنگسازي از قانونگذاري سخت تر و مهم تر 
است، زيرا بايد باورهايي را در جامعه به اشتراک 
گذاشت و اين کار بسيار سختي است و همکاري 
فراقّوه اي مي طلبد. موضوع مهم اين است که براي 
استفاده از مشارکت مردمي در ابعاد مختلف، بايد 
از همه ظرفيت ها استفاده کرد و مهم ترين آن ها، 
آموزش و آگاهي بخشي به جامعه و از بين بردن 

شکاف هاي موجود بين نسلي است. 
با تشکر از شما.

من هم سپاسگزارم.
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تهديدات م حوزه  در  صهيونيست ها  و  آمريکايي ها  اساسا 

زيستي اهداف پنهاني دارند. آنها به دنبال کاهش رشد جمعيت 
مسلمانان در دنيا  هستند و اين کاهش رشد جمعيت گاهي 
اوقات در حوزه غذا  و برخي مواقع با ارايه فرهنگ و الگوي 

غلط دنبال مي شود. 
برآورد  و  است  مسيحيان  برابر   3 مسلمانان  رشد جمعيت 
آلمان،  مانند  کشورهايي  که  است  اين  اروپايي ها  جمعيت 
انگليس  ايتاليا و فرانسه اگر نتوانند به صورت انفجاري نرخ 
جمعيت خود را در 3۰ سال آينده تغيير دهند، جمعيت آلماني 

و فرانسوي در اين کشورها به اقليت مي رسد.
دولت هند براي کنترل جمعيت خود با دستکاري در برنج، 
رشد جمعيت را در 1۰ سال کنترل کرده است اما در کشور 
است  انقالب  اصلي ترين عنصر حفظ حيات  که جمعيت  ما 
از تهديدات بسيار مي تواند خطرناک باشد.اگر  اين دسته 

را  جهاد  و  مبارزه  بخواهيم  امروز  پزشکي  حوزه  در 
تعريف دهيم، افزايش قدرت علمي در تشخيص حوزه هاي 

مختلف پزشکي است.
کنترل  خوب  کشور  به  ورود  در  غذايي  مواد  بدانيم  بايد 
نمي شود چراکه ما بر اساس اظهارنامه شرکت محصوالت 
اين  اينکه  حال  مي کنيم  کشور  وارد  و  مي پذيريم  را  آن 
اظهارنامه چقدر درست يا غلط است سطح کنترل و تشخيص 
آزمايشگاه هاي ما کفايت کنترل اين دسته از تهديدات را 
نمي کند و نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود.اين اشکاالت 

را بايد جهادي برطرف کنيم.
ما نيازمند شبکه مانيتورينگ کنترل بيماري در کشور، بانک 
در  بيماري ها  و  زيستي  تهديدات  مورد  در  کامل  اطالعاتي 
داخل و خارج از کشور هستيم که بايد بدون وابستگي به 
WHO باشد زيرا براي ما ثابت شده که نهادهاي به اصطالح 

 کار »جهادي«
 در اقليم زيستي
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م بين المللي با امريکايي ها همکاري مي کنند و به ما کمک 

نمي کنند که در حادثه ابوال نمونه آن را ديديم.
تا  هستيم  کامل  آزمايشگاهي  تشخيص  شبکه  نيازمند  ما 
بتوانيم تهديدات عامدانه و طبيعي را عليه کشور تشخيص 
داده و کنترل کنيم تا قدرت ساخت واکسن در طيف تهديد 
دشمن را داشته باشيم. تجربه ابوال ثابت کرد که اروپايي ها 
اگر واکسن توليد کنند اول خودشان استفاده مي کنند و بعد 
اگر اضافه داشتند به ما مي فروشند، در حقيقت واکسن در 

نظام پدافند زيستي مانند مهمات است.
مرتبط  مي تواند  تهديدات  واکسن در حوزه  توليد   قدرت 
براي کشور ايمني و مصونيت ايجاد کرده و منابع مالي براي 

کشورمان به بار بياورد.
نظام واکسن سازي ما نياز به يک بازمهندسي جدي در حوزه 
دامي و انساني دارد و تکنولوژي ها در اين موضوع بايد متحول 

قدرت  کشور  تهديدات  طيف  در  که  شکلي  به  شود 
توليد واکسن داشته باشيم که مي تواند در حوزه اقتصادي 
موثر بوده و در بخش ديگر ظرفيت توليد حفظ شود، بايد 
بتوانيم همکاري هاي بين بخشي در حوزه پدافند زيستي که 
بيش از ۲4 دستگاه را در برمي گيرد ايجاد کرده تا بتوانند 

در قالب يک برنامه عمل کنند.
اولويت هاي زيستي براي کشور در حوزه پزشکي و زيستي 
بسيار اهميت دارد که بايد آنها را بازمهندسي و احيا کنيم 
چراکه در بسياري از حوزه ها ما هنوز به شدت وابسته هستيم 
و با مشکالتي مواجه هستيم که هر فردي در حوزه خود بايد 
موضوعات پدافند زيستي را  مورد بررسي علمي، پژوهشي 

و دانشي قرار بدهد.
 *چکيده اي از سخنراني سردار جاللي 
در همايش مرکز بسيج جامعه پزشکي وزارت بهداشت



 

پدافند زيستي در حوزه انسان، دام، غذا، آب آشاميدني، محيط زيست و 
کشاورزي مطرح مي شود و تهديدات عامدانه مهندسي شده و عمدي زيستي 
عليه کشور را کنترل مي کند. بر اين اساس و با توجه به اين مهم که نيروي 
انساني مهم ترين سرمايه هر کشوري به شمار مي رود و  صيانت از اين سرمايه، 
بر عهده دولت هاست؛ يکي از مهم ترين راهبردها در کشورهاي توسعه يافته 
ايجاد پدافند غيرعامل زيست محور است. موضوعي که جمهوري اسالمي 

ايران نيز با ايجاد تشکيالتي مستقل، درصدد انجام آن است.
رسول خضري، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي به عنوان 
عضو ناظر مجلس در موضوع بررسي برخي مواد غذايي آلوده، در گفت وگو 
با ماهنامه »صيانت پايدار« به بيان نقطه نظرات خود در خصوص لزوم ايجاد 

پدافند غيرعامل در حوزه زيستي پرداخت.
نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
دشمن مدت هاست دروازه هاي ديگري به جز حمله نظامي براي نفوذ به 
داخل کشورها، يافته است. ايجاد اختالل در حوزه سالمت و بهداشت مردم، 

از جمله تدابيري است که با آرايش جنگي ولي ظاهري غيرجنگي، 
براي اين منظور در دستور کار قرار دارد.

وي با اشاره به تجربه کشورهاي توسعه يافته پس از 
جنگ جهاني اول و دوم، گفت: کشورهايي همچون 
آلمان که تجربه تلخ جنگ جهاني را داشته اند و 
از اثرات تلخ آن درامان نبودند، به خوبي ارزش 
و اهميت سالمت و امنّيت مواد غذايي را درک 
مي کنند و براي اين منظور قوانين بسيار محکمي 

دارند. اين کشورها به خوبي دريافته اند که صيانت 
از مهم ترين سرمايه کشورشان، يعني نيروي انساني  

رمز ماندگاري آن ها در تاريخ است. حتي کشورهايي 
همچون آمريکا که تا دو دهه قبل، درگير محصوالت و مواد 

غذايي تراريخته بودند، اکنون با قانونگذاري هاي دقيق و البته نظارت 
دقيق تر ، در اجرا و انجام اين مهم موفق عمل کرده اند.

خضري افزود: تراريخته ها محصوالتي هستند که به خاطر بهبود مقاومت 
گياه به برخي آفات يا بيماري هاي گياهي، مورد دستکاري ژنتيکي قرار 
مي گيرند. آمريکا دريافت که از زمان مصرف اين نوع مواد، آمار سرطان به 
سرعت و شدت در اياالت متحده در حال افزايش است و پيش بيني کردند 
تا سال 2025، از هر دو نفر، يک نفر مبتال به اين بيماري خواهد شد لذا 

از توليد و واردات اين محصوالت جلوگيري کردند.
نماينده مردم پيرانشهر و سردشت از محصوالت تراريخته به عنوان يکي 
از شواهد نفوذ در شبکه سالمت کشور ياد کرد و گفت: البته مشکالت 
حوزه زيستي، فقط محصوالت تراريخته نيست اما موضوع اين است که 
ما در اين حوزه، دچار خأل قانوني نيستيم، شايد هنوز براي حل مشکل 
ريزگردها و آلودگي هوا و ... قوانين کافي نداشته باشيم، اما در اين حوزه به 
صورت جدي وارد شديم و قوانين محکمي داريم ولي متاسفانه در اجرا با 
ضعف هاي بسياري مواجهيم. اين همه در حالي است که شعار لزوم استفاده 
از محصوالت ارگانيک، جزء شعارهاي هميشگي مسئوالن اجرايي کشور 
شده است. به نظرم دستگاه ها و مسئولين ، در اين خصوص کوتاهي کردند. 
در حالي که  38 کشور توليد و و واردات تراريخته ها را ممنوع کرده اند، ما 

همچنان مصرف کننده هستيم.
وي ادامه داد: براي مثال در بحث برنج هاي وارداتي آلوده که از برخي کشورها 
وارد مي شد، ماموريتي از سوي مجلس داشتيم. روش توليد اين محصوالت، 
تاسف آور بود آن گاه همين محصوالت به راحتي و بدون مزاحمت از گمرک 
ما مي گذرد. اين داستان در مورد روغن هاي وارداتي، دانه هاي روغني و ... 
نيز صادق است. انفعال دستگاه هاي اجرايي و نظارتي هم به اين بهانه که 
زيرساخت نداريم، قابل پذيرش نيست؛ زيرا اصوال تالشي در جهت مهيا کردن 
زيرساخت ها هم انجام نمي دهند.خضري که خود دانش آموخته رشته پزشکي 
است، تصريح کرد: ما در برنامه ششم،  به صراحت در خصوص عدم استفاده 
از اين محصوالت و ايجاد مميزي هايي براي واردات تراريخته ها به کشور، 
قانون وضع کرديم و حاال اين وظيفه سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، 
وزارت صنعت، معدن، تجارت و حتي وزارت امور خارجه است که موضوع را 
با جديّت دنبال کنند.  اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس افزود: بازوهاي 
پرتوان پدافند غيرعامل ،در همه حوزه ها، مردم هستند؛ يعني مشارکت و 
استفاده از ظرفيت  مردم است که مي تواند راه نفوذ دشمن را ببندد. پدافند 
غيرعامل در حوزه زيستي، در واقع  نگهداشِت اين نيروي عظيم است. با 
اينکه ما در کشورمان سازماني به اين نام داريم و وزارتخانه ها نيز مکلف 
به تامين بودجه اين بخش هستند، اما تا زماني که محصوالت 
تراريخته وارد کشور مي شوند، نشان مي دهد مسئولين، 
اهميت اين موضوع را باور ندارند. در عين حال دشمن 
متوجه است که به چه سادگي مي تواند از دروازه هاي 
سالمت ما بگذرد. اين موضوع در خصوص داروهاي 
وارداتي ما هم صادق است؛ يعني واقعاً دستگاه هاي 
نظارتي ما آن چنان که بايد به هوش نيستند. آنقدر 
که يک ويروس مي تواند - بدون داشتن بار مالي و 
سياسي - عمليات تروريستي در هر کشوري انجام 
دهد، گروه هاي تکفيري نمي توانند؛ زيرا براي مقابله 
با آن ها همه بسيج مي شوند ولي اين دشمن خطرناک 
به راحتي از مرز عبور مي کند و جان مردم را نشانه مي رود. 
بر همين اساس، پرداختن به حوزه پدافند غيرعامل زيستي ، ضروري 

اما مغفول مانده است. 

عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با »صيانت پايدار« مطرح کرد

قصور دستگاه ها درباره ممنوعيت ورود 
محصوالت تراريخته

ک تر است تهديدات زيستي از تهديد داعش هم خطرنا

آنقدر که يک 
ويروس مي تواند بدون 

داشتن بار مالي و سياسي  عمليات 
تروريستي در هر کشوري انجام دهد، 

گروه هاي تکفيري نمي توانند!

در حالي که  38 کشور توليد و و 
واردات تراريخته ها را ممنوع 

کرده اند، ما همچنان 
مصرف کننده هستيم!
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سعيد کريمي
اگرچه مفهوم ژنتيک تا حدودي قديمي به نظر مي رسد اما مفاهيم جنگ ژنتيکي 
و دفاع ژنتيکي پديده هايي جديد هستند. ساختمان سه بعدي DNA که در سال 
1953 توسط واتسون و کريک کشف شد فقط شروع ماجرا بود و دانشمندان 
براي اهداف گوناگون دست به کار شدند. در سال 1998، متخصصين تسليحات 
بيولوژيکي اعالم داشتند که »سالح ژنتيک« قابل طراحي و توليد است و حتي 
اين امکان را که دانشمندان شوروي سابق به وجود آوردند که برخي آزمايشات 
را براي شناسايي تأثير مواد مختلف بر روي ژن هاي انساني انجام داده اند. البته 
سازمان سيا نيز قبل از شوروي برنامه خود در مورد ژنتيک را آغاز کرده بود. 
پروژه سوسمار )Chameleon Project( يک مرکز تحت کنترل سازمان 
سيا است که در ايالت نوادا واقع بوده و در آن آزمايش هاي محرمانه انساني 
با موضوع DNA انجام مي گيرد. فعاليت اين مرکز بسيار محرمانه و اطالعات 

چنداني در مورد آن در دسترس نمي باشد.
 در سال 2005، کميته بين المللي صليب سرخ چنين اعالم کرد: »احتمال 

اينکه يک گروه قومي خاص مورد هدف يک عامل بيولوژيکي قرار 
گيرد چندان دور از تصور نيست و اين سناريوها تخيالت يا افسانه 

نيستند بلکه توسط تعداد زيادي از متخصصين مستقل و نيز 
دولتي مورد تأييد قرار گرفته اند. همچنين امکان ساخت يک 
»بمب ژنتيکي« در کتاب پرفسور وينسنت ساريش  و فرانک 
ميلي با عنوان »نژاد: واقعيت تفاوت هاي انساني« که در سال 

2004 منتشر شد، مورد تأييد قرار گرفت.
 به هر حال قرن بيوتکنولوژي نيز به مانند انقالب صنعتي يا عصر 

اطالعات وعده هاي اميدوار کننده بسياري به بشر داده است اما اگر 
بيوتکنولوژي نيز ابزار دست قدرت قرار گيرد و مورد استفاده خصمانه 

قرار بگيريد نتايج آن بغرنج و نابودگر خواهند بود. گسترش بيماري هاي ژنتيکي 
اغلب به عنوان يک چالش بهداشتي و سالمت در جهان مطرح مي شود اما 
کمتر در مورد نحوه ظهور اين بيماري ها و سازوکار پراکنش آنها بحث مي شود. 
تحوالت سريع در بيوتکنولوژي، ژنتيک و ژنوميک انواع مختلفي از چالش هاي 
زيست محيطي اقتصادي اجتماعي اخالقي و سياسي را به دنبال داشته و زمينه 
را براي ظهور جنگ هاي ژنتيکي فراهم کرده است. در سال 2004 روزنامه 
گاردين در گزارشي با عنوان »آيا مي توان سالحي ژنتيکي با هدف گروه هاي 
قومي و نژادي خاص طراحي کرد و ساخت؟« به اين مسئله اشاره کرده است 
که در آينده اي نزديک دانشمندان سرکش به ساخت چنين سالح ها و بمب هايي 
مبادرت خواهند ورزيد. اين گزارش اذعان مي کند که بمب هاي ژنتيکي در آستانه 

تبديل به واقعيت هستند. سموم استفاده شده در اين بمب ها تنها زماني فعال 
مي شوند که به ژنتيک فرد مورد نظر برخورد کنند در همين زمينه مالکوم 
داندو استاد مطالعات صلح دانشگاه برادفورد مي نويسد که مشکل آنجاست که 
همان تکنولوژي که براي ايجاد واکسن هاي جديد و پيدا کردن درمان براي 
بيماري هايي همچون آلزايمر استفاده مي شوند مي توانند براي اهداف خصمانه و 
بدخواهانه هم استفاده شوند. اين گزارش  براين مبنا که جهش در ژنوم گروهاي 
مختلف قومي متفاوت است چنين نتيجه مي گيرد که از طريق توالي هاي ژنتيکي 
ساخت سالح هاي قومي ممکن و ميسر است. اين يادداشت به يک پروژه که 
با نام سان شاين توسط گروهي آلماني براي دستکاري ژنوم ها انجام مي شود 
اشاره و عنوان کرده است که سان شاين بجاي اينکه اثرات سمي را به مانند 
سياه زخم بر روي ارگانيسم ها ايجاد کند بر اصول و تکنيک هاي پزشکي متکي 
است و سالحي است که با دخالت در DNA مي تواند ژن هاي حياتي را متوقف 
کند و چون توالي ژنتيکي گروه هدف با ديگر گروه ها يکسان نيست اين سالح 
مي تواند تنها گروه مورد نظر را مورد حمله قرار دهد و در مناطقي که 
سربازان خودي و دشمن در نزديکي هم قرار دارند و حتي 
زماني که در هم آميخته اند نيز مي توان آن را بکار برد. برخي 
ديگر خوشبينانه به قضيه نگاه مي کنند و بر اين باورند 
که اين موضوع بيشتر به تخيالت فيلم هاي هاليوودي 
شبيه است و ساختن سالحي که يک يا چند گروه 
قومي مدنظر را هدف قرار دهد امکان ناپذير است.آنها 
استدالل مي کنند که توالي ژنتيکي گروه هاي قومي 
آنقدرها هم متفاوت نيست و چنين سالحي ممکن است 
20 درصد از يک گروه و 30 درصد از گروه ديگر را همزمان 

مورد هدف قرار دهد.
در همين زمينه روسيه نيز در سال 2017 نگراني هاي خود را در مورد تالش هاي 
نظامي آمريکا جهت جمع آوري نمونه هاي DNA از اتباع روسي ابراز داشته است 
اما سخنگوي مرکز آموزش و تربيت هوايي اياالت متحده در پاسخ اين نگراني 
گفت که اين مرکز فقط به طور تصادفي روس ها را به عنوان جامعه نمونه خود 
جهت تحقيقات پزشکي اسکلتي و عضالني انتخاب کرده و اهداف بيوتررويسم 
مدنظر نبوده است. با اين حال تجربيات تاريخي نشان مي دهد که پنتاگون از 
هيچ کوششي براي ايجاد سالح هاي زيستي فروگذار نمي کند و نگراني کرملين 
نيز بي مورد نبوده است. پوتين قبل تر و در سال 2012 هشدار داده بود که 
در آينده نزديک تسليحات بر روي اصول و مباني جديد و با استفاده از پرتوها، 

ژئوفيزيک، امواج، ژنتيک، روانشناسي و ديگر تکنولوژي ها خواهد بود.

»صيانت پايدار« گزارش مي دهد
جنگ هاي جديددر قرن بيوتکنولوژي

پروژه سوسمار 
 )Chameleon Project(

يک مرکز تحت کنترل سازمان 
سيا است که در ايالت نوادا واقع 

بوده و در آن آزمايش هاي محرمانه 
انساني با موضوع DNA انجام 

مي گيرد. فعاليت اين مرکز بسيار 
محرمانه و اطالعات چنداني 

در مورد آن در دسترس 
نمي باشد

41 شور40
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
ي س

حليل
ي ت

خرب
امه 

اهن
م

شور
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
ي س

حليل
ي ت

خرب
امه 

اهن
م

ي
ست

 زي
ند

داف
ه پ

گا
رار

ق

ي
ست

 زي
ند

داف
ه پ

گا
رار

ق



شور44
ل ک

عام
غري

فند 
ن پدا

ازما
ي س

حليل
ي ت

خرب
امه 

اهن
م

ي
ياي

يم
د ش

افن
پد

اه 
رگ
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پدافند شيميايي بدانيم
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سميرا جهان بين
شايد بسياري نمي دانند که شهر مرزي سردشت 
در ايران، نخستين شهر قرباني جنگ افزارهاي شيميايي 
در جهان پس از بمباران هسته اي هيروشيما نام گرفته 
است. ارتش بعث عراق در اين حمله ده ها تن از مردم 
اين شهر اعم از پير و جوان، زن و کودک را با گازهاي 
کشنده شيميايي مورد هدف قرار داد که بر اثر آن 11۰ 
نفر شهيد شدند و نام بيش از 5 هزار نفر در سازمان هاي 
بين المللي به عنوان مصدوم شيميايي سردشت به ثبت 
رسيده است. رژيم بعث عراق در اين حمالت از سه نوع 
گاز خردل، گازهاي اعصاب )تابون، سارين يا سومان( 
 7 بود.  کرده  استفاده  بي دفاع  مردم  عليه  سيانوژن  و 
تير1366 هواپيماهاي رژيم بعث عراق دست به بمباران 
شيميايي چهار نقطه پرازدحام از شهرسردشت از توابع 
استان آذربايجان غربي زدند. حمله اي که سبب شد تا 
صدها تن از ساکنان غيرنظامي اين شهر شهيد و هزاران 
نفر نيز در معرض گازهاي سمي شيميايي خطرناک قرار 

گرفته و دچار مصدوميت هاي جدي شوند.
اين حمالت وحشيانه در حالي صورت مي گرفت که عراق 
جزو 1۲۰ کشور امضاکننده پروتکل ژنو درباره منع استفاده 
از سالح هاي سمي، خفه کننده و ترکيبات باکتريولوژيک 
بود. امضاکنندگان اين پروتکل تاکيد کرده بودند: »استعمال 
گازهاي خفه کننده و مسموم يا امثال آن ها و همچنين 
هر قسم مايعات و مواد يا عمليات شبيه به آن حقا مورد 
افکار دنياي متمدن است. همچنين دول متعهد  تنفر 
تقبل مي کنند ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه کننده 
و مسموم شبيه آن را به موجب اين اعالميه به رسميت 
شناخته و همچنين تعهد مي نمايند که ممنوعيت مزبور 
را شامل وسايل جنگ ميکروبي نيز دانسته و خود را 

ملزم به رعايت مدلول مراتب فوق بدانند.«
از آن روز جهنمي سي و يک سال مي گذرد اما هنوز آثار 
بمب هاي  استنشاق سموم  از عوارض  ناشي  خس خس 
شيميايي در سينه شهروندان اين ديار وجود دارد. اين 
تجربه تلخ و موقعيت حساس کنوني کشور و تهديدات 
مختلف خارجي خود مي توانند عاملي باشد براي هوشياري 
هميشگي در برابر خطراتي که ممکن است در هر زمان 
براي کشور ما اتفاق بيفتد. سهولت دستيابي به عوامل 
و سادگي طراحي سيستم هاي  بيولوژيک  و  شيميايي 
به  ترغيب  را  تروريستي  گروه هاي  عوامل،  اين  پخش 

استفاده از آنها مي نمايد.
از منظر پدافند شيميايي، تهديد شيميايي به امکان آسيب 
به يک هدف با مواد شيميايي پرخطر گفته مي شود. ولي 
بايد دانست که حوزه تهديدات شيميايي به جنگ محدود 
نمي شود بلکه برخي شرايط مي تواند بستر را براي وقوع 
تهديدات شيميايي مهيا کند. به عبارتي هر حجمي از 
مواد شيميايي پر خطر، بسته به شرايط و وضعيتي که از 

آن اثر مي پذيرد مي تواند عامل ايجاد خطر باشد.
غير از مسائل و تهديدات مربوط به جنگ، حوادث شيميايي 
سومين عامل مرگ و مير در جهان به حساب مي آيد. 
تصور عموم اين است که رخداد حوادث شيميايي حتما 
در صورت يک حمله نظامي صورت مي گيرد اما برخي 
حوادث معمولي که در اطراف ما رخ مي دهد خود مي تواند 
نمونه اي از يک حادثه شيميايي باشد. نشت گاز کلر در 
خيابان، انفجار در بازار، آتش سوزي در سوله صنايع و 

اطفاء حريق در کارخانه ها، همه نمونه هايي از اينگونه 
حوادث است.

همچنين امروز در فضاهاي شهري ما مکان هايي وجود 
دارد که به لحاظ ساختار، زمينه مساعدي براي بسياري 
از حوادث و يا حتي حمالت شيميايي دارند براي مثال با 
توجه به بسته و محصور بودن فضاي سيستم هاي مترو و 
مساعد بودن شرايط براي ماندگاري اين عوامل و افزايش 
تلفات انساني در اثر باال بودن تراکم جمعيت، اهميت توجه 

به اين موضوع بيش از پيش مشخص مي گردد.
به طورکلي تهديدات شيميايي را مي توان به حوزه هاي 
مختلفي از جمله جنگ، صنعت، نقل و انتقال، تروريسم، 
کاالي قاچاق و محصوالت غيراستاندارد تقسيم کرد که 
مي تواند تهديداتي را متوجه انسان، کشاورزي، محيط 
زيست و منابع طبيعي کند از همين رو غفلت در حوزه 
صنايع شيميايي بسيار آسيب زننده است و کم توجهي 
به ايمني صنايع شيميايي مي تواند خطرهاي جدي براي 

مردم و زندگي آنها به همراه داشته باشد.
امکان رخداد حوادث شيميايي  دامنه گسترده  همين 
اهميت پدافند شيميايي را دوچندان مي کند. به عبارتي 
پدافند شيميايي بايد به دو سوال پاسخ دهد؛ نخست آنکه 
سرمايه ها چگونه ممکن است مورد تهديد شيميايي قرار 
بگيرند و دوم اينکه واکنش ما در برابر تهديدات شيميايي 

بايد چه باشد و چگونه انجام شود.
مهندسي پدافند غيرعامل که امروزه دامنه شمول آن 
ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، دفاعي، سياسي، 
با  تنگاتنگي  رابطه  مي گيرد  بر  در  را  غيره  و  محيطي 
مسئله دفاع از کشور دارد و مي تواند به عنوان يکي از 
بهترين راهبردهاي کشور عزيزمان، در راستاي دستيابي 
به پايداري ملي مطرح شود. از اين رو، با توجه به اهميت 
فوق العاده پدافند غيرعامل در باال بردن بازدارندگي و 
پايداري ملي، الزم است اين پارادايم و روش جديد در 
تمام سطوح عملياتي گردد و به عنوان يکي از مهمترين 

خط  مشي ها مورد توجه قرار گيرد.
روش هاي پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات بيولوژيکي- 
آشکارسازي،  مباحثي همچون  –تروريستي  شيميايي 
شبيه سازي الگوي پخش، برنامه حفاظتي و پاسخ فناوري، 
استفاده از فناوري هاي پشتيبان، کاهش زمان واکنش و 

انجام مانور و بازرسي هاي دوره اي را شامل مي شود.
هدفي که اقدامات پدافند شيميايي دنبال مي کند اين 
است که با کاهش تهديدات شيميايي، کاهش آسيب پذيري 
در برابر تهديدات شيميايي و تسهيل مديريت بحران در 
صورت وقوع تهديد شيميايي، منطبق با اصول پدافند 

غيرعامل انجام گيرد.
نخست  مي کند؛  دنبال  را  اساسي  گام  اهداف سه  اين 
شناسايي تهديدات و آسيب ها، دوم کاهش آسيب پذيري ها 

و ديگري آمادگي واکنش.
با توجه به اهميت پدافند شيميايي در سياست گذاري، 
هدايت  و  آسيب شناسي  تهديدشناسي،  برنامه ريزي 
راهبردي اقدامات پدافند شيميايي، توجه به اشتراکات 
ساير حوزه هاي پدافندي نظير پدافند کالبدي، سايبري، 
پرتويي و زيستي ضروريست. جان کالم اينکه در بسياري 
از موارد انجام اقدامات پدافند شيميايي، بدون تعامل و 
هم افزايي با ساير حوزه هاي پدافند مرتبط، امکان پذير 

نيست.
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دو فاجعه چرنويل و فوکوشيما با فاصله ۲5 سال از هم رخ داد. يکي در اين سر 
و ديگري آن سوي دنيا. با تمام تفاوت ها اما اين دو حادثه شباهت هايي نيز داشت. از 
جمله آنکه هر دو تاسيساتي با عمري تقريبا مشابه داشتند. هر دو در دهه هفتاد ميالدي 
راه اندازي شد. فوکوشيما در سال 1971 و چرنوبيل شش سال پس از آن. نيروگاه اتمي 
فوکوشيما در ژاپن تا پيش از حادثه، چهار دهه فعال بود ولي نمونه اوکرايني آن تنها 9 

سال پس از راه اندازي فاجعه آفريد.
از وقوع سونامي دچار سانحه شد شش رآکتور آن فعال  هنگامي که فوکوشيما پس 
بود و چرنوبيل نيز در زمان حادثه با چهار رآکتور فعاليت مي کرد. در مورد داليل وقوع 
فاجعه اتمي نيز حرف و حديث هاي بسياري وجود دارد از جمله اشتباهات تاسيساتي 
انفجار رآکتور اتمي  نيز اهمال کاري در وقوع هر دو فاجعه اتمي دخيل بوده است.  و 
چرنوبيل در تاريخ ۲6 آوريل 1986 ميالدي به علت انجام آزمايش هايي بود که کارکنان 

اين تاسيسات انجام داده بودند.
متصديان چرنوبيل در زمان انجام اين آزمايش ها خطاهايي کرده بودند که آژانس بين المللي 
انرژي اتمي از آن به عنوان دليل اصلي فاجعه ياد کرد. توسعه دهندگان اين رآکتور فکر 
مي کردند امکان ندارد مجموعه اي از حوادث مهلک يکباره و با هم روي دهد. به همين 
دليل بود که سيستم هاي محافظتي الزم را در نظر نگرفتند. آنها در اشتباه بودند و سلسله 

حوادثي در شب بيست و ششم آوريل به وقوع پيوست.
حادثه فوکوشيما نيز پس از آن رخ داد که ژاپن دستخوش زمين لرزه و متعاقب آن 
سونامي در يازدهم مارس ۲۰11 شد. خطر احتمالي يک وقوع سونامي بزرگ وجود داشت 
ولي مسووالن نسبت به آن بي توجهي کرده بودند. زمين لرزه مارس ۲۰11 سبب از بين 
رفتن کابل هاي برق و از کار افتادن ژنراتورهاي پشتيبان شد و اين به معني ناتواني در 
سرد نگه داشتن رآکتورها بود. هر دو حادثه در ژاپن و اوکراين در باالترين حد آلودگي 
يعني سطح هفت تشيخص داده است. به دليل منطقه اي که تاسيسات چرنوبيل در آن 
واقع شده، حادثه در اين نيروگاه آلودگي قابل توجهي در کشورهاي همسايه اوکراين 
اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي  زمان  ايجاد کرد. در آن  بالروس  و  مثل روسيه 
وجود داشت و اين آلودگي به طرق متفاوت به سراسر اروپا به جز پرتغال منتقل شد. 
آلودگي از فوکوشيما نيز به آب هاي زيرزميني و سپس به اقيانوس منتقل شد. عواقب 
اين آلودگي براي کشورهاي ديگر نيز چشم گير بوده است. اگر چه در ابتدا سعي شد بر 
ماجرا سرپوش گذاشته شود اما سلسله حوادثي مانع از پنهان کردن ابعاد فاجعه شد. در 
ژاپن اما با وجود تخليه گسترده و سريع شهروندان از مناطق اطراف نيروگاه فوکوشيما، 
چيزي در حدود بيش از دو ماه به طول انجاميد که اعتراف کنند که اين فاجعه در يکي 
از رآکتورهاي فوکوشيما روي داده است از همين رو به نظر نمي رسد چشم بادامي ها از 
چرنويل درس گرفته باشند. با وجود گذشت سال ها از هر دو فاجعه، همچنان در فاصله 
3۰ کيلومتري نيروگاه اتمي چرنوبيل و ۲۰ کيلومتري فوکوشيما مناطق غيرقابل سکونت 
است. بر اساس منابع رسمي دولت، 3۰۰ هزار تن در ژاپن و 35۰ هزار تن در اوکراين، 

بالروس و روسيه در سال 1986 و سال هاي بعد جا به جا شده اند.
پنج سال پس از اين فاجعه، بسياري از ساکنان فوکوشيما که مجبور به ترک خانه هايشان 
شدند همچنان در خانه هاي موقت اسکان دارند. آنها اجازه دارند که هر بار تنها پنج ساعت 
از خانه هاي خود در اين مناطق غيرقابل سکونت بازديد کنند. حدود هزار و ۲۰۰ اوکرايني 
به خانه هاي خود طي اين 3۰ سال بازگشته اند. اگرچه اين اقدام غيرقانوني بوده ولي بيشتر 
اين افراد، شهروندان مسن هستند. مروري بر اين دو فاجعه که در کمتر از نيم قرن تکرار 

شد اهميت توجه به ايمني در تاسيسات هسته اي را نشان مي دهد.
در کشور ما نيز در حال حاضر تاسيسات هسته اي و چرخه سوخت موجود است و از 
تاسسيسات هسته اي هم در موارد مختلفي استفاده مي شود. بهترين مورد توليد برق و 
موارد ديگر در صنايع و امور پزشکي و کشاورزي هم استفاده شده و در سطح مناسبي از 
استفاده از اين علم و دانش قرار داريم گرچه محدوديت هايي در استفاده از توان هسته اي 
داريم اما اين بهره برداري ها همچنان وجود دارد. با اين وجود دستگاه ها و چشمه هاي 
هسته اي در کشور عالوه بر مزايايي که دارند احتمال بروز حوادثي را هم به همراه دارند 
که بايد از قبل پيش بيني شود تا آسيب جدي به بخشي از کشور وارد نشود. از اين 
جهت الزم است هماهنگي هايي در سطح کشور به وجود آيد و تيم ها و سازمان هايي 
مسئوليت مراقبت از اين چشمه ها و تاسيسات را داشته باشند. البته در کشور قوانين 
و سازمان هايي وجود دارد که وظيفه کنترل و نظارت بر مراکز هسته اي را برعهده دارد. 
همانند مرکز نظام ايمني هسته اي کشور که آيين نامه ها و دستورالعمل ها و مجوز کار 
با مراکز هسته اي کشور را صادر مي کند اما وظيفه مراقبت و کنترل مراکز هسته اي در 
کشور درهنگام بروز حوادث و مشکالت چندسالي ست که به قرارگاه پدافند پرتويي در 
سازمان پدافند غيرعامل سپرده شده است. دليل سپردن اين امر خطير به قرارگاه پدافند 
پرتويي اين است که حوادث و تهديدات در حوزه هسته اي، داليل مختلفي دارند و حتي 
ممکن است منشا خارجي داشته باشند و دشمن به نحوي قصد خرابکاري داشته باشد 
که در صورت بروز مي تواند همانند يک حمله هسته اي فاجعه بار باشد. از همين رو وجود 
نهادي که بتواند در صورت بروز فاجعه، توانايي سازماندهي و بسيج نيروها و نهادهاي 
مسئول در چنين مواقعي را دارا باشد ضروري است و اين وظيفه به درستي بر عهده 

قرارگاه پدافند پرتويي سازمان پدافند غيرعامل گذاشته شده است.
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 امروز جهان عالوه بر بحران هاي اقتصادي و امنيتي 
با يک بحران بسيار جدي ديگر نيز رو به رو است. 
بحران انرژي از آن جهت که تاثير مستقيمي بر ميزان 
رفاه، نرخ توليدات اقتصادي و حتي امنيت داخلي 
کشورها دارد بسيار مورد اهميت کشورهاي جهان 
قرار گرفته است. با توجه به تجديدناپذير بودن منابع 
انرژي همچون سوخت هاي فسيلي، نگراني هاي 
زيست محيطي و ازدياد جمعيت گزينه استفاده از 
راکتورهاي هسته اي براي تامين برق بسيار مطلوب به 
نظر مي رسد چرا که يک منبع انرژي قابل اطمينان 

و مقرون به صرفه است.
هم اکنون بيش از 430 نيروگاه هسته اي در جهان 
فعال مي باشند و انرژي برخي کشورها مانند فرانسه 
عمدتا از برق هسته اي تأمين مي شود. مقدار انرژي 
که يک کشور صنعتي  متحده  اياالت  در  مصرفي 
با  تا 1970  بين سال هاي 1920  است،  پيشرفته 
بدان  اين  است.  يافته  افزايش   40 حدود  ضريبي 
معني است که در طول اين 50 سال ، مقدار مصرف 
انرژي تقريبا هر 10 سال دو برابر شده است. با آنکه 
شده  آشکار  دارد  وجود  نفت  و  زغال سنگ  هنوز 
است که حتي با کوشش هاي بيشتر براي استفاده 
منابع  باز هم  انرژي،  از  و صرفه جويانه  محتاطانه 
انرژي جديدي الزم است، انرژي حاصل از شکافت 
هسته )و در دراز مدت، از همجوشي( مي تواند اين 

نياز را مرتفع سازد.
هسته از پروتون )با بار مثبت( و نوترون )بدون بار 
الکتريکي )تشکيل شده است. بنابراين بار الکتريکي 
آن مثبت است. اگر بتوانيم هسته را به طريقي به 
دافعه  نيروي  اثر  در  تکه ها  کنيم،  تقسيم  تکه  دو 
الکتريکي خيلي سريع از هم فاصله گرفته و انرژي 
جنبشي فوق العاده اي پيدا مي کنند. در کنار اين 
تکه ها ذرات ديگري مثل نوترون و اشعه هاي گاما و 
بتا نيز توليد مي شود. انرژي جنبشي تکه ها و انرژي 
ذرات و پرتوهاي بوجود آمده، در اثر برهمکنش ذرات 
تبديل  گرمايي  انرژي  به  سرانجام  اطراف،  مواد  با 
مي شود. براي مثال در واکنش هسته اي که در طي 
آن 235U به دو تکه تبديل مي شود، انرژي کلي 
مقدار  اين  آزاد مي کند.  را    200MeV با  معادل 
انرژي مي تواند حدود 20 ميليارد کيلوکالري گرما 
را در ازاي هر کيلوگرم سوخت توليد کند. اين مقدار 
گرما دو ميليون و 800 هزار بار بزرگتر از حدود 7000 
کيلوگالري گرمايي است که از سوختن هر کيلوگرم 

زغال سنگ حاصل مي شود.
گرماي حاصل از واکنش هسته اي در محيط راکتور 
هسته اي توليد و پرداخته مي شود. به عبارتي در طي 
مراحلي در راکتور اين گرما پس از مهارشدن انرژي 
آزاد شده واکنش هسته اي توليد و پس از خنک سازي 
با آهنگ مناسبي به خارج منتقل مي شود.  کافي 
گرماي حاصله آبي را که در مرحله خنک سازي 
به عنوان خنک کننده به کار مي رود را به بخار آب 
تبديل مي کند. بخار آب توليد شده، همانند آنچه در 
توليد برق از زعال سنگ، نفت يا گاز متداول است، 
اندازي  با راه  به سوي توربين فرستاده مي شود تا 
در  کند.  توليد  را  نياز  مورد  الکتريکي  توان  مولد، 
واقع راکتور همراه با مولد بخار، جانشين ديگ بخار 

در نيروگاه هاي معمولي شده است.
بر خالف آنچه که رسانه هاي گروهي در مورد خطرات مربوط به حوادث راکتورها و دفن پسماندهاي پرتوزا 
مطرح مي کنند از نظر آماري مرگ ناشي از خطرات تکنولوژي هسته اي از يک درصد مرگ هاي ناشي از 
سوختن زغال سنگ جهت توليد برق کمتر است. در سرتاسر جهان تعداد نيروگاه هاي هسته اي فعال بيش 
از 419 مي باشد که قادر به توليد بيش از 322 هزار مگاوات توان الکتريکي هستند. باالي 70 درصد اين 

نيروگاه ها در کشور فرانسه و باالي 20 درصد آنها در کشور آمريکا قرار دارد.
راکتورهاي هسته اي دستگاه هايي هستند که در آنها شکافت هسته اي کنترل شده رخ مي دهد. راکتورها 
براي توليد انرژي الکتريکي و نيز توليد نوترون ها به کار مي روند. اندازه و طرح راکتور بر حسب کار آن متغير 
است. فرآيند شکافت که يک نوترون بوسيله يک هسته سنگين )با جرم زياد( جذب شده و به دنبال آن به 

دو هسته کوچکتر همراه با آزاد سازي انرژي و چند نوترون ديگر شکافته مي شود.
اولين انرژي کنترل شده ناشي از شکافت هسته در دسامبر 1942 به دست آمد. با  ساخت و راه اندازي يک 
پيل )دستگاهي که نيروي حاصل از فعل و انفعال شيميايي را به صورت الکتريسيته جاري در مي آورد( از 
آجرهاي گرافيتي، اورانيوم و سوخت اکسيد اورانيوم با موفقيت به نتيجه رسيد. اين پيل هسته اي، در زير 

ميدان فوتبال دانشگاه شيکاگو ساخته شد و اولين راکتور هسته اي فعال بود.
 راکتورهاي حرارتي ،بر حسب مصرف سوخت به راکتورهاي سوزاننده، مبدل و زاينده ، بر حسب نوع سوخت به 
راکتورهاي اورانيوم طبيعي ، راکتورهاي اورانيوم غني شده با 235ر U اکتور مخلوطي Be( ، بر حسب خنک 
کننده به راکتورهاي گاز )CO2مايع )آب ، فلز( ، بر حسب فاز سوخت کندکننده ها به راکتورهاي همگن، 

ناهمگن و باالخره بر حسب کاربرد به راکتورهاي قدرت ، توليد نوکليد و تحقيقاتي تقسيم مي شوند.
راکتورها انواع مختلف دارند برخي از آنها در تحقيقات ، بعضي از آنها براي توليد راديو ايزوتوپهاي پر انرژي 
برخي براي راندن کشتيها و برخي براي توليد برق به کار مي روند.دوگروه اصلي راکتورهاي هسته اي بر 
اساس تقسيم بندي کاربرد آن،  راکتورهاي قدرت و راکتورهاي تحقيقاتي هستند. راکتورهاي قدرت مولد 
برق بوده و راکتورهاي تحقيقاتي براي تحقيقات هسته اي پايه ، مطالعات کاربردي تجزيه اي و توليد ايزوتوپها 

مورد استفاده قرار مي گيرند.
 نيروگاه هسته اي نيز  يک نيروگاه الکتريکي است که از انرژي توليدي شکست هسته اتم اورانيوم يا پلوتونيم 
استفاده مي کند. اولين جايگاه از اين نوع در 27 ژوئن سال 1958 در شوروي سابق ساخته شد. که قدرت 
آن 5000 کيلو وات است.به دليل  شکست سوخت هسته اي اساسا گرما توليد مي کند، از گرماي توليد 
شده راکتورهاي هسته اي براي توليد بخار استفاده مي شود. از بخار توليد شده براي به حرکت در آوردن 

توربينها و ژنراتورها که نهايتا براي توليد برق استفاده مي شود. 
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انرژي هسته اي؛ 
ساختار، کاربرد و ...
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