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ملي از شر دالر راحت شويم اتفاق بسيار بزرگي 
در اقتصاد ايران روي خواهد داد.

ما اقدام اخير بانک مرکزي در راستاي حذف 
دالر از سيستم اقتصادي کشور را تحسين 
مسئوالن  راه  اين  در  معتقديم  و  مي کنيم 
نه  چراکه  کنند  مقاومت  و  ايستادگي  بايد 
تنها فشارهاي خارجي بلکه برخي در داخل 
و  مثبت  اتفاق  اين  تا  دارند  تالش 

خوش يمن روي ندهد.
آنچه که مشخص است آمريکايي ها 
در چهل سالگي انقالب و 
پس از نااميدي از نبرد 
با ملت ما در عرصه هاي 
نظامي، سياسي، امنيتي و 
... به دنبال تحقق روياهاي 
خود در عرصه اقتصادي 
است. فروپاشي اقتصاد ايران 
هدفي است که آنها در خواب 
خود مي پندارند، خواب آشفته اي 
که با هوشياري مردم و مسئوالن هرگز تعبير 

نخواهد شد. 

سردار دکتر غالمرضا جاللي
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور

چندي پيش بود که خبر حذف دالر از ليست خدمات ارزي بانک مرکزي را شنيديم. اوال از اين 
اقدام مثبت رئيس کل بانک مرکزي تشکر مي کنيم. هرچند اين مهم خيلي دير اتفاق افتاد اما 
اين اقدام يک گام بسيار مثبت در حذف کامل دالر از چرخه اقتصادي کشور ارزيابي مي شود. 
واقعيت اين است که دالر يکي از نقاط قوت اقتصادي آمريکا است. آنها با صراحت از تبديل دالر 

و پول و مناسبات مالي به عنوان سالح براي وادار کردن ملت ها به اطاعت از خود نام 
برده اند. به نوعي تحميل اراده با استفاده از سالح مالي!

 لذا حذف دالر يک بايد و ضرورت انقالبي و مردمي است. در يک نگاه بي طرفانه، 
رفتار مردم ترکيه با دالر در برابر جنگ اقتصادي امريکا و رفتار بعضي ها در 

کشور ما با دالر واقعاً باعث تأسف و بعضاً شرمندگي است.
البته بعضي از قديمي هاي بانکي و غيره بانکي ظاهراً عشق به دالر را در 
شناسنامه و اسناد هويتي  خودشان ثبت کردند و حاضر نيستند دست از 
دالر بکشند!  گويا واقعيت آن است که براي برخي دل کندن از دالر به 

مثابه دل کندن از همه دنياست، آنهايي که گرين کارت دارند و تنها زماني 
مردم مي توانند يک نفس راحت از دستشان بکشند که از مسئوليت هاي 

اجرائي حذف شوند.
به زعم ما  اگر مجلس شوراي اسالمي در يک اقدام انقالبي در قالب يک طرح يا 

اليحه فوريت دار همانطور که در برنامه ششم ديده شده است عدم استفاده از دالر و حذف 
5کامل اين ارز دشمن را  از فضاي مالي و اقتصادي کشور به دولت تکليف جدي نمايد و با يک عزم  4

برخي ظاهرًا عشق به 
دالر را در شناسنامه و اسناد 

هويتي  خودشان ثبت کردند و حاضر 
نيستند دست از دالر بکشند!  

اگر مجلس شوراي اسالمي در يک اقدام 
انقالبي حذف کامل دالر را  از فضاي مالي و 
اقتصادي کشور به دولت تکليف جدي نمايد 

و با يک عزم ملي از شر دالر راحت 
شويم اتفاق بسيار بزرگي در اقتصاد 

ايران روي خواهد داد 
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دکتر محسن  محبي
اطالع رس�اني و  فرهنگ�ي  توس�عه   مع�اون 

 سازمان پدافند غيرعامل کشور

محرم در کنار شور حسيني همواره يادآور درس ها 
و عبرت هاي مهمي براي جامعه اسالمي بوده است. 
بي جهت نيست که رهبر کبير انقالب اسالمي امام 
خميني)ره( تاکيد داشتند: »ما هر چه داريم، از اين 
محرم است و از اين مجالس. مجالس تبليغ ما هم از 
محرم است، از اين شهادت سيدالشهدا)ع( است. محرم 

و صفر است که اسالم را نگه داشته است.«)1(
يکي از موضوعاتي که جا دارد در ايام محرم و صفر 
بدان اشاره شود بسترهايي است که سبب گشت تا 
واقعه کربال رغم بخورد. براي بسياري از تاريخ نگاران 
و مفسران به واقع جاي سوال است که چگونه تنها 
50 سال بعد از فوت پيامبر عظيم الشان اسالم)ص( 
که فرموده بود: »ُحَسْيٌن ِمِنّي َو أَنَا ِمْن ُحَسْيٍن أََحَبّ 
الَلُهّ َمْن أََحَبّ ُحَسْيناً ُحَسْيٌن ِسْبٌط ِمَن اْلَْسَباط«)2( 
سپاهيان لشکر يزيد با سکوت و همراهي و عهدشکني 
برخي از مردم، بسترساز ظلم تاريخي به اباعبدالل 
قرار  الهي  دائم  لعن  مورد  و  الحسين)ع( مي شوند 
مي گيرند چنانکه در فرازي از زيارت عاشورا مي خوانيم: 
ديَن لَُهْم  ًة َقَتلَْتُکْم َو لََعَن الَلُهّ الُْمَمِهّ » َو لََعَن الَلُهّ اَُمّ

بِالَتّْمکيِن ِمْن قِتالُِکْم«.
بدون شک در تحليل و تعليل چنين انحراف بزرگي در 
جامعه اسالمي آن هم بدين سرعت، عوامل و داليل 
متعددي دخيل است. اما رهبر معظم انقالب اسالمي 
در تحليلي عميق راجع به اين موضوع مي فرمايند: 
»چه شد که در اين پنجاه سال، جامعه اسالمي از آن 
حالت به اين حالت برگشت؟ ... اگر کسي به ترکيب 
کلي جامعه اسالمي در آن سال هاي اّول نگاه کند، 
مي بيند که علي الّظاهر چيزي به قهقرا نرفته است. 

البته گاهي چيزهايي پيش مي آمد؛ اما ظواهر، 
پيامبر  شالوده ريزي  و  پايه گذاري  همان 

را نشان مي دهد. ولي اين وضع باقي 
نمي ماند. هر چه بگذرد، جامعه اسالمي 
بتدريج به طرف ضعف و تهيشدن 

پيش مي رود.«
واژگون  گفت  مي توان  تعبيري  به 

شدن ارزش ها مهمترين تهديد پيش 
روي جوامع اسالمي است که مي تواند 

وقايع دردناکي همچون عاشورا را رقم بزند. 
وقتي به جاي عدالت، تبعيض مي نشيند و به جاي 
حمايت از مستضعفين خوي اشرافي گري در جامعه 
تقوا و درستکاري،  به جاي  تزريق مي شود، وقتي 
خالف شرع عرف مي گردد، آن زماني که به جاي 
واليت مداري، خودپسندي و خودرايي رواج مي يابد 
زماني است که جامعه اسالمي در مسير انحطاط قرار 
گرفته است و مي رود که تاريخ تلخ عاشورا و کربال 

را دوباره تکرار کند.
 اگر بخواهيم به درستي از عاشوراي حسيني درس 
بگيريم، بايد به سراغ جامعه خويش برويم و مسيرهاي 

غلطي که دشمن در صدد است در جامعه ايجاد کند را مسدود کنيم. حماسه 9 دي که در ايام عزاداري 
سيد و ساالر شهيدان در سال 88 روي داد يکي از افتخارات جامعه اسالمي و ديني ماست. جايي که دشمن 
يک بدعت خطرناک را آغاز کرد اما خروش و جوشش غيرت ديني مردم اين سرزمين کشور را در مسير 

انقالب و ارزش هاي اسالمي حفظ کرد.
به راستي که مردم ما اهل کوفه نيستند. مردمان ما در بزنگاه ها نشان داده اند که حتي بهتر از خواص، غبار 
فتنه ها را کنار زده و صواب را از ناصواب تشخيص مي دهند و در ميدان عمل مي کنند. با اين  حال جامعه 

اسالمي همواره بايد خود را در تاريخ بجويد تا از تکرار اشتباهات گذشته برحذر باشد.
امروز به زعم ما مهمترين خطري که جامعه اسالمي را تهديد مي کند رواج بي مسئوليتي و بي قيدي نسبت 
به وضعيت کشور است.جالب است که امام حسين )ع( نيز در اولين بيانيه در خصوص هدف از قيام خود 
عليه امويان مي فرمايد:  »انّي لم اخرج اشرا و البطرا و المفسدا و الظالما، انّما خرجت لطلب 
االصالح في اُّمة جدي، اريد ان آُمَر بالمعروف و اَنهي عن المنکر و اسير بسيرة جّدي و ابي 
علّي بن ابي طالب عليه السالم.«)3(امروز کشور ما در يک جنگ تمام عيار اقتصادي، 
سياسي و رواني قرار دارد. دشمن تمام تالش خود را به کار گرفته است تا ايران را در 
برابر زياده خواهي هاي خود به زانو درآورد. مطمئنا اين جنگ فقط و فقط با ياري  و 
هوشياري مردم خنثي خواهد شد و الغير و اگر در وانفساي جنگ ذهن عموم مردم 
از داستان اصلي منحرف شود، يا خداي نکرده نادانسته آب در آسياب دشمن ريخته 
شود آنگاه کشور يا يک خطر جدي روبه روست. به راستي امروز بزرگترين منکر دوران 
ما منکر اقتصادي است. آيا  مومنان جامعه ديني نسبت به اين منکرات اقتصادي نهي 
از منکر مي کنند؟! چه کسي کاالهاي حياتي مردم را احتکار مي کند؟ چه کسي بذر يأس و 
نااميدي و اختالف در کشور مي پاشد؟ چه کسي به دروغ شايعه کم يابي کاالها را در بازار مطرح مي کند؟! 
مطمئنا وابستگان به دشمن حلقه اصلي اين عمليات ها را انجام مي دهند اما جامعه اسالمي نبايد در برابر اين 
موج رسانه اي و رواني خنثي باشد. بلکه بايد با بصيرت ديني نسبت به توطئه هاي دشمن اطالع رساني کرد و 
به دولت براي عبور از شرايط کنوني کمک کرد. ما با تجربه 8 سال دفاع مقدس که نمايشي از همبستگي و 
احساس مسئوليت ديني و ملي مردم ايران بود به جرئت ادعا مي کنيم که به فضل خدا دشمنان در اين بستر 

نوين جنگ نيز شکست خواهند خورد و اين پيروزي براي ما از برکات عاشورا و خط سرخ حسيني است.
پي نوشت ها:

1( صحيفه امام، ج 15، ص 330
۲( اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،شيخ مفيد ج۲ ص 1۲7

3( خوارزمي، المقتل، ج 1، ص 188.

 عبرت هاي عاشورا
و جنگ امروز ما

5 4

امروز مهمترين 
خطري که جامعه 

اسالمي را تهديد مي کند 
رواج بي مسئوليتي و 

بي قيدي نسبت به 
وضعيت کشور است
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رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با هشدار 
نسبت به تصويب کامل شروط کارگروه اقدام مالي 
FATF  گفت: با پذيرش تمام خواست هاي اين 
کارگروه عمال يک ديده بان در داخل کشور براي 
بمباران دقيق اقتصادي ايران از سوي دشمن 

ايجاد کرده ايم!
سازمان  رئيس  جاللي  غالمرضا  دکتر  سردار 
پدافند غيرعامل کشور در همايش آگاه سازي 
حفاظتي کارکنان اين سازمان با گراميداشت 
ياد و خاطره شهدا و امام شهدا گفت: با توجه به 
اينکه همه خانواده ها از فضاي مجازي استفاده 
مي کنند ضروري است که مقدماتي را در خصوص 
حفظ اطالعات و نحوه استفاده از فضاي مجازي 

بدانيم.
وي در ادامه به شرايط فعلي کشور اشاره کرد 
خودشان  رهبري  معظم  مقام  امروز  گفت:  و 
وارد ميدان شده  و پرچم مبارزه با دشمن را در 
دست گرفته اند، پس ما هم به عنوان بخشي 
از حافظان انقالب اسالمي بايد شرايط فعلي را 
خوب درک کنيم و وظيفه خود را به درستي 

انجام دهيم.
سردار جاللي گفت: ما در چهلمين سالگرد انقالب 
اسالمي هستيم، انقالب اسالمي به بلوغ و امنيت 
کامل رسيده است و در استحکام و پايداري کامل 

به سر مي برد، لذا طبيعي است که در اين شرايط دشمنان ما برنامه ريزي کرده اند تا برخورد جدي 
را با نظام اسالمي داشته باشند. بنابراين ما وارد يک جنگ و رويارويي جدي با دشمنان شده ايم 

و بايد شرايط فعلي و داليل اين رويارويي و البته نحوه آن را به خوبي بشناسيم.
وي افزود: نظام اسالمي پيشرفت هاي بسيار خوبي داشته و توانسته تا حدودي اهداف واالي 
انقالب را محقق کند، البته در برخي حوزه ها کمبودهايي وجود دارد که مي توان با تالش آنها 

را برطرف کرد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور ادامه داد: نظام اسالمي ايران توانست تهديدي به نام داعش 
را به يک فرصت تبديل کند و همه تهديدات را با شکل دهي محور مقاومت شکست دهد، اينها 
همه پيروزي هاي ارزشمندي است که به واسطه استراتژي درست جمهوري اسالمي به دست 

آمده است.
سردار جاللي با اشاره به مأموريت هاي مستشاري نيروهاي مسلح در سوريه و عراق گفت: ما 
هيچگاه نيرو و ارتش به کشوري اعزام نکرديم، اما با آموزش و انتقال تجارب و فرهنگ انقالب 
اسالمي مردم آن کشورها را آماده مقابله با تروريست ها کرديم و امروز خوشبختانه بدنه اصلي 

نيروهاي مدافع در سوريه و عراق را مردم عادي اين کشورها تشکيل مي دهند.
وي افزود: در سوريه و عراق همه استکبار جهاني از آمريکا و رژيم صهيونيستي گرفته تا عربستان 
سعودي، مصر و ديگر کشورها جمع شدند تا اين دو کشور را تجزيه کنند و مي خواستند اين 
استراتژي را در کل منطقه گسترش دهند، اما جمهوري اسالمي با حمايت از ملت هاي منطقه 

اين استراتژي دشمنان را با شکست مواجه کرد .
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در روز 1۴ خرداد 
و در حرم مطهر بنيانگذار کبير انقالب اسالمي گفت: مقام معظم رهبري در سخنان خودشان 
استراتژي جديد دشمنان عليه ملت ما را مطرح کردند و وظيفه ما نيز اين است که مردم را با 

استراتژي دشمن آشنا کنيم.
وي با اشاره به سخنان وزير اسبق دفاع آمريکا در خصوص انتخابات ايران گفت: به اعتراف وزير 

اسبق دفاع آمريکا واقعي ترين انتخابات در ايران برگزار مي شود.

رئيس سازمان پدافند غريعامل کشور هشدار داد

              ؛ديده بان دشمن
براي بمباران اقتصادي
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- ما هيچگاه نيرو و ارتش به 
کشوري اعزام نکرديم، اما با 
آموزش و انتقال تجارب و 
فرهنگ انقالب اسالمي مردم 
آن کشورها را آماده مقابله با 
تروريست ها کرديم

- امروز خوشبختانه بدنه اصلي 
نيروهاي مدافع در سوريه و 
عراق را مردم عادي اين کشورها 
تشکيل مي دهند

- دشمنان مي خواهند با ايجاد 
احساس کمبود در جامعه شرايط 
اعتراض، آشوب و ناامني را 
به وجود آورند و براي اين کار 
از بستر شبکه هاي اجتماعي و 
سايبري استفاده مي کنند
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وي ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبري نظام ما مفهوم واقعي مردم ساالري ديني است. مردم 
ما صاحبان اصلي انقالب اسالمي هستند پس بايد آنها را با تهديدات حوزه سايبري آشنا کنيم 
تا بدانند در چه زميني و با چه استراتژي دشمن رو به رو هستند، اگر اينها را بدانند محکم تر در 

برابر دشمن مي ايستند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به جنگ اقتصادي دشمن عليه ايران اسالمي گفت: 
ما امروز شاهد يک جنگ همه جانبه، ترکيبي و  به نوعي هيبريدي دشمن هستيم. دشمن در 
اين جنگ جديد از همه فناوري ها و استراتژي ها استفاده مي کند، شاهد يک عمليات رواني و 
يک جنگ رسانه اي تمام عيار هستيم که در اين استراتژي از رسانه هاي جمعي و فضاي سايبري 

استفاده مي شود، دشمنان با اين استراتژي به دنبال شکل دهي افکار مردم هستند.
وي افزود: اگر تاريخ جنگ هاي اقتصادي جهان را نگاه کنيم مي بينيم که جنگ اقتصادي عليه 
ايران بي سابقه است و نمونه ديگري نمي توان همانند آن پيدا کرد. اين کمبودهايي هم که در 
جامعه احساس مي شود بخشي از جنگ اقتصادي دشمن است. البته کاستي ها و کوتاهي هايي 
وجود دارد و کوتاهي هاي ما هم در اين کاستي ها تاثير دارد اما بخش اعظمي از کمبود ها به دليل 

جنگ اقتصادي و رواني دشمن است.
سردار جاللي ادامه داد: دشمنان مي خواهند با ايجاد احساس کمبود در جامعه شرايط اعتراض، 
آشوب و ناامني را به وجود آورند و براي اين کار از بستر شبکه هاي اجتماعي و سايبري استفاده 
مي کنند. ما در گذشته هم درگير جنگ با دشمنان بوده ايم اما شکل اين جنگ ها با هم بسيار 
متفاوت است. در جنگ نظامي دشمن و حاميان آن به خوبي مشخص هستند و در يک جنگ 
فيزيکي هستيم اما جنگ اقتصادي و جنگ سايبري بسيار متفاوت و دشمن به خوبي قابل 

مشاهده نيست.
وي در ادامه با اشاره به حضور گسترده و همه جانبه مردم در دفاع مقدس گفت: در جنگ تحميلي 
همه مردم ما از پير و جوان همه و همه در برابر دشمن ايستاده بودند و از کشور دفاع مي کردند 
و يک اجماع همه جانبه در مقابل دشمن وجود داشت و به نوعي تکليف همه مشخص بود؛ در 
جنگ نظامي خصومت دشمن در قالب ويراني و تلفات مشاهده مي شد اما در جنگ اقتصادي 

به اين شکل نيست.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور مديريت اقتصادي و اجتماعي در زمان جنگ تحميلي را با 
وجود همه تحريم ها مناسب دانست و گفت: ما در آن دوران با وجود تحريم ها توانستيم کشور 

را اداره کنيم و از جنگ سربلند بيرون بياييم.
سردار جاللي در ادامه سخنانش به مولفه هاي جنگ اقتصادي دشمن عليه کشورمان اشاره کرد 
و گفت در جنگ اقتصادي ابزار بسيار متفاوت از جنگ نظامي است، در اين جنگ از تحريم و 
فشار اقتصادي استفاده مي شود و ابزار اين جنگ آن چنان پيشرفته و پيچيده است که به سختي 

مي توان آن را تشخيص داد.
وي دالر را سالح دشمن در جنگ اقتصادي دانست و گفت: مردم ما بايد بدانند که دالر برنده ترين 
سالح دشمن در جنگ اقتصادي عليه کشور ماست و فکر نکنند که دالر کاال و يا اوراق بهادار 

است.
سردار جاللي نظام بانکي را هدف اصلي دشمنان در جنگ اقتصادي دانسته و گفت: مسئوالن 
بايد بدانند که FATF  خدمت به دشمنان است. برخي مي گويند FATF سيستم کنترل آتش 

دشمن براي شناخت اهداف و هدف قرار دادن 
آنهاست اما متاسفانه برخي مي گويند راه تعامل 
با ديگر کشورهاست براي اينکه بفهميم آيا اين 
قرارداد بين المللي ابزاري براي دشمنان است 
بايد به چند  با ديگر کشورها  يا راه تعامل  و 

موضوع توجه کرد.
ادامه داد: رژيم صهيونيستي و عربستان  وي 
سعودي عضو ناظر و بازرس FATF هستند، 
اين يک جوک سياسي است، عربستان و آل سعود 
خودشان پدرجد تروريست ها هستند اما در قالب 
FATF مسئول بررسي نظام بانکي ديگر کشور ها 

در کمک به تروريسم هستند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گراني، 
بيکاري و کمبودها را نتيجه جنگ اقتصادي 
دشمنان دانست و تصريح کرد: در جنگ اقتصادي 
در کنار عوامل خارجي کاستي هاي خودي هم 
تاثير دارد، همانگونه که در جنگ نظامي اشتباه 
وجود داشت در جنگ اقتصادي هم اشتباهات 

داخلي وجود دارد.
وي مردم را مهمترين عامل و هدف اصلي جنگ 
اقتصادي دشمنان دانست و افزود: شبکه هاي 
اجتماعي اثر جنگ اقتصادي بر مردم را براي 
بهتر  بخواهيم  اگر  مي کنند،  شفاف  دشمنان 
اجتماعي ديده بان دشمن  بگوييم شبکه هاي 
دشمنان  براي  و  هستند  اقتصادي  در جنگ 
مشخص مي کنند که اين جنگ اقتصادي نتيجه 

داشته است يا خير.
گفت  کشور  غيرعامل  پدافند  سازمان  رئيس 
دشمنان در جنگ اقتصادي مي خواهند فشار 
بر مردم را به دولت انتقال دهند و اگر اين فشار 
به خوبي انتقال پيدا نکند به اين معناست که 
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- دالر برنده ترين سالح دشمن 
در جنگ اقتصادي عليه کشور 

ماست و نه کاال و يا اوراق بهادار!
- مردم مهمترين نقش را در جنگ 

اقتصادي دارند، آنها هدف جنگ 
اقتصادي، ابزارجنگ اقتصادي 

و پلي براي انتقال فشار به 
حکومت ها هستند

- افرادي را که مردم را ترغيب 
به خريد سکه و ارز مي کنند 

سربازان دشمن در جنگ 
اقتصادي دانست 

آنها در اين جنگ موفق نبوده اند. بنابراين مردم 
مهمترين نقش را در جنگ اقتصادي دارند، آنها 
هدف جنگ اقتصادي، ابزارجنگ اقتصادي و پلي 

براي انتقال فشار به حکومت ها هستند.
وي ادامه داد: چنانچه مردم به فروشگاه ها براي 
استراتژي  بازي در  ببرندد،  خريد کاال هجوم 
دشمن است. دشمنان با جنگ رواني و انتشار 
اخبار غلط تالش مي کنند تا به مردم القا کنند 
جنگ  در  دارد.  وجود  کمبودهايي  کشور  در 
پنهان است مثال  استراتژي دشمن  اقتصادي 
سران آمريکا در سخنراني هاي خودشان مي گويند 
دوست مردم ايران هستند اما تاثير تحريم ها و 
فشارهاي اقتصادي آنها بر مردم است يا اينکه 
اقدام  يک  در  صهيونيستي  رژيم  نخست وزير 
مضحک مي گويد من مي خواهم به مردم ايران 
براي تامين آب کمک کنم اما در واقع بيشترين 
برنامه را براي آسيب رساندن به منابع آب ايران 

را همين رژيم داشته است.
ترغيب  را  مردم  که  را  افرادي  جاللي  سردار 
به خريد سکه و ارز مي کنند سربازان دشمن 
عمليات  افزود:  و  دانست  اقتصادي  در جنگ 
رواني و شبکه هاي اجتماعي در اختيار دشمن، 
اصلي ترين نقش را در شرايط جنگ اقتصادي 
دارند، ما بايد در جنگ اقتصادي استراتژي و 

نقشه داشته باشيم.
وي در ادامه به سخنان مقام معظم رهبري در 
و گفت:  اشاره کرد  فرماندهان سپاه  با  ديدار 
رهبري در اين ديدار فرمودند من همراهي و 
پشتيباني خدا را احساس مي کنم و يقين دارم 

که خدا با ماست و ما را هدايت مي کند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور جنگ 
اقتصادي را داراي سه ضلع دشمن، حکومت و 
مردم دانست و گفت: در جنگ اقتصادي تکليف 
دشمن مشخص است، در جبهه انقالب اسالمي 
هم مقام معظم رهبري وارد عرصه شده و خود 
فرماندهي را برعهده گرفته و مدام در جلسات 
متعدد استراتژي ها و روش مقابله با دشمن را 

اعالم مي کنند. خوشبختانه اختيارات خوبي به دولت، قوه قضائيه و دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي 
براي ايفاء نقش موثر فراتر از قبل داده شده است.

وي افزود: مقام معظم رهبري براي سرعت عمل در جنگ اقتصادي اختيارات بسياري به قوا دادند 
تا بتوانند با سرعت تصميماتي که اتخاذ مي کنند را اجرايي کنند. مسئولين نيز تمام تالششان 
را براي حل مسائل به کار گرفته اند، البته کاستي هايي وجود دارد که در دوران دفاع مقدس هم 
اين مسائل و مشکالت وجود داشت، اگر ما از پيروزي ها و موفقيت هاي دفاع مقدس مي گوييم به 
اين معنا نيست که مشکالت وجود نداشته است پس بايد اول مسائل و مشکالت خودمان را حل 
کنيم . سردار جاللي اصالح نظام توزيع کاال و اقالم اساسي در شرايط جنگ اقتصادي را بسيار 
مهم دانست و گفت: بايد با مکانيزم هاي خاص نظام توزيع کاال را کنترل کرد و اگر بازار کنترل 

نشود عده اي معدود به سود هاي کالن مي رسند و مردم با مشکل روبه رو مي شوند.
رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور تصريح کرد: بايد شبکه توزيع کاال را اصالح کرد تا عده اي 
نتوانند اقالم مورد نياز مردم را احتکار کنند؛ به نظر مي رسد بهترين اقدام هوشمندسازي يارانه هاست 
تا کاالهاي اساسي از آن طريق به دست مردم برسد، مسئله کارت هوشمند يارانه ها نيز اهميت باال 

دارد. از سوي ديگر دولت در نزد مردم بايد مقتدر باشد تا بتواند بر مشکالت غلبه کند.
سردار جاللي در ادامه سخن به بيان نقش مردم در جنگ اقتصادي پرداخت و گفت: اولين اقدام 
اين است که مردم صرفه جويي کنند، مردم بايد از تجمل گرايي و اشرافي گري دوري کنند، از 
سوي ديگر بايد کاالي داخلي خريداري کنند تا با خريد کاالي ايراني چرخه توليد به حرکت 
درآمده و براي جوانان شغل ايجاد شود همچنين بايد مصرف به اندازه داشته باشند و به اندازه 

نياز خريد کنند.
وي با اشاره به تاکيد دولت بر وجود همه اقالم مورد نياز مردم در کشور، اظهار داشت: تا آنجايي 
که من اطالع دارم اقالم مورد نياز مردم به وفور در کشور وجود دارد اما اگر همه به فروشگاه ها 
هجوم ببرند و بيش از نياز خريداري و در خانه انبار کنند اين طبيعي است که احساس کنيم 
کمبود وجود دارد. مردم ما بايد الگوي مصرف خودشان را روي کاالي ايراني تنظيم کنند و هم 
ديگر را حمايت کنند. رئيس سازمان پدافند غيرعامل تاکيد کرد: در شرايط جنگ اقتصادي 
اختالفات سياسي را بايد کنار گذاشت و کاري نکرد که دولت تضعيف شود، همه بايد از دولت 
حمايت کنند. وي خاطرنشان کرد: کساني که با خريد سکه و ارز و احتکار به دنبال منفعت 
شخصي هستند سربازان دشمن در جنگ اقتصادي اند. همه ما بايد حواسمان باشد که در اين 
شرايط وارد استراتژي دشمن نشويم و به دولت و ملت خيانت نکنيم. نتيجه منفعت شخصي ما 

نبايد فقر و نابودي ديگران باشد.



و همچنان برنامه ريزي رواني گسترده دشمن عمال اين همسبتگي را آماج خود قرار داده است. خاستگاه انقالب اسالمي 
آرمان هايي همچون عدالت طلبي، مبارزه با تبعيض و فساد، اسالم خواهي و ... بوده است و اگر ما در دهه چهارم نتوانيم 
کارنامه خوبي در اين زمينه ها داشته باشيم عمال به خواسته هاي انقالب اسالمي پشت کرده ايم. من معتقدم ما در بسياري 
از موارد به شاخص هاي مطلوبي دست پيدا کرديم اما بايد نواقص را نيز در نظر گرفت و براي رفع آنها راهکار ارائه کرد 
چرا که دشمن با توان رسانه اي خودش از کاه کوه مي سازد. وي با تاکيد بر اينکه شايد مردم دلخوري از برخي مسئوالن 
داشته باشند اما پاي اصل نظام و انقالبشان ايستادگي مي کنند، ادامه داد: البته دشمن با جوسازي رسانه اي تالش دارد تا 
بين ملت و دولت شکاف ايجاد کند اما ما معتقديم اگر مسئوالن به وظايفشان به درستي عمل کنند در حوزه اقتصادي نيز 

دلخوري ها از بين مي رود.
معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به اينکه ايران اسالمي داراي ظرفيت هاي غني و 
عظيمي است، يادآور شد: واقعا مديريت معيشت مردم در کشوري مثل ايران کار سختي نيست و اگر مسئوالن کمر همت 
ببندند امکان ايجاد حداقل مطلوب معيشت براي مردم وجود دارد.از سوي ديگر مردم نيز بايد اسراف و خريد بيش از نياز 
خود را کنار بگذارند و به دولت در شرايط فعلي کمک کنند. کائيني در بخش ديگري از اين مصاحبه به وضعيت عملکردي 
سازمان پدافند غيرعامل کشور پرداخت و با اشاره به اينکه اين سازمان در حوزه پيش بيني و هشداردهي توانسته است 
عملکرد مطلوبي کسب کند، افزود: ارتباط مناسبي با دستگاه هاي دولتي به ويژه در بخش هاي زيرساخت هاي حياتي وجود 
دارد و به صورت مستمر گزارش هاي پدافندي براي اين حوزه ها ارسال مي شود و هشدارها و نکات ايمني الزم ارائه مي گردد.
براي مثال در حوزه تامين کاالهاي اساسي، بيماري هاي واگيردار، تغييرات اقليمي هشدارهاي مهمي به دستگاه ها ابالغ 
شده است.وي يکي از کارهاي مهم در حوزه سازمان را مربوط به طراحي و تدوين برنامه هاي مشخص و راهبردي پدافندي 
براي دستگاه هاي اجرايي در سطح استان ها و شهرستان ها عنوان کرد و گفت: اين برنامه ها به تک تک دستگاه ها اجرايي در 
سراسر کشور ابالغ شد و ابعاد مالي آن نيز مورد بررسي قرار گرفت و عمال شرح وظايف دستگاه ها در زمينه پدافند مشخص 
شد.معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان پدافند غيرعامل کشور ايجاد تمهيدات الزم براي برگزاري رزمايش هاي پدافندي 
در حوزه هاي سايبري، زيستي، پرتوي و شيميايي را نيز از ديگر کارکردهاي سازمان عنوان کرد و گفت: اين رزمايش ها در 
ابعاد و مکان هاي مختلف درحال برگزاري است و از اين طريق ما تالش داريم تا وضعيت عملکردي دستگاه ها در شرايط 
بحراني را بسنجيم.وي يکي ديگر از ابعاد کارکردي را مساله تفاهم با شهرداري ها در زمينه پدافند غيرعامل عنوان کرد و 
با بيان اينکه حدود 50 شهردار شهرهاي بزرگ کشور با سازمان در حال همکاري هستند، افزود:تالش  داريم چه در سطح 

مديريت شهري و چه در حوزه هاي تجهيزاتي، شهرداري ها را بيش از گذشته با الگوي پدافند غيرعامل همراه کنيم.
کائيني از اولويت هاي مهم پيش روي سازمان پدافند غيرعامل را فرهنگ سازي و نهادينه سازي مفاهيم پايه عنوان کرد و 
افزود: سطح آشنايي عموم مردم بايد پدافند غيرعامل بايد ارتقا پيدا کند و ما اميدواريم چه در سطح آموزش عالي و چه در 

سطح  مدارس مفاهيم پدافند غيرعامل، ضرورت ها و کارکردهاي آنها بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد.
معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان پدافند غيرعامل کشور يکي از نيازهاي پيش روي پدافند غيرعامل را افزايش 
هماهنگي ها و هم افزايي ها بين دستگاه هايي عنوان کرد که ناظر به رصد تهديدات فعاليت مي کنند، گفت: ما نيازمند يک اتاق 
فرمان رصد تهديدات در تمام حوزه ها هستيم که سازمان پدافند غيرعامل مي تواند راهبري آن را برعهده داشته باشد اما با 
توجه به تخصصي بودن حوزه ها و گستره آن اين نياز احساس مي شود که ساير دستگاه ها نيز بايد در اين مجموعه شرکت 

داشته باشند و اطالعات و تحليل هاي خود درخصوص تهديدات بالقوه يا بالفعل را به اشتراک بگذارند.

دکرت کائيین در گفت وگو با »صيانت پايدار«:
نيازمند يک اتاق فرمان 

رصد تهديدات هستيم
مردم باوجود بریخ دلخویر  ها پای نظام و انقالب  ايستاده اند
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اگر در چند دهه گذشته مفهوم پدافند غيرعامل و دفاع مردمي 
در برابر حمالت سخت و نظامي دشمنان مطرح مي شد امروز 
با توجه به تغييرات گسترده در حوزه تهديدات، عمال معنا و 
مفهوم پدافند غيرعامل نيز وسيع تر و گسترده تر شده است. 
دکتر محمدرضا کائيني معاون برنامه ريزي و امور مجلس 
سازمان پدافند غيرعامل کشور در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه 
»صيانت پايدار« با تاکيد بر اينکه مفهوم پدافند غيرعامل 
طي سال هاي اخير هم در کشور ما و هم در سطح جهاني 
دچار تغيير و تحول شده است تاکيد کرد: امروز با توجه به 
رشد و توسعه حوزه هاي جديد که اغلب دانش پايه هستند 
همچون حوزه هاي سايبري، زيستي، پرتوي و... مفهوم پدافند 
نيز دچار عمق و گستره بيشتري شده است.براي مثال در 
حوزه سايبري ما شاهد هستيم که دشمن با نفوذ، هک و 
حتي تشکيل ارتش هاي سايبري عمال به دنبال آغاز يک 

جنگ در اين عرصه است.
وي يکي از مهمترين حوزه هاي جديد در زمينه پدافند غيرعامل 
را موضوع تهديد اقتصادي عنوان کرد و با بيان اينکه طي 
سال هاي گذشته اين سازمان بارها بر موضوع وقوع يک جنگ 
اقتصادي تمام عيار تاکيد داشته و هشدار داده است، افزود: 
البته در شرايط فعلي و با وقوع جنگ اقتصادي، اين موضوع 
در ادبيات تمام مسئوالن نمود پيدا کرده است اما اگر ما از 
سال ها قبل همانطور که مقام معظم رهبري)مدظله العالي( 
تاکيد داشتند زيرساخت هاي اقتصادي خود را قوي مي کرديم 
امروز دچار وضعيت فعلي نمي شديم. کائيني با اشاره به اينکه 
در شرايط فعلي حداقل ما مي بايست در خصوص ادبيات مربوط 
به جنگ اقتصادي و اقتصاد مقاومتي به يک اجماع نظري 
برسيم، افزود: متاسفانه هنوز هم کساني هستند که تالش 
دارند تا مفهوم اقتصاد مقاومتي را به تاب آوري کاهش دهند 
و يا جنگ اقتصادي را نوعي رقابت اقتصادي معنا کنند در 
حالي که اين موضوعات کامال متفاوت است و ما تا زماني 
که درک درستي از اين تهديدات نداشته باشيم نمي توانيم 

در برابر آنها موضع گيري درستي نيز بکنيم.
معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان پدافند غيرعامل 
کشور با اشاره به اينکه تمرکز دشمن بر جنگ اقتصادي ناشي 
از توان کشور در حوزه هايي همچون دفاعي، امنيتي و سياسي 
است، گفت: علي رغم تمام تالش هاي دشمن وضعيت امروز 
ايران با کشورهاي منطقه همچون عراق، سوريه و ... قابل 
مقايسه نيست و در کشور ثبات و امنيت حاکم است از همين 
رو آمريکايي ها به دنبال آغاز يک جنگ نوين و ترکيبي عليه 

کشور ما هستنند که زيرساخت اقتصادي و رواني دارد.
وي با اشاره به اينکه اميدواري دشمن به تهديد اقتصادي ناشي 
از ضعف ها، کاستي ها و نقص مديريتي ماست، افزود: طي چهار 
دهه گذشته ما نتوانسته ايم به درستي مفهوم اقتصاد اسالمي 
را پياده سازي کنيم و نگاه هاي ليبرالي سبب شده تا اقتصاد 
ايران علي رغم تمام ظرفيت هاي کالن خود دچار نقص باشد. 
کائيني با بيان اينکه هدف دشمن از تهديد اقتصادي، وارد 
کردن فشار به معيشت مردم و ايجاد نارضايتي هاي عمومي 
و در نهايت اعتراضات مردمي است، افزود: امروز دشمن تنها 
اميدش به همين موضوع اقتصادي است و اگر کشور بتواند از 
اين موضوع نيز عبور کند عمال دشمني آمريکايي ها تا حدود 

زيادي مهار شده است.
معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان پدافند غيرعامل 
کشور  با تاکيد بر اينکه مشکالت اقتصادي کشور داراي راه حل 
مديريتي است و ما چيزي به نام بن بست نداريم، گفت: اگر 
بتوانيم سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي و خط مشي 
رهبري را پياده سازي کنيم بسياري از مشکالت رفع مي شود 
و عمال تحريم هاي دشمن بي نتيجه خواهد ماند. امروز يکي از 
مشکالت اساسي ما وابستگي اقتصادي به دالر است و اکنون 
بايد متخصصان امر راهکارهاي کاهش اين وابستگي و در نهايت 

قطع آن را بررسي و براي اجرا آماده سازي کنند.
کائيني يکي ديگر از ابعاد جنگ ترکيبي آمريکا عليه کشورمان 
به  افکار عمومي دانست و گفت: وقتي  را مساله مديريت 
تاريخ انقالب و جمهوري اسالمي نگاه مي کنيم به خوبي 
درک مي کنيم که رمز موفقيت ما همبستگي اجتماعي و 
انسجام داخلي بوده است اما امروز برخي نواقص مديريتي 
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محمدرضا متانت 
گروه ويژه اقدام مالي)FATF( در نشست گروه G7 در جوالي 1989 در پاريس 
پايه گذاري شد و در سال 1990 توصيه نامه 40 بندي خود را منتشر کرد که اين 
توصيه نامه در 1996 و ۲003 مورد بررسي و بازنگري قرار گرفت. اين اتحاديه يک 
سازمان همکاري ميان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شويي شکل گرفته 
است. هدف اصلي اين اتحاديه، مبارزه با مظاهر مختلف فعاليت هاي غيرقانوني 
مي باشد که بخش اقتصادي کشورها را تحت تأثير خود قرار داده اند. در حال حاضر 
FATF شامل ۲9 کشور و دو سازمان بين المللي است و اعضاي اين اتحاديه شامل 
کشورهايي مي باشند که از مراکز مهم مالي جهان محسوب مي شوند.  FATF داراي 
يک دستورالعمل 40 ماده اي است که کليه جنبه هاي مبارزه با پول شويي را در بر 
مي گيرد. از ابتداي شروع به فعاليت اتحاديه FATF مشخص بود که کشورهاي عضو 
اين اتحاديه داراي سيستم هاي مالي و قانوني متفاوت با يکديگر مي باشند و نمي توانند 
معيارهاي يکساني داشته باشند و براي مبارزه با پول شويي از رفتار يکساني پيروي 
کنند. بنابراين، دستورالعمل اجرايي اتحاديه FATF به صورتي نوشته شده است 
که هم قابل اجرا توسط کليه اعضا باشد و هم مبادالت پولي قانوني کشورهاي عضو 
را محدود و مانع توسعه اقتصادي کشورها نشود. کشورهاي عضو FATF عبارتند 
از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيک، برزيل، کانادا، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، 
يونان، هنگ کنگ، سوئيس، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزيک، 
هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانيا، نيوزلند، ترکيه، انگلستان، آمريکا و 

دو سازمان بين المللي يعني اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس.
 FATF در واقع استانداردهاي بين المللي مبارزه با پول شويي و تأمين مالي تروريسم 
را تعيين کرده و آنها را مورد ارزيابي و پايش قرار مي دهد. همچنين گونه شناسي 
پول شويي و شيوه ها و تکنيک هاي جديد پول شويي و تأمين مالي تروريسم را 
بررسي کرده و به آنها پاسخ مي دهد. اين سازمان در سال ۲001 به عمل در مبارزه با 
تأمين مالي تروريسم گسترش يافت. دليل مصطلح شدن واژه پول شويي به فرايندي 
برمي گردد که در آن وجوه کثيف و نامشروع با عبور از مجاري و صافي هاي پولي 
و مالي مختلف، پاك و تطهير مي شود. در اين حالت، وجوه با منشأ غيرقانوني وارد 
فرايندهاي پيچيده و متعددي مي شود، به طوري که با عبور از هر مرحله، رديابي 
ريشه هاي اصلي آن به مراتب دشوارتر مي شود. اين اصطالح نخستين بار در جريان 
رسوايي واترگيت  در سال 1973 ميالدي رواج يافت و در سال 1981 در يکي از 
دادگاه هاي آمريکا به حوزه هاي حقوقي و متون قانوني وارد شده و از آن پس در 
سطح گسترده اي به کار رفت. منظور از تطهير مال )پول شويي( مخفي کردن منبع 
اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آن به اموال پاك است، به طوري که يافتن منبع 
اصلي مال غيرممکن مي گردد. پول شويي، يکي از جرائم سازمان يافته فراملي است 
که بسياري از کشورها به خصوص کشورهاي درحال توسعه به شکلي گسترده با 
آن دست به گريبان هستند. پديده پول شويي، يکي از جرائم مالي مخرب است که 
آثار زيان بار آن تواند مي تواند همه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه 
تأثيرات مخربي ايجاد نمايد به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن 
متمرکز شده است و تدابير مختلفي را براي نيل به اين امر به کار برده اند پولشويي 
همچنان تهديدي عليه کشورها و سيستم هاي مالي به شمار مي رود چرا که از 
طريق تامين مالي تروريسم يکي از عوامل اساسي  تداوم حيات گروه هاي تبهکار 

و جنايتکاران است.
 گرچه در ظاهر پولشويي و تامين مالي تروريسم که معموال توسط قاچاقچيان 
انجام مي شود فعاليت هاي جداگانه و متمايزي هستند اما نگراني مشابهي را در 
کشورها ايجاد مي کنند و معموال از تکنيک هاي مشابهي استفاده مي کنند. تهديد 
اين فعاليت ها بسيار جدي بوده و کيان سيستم هاي مالي را با مشکل هاي بزرگ 
مواجه مي کنند. سرمايه گذاري خارجي را تحليل مي برند و جريان سرمايه بين المللي 

را منحرف مي کنند.
 به طور کلي پولشويي امرار معاش مالي گروه هاي تبهکار است و اين گروه ها را قادر 
مي سازد که فعاليت هاي زيبانبار و خسارت آفرين خود را پياده کنند. برآورد مي شود 
بيالن فعاليت هاي پولشويي در سراسر جهان ساالنه بين 590 ميليارد دالر تا 1.5 

تريليون دالر باشد. سيستم تجارت بين المللي از طريق مزاياي ناشي از  معامالت 
واردات و صادرات مستعد ابتال به پولشويي است و در واقع پولشويي تجارت- مبنا 
شکل مي گيرد. به عنوان مثال مي توان در اين زمينه به فعاليت بازار سياه تبادل پزو 
اشاره کرد که ساالنه باعث قاچاق 5 ميليارد دالر از آمريکا به کلمبيا مي شود. امروزه 
دولت ها به ابزارهاي خود براي مبارزه با جرائم مختلف از جمله جرائم سازمان يافته 
فرامليتي تروريسم و تکثير تسليحات متکي هستند. تقريبا همه کشورها ملزم به 
رعايت استاندارهاي خود هستند. بيشتر دولت ها بهFATF  پيوسته اند. بيشتر 
سازمان هاي بين المللي تاثيرگذار ملزم به رعايت قوانين FATF  هستند. رهبران 
گروه جي ۲0 در سال ۲009 اف اي تي اف را به عنوان يک موسسه و نهاد اساسي در 
  FATF .زمينه معماري قوانين نظارتي جديد در سيستم مالي جهاني تعيين کردند
هم اينک به عنوان يک مدل از حکمروايي جهاني به نظر مي رسد . چه عاملي اين 
تکامل سريع از يک نهاد حاشيه اي به يک تشکيالت و بدنه کليدي از حکمروايي 
جهاني در زمينه مباحث مالي غير قانوني را تبيين مي کند؟ اکثر تحليلگران اين تاثير 
را ناشي از تلفيق مکانيسم هاي مادي و اجتماعي و يا اجباري و اقناعي مي دانند. 
اغلب درك صحيح و رضايت بخشي از روند پويايي FATF  و مبارزه با پولشويي 
وجود ندارد. ساده ترين توضيح در باره آن اينست که اين قانون نشان دهنده توزيع 
قدرت در بين کشورهاست. برخي صاحبنظران استدالل مي کنند که اتحاديه اروپا 
و آمريکا در عالم واقع قادرند FATF  را به هر سمتي که خود بخواهند به انحراف 
بکشانند، آنرا به سخره بگيرند، آن را اجرا کنند يا از اجراي آن سر باز بزنند و در 
واقع اين نيز ابزاري ديگري براي تاييد و تصديق سلطه اين کشورها بر اقتصاد 
جهاني است. برخي ديگر معتقدند که اياالت متحده يک هژمون مقرراتي دارد اما 
نمي خواهد هزينه هاي اجرايي براي اعمال يک استاندارد الزام آور را متحمل شود 
بنابراينFATF  مي تواند براي او يک همدست براي فشار بر دولت ها محسوب شود 
و گروهي ديگر استدالل مي کنند که FATF تنها استانداردهاي مد نظر امريکا را 

تبليغ مي کند. 
همگام با ساير کشورها، ايران نيز مبارزه با پول شويي را در دستور کار خود قرار 
اين راستا تصويب قانون  انجام شده در  اقدامات  از مهم ترين  داده است و يکي 
مبارزه با پول شويي در تاريخ 86/11/۲ است. با اين حال، با توجه به تحوالت شگرف 
نظام پولي و بانکي جهاني در اثر ظهور بانکداري الکترونيک و همچنين ناشناخته 
ماندن پيامدها و آثار جدي و زيان آور جرم پول شويي، به نظر مي رسد که اجراي 
کامل و مطلوب مقررات و قوانين مبارزه با پول شويي مستلزم اخذ تدابير کارآمد و 
برنامه ريزي دقيق به ويژه درخصوص اعمال تغييرات الزم ساختاري و نرم افزاري، 
تقويت بنيه علمي و عملي کارکنان بانک، فرهنگ سازي عمومي و تعامل و تعاون 

ساير نهادها و ... مي باشد.
 در پايان بايد يادآوري کرد که اين روزها بحث FATF تصويب لوايح آن و ضرورت 
پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو در محافل سياستگذاري کالن کشور گرم است 
نکته اي که داراي اهميت است اينست که براي بررسي و تحليل و تصويب چنين 
لوايحي، نهادهايي مانند مجلس و ديگر مبادي سياستگذاري بايستي کشور وسواس 
و دقت کافي را داشته باشند. اين اهميت از آنجا ناشي مي شود که اوال اين لوايح 
مربوط به مباحث حساس پولي و مالي است و ديگر اينکه همانطور که اشاره شد 
لوايح و طرح هايي مانند FATF بيش و پيش از هرچيزي منافع قدرت هاي بزرگ 
و از جمله اياالت متحده را لحاظ مي کنند و بيشتر جنبه تجويزي و دستوري دارند 
و کمتر شرايط واقعي اقتصادي و سياسي کشورهاي امضاکننده را مورد توجه قرار 
مي دهند و ماهيت آنها بگونه اي است که معموال همه براي ابرقدرت ها و هيچ براي 
ديگر کشورها را در بطن خود دارند. عالوه بر موارد فوق نکته قابل ذکر و نگران کننده 
بازرس  و  ناظر  به عنوان  اشغالگر قدس  نام عربستان و رژيم  ديگر مطرح شدن 
FATF است. به عبارتي کشورهايي که خود بهشت تروريست ها و حاصل خيزترين 
نقاط جهان براي تامين مالي و پرورش تروريسم هستند قرار است بر اسناد مالي 
ديگر کشورها نظارت کنند. از اين رو انطباق دقيق اين لوايح با اسناد فرادستي و 
سياست هاي کالن نظام يک ضرورت است و نبايد تحث تاثير فضاي سياسي ايجاد 

شده عجوالنه به تصويب آنها دست زد.

FATF دو ریو سکه«
به نام شفافيت به کام استعمار!
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FATF دو ریو سکه«
به نام شفافيت به کام استعمار!
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 حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا)س( 
در گفتگو با »صيانت پايدار«:

درگير»کودتاي 
اقتصادي« هستيم
دولت اتاق فرمان جنگ اقتصادي 

تشکيل دهد

فاطمه مهرداديان
حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا)س( و اقتصاددان در گفتگو با 
خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« ضمن تشريح اوضاع اقتصادي ايران مي گويد: 
مولفه هاي گوناگوني وجود دارد که اثبات مي کند شرايط اقتصادي ايران در 
وضعيت ويژه اي قرار داشته و طي سه دهه گذشته کمتر چنين شرايطي را 
از سرگذارنده است، شرايطي که اينجانب به آن اطالق »کودتاي اقتصادي« 

کردم که البته به مذاق برخي خوش نيامد.
وي مي افزايد: وضعيت اقتصادي ايران جدا از آنکه اثر گرفته از برجام باشد 
تحت دو عامل بيروني و دروني اکنون در مرحله بسيار حساسي قرار گرفته 
که مي تواند جلودار يه کودتاي سياسي نيز باشد، کودتايي که از سال گذشته 
در اقتصاد کشور نرم نرمک آغاز شد و اکنون ميدان داري کرده و به نظر نمي 

رسد عوارض آن در گراني هاي سکه و دالر خاتمه پيدا کند.
اين  نارضايتي عمومي مهمترين هدف  ايجاد  اقتصاددان معتقد است:  اين 
کودتاي اقتصادي است که با قاطعيت مي توان گفت در اين ابعاد، در ۴0 
ساله گذشته سابقه نداشته و خوشبين ترين افراد درون نظام اقتصادي هم 
معتقدند وضعيت بازار اقتصادي اخير ايران شرايط خاصي است که توسط 

عوامل خارجي و داخلي درحال هدايت است.
کودتاي اقتصادي چگونه اهداف سياسي را دنبال مي کند؟

به گفته راغفر، افزايش غيرمترقبه قيمت ها و پالس هايي که از آن سوي مرز 
پيرامون نارضايتي و اعتراض عمومي مردم به گوش مي رسد همراه با برخي 
سياست گذاري هاي داخلي نشان از يک توطئه تمام عيار دارد که شامل دو 
نکته اساسي است. اول اينکه سياست هاي اقتصادي آمريکا مي تواند اصلي ترين 
مولفه هاي تعيين کننده کارکرد و عملکرد اقتصاد ايران باشد. دوم اينکه، شواهدي 
وجود دارد که نشان مي دهد تالش گسترده اي براي ايجاد نارضايتي در کشور 
صورت مي گيرد. اين مسائل را در اظهارات نتانياهو به صراحت شنيديم که 
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کودتاي اقتصادي است که با قاطعيت 
مي توان گفت در اين ابعاد، در 40 ساله 

گذشته سابقه نداشته است
- نوسان قيمت دالر بدون هيچ تغييري در 

عرضه و تقاضا و شايعاتي که به تدريج 
رنگ واقعيت مي گيرد در واقع نشان دهنده 
بازي رواني پياده شده توسط CIA است 
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واردات خودروهاي لوکس نمي شد، همان اقدامي که 
بايد از سرازيرشدن يارانه هاي عظيم به صنعت فوالد 

و پتروشيمي و سيمان جلوگيري مي کرد.
عضو هيات علمي دانشگاه با تاکيد بر اجراي سياست هاي 
جنگي  تاکيد مي کند: اگر اين عزم سياسي به وجود 
آيد و آقايان بپذيرند  آمريکا در جنگ با  ايران است 
و به دنبال ماهي گرفتن از آب گل آلود و انداختن 
همه مشکالت به گردن تحريم ها نباشند و البته 
تصميم بگيرند صادقانه با مردم برخورد کنند آن وقت 

مي توانيم به راه حل برسيم. 
اين اقتصاددان با اشاره به لزوم تغيير برخي سياست ها 
نيز مي گويد اکنون بايد نگاه اقتصاد غارتي تغيير کند؛ 
نگاهي که مسبب ايجاد موسسه هاي اعتباري شد، 
عده اي به نام تجار، به نام پارلمان بخش خصوصي 
در مجراي رانت بازي دميدند و توليدگر صنعتي 
و کشاورز واقعي را به انزوا کشاندند بايد زمين را 
ترک کرده و زمينه براي گفتگو جريان هاي سياسي 
مختلف و اتاق فکر زمان جنگ محيا شود، خالصه 
آنکه اگرباور کنيم ايران در جنگ به سر مي برد رفتار 

اقتصادي مردم و مسئوالن تغيير خواهد کرد.

مردم ايران را به قيام عليه حاکميت دعوت کرد.
اين اقتصاددان با اشاره به تله هاي اقتصادي نيز مي گويد: از سوي ديگر شاهد هستيم 
موضع گيري هاي دونالدترامپ آشکارا روند مستقيم در بازار ايران را تحت تاثير قرار مي دهد، 
به اين معنا که وقتي رييس جمهور آمريکا سخن از مذاکره بدون پيش شرط مي کند 
بالفاصله روند نزولي دالر آغاز مي شود و با تعيين تکليف رهبري و ممنوع خواندن مذاکره 
در هر سطحي با آمريکا، روند صعود قيمت دالر دوباره به جان بازار ايران افتاده و دالر 10 
هزارتوماني به 15 هزارتومان نزديک مي شود و برخي تريبون هاي داخلي که سال گذشته 
بر طبل گراني دالر و پيشگويي ها درباره افزايش نرخ ارز کوبيده بودند محقق مي شود، 
در واقع اين پيش گويي ها خود تحقق بخش، بازي با افکار عمومي و تاثيرگذار بر انتظارات 

عمومي هستند. لذا به نظر مي رسد اين يک تله و اتفاقا بخشي از فرايند کودتاست.
راغفر با اشاره به نقشCIA  در جنگ اقتصادي کنوني در ايران مي گويد: نوسان قيمت 
دالر بدون هيچ تغييري در عرضه و تقاضا و شايعاتي که به تدريج رنگ واقعيت مي گيرد 
در واقع نشان دهنده بازي رواني پياده شده توسط CIA است که براي متزلزل نشان 
دادن اقتصاد ايران و تعيين کننده بودن موضع آمريکا در نظام عرضه و تقاضاي ايران 

صورت مي گيرد.
راه حل هاي عبور از چالش اقتصادي کنوني

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا)س( همچنين با اشاره به راه حل هاي برون رفت از وضعيت 
کنوني تصريح مي کند: اعالم شرايط جنگي مهمترين اقدامي است که بايد صورت گيرد 
به اين معنا که سياست هاي خاص که در دوران جنگ لحاظ مي شود در دستور کار قرار 

گيرد تا برخي از مسئوالن هم دست از موضعگيري هاي منفعاالنه خود بردارند.
وي معتقد است آن بخش از افرادي که از شرايط کنوني منتفع مي شوند شامل  افرادي 
هستند که وابسته به حزب يا رانت هاي دولتي و غيردولتي بوده و لذا بايد شناسايي شده 
و دستشان از بيت المال قطع شود. به طور مثال همان مافياي فوالد که توانست سود چند 
ميليارد دالري ببرد اما با قلدري محض اعالم مي کند حاضر نيست ارز به دست آمده را 
تحويل بانک مرکزي دهد؛ از سوي ديگر رانت بازاني که از بازارثانويه ارز سودهاي کالن 

مي برند و معلوم نيست به چه دليل از سوي مجلس نيز حمايت مي شوند.
راغفر با اشاره به گراني کاالهاي اساسي نيز مي گويد: اگر شرايط جنگي اعالم شود دولت 
موظف است طبق قاعده اين شرايط براي ساماندهي منابع ارزي اقدام کند، چنانکه اگر 
دولت تامين همه کاالهاي اساسي را بپذيرد و به مردم در عمل نشان دهد که ذخيره 

کافي وجود دارد، تقاضاي کاالهاي اساسي کنترل مي شود.
به گفته اين اقتصاددان کنترل منابع ارزي مهمترين اقدامي است که بايد توسط دولت در 
دستور کار قرار گيرد همان اقدامي که اگر به موقع انجام مي شد منابع هنگفت ارزي خرج 



ليال نعمتي
دانشجوي دکتري حقوق جزا- وکيل دادگستري

گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF يک نهاد سياست گذاري 
بين دولتي است که در سال 1989 توسط گروه هفت )G-7( در 
پاريس تأسيس شد. اهداف اين سازماِن شبه حقوقي در تعيين 
استانداردها و ترويج اقدامات قانوني، نظارتي و عملياتي براي مبارزه 
با  تروريسم و ساير تهديدهاي مرتبط  تأمين مالي  با پولشويي، 
سيستم مالي بين المللي ترسيم شده است. نخستين مجموعه از 
توصيه-هاي گروه اقدام مالي در سال 1990 در راستاي مقابله با 
پولشويي صادر و در سال 2001 توصيه هاي هشتگانه  به منظور 
مبارزه با تأمين مالي تروريسم ارائه گرديد. در تعامل با اين راهبردها 
و توصيه ها، کشورهايي که از رهگذر تدوين و اصالح قوانين داخلي 
با مراتب فوق همسويي نداشته باشند؛ ضمن انتشار بيانيه توسط 
گروه اقدام مالي در فهرست سياه  قرار مي گيرند. ايران از جمله 
باال شناخته  با ريسک  به عنوان منطقه ي  کشورهايي است که 
شده و در فهرست سياه FATF معرفي شده است. در اين راستا 
مسئله  خروج ايران از فهرست سياه مستلزم همسويي کامل با 
استانداردهاي تعريف شده توسط اين سازمان است. چنين امري 
نيازمند بررسي حقوقي و تحليل بازتاب هاي اقتصادي – سياسي 
مطالبات FATF  است که در اين نوشته به برخي مباحث اصلي 

اشاره مي شود.   
تحليل همسويي با توصيه هاي FATF  از منظر ابعاد حقوقي 

و سياسي 
گروه کاري اقدام مالي در تاريخ 23 فوريه 2018 ضمن انتشار 

بيانيه عمومي با اذعان به اينکه استانداردهاي جهاني براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي 
تروريسم را ارائه مي دهد، اقدامات اتخاذي ايران در جهت تطبيق با فرايندهاي فوق را ناکافي 
دانسته و همگرايي کامل با تدابير پيشنهاديFATF را خواستار شد. با وجود آنکه اهداف 
گروه اقدام مالي در راستاي شفاف سازي مراودات مالي و بانکي، پيشگيري از تطهير پول و 
کنترل منابع مالي تروريسم قابل امعان نظر است؛ ولي الزامات مطالبه شده از سوي اين نهاد 
که در قالب تعهدات سلبي و الزام هاي ايجابي ارائه گشته، از لحاظ ماهيتي و محتوايي داراي 

برخي نارسائي ها و مخاطراتي  است که در ذيل بررسي مي شود.    
1- گسترش انقياد سياسي- حقوقي و تداوم مداخله: بارزترين پيامد منفي الحاق ايران به 
استانداردهاي ارائه شده توسط FATF ايجاد بستري در جهت نظارت مستمر و تحميل 
فشارهاي سياسي و مالي به کشور است. با وجود آنکه راهبردهاي گروه مالي در قالب 9 بند 
تدوين يافته است، ولي الزام ها و مطالبات اين نهاد به گونه اي موسع و گسترده است که در 
هر زماني به بهانه ناقص بودن راهبردهاي اتخاذي ايران، امکان بازگشت به اقدامات تنبيهي و 
مقابله اي )counter-measures( از سوي اين نهاد و اِعمال فشار بر کشور وجود دارد. مفاد 
بيانيه عمومي 2018 به نحو آمرانه اي تنسيق يافته که بهبود جايگاه ايران در گروه اقدام مالي و 
برون رفت کامل از ليست سياه FATF مستلزم تطبيق کامل با دستورالعمل ها و استانداردهاي 
نهاد مزبور است. پرواضح است که اين امر ضمن گسترش انقياد سياسي- حقوقي، با مباني 
ايدئولوژيک و قانون اساسي کشور نيز داراي تباين است. طبق اصل دوم قانون اساسي »نفي 
هرگونه ستمگري و ستمکشي و سلطه-گري و سلطه پذيري و استقالل سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملّي« از آرمان ها و مباني نظام محسوب مي گردد و اين در 
حالي است که الحاق شتاب زده به توصيه هاي FATF مي-تواند چنين آرماني را با چالش 
مواجه ساخته و استقالل کشور در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي را به مخاطره 
اندازد. بنابراين مي بايست پيش از هر نوع تصميم گيري در پذيرش مطالبات گروه اقدام 
مالي به بررسي دقيق مطالبات و پيامدهاي حقوقي، سياسي و اقتصادي آن توجه شود. بند 
15اول مطالبه ي FATF شامل يک تعهد ايجابي در الزام به جرم انگاري تأمين مالي تروريسم  ور14
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و يک تعهد سلبي در حذف معافيت گروه هاي تحريم شده که در تالش براي پايان دادن به 
اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند؛ مي باشد. تعهد مزبور که به صراحت ايران 
را به پايبندي به تعريف موسع تروريسم و عدم توجه به جنبش هاي آزادي خواهانه ملزم مي 

کند، اصطکاک و چالش عمده اي با مباني ارزشي نظام جمهوري اسالمي داشته و 
مي تواند پيامدهاي حقوقي معتنابهي را در پي داشته باشد. طبق اصل 15۴ 
قانون اساسي، »جمهوري اسالمي ايران در عين خودداري کامل از هر گونه 
دخالت در امور داخلي ملّت هاي ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در 

برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي کند«. بنابراين عدم توجه به 
که جنبش هاي آزادي بخش با مباني انقالب اسالمي و اصل 15۴ قانون اساسي 

حمايت از مبارزات مردمي را سرلوحه ي خود قرار داده در تقابل 
آشکار است. اين مسئله مي-تواند حّتي منجر به تحريم هاي فصل 

هفتم شوراي امنيت عليه کشور گردد. 
2- تضعيف امنيت اقتصادي و زمينه سازي براي مسدود کردن اموال 

ملّي: بيانيه عمومي 2018 در بند 2 شناسايي و مسدودنمودن اموال و 
دارايي هاي تروريست ها مطابق با قطعنامه هاي شوراي امنيت را مطالبه 
نموده است. اين تعهد با وجود آنکه مي تواند فرصت سازنده اي را براي کشور 
در راستاي شناسايي و مسدودنمودن دارايي هاي تروريست ها و حاميان آن 
ها فراهم سازد، ولي در درازمدت مي تواند به پديده  خودتحريمي نيز منجر 
گردد. چرا که با توجه به تعهد مطروحه در بند 1 که استثناي حمايت از 
نهضت-هاي مردمي و جنبش هاي آزادي خواهانه را نپذيرفته و کشور را 
ملزم به شناسائي، رديابي، مسدود کردن و تصرف وجوه و اموال در جهت 
مقابله با تروريسم طبق تعريف هاي مندرج در قطعنامه-هاي شوراي امنيت 

نموده است؛ مي تواند چالش هاي عديده اي را در مسدودکردن دارايي هاي 
نهادهاي انقالبي ايجاد نمايد. پرواضح است که اين امر ضمن آنکه موجب عدول 

جايگاه کشور به موقعيت پيشين شده، تضعيف امنيت اقتصادي و اعمال فشارهاي مالي 
بر کشور را نيز به دنبال خواهد داشت.  

3- تزايد سازوکارهاي محدودکننده و اختالل در تبادالت مالي: يکي ديگر از تبعات منفي 
دستورالعمل هاي FATF ايجاد و گسترش اختالل در جريان آزاد مراودات مالي- بانکي و 
تحميل سازوکارهاي سخت گيرانه و محدوديت آميز به عرصه اقتصادي کشور است. تعهدات 
مقرر در بند ۴ بيانيه FATF  مبني بر »الزام به گزارش فعاليت هاي مشکوک مربوط به 
تراکنش هاي مالي و اطمينان از استقالل کامل واحد اطالعات مالي« مي تواند از منظر امنيت 
اقتصادي نتايج نامطلوبي را درپي داشته باشد. تحقق الزامات فوق مستلزم مداخله دولت در 
کليه مراحل امور مالي و بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از شناسايي مشتريان، ورود 
در مبادالت به بهانه مشکوک بودن، تشديد نظارت هاي بانکي، ارائه  گزارش در معامالت به 
صرف وجود ظن و گمان و اقداماتي از اين قبيل است که مي تواند موجب اختالل در شرايط 
اقتصادي و مبادالت مالي که اتخاذ اصل برائت و صحت از مباني سهولت و شکوفايي عرصه ي 
 Financial( اقتصادي است؛ شود. همچنين اطمينان از استقالل کامل واحد اطالعات مالي
Intelligence Unit(، تعهدات ايجابي گسترده اي را مي تواند به دنبال داشته باشد. در 
واقع مفهوم مخالف اين توصيه حاکي از آن است که گروه مالي اصل را بر عدم استقالل واحد 
اطالعات مالي کشور دانسته و اثبات عملکرد مستقل واحد مزبور را بر عهده  دولت نهاده است؛ 
امري که ابزار راستي-آزمايي آن توسط گروه اقدام مالي مشخص نشده و در واقع اثبات آن 
مستلزم تبعيت از سازوکارهاي گسترده و مبهمي است که ممکن است در ارزيابي کارشناسان 
نهاد مزبور مقرون به واقع تلقي نگردد. عالوه بر اين الزام مقرر در بند 3 مبني بر »ارائه  تضمين 
و حصول اطمينان از رعايت نظام مراقبت مشتريان« و تعهد بند 5 که »اثبات نحوه شناسايي 
و تحريم خدمات دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار« را درخواست نموده، عبارات 
بسيار کلّي و مبهمي هستند که اثبات اين اهداف را به صورت يکجانبه و آمرانه بر کشور تحميل 
نموده است. چنين رويه اي از منظر اصول تقرير مفاهيم يک سند که مي بايست فحواي دقيق 

و شفافي داشته باشد، نيز داراي نارسايي هاي نگارشي و محتوايي است.   
۴- الزام به انطباق کامل با کنوانسيون CFT و معاهده پالرمو و پذيرش نارسايي هاي اين 
دو سند: الحاق به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم )CFT( و کنوانسيون مبارزه با 
جرايم سازمان يافته فراملّي- پالرمو )AML( تکليف ديگري است که در بند 6 بيانيه گروه 

مالي بدان اشاره شده است. اين درحالي است که الحاق به معاهدات 
فوق، بازتاب هاي اقتصادي - سياسي و الزامات مضاعفي در پي 
 خواهد داشت. به عنوان نمونه کنوانسيون CFT به شدت آزادي 
هاي مدني در حوزه ي مالي و اقتصادي را محدود نموده و 
تمهيدات مطروحه در ماده 18 کنوانسيون از جمله 
تشديد اقدامات نظارتي بر صدور مجوزها، مداخله 
در مبادالت به بهانه مشکوک بودن و الزام دولت ها  
به معاضدت در زمينه رديابي و کنترل حمل و نقل 
مرزي دارايي و اوراق بهادار مي تواند موجب 
اختالل در شرايط اقتصادي و مبادالت مالي 
شود. اين مسئله مي-تواند در مراودات و 
سرمايه گذاري هاي بين المللي نيز مانع آزادي 
حرکت سرمايه و موجب اتخاذ برخوردهاي 
مغرضانه شده و خسارت هاي هنگفتي را بر کشور 
وارد نمايد. در بند 6 ماده 7 کنوانسيون CFT اذعان 
شده »کنوانسيون هيچگونه صالحيت قضائي را که 
توسط يک کشور عضو و مطابق با قانون داخلي اش 
اعمال مي-گردد مستثني نمي دارد.« اين بند انقياد 
و تطبيق کامل با استانداردهاي مطروحه را افزايش 
مي دهد. همچنين سياق ماده 6 کنوانسيون که 
کشورها را ملزم به تدوين قوانين بدون مالحظات 
سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي و مذهبي 
نموده است، در عمل با مباني فلسفي و ايدئولوژيک و 
نيز قانون اساسي کشور داراي تقابل است.  در پايان بايد 
گفت حوزه ها و زمينه هاي مرتبط با شفافيت تبادالت مالي 
و استانداردهاي مصّرح FATF بسيار گسترده و مطلق مي باشد. 
لذا براي اتخاذ تصميم در همسويي با راهبردهاي مزبور مي بايست 
تمامي ابعاد حقوقي، سياسي و اقتصادي در نظر گرفته شده و به 

منظور تضمين امنيت ملّي به دقت مورد بررسي قرار گيرد.   
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- بيانيه عمومي FATF ۲0۱۸ که 
در بند ۲ شناسايي و مسدودنمودن 
اموال و دارايي هاي تروريست ها 
مطابق با قطعنامه هاي شوراي امنيت 
را مطالبه نموده است در درازمدت 
مي تواند به پديده خودتحريمي 
منجر گردد چراکه با توجه به تعهد 
مطروحه در بند ۱ استثناي حمايت 
از نهضت هاي مردمي و جنبش هاي 
آزادي خواهانه را نپذيرفته و کشور 
را ملزم به شناسائي، رديابي، مسدود 
کردن و تصرف وجوه و اموال 
در جهت مقابله با تروريسم طبق 
تعريف هاي مندرج در قطعنامه هاي 
شوراي امنيت نموده است
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محمد علي زاده
هر  بخش هاي  مهمترين  از  يکي  بانکداري  صنعت 
اقتصادي به شمار مي رود زيرا بانک ها به عنوان واسطه 
منابع پولي در کنار بورس و بيمه از ارکان اصلي سيستم 
بازارهاي مالي هر کشوري به شمار مي روند. بانک ها 
از طريق اعطاي تسهيالت و پذيرش سپرده ها و ... 
مي توانند نقش مهمي در اقتصاد کشورها ايفا کنند. 
در سال هاي اخير، هم زمان با تخصيص حجم عظيم 
منابع مالي از طريق بانک هاي مختلف دنيا، شاهد 
متعدد  ورشکستگي هاي  حتي  و  زيان ها  بحران ها، 
بانک ها بوده ايم. از سال 2007 جهان دوره اي از استرس 
شديد مالي را تجربه کرد که حتي در دوران رکود 
بزرگ )1929-1939( ديده نشده بود. اين بحران با 
فروپاشي بازار وام هاي مسکن در اياالت متحده آغاز 
شد و به تمام بازار امالک و مستغالت آمريکا سرايت 
کرد.  ساير نقاط جهان را درنورديد و به فروپاشي 
تجارت جهاني انجاميد. بسياري از کشورها به طور 
قابل مالحظه اي تحت تاثير اين شوک نامطلوب قرار 
گرفتند و بحران هاي سيستماتيکي را در نظام بانکي 
خود تجربه کردند. تاثير رکود بزرگ تنها بر اقتصاد 
آمريکا نبود بلکه طبق گزارشات متعدد 80 درصد از  
اقتصادهاي اروپا اذعان داشته اند که رکود بر فعاليت هاي 
مالي و اقتصادي آنها تاثير مستقيم داشته است که 

جدي ترين تاثير آن افزايش بيکاري بود.
 در کشورهاي در حال توسعه نيز اين تاثير بيشتر و مخرب تر بود. تاثير بزرگ ديگر آن 
افزايش فقر بود به طوري که فقر در شهرهاي مهم آمريکا از 16درصد قبل از بحران به 20 
درصد در سال 2011 رسيد و 6.5 ميليون مورد مصادره اموال و سلب مالکيت طي سه سال 

2007 تا 2009 ديده شد که قبال اين اتفاق طي 27 سال حادث شده بود.
بحران هاي سيستماتيک بانکي و بهم ريختگي بانک ها نه تنها بر سيستم مالي کشورها بلکه 
بر کل نظام اقتصادي آنها تاثيرات ناگواري دارد.  اين بحران ها خاص دوره اي مخصوص و يا 
کشوري ويژه نيستند بلکه تقريبا کشوري را نمي توان يافت که براي يک بار هم که شده اين 
بحران هاي سيستماتيک بانکي را تجربه نکرده باشد. بحران هاي بانکي اگرچه به لحاظ علل 
عوامل و تاثيرات اقتصادي متفاوت هستند اما داراي اشتراکاتي نيز هستند. اين بحران ها 
اغلب پس از دوره هاي بلند مدت رشد اعتبارات و افزايش نقدينگي به وقوع مي پيوندند. در 
مورد بحران سال  2007 مي توان گفت که اين بحران از مدت ها قبل آغاز شده بود اما در 
سال 2007 خود را به روز داد. در اين سال حجم انبوهي از طبقه متوسط آمريکا که براي 
تأمين مالي خريد خانه هاي خود به وام هاي رهني متوسل شده بودند، قادر به بازپرداخت 
وام هاي رهني خود نبودند. برخي از متخصصان، اين مرحله نخست بحران را »ترکيدن حباب 
مسکن« ناميدند در واقع در دو دهه قبل از بروز بحران )از اواسط دهه 1980( بسياري از 
خانوارها و شهروندان متوسط، اغلب در امريکا )و کمتر در اروپا( وام هاي رهني تصاعدي 
زيادي دريافت کرده بودند به دليل اينکه در بازار مسکن به شدت قيمت ها افزايش يافته 
بود. يکي از داليلي که به اين وضعيت کمک کرد اين بود که بانک ها براي اعطاي اعتبارات 
آسان به همه انواع مشترياني که در بازار امالک و ساير کسب و کارهاي مرتبط با امالک فعال 

بودند، به کار گرفته شدند. هر چه پول هاي 

»صيانت پايدار« گزارش یم دهد

هشدار بروز اپيدمي بحران بانکي 
پس از کاهش ارزش پول ملي
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بيشتري از بانک ها از طريق اعطاي وام هاي رهني به بازار مسکن تزريق مي شد، قيمت در 
بازار مسکن، باالتر مي رفت و اين منجر به ُدوري شد که مدام قيمت مسکن باالتر مي رفت 
و نياز به وام خريد مسکن نيز بيشتر مي شد. در واقع يک بازي در جريان بود که استراتژي 
آن بر افزايش قهري سرمايه به شرط تداوم افزايش قيمت مسکن، استوار بود. تا پايان سال 
2006 قيمت مسکن به قدري افزايش يافت که امکان بازپرداخت وام هاي اخذ شده براي 
خريد مسکن توسط مردم وجود نداشت. در واقع، قيمت مسکن و حتي اجاره آن، به حدي 
افزايش پيدا کرده بود که حقوق ماهانه و دريافتي هاي مردم به خصوص اقشار متوسط 
جامعه در »واقعيت اقتصاد«، براي تأمين اقساط بانکي جهت خريد مسکن هاي با قيمت 
باال، خريداري شده و همچنين تأمين مخارج روزمره زندگي، کافي نبود که اين واقعيت، 
اثرات يک اقتصاد فانتزي را نشان مي داد؛ به جاي اينکه منعکس کننده بهره وري واقعي در 
اقتصاد و توسعه واقعي يک کشور باشد. بنابراين هنگامي که اين افزايش قيمت مسکن در 
سال 2006 از حد بحراني خود گذشت، در مقطعي از زمان، تعداد رو به افزايشي از مشتريان 
بانکي، ديگر قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود به بانک نبودند؛ زيرا اقساط بانکي آنها، 
به مراتب از حقوق آنها باالتر رفته بود. به يک باره تعداد قابل توجهي از بدهکاران بانکي، 
از پرداخت اقساط خود ناتوان شدند و جريان بازگشت حجم زيادي از منابع به بانک، به 
يکباره قطع شد. اين امر، منجر به کاهش شديد منابع بانکي ده ها بانک و عدم توانايي آنها 
در بازپرداخت بدهي هايشان به سرمايه گذاران و ساير بانک ها و در نهايت، مواجهه آنها با 
مشکالت جدي مالي و ورشکستگي شد. بدتر از اين واقعه اين بود که بيشتر بانک هايي 
که در وهله اول هنوز قادر به ادامه فعاليت هاي بانکي خود بودند، ديگر منابع مالي کافي 
براي قرض دادن به بنگاه هاي کوچک و متوسط نداشتند که اين امر نيز منجر به کاهش 
منابع مالي بنگاه هاي توليدي و در نتيجه کاهش توليد و افزايش بيکاري آنها شد و حتي 
در بسياري از موارد، آنها قادر به پرداخت دستمزدهاي خود نيز نبودند و اين نيز منجر 
به کاهش مخارج زندگي مردم و در نهايت کاهش مصرف کل در اقتصاد شد که در يک 
حرکت ُدورمانند، ضربات بيشتري به بنگاه هاي توليدي و بخش واقعي اقتصاد و نيز بانک ها 
زد. همه اين عوامل، دست به دست هم داد تا بيش از پيش، فعاليت هاي مولد اقتصادي با 
روندي تصاعدي، کاهش پيدا کند و بسياري از بنگاه ها دچار ورشکستي شوند و در نهايت، 
زمينه تضعيف هر چه بيشتر اقتصاد هاي ملي و بين المللي، فراهم شود. بحران هاي مالي 
چه بحران ارزي و چه بحران تراز پرداخت با بحران هاي بانکي ارتباطي تنگاتنگ دارند. در 
فاصله سال هاي 1970 تا 2011 ، 218 بحران ارزي در جهان رخ داده است. بحران ارزي 
وقتي رخ مي دهد که نرخ ارز مورد هجوم سفته بازان قرار مي گيرد. اين امر موجب مي شود 
تا کاهش ارزش پول ملي رخ دهد يا مقامات ناگزير شوند براي دفاع از نرخ موجود بخش 
زيادي از منابع ارزي خود را مصرف کنند يا کنترل سرمايه اعمال نمايند. بر مبناي ديدگاه 
برخي کارشناسان هرگاه ارزش پول ملي 30 درصد تضعيف شود و اين تضعيف حداقل 
10درصد از ميزان تضعيف در سال قبل بيشتر باشد بحران ارزي رخ داده است. بررسي تجربه 
کشورهاي مختلف نشان مي دهد که بحران هاي ارزي مي توانند مقدمه بحران هاي بانکي 
باشند يا متعاقب آن ظاهر شوند بنابراين هرگاه بحران ارزي را مشاهده کرديم مي توانيم 
پيش بيني کنيم که بحران بانکي نيز در راه است. بحران هاي مالي مي توانند پيامدهايي 
مانند افت توليد هزينه مالي، بحران افزايش بدهي عمومي و هزينه هاي اعتباري را به همراه 
داشته باشند. بحران هاي مالي موجب ورود اقتصاد به دوره رکود مي شود و رکودي که در 
اثر اين بحران ها ايجاد مي شود معموال عميق تر و طوالني تر از رکود متعارف در ادوار تجاري 

است. همزمان با رکود اکثر متغيرهاي ديگر نظير 
سرمايه گذاري، مصرف، اشتغال، صادرات و واردات 

نيز کاهش پيدا مي کند.
بر مبناي آنچه گفته شد شرايط ارزي کشور ما امروزه 
شرايط مساعدي ندارد و بي آنکه بخواهيم آن را بحران 
بناميم تالش براي تغيير شرايط بسيار ضروري است. 
چرا که در بهترين حالت مي توان اين اوضاع را مرحله 
ماقبل بحران ناميد. نگاهي به بحران هاي ارزي مانند 
بحران تکيال در مکزيک، بحران روسيه در سال 1998، 
بحران پژوي آرژانتين در سال 2002 نشانگر اين است 
که اين بحران ها نيز در آغاز چنين وضعي داشته اند 
و با کاهش ارزش پول ملي و بي اعتمادي به دولت ها 
براي سرو سامان دادن به اوضاع ارزي به مرحله واقعي 
بحران رسيده اند. همانطور که گفته شد بحران هاي 
ارزي چنانچه مهار نشوند مي توانند به بحران هاي بانکي 
منتج شوند و شالوده يک اقتصاد را از هم بپاشند. 
سقوط ارزش پول ملي موجب بي ثباتي در اقتصاد شده 
و اعتماد عمومي به اقتصاد و رشد اقتصادي لطمه 
مي بيند بنابراين ارزش پول ملي بايد ناموس اقتصاد 
يک مملکت باشد و براي حفظ و حراست از آن تدابير 

ويژه راهبردي و کارآمد انديشيده شود.
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-  بحران هاي ارزي چنانچه مهار 
نشوند مي توانند به بحران هاي 

بانکي منتج شوند و شالوده يک 
اقتصاد را از هم بپاشند

نگاهي به بحران هاي ارزي مانند 
بحران تکيال در مکزيک، بحران 
روسيه در سال ۱99۸، بحران 
پژوي آرژانتين در سال ۲00۲ 

نشانگر اين است که اين بحران ها 
در ادامه به بحران هاي بانکي بدل 
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در چند دهه گذشته دنيا به سمت جهاني شدن ادغام و اتصال حرکت 
کرده است در هم تنيدگي و وابستگي اقتصادي کشورها به هم منجر به 
ظهور سالح جديدي بخصوص در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و 
يکم در صحنه جهاني شده است. اين سالح جديد امروزه با نام هاي کم و 
بيش مشابهي مانند انزواي اقتصادي، محاصره اقتصادي، تحريم اقتصادي 
يا بايکوت اقتصادي خوانده مي شود. تحريم اقتصادي در واقع يک مجازات 
و تنبيه اقتصادي است که به داليل مختلف عليه يک کشور يا گروهي از 

کشورها اعمال مي شود که مي تواند شامل وضع تعرفه ها، موانع 
تجاري، عوارض واردات، وضع مقررات و قوانين عليه واردات 

و صادرات يا ديگر خسارت ها به نظام مالي باشد. تحريم ها 
اقدامي براي خرد کردن اراده و خم کردن باورهاي يک 
کشور هستند به عبارتي ديگر تحريم هاي اقتصادي 
شالقي است که در دست کشورهاي تحريم کننده براي 
اعمال و تحميل ديدگاه سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
و حتي اخالقي خود بر کشور تحريم شونده قرار دارد. 

سابقه تحريم اقتصادي به يونان باستان بر مي گردد. در 
زمان جنگ هاي مذهبي اروپا نيز از تحريم هاي اقتصادي 

براي مجبور کردن گروه هاي مذهبي به پيروي از مسيحت 
استفاده مي شد. بعد از جنگ جهاني اول متفقين تحريم هاي 

اقتصادي را عليه کشورهايي که ممکن بود آغازکننده جنگ باشند اعمال 
کردند. اينگونه تحريم ها در سال 1935 عليه کشور ايتاليا براي تجاوز به خاک 
اتيوپي در زمينه تسليحات نظامي اعمال شد و در سال 1931 نيز عليه ژاپن 
براي تجاوز به استان منچوري به کار گرفته شد. پس از جنگ جهاني دوم 
نيز اياالت متحده محدوديت هاي جامع اقتصادي و مالي را عليه کشورهاي 

کمونيست و کشورهاي وابسته به آنها طراحي کرد. اما به هر روي تعداد 
و دامنه تحريم ها در اين ادوار چندان زياد نيست. آمار نشان مي دهد بين 
سال هاي 191۴ تا 19۴5 تنها 12مورد تحريم اقتصادي به کار گرفته شده 
است و در فاصله سال هاي 19۴5 تا 1970 تنها ۴1 مورد بوده است اين در 
حاليست که در دهه پاياني قرن بيستم فقط در دو سال بين سال هاي 1998 
تا 1990، بيش از 50 مورد تحريم وضع شده است و در قرن بيست و يکم 
نيز اين تحريم ها با شتاب و دامنه بيشتر دنبال شده است. منظور از 
تحريم اقتصادي کاهش يا متوقف کردن يا تهديد به توقف 
روابط اقتصادي تجاري و مالي متعارف با کشور هدف 
از سوي کشور يا کشورهاي تحريم کننده است. در 
واقع تحريم سالحي اقتصادي در ميدان مبارزه اي 
غيرنظامي است که ديپلماسي را از گفتگو فراتر 

مي برد و وارد حوزه عمل مي کند.
 تحريم هاي اقتصادي شامل تحريم هاي تجاري 
و تحريم هاي مالي مي شود. تحريم هاي تجاري بر 
صادرات و واردات کاالها يا کاالي خاص کشور هدف 
اعمال مي شود اما تحريم هاي مالي بيشتر بر گردش 
مالي کشور مذکور تمرکز مي يابند. تحريم بانک ها يا بانک 
مرکزي از نوع تحريم هاي مالي است. با اين حال اغلب تحريم ها 
ترکيبي از تحريم هاي تجاري و مالي است. کشورهاي تحريم کننده معموال 
تمايل بيشتري به تحريم هاي مالي دارند چرا که راحت تر اعمال مي شوند 
و نهادهاي بين المللي تضمين کننده اجراي آن هستند و ديگر آنکه نتايج 

تحريم در بخش هاي مالي با سرعت بيشتري خود را نشان مي دهد.
همانطور که عنوان شد در دوره معاصر بر تحريم هاي اقتصادي به مثابه يک 

»صيانت پايدار« گزارش یم دهد

آمريکا و جنون تحريم اقتصادي!
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بررسي اجمالي تاريخ 
تحريم هاي اقتصادي جهان نشان دهنده 

آن است که دولت آمريکا همواره بزرگترين 
سهم را در کاربرد سياست تحريم اقتصادي داشته 
است و در مجموع دو سوم تحريم هاي اقتصادي 
جهان را اعمال کرده است. به عبارت دقيق تر از 
کل 115 مورد تحريم اقتصادي در فاصله جنگ 
جهاني اول تا سال 1990 ، 77 مورد آن يعني 

67درصد تحريم ها توسط اياالت متحده 
آمريکا اعمال شده است



سياست خارجي پر اهميت و اسلحه اي مرگبار براي جايگزيني جنگ هاي 
نظامي تاکيد جدي تري شده است. اهميت موضوع در کشور ما در ساليان 
پس از انقالب روشن است. در طي اين سال ها تحريم هاي اقتصادي عليه 
ايران روز به روز شدت يافته است. شروع تحريم هاي اقتصادي عليه ايران با 
تسخير النه جاسوسي )سفارت آمريکا در تهران( در  سال 1358 آغاز شد.  
پس از آنکه دانشجويان پيرو خط امام)ره(به دليل دخالت هاي مکرر آمريکا 
در امور ايران انقالبي، النه جاسوسي آمريکا را در 13 آبان آن سال تسخير 
نمودند، دولت آمريکا در ابتدا کليه دارايي هاي ايران در آن کشور را بلوکه 

نمود و پس از آن کليه مبادالت تجاري ميان آمريکا و ايران را لغو نمود.
ايران  اعالم کرد که وضعيت  و  نمود  کارتر دستورالعملي صادر   جيمي 
غير عادي و غير منتظره است و يک تهديد فوق العاده براي امنيت ملي، 
سياست خارجي و اقتصاد اياالت متحده است. رونالد ريگان نيز به بهانه 
کشته شدن 2۴1 تفنگدار دريايي آمريکا در بيروت، ايران را به عنوان حامي 
تروريسم معرفي کرد و بدين منظور بالفاصله تحريم هاي مالي و تجاري را 
عليه ايران وضع کرد. در سال 1995 بيل کلينتون به بهانه افزايش نگراني 
در مورد تکثير سالح هاي کشتار جمعي در ايران دو دستورالعمل اجرايي را 
صادر کرد که تجارت و سرمايه گذاري آمريکا در ايران را به کلي ممنوع مي 
کرد. سال بعد او قانون تحريم ايران و ليبي را امضا کرد و به تصويب رساند 
قانون تحريم ايران به شکل تحريم ثانويه بود به اين معنا که شرکت هايي 
که در آمريکايي يا آمريکايي هم نبودند اگر با بخش انرژي ايران معامله 
مي کردند تحريم مي شدند و ديگر نمي توانستند با آمريکا معامله کنند. 
خزانه داري  وزارت  توسط  سپه  بانک  تحريم  با  بانکي  تحريم هاي  شروع 
آمريکا تحت عنوان قانون وطن پرستي آمريکا شروع شد که اين قانون 
در سال 2001 تصويب مي شود و اجازه مي دهد وزارت خزانه آمريکابراي  
بانک هايي که به اصطالح آنها در گسترش سالح هاي کشتار جمعي موثر 
هستند محدوديت ايجاد کند. بانک سپه در بهمن 1385 تحريم مي شود  

بعد از آن مي بينيم آمريکا با همان نفوذ و فشاري که در شوراي امنيت 
دارد با قطعنامه 17۴7 بانک سپه را در تحريم سازمان ملل قرار 

مي دهد.اتحاديه اروپا هم چند ماه بعد از آن بانک سپه را در 
ليست تحريم هاي خود قرار مي دهد.

 در سال 2003 فرانسه آلمان و انگلستان مذاکره با ايران را 
آغاز کردند و تحت فشارهاي آمريکا اعالم کردند که به نتايجي 

دست يافته اند که ايران در کارخانه آب سنگين اراک و سايت 
نطنز براي دستيابي به سالح هسته اي در تالش است. آنها با 
همراهي آژانس بين المللي انرژي اتمي توانستند در سال 2006 
پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ببرند و در 

سپتامبر همان سال شوراي امنيت اولين قطعنامه خود را عليه 
جمهوري اسالمي ايران به تصويب رساند. از سال 2006 تا 2010 

شوراي امنيت شش قطعنامه را عليه برنامه هسته اي و موشکي ايران 
به تصويب رساند. 

در سال 2012 اوباما دستور تحريم بانک مرکزي ايران را صادر مي کند 
و متعاقب آن سوئيفت با اينکه يک نهاد بين المللي است و تحت قوانين 

دولت بلژيک تصويب شده است اما به خاطر فشارهايي که آمريکا 
از طريق بانکهايش به اتحاديه اروپا وارد کردند ارائه خدمات را به 
ايران قطع کرد. در نهايت و پس از کش و قوس هاي فراوان در 

جوالي 2015 ميان ايران و کشورهاي موسوم به 5 بعالوه يک 
توافقي به نام برنامه جامع اقدام مشترک يا برجام امضا شد 
که بر اساس آن کشورهاي مقابل با انجام سازوکاري براي 

اثبات صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران به لغو تحريم هاي 
هسته اي عليه ايران موظف شدند اما پس از بارها تاييد و راستي آزمايي 
توسط بازرسان آژانس انرژي اتمي ترامپ به بهانه اينکه اين توافق بدترين 
توافق تاريخ است که اياالت متحده در آن شريک بوده است رسما در 18 
ارديبهشت 1397 از برجام خارج شد و تحريم ها را مجدد از تيرماه همين 

سال اجرايي کرد.
مرور تاريخچه تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران نشان مي دهد که جنون 
و عطش تحريم عليه اين آب و خاک در طول حيات جمهوري اسالمي 
همواره وجود داشته است. در مقياس جهاني نيز اين جنون قابل ذکر است. 
بررسي اجمالي تاريخ تحريم هاي اقتصادي جهان نشان دهنده آن است که 
دولت آمريکا همواره بزرگترين سهم را در کاربرد سياست تحريم اقتصادي 
داشته است و در مجموع دو سوم تحريم هاي اقتصادي جهان را اعمال کرده 
است. به عبارت دقيق تر از کل 115 مورد تحريم اقتصادي در فاصله جنگ 
جهاني اول تا سال 1990 ، 77 مورد آن يعني 67درصد تحريم ها توسط 

اياالت متحده آمريکا اعمال شده است.
در پايان بايد گفت واژه تحريم بيش از همه براي دو کشور آشناست، ايران 
به عنوان  آمريکا  به عنوان تحريم شونده و  ايران  آمريکا،  اياالت متحده  و 
تحريم کننده. ايران اسالمي بخاطر اينکه چهار دهه است که هژموني آمريکا 
را به عنوان پيشاني نظام سلطه به چالش کشيده است و آمريکا بخاطر 
اينکه از ديگر ابزارهاي سلطه اش از جمله حمله نظامي که گاه و بيگاه عليه 

به کار مي گيرد نااميد و دلسرد شده است. اين کشورهاي ديگر 
ماجرا همچنان ادامه دارد اما آنچه 
که مهم است اين است که 
جمهوري اسالمي بايد با 
تکيه بر الگوي اقتصاد 
مقاومتي اين حربه 
از  بيش  را  دشمن 
پيش ناکارآمد و بي اثر 

سازد. 
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احمدرضا آل طاهر
هفده سال از حادثه يازده سپتامبر مي گذرد. 11 
سپتامبر سال 2001 )20 شهريور 1380( نقطه 
عطفي در سياست خارجي آمريکا و تاريخ معاصر 
منطقه خاورميانه بود. در اين روز، اتفاقي افتاد که 
به ادعاي کاخ سفيد، بزرگ ترين حمله تروريستي 
در تاريخ آمريکا بود. هواپيماربايان، ابتدا دو هواپيما 
را به فاصله چند دقيقه به برج هاي دوقلوي مرکز 
تجارت جهاني در منهتن نيويورک زدند. هواپيماي 
سوم به ساختمان پنتاگون برخورد کرد و هواپيماي 
چهارم در منطقه »شنکسويل« در ايالت پنسيلوانيا، 
سقوط کرد. هيچ کدام از مسافران چهار پرواز زنده 
نماندند. کشته شدگان با احتساب 19 هواپيماربا، 
2993 نفر بودند.اين حمالت ۴00 ميليارد دالر 
خسارت به بار آورد. تأثير حادثه 11 سپتامبر بر 
تاريخ آمريکا آن قدر عميق است که بسياري از 
کارشناسان اين حادثه را با حادثه حمله ژاپن به 
بندر »پرل هاربر« و باز شدن پاي آمريکا به جنگ 

جهاني دوم مقايسه مي کنند.
 در اين مدت پيرامون اين موضوع بسيار نوشته شده 
است. برخي آن را دروغي بزرگ مي دانند که اصال 
چنين حادثه اي اتفاق نيفتاده است و در آن روز 
چنين پروازهاي وجود نداشته و يک حقه با تصاوير 
هولوگرافيک بوده است. بسياري آن را رخدادي 
عامدانه و برنامه ريزي شده از سوي اياالت متحده 
قلمداد مي کنند تا راه را بر تجاوزهاي خود بگشايد. 
برخي رد پاي اسرائيل را در اين واقعه مي بينند تا 
از اين طريق آمريکا را فعاالنه به خاورميانه بکشاند 
و از اين طريق امنيت خود را تامين کند. برخي 
ديگر اين اتفاق را نه امري برنامه ريزي شده بلکه 
آن را طغيان عليه نظم چيره جهاني مي دانند و اين 
حادثه هولناک را حمله اي با هدف خراشيدن چهره 
امپرياليسم يانکي و زخمي کردن چهره سرمايه داري 
جهاني شده مي دانند. اين گروه استدالل مي کنند 
که حمله يازده سپتامبر بر خياالت غربي در 
مورد نظم طبيعي متمدنانه هم در معناي 
گريز ناپذيري و مشروعيت سرمايه داري و 
هم در معناي قاعده عدم خشونت خط 
بطالن کشيد. اين واقعه نمايشگر 
نوعي گسست بنيادين از اين نظم 
طبيعي است.از نظر اين گروه فرياد 
خصمانه عليه لحظه امپراطوري 
آمريکا قبل از يازده سپتامبر و 
در قالب حوادث ديگري از جمله 

بمب گذاري در مرکز تجارت جهاني در سال 1993، انفجار سفارتخانه هاي آمريکا در 
تانزانيا و کنيا در سال 1998 حمله به برج کوبار در عربستان در سال 1996 و حمله 
به ناو نظامي آمريکا در سواحل يمن، شکل گرفته بود. هرکدام از گروه هايي که به آنها 
اشاره شد داليل علمي و تجربي محکمي براي اثبات ادعاي خود دارند که در اينجا و 
در اين مبحث مورد نظر ما نيست آنچه که در اينجا مدنظر ماست اينست که چگونه 
آمريکا توانست از آب گل آلود يازده سپتامبر ماهي بگيرد و اهداف بلندمدت خود و از 
پيش برنامه ريزي شده را دنبال کند.مبارزه با تروريسم موضوعي جديد بود که امريکا نه 
آن را به عنوان بحثي در سياست خارجي بلکه چالشي در چارچوب امنيت ملي دنبال 
کرد. در واقع 11 سپتامبر نقطه آغاز تمام تالش هاي دولت آمريکا براي دست يابي به 
هژموني و گسترش امپرياليسم به تمام جهان و به طور خاص، منطقه خاورميانه بود. 
رخداد يازده سپتامبر که خشم و ترحم جهانيان را بر انگيخته بود، رهبران آمريکا را 
بر آن داشت تا از تهديد عملي شده فرصت هاي جديدي پديد آورده و طرح هايي را 
که از مدت ها پيش در راستاي تحکيم هژموني خود بر جهان، با طرح هاي نظم نوين 
جهاني، خاورميانه بزرگ، دموکراتيزيسيون و...فراهم نموده بودند، عملي سازند. مبارزه 
با تروريسم و تهاجم نظامي آمريکا به افغانستان را مي توان به عنوان هدفي کوتاه مدت 
و دستاويزي براي هدف طوالني مدت اين کشور برشمرد، اما آمريکا وراي مبارزه با 
تروريسم هدف بلندتري را دنبال مي کرد که همانا تثبيت هژموني بر نظام جهاني بود. 
بعد از اين حادثه اياالت متحده با هدف مبارزه با تروريسم جهاني و گسترش سالح هاي 
کشتار جمعي رويکرد جديدي را در قبال نظام بين الملل و باالخص خاورميانه درپيش 
گرفت و به همين دليل در 7 اکتبر 2001 باهمکاري کشورهاي عضو ناتو به افغانستان 
به بهانه مبارزه با تروريسم جهاني و سسپس در 20 مارس 2003 به عراق که از نظر 
به  پي دست يابي  در  و همچنين  تروريسم جهاني  از کشورهاي حامي  آمريکائي ها 
سالح هاي کشتار جمعي بود، حمله کرد. هدف آمريکا از حمله به عراق و افغانستان به 
بهانه يازده سپتامبر و فروريختن برج هاي دوقلو نه براي انتقام از اين کشورها و ترميم 
چهره خدشه دار شده خود بلکه داراي اهداف ژئواکونوميکي بود. بيضي استراتژيک انرژي 
که توسط جفري کمپ مطرح شده بود به اندازه کافي وسوسه انگيز و تحريک کننده 
است. جفري کمپ متاثر از نظريه هارتلند مکيندر از بيضي انرژي جهاني ياد مي کند. 

صيانت پايدار به مناسبت هفدهمين سالگرد واقعه مشکوک حمله به برج های تجارت جهاین گزارش یم دهد

يازده سپتامبر،وسوسه نفت
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اين منطقه تخم مرغي شکل، از جنوب روسيه و قزاقستان تا عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي را در برمي گيرد که تقريبا دو سوم ذخاير اثبات شده نفت و يک سوم 
ذخاير اثبات شده گاز جهان در اين بيضي قرار دارند. چهارکشور اول توليدکننده نفت 
دنيا و بزرگترين ميدان هاي نفتي جهان در اين منطقه قرار داشته و قلب اين بيضي 
نيز سرزمين ايران است. شواهد بسياري نشان مي دهد که آمريکا براي تامين امنيت 
انرژي مورد نياز خود که به تنهايي بيش از 25 درصد مصرف نفت جهاني را عهده دار 

است دنبال توجيهي براي حضور در خاورميانه بوده است. 
اين امر زماني بيشتر ضرورت مي يابد که رقباي شرق آسيا نيز در اقتصاد جهاني در 
زمينه مصرف انرژي هژموني آمريکا را به چالش کشيده بودند. از آغاز دهه 1990، 
اقتصاد اياالت متحده در حالي وارد فاز جديدي از رشد مي شد که با رشد سريع قطب 
اقتصادي نوظهور آسيا مواجه بود. با ورود به اين مرحله، نيازهاي انرژي آسيا نيز با 
سرعت بيشتري افزايش يافت. فقط تقاضاي نفت آسياي شرقي بين سال هاي 1996-

1990، به طور متوسط ساالنه 5.6 درصد رشد داشت. 
طي اين سال ها، مجموع تقاضاي نفت ده کشور آسياي شرقي شامل چين، هنگ 
کنگ، اندونزي، ژاپن، مالزي، فيليپين، سنگاپور، کره جنوبي، تايوان و تايلند به طور 
متوسط ساالنه 5.5 درصد رشد داشت. در حالي که در همين دوره، متوسط رشد 
تقاضاي جهان ساالنه 1.5 درصد برآورد شده است. اين همان موضوعي بود که اياالت 
متحده را نگران و بيقرار کرده بود و به فکر چاره انداخته بود. به هر تقدير آمريکا که 
سايه قدرت هايي مانند چين و هند را به نفت خاورميانه نزديک مي ديد ترجيح داد که 
خود را به ميدان غائله نزديک تر کند. اين موضوع هم روند هژموني گرايي و دکترين 
مداخله گرايي آنها را که ريشه در تاريخ امپرياليستي اين کشور دارد تثبيت مي کرد 
و هم به منابع انرژي نزديک و نزديکتر مي شد. اينک پس از گذشت هفده سال از 

آن حادثه به نظر مي رسد بسياري از خواب هاي 
آمريکا در اين ماجرا تعبير نشده است. هدف صوري 
مبارزه با تروريسم از طريق نفوذ و حضور اياالت 
متحده در منطقه خاورميانه نه تنها حاصل نشده 
بلکه شاهد شکل گيري و ظهور قارچ گونه گروه ها 
منطقه  کل  امنيت  که  هستيم  گروهک هايي  و 
و جهان را به مخاطره افکنده است. خلع سالح 
هسته اي منطقه خاورميانه که يکي ديگر از بهانه هاي 
حمله به عراق بود نيز محقق نشد چرا که متحد 
استراتژيک آمريکا در منطقه يعني رژيم اشغالگر 
قدس آشکارا به توليد و تکثير اين تسليحات دست 
زده است از طرفي ديگر آمريکا هيچ گاه در کشورهاي 
کسب  مقبوليتي  عراق  و  افغانستان  اشغال شده 
نکرد و به عنوان ناجي پذيرفته نشد و در نهايت با 
به جا گذاشتن ميراثي وحشتناک يعني ويراني و 

از هم گسيختگي مجبور به خروج پر هزينه از اين 
کشورها شد. در واقع پيامد اين تجاوزها بدبختي 
و رنج براي مردم اين کشورها، ايجاد زمينه براي 
گروه هاي تروريستي و البته خروج نکبت بار اياالت 
متحده بود. ثمره يازده سپتامبر که آمريکا آن را 
موهبت براي خود قلمداد مي کرد به هم ريختگي 

و ناآرامي براي بشريت بوده است.
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-  شواهد بسياري نشان مي دهد 
که آمريکا براي تامين امنيت 
انرژي مورد نياز خود که به 

تنهايي بيش از ۲5 درصد مصرف 
نفت جهاني را عهده دار است 
دنبال توجيهي براي حضور 

در خاورميانه بود و حادثه ۱۱ 
سپتامبر بهترين بهانه براي اين 

مداخله را ايجاد کرد
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زهرا خسروي
جامعه اسالمي ايران امروزه در يک گردنه و پيچ بزرگ تاريخي قرار دارد. دشمناني 
که کيان و تماميت ارضي کشور جمهوري اسالمي را نشانه گرفته اند و اخيرا به 
اين نشانه گيري اميدوار و حريص شده اند راه هاي مختلفي را امتحان مي کنند اما 
اينک کانون حمالت خود را بر روي عزم و اراده جمعي و تزلزل در وفاق اجتماعي 
و از بين بردن همبستگي اجتماعي کشور قرار داده اند بنابراين مقابله با اين جنگ 
آشکار نياز به راه حلي از همين جنس دارد و بي ترديد تقويت انسجام و همبستگي 

اجتماعي کشور را از اين گردنه خطرناك به سالمت عبور خواهد داد.
 اما قبل از هر چيز بايد بدانيم همبستگي اجتماعي چيست، چگونه شکل مي گيرد، 
چگونه آسيب مي بيند و چطور مي توان آن را ترميم کرد. همبستگي به معناي 
وحدت، وفاق و وفاداري است که ناشي از عاليق احساسات همدلي و کنش هاي 
مشترك است. اين واژه با عبارت هاي ديگري نيز همچون انسجام اجتماعي، 
يکپارچگي اجتماعي، وحدت و نظم اجتماعي هم خانواده است. يکي از زمينه ها 
و مقدمات بروز همبستگي اجتماعي وفاق اجتماعي است. وفاق اجتماعي در واقع 
عبارت است از توافق جمعي بر سر مجموعه اي از اصول و قواعد اجتماعي که در 
يک ميدان تعاملي اجتماعي که خود موجود عاطفي است به وجود مي آيد. انرژي 
عاطفي همزمان نتيجه و موجود علت و معلول، توافق اجتماعي است. بدين ترتيب 
معلوم مي گردد که توافق اجتماعي بر سر اصول و هنجارهاي اساسي بازتوليد 
نوعي انرژي عاطفي مي کند، اين حس نوعي تکليف را بين افراد ايجاد و موجب 
نوعي احساس مسئوليت و تعهد اجتماعي مي گردد. به طوري که زمينه براي 
همبستگي اجتماعي تامين خواهد شد. اگر وفاق اجتماعي گسترده و تعميم يافته 
و هويت هاي جمعي بارز و نسبتا يکپارچه به وجود بيايد، باعث خواهد شد تا هر 
کنشگري)فردي( احساس تکليفش نسبت به همه اعضاء و رعايت حقوق آنها 
بيشتر شود. خود اين مسئله از بسياري از جرائم و بزهکاري ها جلوگيري کرده و 

موجب نظم اجتماعي مي گردد. يکي ديگر از عوامل عامل ايجاد اتح�اد و ان�سجام 
اجتم�اعي و به طور کلي همبستگي اجتماعي اعتماد اجتماعي است. اعتماد، اين 
باور را در افراد ايج�اد م�ي کن�د ک�ه ديگ�ران به منظور دستيابي به يک موقعيت 
گروهي از منافع شخ�صي دس�ت مي کشند. اعتماد در واقع موجب مي شود که 
ديگران به تعهدات و مسئوليتهاي شان عم�ل کنند و موقعيت ديگران را درك 
نمايند.اعتماد اجتماعي در حقيقت باور به اين اصل است که  ديگران، در بدترين 
شرايط، آگاهانه و عامدان�ه آس�يبي ب�ه تو نمي رس�انند و در بهترين شرايط، به 
نفع او عمل مي کنند. ب�ا اعتم�اد، رواب�ط اجتم�اعي محک�م و صلح آميز حفظ 
مي شود، که اينها به نوبه خود، پايه و اساس رفتارهاي جمع�ي و همکاري هاي 
سازنده هستند. اعتماد در ارتب�اطي ماتريسي با بسياري از موضوعات همچون 
همياري و کنش جمعي، م�شارکت در گروه ها و سازمان ها، بهره وري، کارآيي، 
قانونمندي و ق�انونپ�ذيري و نظ�اير آن قرار گرفته و در ارتباطي دو يا چند جانبه 
تاثيرگذار و تاثيرپذير است. اهميت اعتماد اجتماعي به حدي است که فرانسيس 
فوکوياما عامل برتري کشورهاي غربي را ناشي از وجود اعتماد اجتماعي در 
ساختارهاي آنها مي داند و بر اين باور است که خوشبختي يک ملت و همين طور 
تواناييش براي رقابت منوط به سطح اعتماد آن جامعه است. از نظر وي اعتماد 
انتظاري است که در ي�ک اجتم�اع م�نظم، ص�ادق و داراي رفتار تعاوني خود 
را نشان ميدهد. اعتماد سطوح مختلفي دارد و از روابط بين افراد در خانواده در 
گروه هاي اجتماعي را شامل مي شود تا سطح کالن و اعتماد مردم به دولت و 

حاکميت را در بر مي گيرد.
 به نظر مي رسد چيزي که امروز دشمن به دقت آن را نشانه گرفته است تضعيف 
اعتماد مردم به همديگر و همچنين سست نمودن اعتماد مردم به کارگزاران و 
دولت مي باشد. حال که به اين روشني با چند و چون مسئله و اهداف حصمانه 
دشمنان آگاهيم بايد به سراغ راه حل ها رفت. بايد يادآور شد که اعتماد اجتماعي 

گزارش »صيانت پايدار« از ضرورت حفظ و تقويت سرمايه اجتمایع
چه کسي سنگ تفرقه 

مي اندازد؟!
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به سختي کسب شده اما به آساني از دست مي رود. متاسفانه عوامل داخلي 
متعددي نيز بر بروز بي اعتمادي دامن مي زنند که از جمله مهمترين آنها فساد 
است. هيچ چيزي به مانند فساد در دستگاه هاي اداري و دولتي به يکباره اعتماد 
عمومي را به تاراج نمي برد. بنابراين شفافيت دولت و مبارزه با فساد يکي از 
ارکان تقويت اعتماد عمومي است. عامل دوم ديگري که مي تواند اعتماد 
عمومي را تقويت کند رويکرد عدالت طلبانه کارگزاران و متوليان اجرايي و 
قانون گذاري کشور است. عدالت اجتماعي بي��انگر اح��ساس و ارزي��ابي 
م��ردم از برخ��ورد دول��ت و دستگاه هاي دولت�ي ب�ا م�ردم و اس�تفاده 

يک�سان م�ردم از امکان�ات و خ�دمات اجتماعي است. 
نابراب��رى درفرصت هاى اقتصادى واجتماعى، موجب افزايش تعداد افراد محروم 
و به حاشيه رانده شده در جوامع مى گردد و پيامد محتوم واجتناب ناپذير آن، 
محدود شدن شبکه رواب��ط اجتماعي، افزايش بي اعتمادي اجتماعي، ايجاد 
انزواي اجتماعي و تضعيف پيوندهاي اجتماعي و به عبارت ديگر، کاهش انس��جام 
اجتماعى، يا ممانعت از ش��کل گيري آن است. در اين زمينه دولت بايد تالش 
کند اين نگرش را در مردم تقويت کند که تمام تالش خود را در راستاي ايجاد 
و بهبود عدالت اقتصادي و اجتماعي به کار گرفته و در آينده نيز به کار خوادهد 
گرفت. ناگفته پيداست که انسجام، يگانگي و اتحاد مردم يک جامعه، اسباب 
حرکت آنها به سمت هدف هاي مطلوب است و رشد جامعه را در پي  دارد، حال 
آن که تفرق و ناهماهنگي و اختالف دروني جامعه پايه هاي قدرت و قوام جامعه 

را دچار تزلزل مي کند و امتيازات موجود را نابود مي سازد.
 در اين زمينه اشاره به کالم نوراني امير المومنين به غناي مطلب مي افزايد. 
»پس بنگريد چه سان مي نمودند آنگاه که گروه ها فراهم بودند و همگام يک 
راه را مي پيمودند و راست و با هم سازوار و دست ها يکديگر را مددکار بود. 
شمشيرها به ياري هم آخته و ديده ها به يک سو دوخته و اراده ها در پي يک 

چيز تاخته، آيا مهتران سراسر زمين نبودند و بر جهانيان پادشاهي نمي نمودند؟ 
پس بنگريد که پايان کارشان به کجا کشيد، چون بينشان جدايي افتاد، الفت به 
پراکندگي انجاميد و سختي ها در دل هاشان گوناگون گرديد، از هم جدا شده و 
به حزب ها گراييدند و خدا لباس کرامت خود را از تن شان بيرون آورد و نعمت 
فراخ خويش را از دست شان به در کرد و داستان آنان ميان شما ماند و آنان را 
براي پندگيرندگان عبرت گردانيد«. با عنايت به بحث مطرح شده بايد گفت 
مادامي که سرمايه اجتماعي قابل توجهي در کشور وجود داشته باشد و اعتماد 
مردم به همديگر و به مسئوالن صدمه جدي نديده باشد اين مملکت از هر گزند 
و آسيبي مصون خواهد بود اما اگر دشمن با خدعه و نيرنگ اعتماد عمومي را 
لکه دار کند و همبستگي اجتماعي را به قهقهرا ببرد و گروهي نيز در داخل بر 
آتش بي اعتمادي بدمند و با کنش هاي اجتماعي و اقتصادي خارج از قاعده 
و خارج از اخالق خود عرصه را تنگتر کنند آنگاه راه براي تسلط بي چون و 

چراي دشمن باز مي شود.
 به نظر مي رسد عالوه بر وظايف مردم و مسئوالن در قبال اين مهم، رسانه ها 
و محافل اطالع رسان و آگاهي بخشي نقش و جايگاه بسيار مهمي در اين زمينه 
دارند. آنها بايد در راستاي انسجام اجتماعي حرکت کرده و در مقابل هجمه اي که 
تالش دارد وحدت و انسجام اجتماعي را در کشور به چالش بکشد مقاومت کنند. 
مردم نيز بايد به خوبي آگاه باشند که موج بي اعتمادي که کاهش همبستگي و 
انسجام اجتماعي را در جامعه به دنبال دارد کامال هدفمند توليد شده و کليت 
حيات نظام و مملکت ما را هدف قرار داده است. دشمنان مي کوشند از طريق 
توليد و بازتوليد امواج ياس، نااميدي،  منفي نگري و بي اعتمادي، تعلق خاطر 
ما را نسبت به همديگر، نسبت به مسئوالن و نسبت به تماميت ارضي کشور 
کم کنند و از اين طريق بي تفاوتي اجتماعي را بارور کنند. بنابراين بايد تالش 

کنيم از دامن زدن بر آن بپرهيزيم و در جهت تقويت آن تالش کنيم. 

-  دشمنان مي کوشند از طريق توليد و بازتوليد 
امواج ياس، نااميدي،  منفي نگري و بي اعتمادي، تعلق 

خاطر ما را نسبت به همديگر، نسبت به مسئوالن 
و نسبت به تماميت ارضي کشور کم کنند و از اين 

طريق بي تفاوتي اجتماعي را بارور کنند
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مهناز رضايي
گفتگو  در  اسالمي  شوراي  مجلس  نماينده  ابطحي  محمدجواد  سيد 
با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با اشاره به ابعاد جنگ رسانه اي 
عليه ارکان انقالب اسالمي، گفت: اکنون ايران در چند جبهه در جنگ 
تمام عيار قرار دارد، نخستين آن که براي عموم باورپذيرتر است جنگ 
اقتصادي است، همان جنگي که با برجام استارت آن زده شد و سناريوهاي 
مختلفي را شکل داد به نوعي که هنوز آمريکا وارد تحريم جديدي نشده، 
فرکانس هاي تهديد به داخل ايران رسيد و بازار دالر و ارز را به شدت 

متشنج کرد.
وي افزود: تالش آمريکا براي محدودکردن ايران در حوزه صادرات نفت، گاز، 
برق و ساير کاالها تنها شکل بيروني اين جنگ تمام عيار است و از درون 
با پول هاي تزريق شده، احتکار، خروج مواد اوليه مورد نياز، آهنگ گراني 
هدايت شده با چاشني ضعف مديريت اقتصادي باعث مي شود قيمت ها طي 
فقط چند ماه از فروردين تا شهريور چند برابر رشد کرده و افق نااميدي 

و ناپايداري براي بازار اقتصادي ايران متصور شود.
اين نماينده مجلس تاکيد مي کند: عالوه بر جبهه اقتصادي 

در حوزه فرهنگي و رسانه نيز جنگ تمام عياري در 
حال اجراست که از ابعاد مختلف براي تاثير بر اذهان 
عمومي کمک مي گيرد، چنانکه اگر سال هاي پيش 
تنها چندين صد کانال ماهواره اي استفاده مي شد 
اکنون فضاي مجازي با همه ظرفيت و همه گيري 

و سرعتش در اختيار بيگانگان قرار دارد.

برچسب زني تاکتيک جنگ رسانه اي
عضو خانه ملت همچنين با اشاره به ابعاد جنگ رسانه اي گفت: تکنيک هاي 
جنگ رسانه اي هم اکنون بصورت واضح  قابل رويت براي افکار عمومي است، 
چنانکه با »برچسب زني« نسبت به يک تفکر يا اقدام تالش مي شود اذهان 
عمومي نسبت به اساس و بنياد يک چارچوب فکري بدبين شده و افراد و 
نهادهاي معتقد به اين مکتب را خائن نشان دهند، تصويري که از چند سال 
گذشته پيرامون حمايت ايران از فلسطين و حماس صورت گرفته مصداق 

همين تکنيک است.
ابطحي همچنين خاطرنشان کرد: شايعه سازي که شامل انتشار اخبار مايوس کننده 
، هراس آور و تهديد کننده است در جرياني خزنده از سوي چند منبع هدايت 
شده و پس از آنکه در فضاي عدم شفافيت اخبار مطرح شد، توسط افکار 
عمومي دست به دست شده و پس از مدتي خاموشي دوباره با جريان سازي 
ديگري راه اندازي مي شود، نمونه آن افطاري کميته امداد امام خميني)ره( در 

غزه بود که  با هدف تخريب اين نهاد مطرح شد.
اهريمن سازي نهادهاي داخلي 

ابطحي همچنين در ادامه با اشاره به ديگر ابعاد جنگ رسانه اي 
گفت : اهريمن سازي و انسانيت زدايي از ديگر ابزارهاي جنگ 
رسانه اي است که اين روزها دست به دست در فضاي مجازي 
باعث مي شود تا مردم نسبت به کشور خود نااميد شوند، 
چنانکه در جريان زلزله سرپل ذهاب ديديم نهادهاي 
شناخته شده با برچسب زني دزد و سارق خوانده شدند و 
تصاويري از کمک هاي احتکار شده زلزله بم منتشر مي شد 
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 برریس راهربدهای عمليات رواین دشمن 
در گفت وگو با سيد جواد ابطیح

کدام راست؛ 
کدام دروغ؟!

 شفافيت 
در عملکرد بهترين ابزار 

مقابله با جنگ رسانه اي است، 
اگر مقابله با فساد اقتصادي به صورت 

شفاف و واقعي توسط نهادهاي مسئول 
صورت گيرد و هر مقام و شخصيتي را 

با هر مسئوليتي مورد نظارت قرار 
دهند، انتشار اخبار مبتني بر فساد 

 و اختالس اثرپذيري 
نخواهد داشت
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چيستي جنگ رسانه اي
 محمدحسن قديري ابيانه

پيدايش  با  همزمان  مي توان  را  رسانه اي«  ريشه هاي »جنگ  کاربردي،  لحاظ  به  اگرچه 
رسانه ها بخصوص شبکه هاي مجازي و ماهواره اي جستجو کرد، اما اين اصطالح از جمله 
کليدواژه هايي است که زمان زيادي از مطرح شدن آن در سطح روابط  بين الملل نمي گذرد. 
در منابع مرجع، جنگ رسانه اي عبارت است از »تضعيف کشور هدف و بهره گيري از توان 
و ظرفيت رسانه ها )اعم از مطبوعات، خبرگزاري ها، راديو، تلويزيون، اينترنت، ماهواره ها 
و شبکه هاي اجتماعي( به منظور دفاع از منافع ملي کشور مهاجم.« از اين منظر، جنگ 
رسانه اي را بايد يکي از برجسته ترين مصاديق »جنگ نرم« )Soft War( و جنگ هاي 

جديد بين المللي برشمرد.
بر اين اساس، جنگ رسانه اي را مي توان بخشي از »جنگ رواني« نيز دانست که حيطه 
کارکرد آن به وسعت عملکرد رسانه ها است. داليل بسياري وجود دارد که مؤيد تأثيرات 
غير قابل انکار رسانه ها در مديريت و شکل دهي افکار عمومي است. جنگ هايي که در اين 
ميدان رخ مي دهند، به وسيله تسليحات جنگي و در معرکه کليد نمي خورند، بلکه از ناحيه 
تصوراتي رخ مي دهند که رسانه هاي جمعي به مردم القاء مي کنند، چراکه رسانه ها در شکل 
دادن به تصورات مردم و هدايت افکار عمومي نقش تعيين کننده اي دارند. به بيان ديگر، اين 
افکار عمومي مهندسي شده توسط رسانه ها هستند که در جنگ پيروز مي شوند و هنگامي که 

قواعد جنگ بر پايه شانتاژ و سمپاشي بنا شود، »حقيقت«، اولين قرباني است.
       با اين مقدمه بايد گفت که جنگ رسانه اي در همه جبهه هايي که تاکنون عليه جمهوري 
اسالمي گشوده شده، به کار گرفته شده ولي با توجه به جنگ اقتصادي که در حال حاضر 

عليه کشورمان ساري و جاري است، از اهميت ويژه و به سزايي برخوردار است. 
کشوري که از قابليت بهره گيري از ابزار کنترل و مديريت انگاره هاي ذهني برخوردار باشد، 
مي تواند پشت دشمن را به خاک بمالد و نيروهاي خودي را در جبهه دفاع از اهداف خود 
سازماندهي کند. از اين رو، قدرت هاي سلطه گر براي تحقق اهداف امپرياليستي خود، به 
کارکرد مؤثر رسانه ها در جنگ و طرح ريزي جنگ رسانه اي يا جنگ نرم توجهي جدي دارند. 
رسانه ها مي توانند حقايق را وارونه نمايش دهند، کتمان کنند، تحريف يا سانسور کنند و يا 
با انعکاس برخي اخبار واقعي و غير واقعي به تهييج و تحريک افکار عمومي بپردازند. در اين 

خصوص به دو نمونه اشاره مي شود.
1. صادرات نفت ايران در شرايط غيرتحريمي به ازاي هر نفر در هر ماه، کمتر از يک بشکه 
است )85 صدم(. درآمد پيش بيني شده سال جاري براي درآمد نفت، گاز و ميعانات گازي 
حدود 96 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده که سهم هر ايراني، حدود 100 هزار تومان 
است. اين در حالي است که تبليغات رسانه اي دشمن اينچنين به مردم وانمود مي کند که 

درآمدهاي نفتي به ازاي هر نفر در هر ماه، ده ها و يا صدها ميليون تومان است. 
2. چنين تصور غلطي در خصوص ميزان اختالس ها و در نتيجه نسبت دادن انفعال به 
دستگاه هاي ذي ربط نيز وجود دارد. مثال 3 هزار ميليارد تومان اختالس، يعني کمتر از يک 
ماه يارانه سوخت. اين در حالي است که عامل اين اختالس هم اعدام و بيش از اين مبلغ 
مصادره و به بيت المال بازگشت  اما رسانه هاي ضد انقالب با سوار شدن بر موج شايعاتي که 

خود ايجاد کرده اند، مدعي شده اند که خوردند و بردند! 
اين بزرگنمايي که متاسفانه در بين برخي از افراد جامعه ديده مي شود، موجب مطالباتي 
مي شود که اصوال قابل تحقق نيست و لذا زمينه سوء ظن، بي اعتمادي و بدبيني را نسبت به 
مديريت ها و حتي نسبت به کارآمدي نظام فراهم مي آورد. از سوي ديگر، اين القائات باطل 
در بستر جنگ نرم، آسيب هاي اجتماعي مثل تن پروري را شکل مي دهد و مطالبه گري 
را دامن مي زند. واقعيت اين است که با اتکا به درآمدهاي نفتي و منابع طبيعي نمي توان 
نيازهاي کشور را مرتفع کرد، لذا همه اقشار موظف اند بر کار و تالش خود تکيه کرده و از 

اسراف در مصرف خودداري کنند. 
از سوي ديگر، وجود اين تصورات غلط، زمينه ساز تاثيرگذاري جنگ رسانه اي دشمن است تا 
تصوير غلطي از آينده را در برابر مردم شکل دهند، حال آنکه واقعا بن بستي در حل مشکالت 
جاري کشور وجود ندارد. اگر مسئولين اجراي اقتصاد مقاومتي را سرلوحه امور خود قرار 
دهند و با اميد به آمريکا و غرب، فرصت سوزي نکنند، محورهايي که رهبر حکيم انقالب به 
عنوان شعار سال در سال هاي اخير اعالم کرده اند، وجهه همت خود قرار دهند، وضعيت به 

سرعت بهبود مي يابد و گره ها يکي پس از ديگري باز مي شوند. 
درست است که با يک جنگ اقتصادي و رسانه اي مواجهيم اما روي ديگر ماجرا اين است 
که دشمنان ما از فرط ضعف و ناتواني به جنگ در اين عرصه روي آورده اند. آمريکا امروز به 
يک کشور ابربدهکار تبديل شده، با چالش هاي حاکميتي و مشروعيت عمومي مواجه است 
و در چنبره مشکالت داخلي و خارجي گرفتار آمده است در حالي که کشورمان چالش ها 
و تهديدات بسيار بزرگتري را با موفقيت از سر گذرانده است. اينها واقعيت هايي هستند که 
توپخانه رسانه اي دشمن آن را هدف قرار داده و مي کوشد که آنها را وارونه جلوه دهد. از 
اين رو، ارتقاي آگاهي رسانه اي جامعه و آشنا ساختن مردم با روش هاي پيچيده نظام سلطه 
در اين حوزه، مي تواند سد بزرگي در برابر توطئه ها ايجاد کرده و ملت ايران را همچون ديگر 
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تا نهادهاي داخلي را دشمن مردم به تصوير بکشند و در همين فضا 
سلبريتي ها به ميدان آمدند که بعدها معلوم شد با کمک هاي مردمي 

چه سودهاي سرشاري روانه جيب هاي خود کرده اند.
با کمک  اين نماينده مجلس تصريح کرد: هرچند جنگ رسانه اي 
تريبون هاي مختلف پيگيري شده و در حجم انبوه اخبار منتشر مي کند 
اما نبايد فراموش کرد اثرگذاري اين اخبار وقتي است که شفافيت 
رسانه اي وجود نداشته و در ميان موجي از اخبار نادرست، پاره اي از 

خبرهاي صحيح نيز هدايت رسانه اي شوند.
ترور شخصيت ها در جنگ رسانه اي

اين فعال سياسي همچنين با اشاره به ساير تکنيک هاي جنگ رسانه اي 
گفت: در يک جنگ رسانه اي تالش مي شود تا از چندين منبع به شخص 
يا اشخاص معيني حمله شود، اين حمالت به صورت غيرمستقيم بوده 
و معموال با انتشار اخبار کذب درباره فرد مورد نظر يا زير سوال بردن 

ميزان تعهد، تقيد و دانش وي صورت مي گيرد.
ابطحي ادامه داد: ترور شخصيت افراد از شخصيت هاي سياسي گرفته 
تا هنرمندان و ورزشکاران مدتهاست که در بستر فضاي مجازي در 
حال اجراست و شايد مهمترين دليل آن را بايد نبود قوانين محکم و 

جرايم فضاي مجازي  دانست.
وقتي  مي کند:  تاکيد  تحقيقات مجلس  و  آموزش  کميسيون  عضو 
آمارهاي غير رسمي حضور 52 درصد مردم ايران را حداقل در يک 
شبکه مجازي تاييد کرده و بررسي ها حاکي است ايراني ها روزانه 5 
تا 9 ساعت روز خود را در شبکه اي مجازي مي گذرانند، مشخص 
مي شود ضريب فعاليت در شبکه هاي مجازي براي تغيير روحيه و 

ذائقه مردم چقدر است.
مهمترين ابزار مقابله با جنگ رسانه اي

وي در پاسخ به اين سوال که بهترين راه مقابله با جنگ رسانه اي 
چيست، تاکيد مي کند: شفافيت در عملکرد بهترين ابزار مقابله با 
جنگ رسانه اي است، اگر مقابله با فساد اقتصادي به صورت شفاف و 
واقعي توسط نهادهاي مسئول صورت گيرد و هر مقام و شخصيتي را 
با هر مسئوليتي مورد نظارت قرار دهند، انتشار اخبار مبتني بر فساد 

و اختالس اثرپذيري نخواهد داشت.
ابطحي افزود: اگر اخبار صحيح از صداوسيما و تريبون هاي رسمي با 
کمترين سانسور و در سريعترين زمان منتشر شود، نيازي به پيگيري 
اخبار از شبکه هاي ديگر نيست و البته نبود قوانين مناسب براي مقابله 
با جرايم در فضاي رسانه و نبود سواد رسانه اي نيز به آسيب پذيري 

ترکش هاي جنگ رسانه اي منجر شده است.
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والمسلمين عبدالل حاجي صادقي  حجت االسالم 
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
گفتگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« با اشاره به 
وعده نصرت هاي الهي به مسليمن در شرايط بحران 
واقع بيني  بايد  موجود  وضعيت  بررسي  در  گفت: 
داشت و دانست ايران توانسته است در مصاف با 
استکبار جهاني مقاومت کرده و ايستادگي پيشه 
کند؛ ايستادگي و استواري که استکبار جهاني را 
مستاصل کرد، نمونه عدم اين ايستادگي را در عراق 
و سوريه ديديم اما ايران توانست به معناي واقعي 
فتح کند و اين موفقيت با استقالل ايران بدست 

آمده است.
وي افزود : زماني بايد منتظر نصرت الهي شد که 
بگيرد،  خود  به  الهي  رنگ  سختي ها  اين  تحمل 
وقتي استقامت و تحمل فشار رنگ الهي گرفت آن 
وقت استعداد و ظرفيت پيدا مي شود تا نصرت الهي 
به واسطه آن تحمل ها جاري شود، چنانکه خداوند 

رحمان فرمود: » اِن تَنُصُروا اللَ يَنُصرُکم«
حاجي صادقي خاطرنشان کرد: بنابراين وقتي مجاهدت 
و تحمل سختي ها از سوي ملتي رنگ خدايي به 
خود بگيرد آنوقت مي توان منتظر نصرت و امدادهاي 
خداوندي بود، از سوي ديگر نبايد تدبير و تدبر مسئولين 
را ناديده گرفت، تدبير و مديريت درست مي تواند 

جلوي بسياري از مشکالت احتمالي را بگيرد.
وي همچنين تاکيد کرد: بخش بزرگي از شرايطي 
که براي انسان به وجود مي آيد نتيجه انتخاب هاي 
آدمي است، وقتي انسان به سمت انتخاب هايي با 
رنگ و بوي دنيوي و کساني که دنيا را مالک قرار 

داده اند رفت، عوارض آن را نيز بايد بپذيرد.
نماينده ولي فقيه در سپاه همچنين با اشاره به نقش 
انتخاب ها در وضعيت کنوني گفت: اگر بخاطر خدا 
انتخاب کرديم و راي داديم و منافع ظاهري را فداي 
مصلحت هاي بزرگتر نکرديم و انسان هاي مومن و 
بايد منتظر نصرت هاي  انتخاب کرديم  را  معتدل 
الهي نيز باشيم؛ در شرايط کنوني کسي نبايد نظام، 

انقالب و رهبري را مورد سوال قرار دهد چرا 
که وضعيت کنوني نتيجه و عوارض 

انتخاب هاي قبلي ماست.
حاجي صادقي همچنين با اشاره 
به جنگ رسانه اي حاکم بر 
کشور تصريح کرد: معتقدم 
پيش از شروع جنگ اقتصادي 
ايران در يک جنگ تمام 
دارد،  قرار  رسانه اي  عيار 

جنگي که دشمن با استفاده 
از تريبون هاي متعدد در لباس 

شبکه هاي ماهواره اي و شبکه هاي 
مجازي مدام بر طبل دشمني عليه 

انقالب، نظام و اسالم مي کوبد و اگر از 
آن غفلت شود حتما فضاي ياس و نااميدي در توده 

مردم ايجاد خواهد شد.
وي با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور نيز گفت: 

نيازي به دانستن علوم اقتصادي نيست، چراکه هر انسان اهل تعقلي مي فهمد بروز شرايط 
دشوار اقتصادي بايد چند ماه بعد از اعمال تحريم هاي سختگيرانه عليه کشورمان اتفاق 
مي افتد؛ حال آنکه اکنون بدون بروز هيچ تحريم سختگيرانه زنگ خطر اقتصاد ايران به 
صدا درآمده و بعضا مي بينيم در برابر اين همه تبليغات رسانه اي منفي نه تنها پاسخي 

داده نمي شود بلکه سکوت و انفعال در پيش گرفته مي شود.
حاجي صادقي با اشاره به تبليغات و لزوم بصيرت مردمي اظهار داشت: وقتي در شهري 
شايعه کمبود بنزين شده و مردم با هراس در مقابل جايگاه هاي بنزين صف 
کشيده و عالوه بر باک ها، اصرار براي پر کردن 20 ليتري هاي خود نيز 
دارند و يک ماه مي گذرد و خبري از کمبود بنزين نيست بايد دانست 

که مديريت فضاي رسانه در اختيار دشمن قرار گرفته است.
وي ادامه داد: افزايش قيمت مواد غذايي و کاالهاي اساسي در 
شرايطي که مسولين از ذخيره و وفور آن سخن مي گويند 

بدون شک با همين سناريوچيني صورت مي گيرد.
نماينده ولي فقيه در سپاه همچنين خاطرنشان کرد: اعتقاد و 
باور داشتن اصول بايد خود را در عملکرد مردمي نشان دهد، 
اگر معتقديم دشمن در پشت سناريوهاي گراني قرار دارد چرا 
با کوچکترين تحريکي بايد بازار دالر و سکه وخودرو و ساير اقالم 

مصرفي با انفجار تقاضا روبرو شود.
حاجي صادقي ادامه داد: مردم براي جلوگيري از کاهش ارزش دارايي هايشان 
به خريد دالر و سکه روي مي آورند غافل از آنکه همين استقبال به کاهش 
مجدد ارزش پول منجر مي شود، بنابراين روشنگري مردم و توجه دادن آنان به تبليغات 
منفي و مشخص کردن مصالح کشور و مردم بايد از همه تريبون هاي در اختيار مسولين 
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مناينده ویل فقيه در سپاه در گفتگو با صيانت پايدار مطرح کرد
جامعه اسالمي و ايمان به 
نصرت الهي در بحران ها

ِّت اَقداَمُکم اِن َتنُصُروا اهللَ َينُصرُکم َو ُيَثب

• وقتي مجاهدت 
و تحمل سختي ها از سوي 
ملتي رنگ خدايي به خود 

بگيرد آنوقت بايد منتظر نصرت و 
امدادهاي خداوندي بود

• وضعيت کنوني نتيجه و 
 عوارض انتخاب هاي 

قبلي ماست



کبري آجربنديان 
 پدافندغيرعامل مردم محور، با تکيه بر بازوهاي مردمي در راستاي تقويت 
پايه هاي نظام و حفظ و استمرار آرامش و امنيت، اگر چه موضوعي جديد 
نيست اما پرداختن به اين مهم در شرايط کنوني کشور، راهبردي جديد 

مي نمايد که غفلت از آن، جاي توجيه ندارد. 
سلمان خدادادي رييس کميسيون اجتماعي مجلس دهم باور دارد در 
شرايطي که شيپور جنگ اقتصادي نواخته شده، حفظ آرامش و امنيت 
در سايه باورهاي مردمي ميّسر خواهد بود و اين همه، با تکيه بر صيانت 
از همان ايدئولوژي ممکن مي شود که انقالب اسالمي ايران را به پيروزي 
رساند. حفظ دستاوردهاي ايدئولوژيک انقالب، اما، بدون خلق فرصت هاي 
جديد مردم محور و استفاده از پدافند غيرعامل در مقابل توطئه هاي دشمنان، 

اگر محال نباشد، بسيار سخت مي نمايد.
نماينده مردم ملکان در گفتگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« داليل 

توجه به پدافند غيرعامل مردم محور را بررسي کرد.
مختلف  هجمه هاي  سيل  به  ابتدا  مجلس  اجتماعي  کميسيون  رييس 
اوايل انقالب و سّد دفاعي محکم مردم در مقابل اين حوادث اشاره کرد و 
اظهار داشت: »آنچه نظام نوپاي اسالمي ما را درمقابل انواع شيطنت هاي 
دشمنان داخلي و خارجي حفظ کرد و نيز جنگ 8 ساله تحميلي را با 
همه مشّقت هايش، به پيش برد، باور مردم بود. اين باور ريشه در اعتقادات 
نسل اول و دوم انقالب داشت ولي به لحاظ علمي، نسل هاي جديد نياز 
به مراقبت بيشتري دارند زيرا آنچه ديروز براي ما باور و اعتقاد بود، امروز 
براي فرزندانمان نياز به تبيين و استدالل دارد. اين موضوع صرفا در مورد 
انقالب اسالمي ايران صادق نيست، بلکه درباره تمامي انقالب ها،صدق 
مي کند.« وي در اين باره به نقش پدافند غيرعامل در اقناع نسل جديد و 
ضرورت پرداختن به اين حوزه مهم و تأثيرگذار اشاره کرد و افزود: »براي 
مقابله با توطئه هاي همه جانبه دشمنان؛ اعم از جنگ اقتصادي، جنگ 
رسانه اي و ... بايد خود را مهيا و آماده کنيم. مجهز شدن در اين راستا 
با مجهز شدن به شيوه نظامي متفاوت است. در خصوص جنگ نظامي، 
اسلحه خريداري مي شود که صورت سخت افزاري دارد و قابل رويت است 
ولي در جنگ رسانه اي و اقتصادي، افکار به منزله سالح دشمن است که 

کارآمدي يا ناکارآمدي خود را نشان مي دهند.«
رييس کميسيون اجتماعي مجلس دهم يادآور شد:«نگاهي به کارنامه 
انقالب اسالمي طي چهار دهه، نشان مي هد که هر فتنه اي اعم از اين 
که سال 78 يا سال 87 اتفاق افتاده باشد، با تکيه بربصيرت مردمي، ابتر 
مانده است.حضور مردم در اين عرصه ها، حضوري قهريه نبود اما اقتدار 

نظام را نشان داد.«
وي افزود: »در اين سال ها بايد در انتقال آرمان هاي انقالب به نسل هاي 
بعدي تالش بيشتري مي کرديم، اما چنانکه شايسته نظام بود، عمل نکرديم 
و حتي در برخي مواقع غفلت داشتيم. واقعيت اين است که حضور يک 
مسشتار عالي رتبه دشمن نمي تواند خطر و تهديدي براي کشور محسوب 
شود اما نشر و پراکندن يک شايعه از سوي همان فرد و همه گير شدن 

آن، مي تواند صدمات غيرقابل جبراني به کشور وارد کند. ما از 
اين موضوع غفلت کرده ايم. امروز ذهن جوانان ما انباشته از 

سواالتي است که بايد به آنها پاسخ بدهيم. همانطور که 
پيشتر هم اشاره کردم، اين موضوع مختص انقالب ما  

نيست و براي همه انقالب ها صادق است.«
خداداي با بيان اينکه »براي پيروزي در جنگ رسانه اي، 
بايد از ابزارهاي خاص استفاده کرد« خاطرنشان ساخت: 

»آيا مي توانيم ادعا کنيم برنامه مدون و دقيقي براي پيروزي 
در جنگ رسانه اي داريم؟ آيا تاکنون در خصوص فضاي مجازي، 

آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از آن، درست عمل کرده ايم؟ 
آيا مي توانيم ادعا کنيم در اين راستا برنامه ريزي داشته ايم؟من منکر انجام 
برخي اقدامات هدفمند نيستم اما واقعيت اين است که هنوز توان دفاعي ما 
در مقابل جنگ رسانه اي غرب، کافي نيست؛ وقتي در دفاع، ضعف داريم 
چگونه مي توانيم پيروز ميدان باشيم؟ اين در حالي است که ما سرمايه 

اجتماعي بسيار عظيمي داريم. جوانان در هر کشوري فرصتي استثنايي 
و فوق العاده محسوب مي شوند ولي اين جوانان بايد در برهه زماني کنوني، 

به اقناع کامل برسند و اين وظيفه بر دوش ماست.«
رييس کميسيون اجتماعي مجلس يادآور شد: »در دوران جنگ تحميلي 
8 ساله، ما بيش از يک هزار ميليارد دالر هزينه کرديم؛ اين 
هزينه فقط در بُعد مادي بود؛ بسياري از انسان ها و مديران 
ارزشمند را از دست داديم که جايگزيني برايشان نداشته 
و نداريم  ولي متأسفانه در انتقال ارزش هاي آنها موفق 
نبوديم و برخي جوانان ما را متهم مي کنند که چرا 
به اين اتفاق تن داديم. اين سواالت ناشي از کم کاري 

ماست نه جوانان.«  
خداداي تصريح کرد: »حال که اتاق خزنه داري آمريکا، 
اتاق جنگ دشمن اعالم شده، بايد به مردم آموزش هاي الزم 
داده شود تا به درستي بدانند به هنگام بروز بحران هاي دشمن 
ساخته، چه آرايشي بايد بگيرند. اينها در سايه تعليمات و آموزش هاي 
پدافند غيرعامل اتفاق مي افتد. در واقع ما هنوز سرمايه اي قابل اتکا داريم که 
دشمن به خوبي مي شناسد و همان را هدف قرارداده است. در اين شرايط، 

راهي جز متمسک شدن به پدافند غيرعامل مردم محور نداريم.«
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 رئيس کميسيون اجتمایع مجلس شورای اسالیم 
در گفت وگو با »صيانت پايدار«:

 دشمن وفاق بين
 دولت و ملت را
نشانه رفته است

رمز استمرار انقالب اتکاء به توان مردم است

نگاهي به 
کارنامه انقالب اسالمي 

طي چهار دهه، نشان مي هد 
که هر فتنه اي اعم از اين که 
سال 78 يا سال 87 اتفاق 

افتاده باشد، با تکيه بربصيرت 
مردمي، ابتر مانده است
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سامان ولي نوري-دکتري برنامه ريزي شهري
در يک مفهوم گسترده حوادث شيميايي، بيولوژيک، راديولوژيک، هسته اي 
براي ساخت سالح  توليد شده  مواد  تنها شامل  نه   )CBRNE( انفجاري  و 
مي شود بلکه حتي حوادث خطرناك و بيماري هاي واگيردار که از اين مواد 

توليد مي شوند را در بر مي گيرد.
 حوادث CBRNE ممکن است با توليد، حمل و نقل، استفاده، نگهداري و 
ذخيره سازي مواد خطرناك باشد. در سال هاي اخير تهديد سالح هاي شيميايي، 
بيولوژيک، راديولوژيک و هسته اي )CBRNE( افزايش يافته است.  خطر حمالت  
CBRNEبه ويژه توسط گروه هاي تبهکار سازمان يافته و تروريستها بيشتر و 
بيشتر شده است. محدوده حمالت بالقوه  CBRNEقابل پيش بيني نيست زيرا 

آنها به شيوه هاي غيرخطي و پيجيده تکامل يافته و متحول مي شوند.
 حمالت تروريستي ممکن است از قبل هشدار داده شده يا غافلگيرکننده 
باشند. حمله ممکن است به عنوان يک حادثه معمولي قلمداد شود. اين حمالت 
ممکن است در يک يا چند نقطه از شهر رخ دهند و همچنين ممکن است همراه 
با آتش سوزي انفجار يا ساير اقدامات مخرب باشد. اين حمالت مي توانند از 
چندين فاکتور اقتصادي، جريان کاال و سرمايه، شرايط آب و هوايي و اقليمي و 
مانند اينها متاثر شوند. اين عدم قطعيت و پيچيدگي مي تواند تشخيص منشاء 
و ماهيت اين تهديدها را سخت تر کند. بنابراين تالش براي پاسخ به آنها نيز با 

پيچيدگي و دشواري رو به رو است.
براي  را  اين سالح ها  تروريست ها  اينکه  است  آنچه مشخص  اين وجود  با   
اهداف خرابکارانه به کار مي گيرند. عالوه بر اين شواهدي نيز در دست است 
که بسياري از کشورها از قدرتمند گرفته تا ضعيف و از پادشاهي گرفته تا 

دموکراسي به دنبال دستيابي به سالح هاي اتمي هستند و اين مي تواند 
تهديدي فراگير عليه جامعه بين المللي در آينده اي نزديک باشد. پاسخ موثر 
به وقايع CBRNE نياز به شناسايي دقيق مبداء و گستره اين حوادث دارد. 
اين امر نيازمند آشنايي با جنبه هاي مختلف سناريوهاي متنوعي دارد که تنها 
ممکن است از طريق مالحظات و سنجش هاي پيشرفته برنامه ريزي پيشرفته به 
همراه دسترسي به موقع به اطالعات دقيق و موثق حاصل شود. امروزه پديده 
تروريسم در جهاني شدن است. افرادي که از نقاط مختلف جهان با هدف شرکت 
در عمليات تروريستي و عضويت در گروه هاي تروريستي به کشورهاي محل 
مناقشه سفر مي کنند تجاربي را کسب مي کنند که مي توانند پس از بازگشت 
اين تجارب که نحوه استفاده و به کارگيري سالح هاي شيميايي، ميکروبي و 
راديواکتيو است را به منطقه خود منتقل کنند. پاسخ به حمالت شيميايي، 
بيولوژيک راديولوژيک هسته اي و انفجاري )CBRNE( نيازمند تجهيز نيروهاي 
واکنش سريع به کاربردي ترين و موثرترين و بروزترين فناوري هاست. با اين 
حال توسعه اين تجهيزات و فناوري ها خود يک چالش است که يک طرف آن 
مباحث علمي است و طف ديگر آن سياست، قرادادهاي بين المللي و مقررات 

حقوقي است.
امروزه گروه هاي تروريست تالش مي کنند که از تمامي اين سالح هاي نامبرده شده 
استفاده کنند. هرچند که بسيار بعيد به نظر مي رسد اين گروه ها بتوانند به سالح 
هسته اي در آينده اي نزديک دسترسي پيدا کنند اما برخي معتقدند سالح هاي 
هسته اي که در اندازه يک چمدان در شوروي سابق ساخته شده و سپس طبق 
گزارشات از انبارها و مراکز ذخيره اين تسليحات محو شده و گم شده اند مي تواند 
در دسترس اين گروه ها قرار بگيرد. به هر حال آنها اگر سالح هسته اي هم نداشته 
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CBRNE شهرها و مقابله با تهديدات
اي  نيروگاه هاي هسته  به تخريب  انفجاري  با سالح هاي  باشند مي توانند 
بپردازند و از اين طريق فاجعه به بار بياورند. در اين زمينه ولفگانگ رودريچ 
هاوزر مدير بخش سالح هاي کشتار جمعي ناتو در سال ۲017 مي گويد« ما به 
زودي وارد عصر تروريسم CBRNE مي شويم که پيش از اين قابل تصور نبوده 
است. گزارش هاي نگران کننده تاييد مي کنند که داعش در عراق حداقل به 
طور موقت به مکان هاي ذخيره سازي تسليحات شيميايي دست يافته است. 
آنها ممکن است به زودي آن را در ليبي استفاده کنند و در جنگ کوباني نيز 
دارد که  نيز وجود  نگران کننده تري  برده اند. حتي گزارش هاي  کار  به  را  آن 
مي گويد آنها به مواد راديواکتيو و اتمي از مراکز تحقيقاتي و علمي عراق نيز 

دست يافته اند.«
 شواهد نشان مي دهد ساخت سالح هاي بيولوژيک و شيميايي اگرچه ساده 
و  است  آنها دشوار  موثر  پراکندگي  و  نگهداري   اما چگونگي ذخيره،  است 
ممکن است خود تروريست ها اولين قربانيان آن باشند اما از بين سناريوهاي 
مختلف CBRNE خطرناکترين آن استفاده از مواد راديولوژيک است که به 
اصطالح بمب هاي کثيف خوانده مي شوند. اين مواد مي توانند توسط گروه هاي 
تروريستي به سرقت برده شده يا به آنها فروخته شوند و يا حتي از داخل 
ضايعات و پسماندهاي مراکز سازنده اين مواد استحصال شوند. مواد راديواکتيو 
به راحتي مي توانند در محيط پراکنده شوند و افراد را در معرض تابش اشعه هاي 
آلفا بتا يا گاما قرار دهند. اين مواد به آساني مي توانند به وسايل و ابزارهاي 
انفجاري متصل شوند. به هر حال هم اکنون ساالنه  بيش از 150 مورد قاچاق 
مواد راديو اکتيو توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش مي شود که پروژه 
stone اينترپل براي مقابله با همين موضوع در سال ۲016 تعريف شده است. 
به  امروزه تروريست ها و گروهاي مجرم سازمان يافته به روش هاي مختلفي 
سالح هاي CBRNE  دسترسي پيدا مي کنند. عصر ديجيتال و فناوري اطالعات 
و ارتباطات هم در اين زمينه به کمک آنها آمده است. آنها در سايت هاي سياه 
با روش معامالت رمز نگاري شده و استفاده از ارزهاي مجازي معامالت خود را 
انجام مي دهند. کما اينکه خريد سم کشنده آبرين در سال ۲014 در يک سايت 
آمريکايي و از طريق تبادل بيت کوين گزارش شده است به نحوي که رئيس 
جمهور وقت اياالت متحده هشدار داد که گروه هاي تروريستي در سايت هاي 
سياه آمريکا به خريد ايزوتوپ هاي راديواکتيو اقدام کرده اند. جداي از چند و 
چون اين حمالت و چگوني به دست آوردن اين مواد به نظر مي رسد شهرها مقر 

و هدف اصلي اينگونه حمالت هستند. چراکه هدف اين گروه ها به طور کلي 
باالبردن ميزان تلفات و کشتار جوامع است اما مقابله با اين حمالت و حوادث 
نيازمند يک طرح دقيق و همه جانبه است که شامل ابعاد پيشگيري، کشف و 

رديابي و آمادگي و پاسخ است.
CBRNE  در اين زمينه اتحاديه اروپا در سال ۲010 طرح ابتکاري ايجاد مراکز 
را با هدف بهبود ظرفيت  کشورهاي عضو در زمينه کاهش خطرات ارائه 
و اجرا نمود و در سال ۲016 برنامه اقدام مشترك را در اين زمينه منتشر 
کرد و حتي صندوق توسعه آموزش هاي هسته اي را راه اندازي کرد. بايد 
اضافه کرد دفاع در برابر اين عمليات ها نيازمند همگرايي و هم افزايي طيف 
گسترده اي از بازيگران است. دستگاه ها و سازمان ها و وزراتخانه هاي مختلفي 
از وزارت دفاع گرفته تا وزرات بهداشت، اورژانس، پليس، نيروهاي نظامي 
و امنيتي، مراکز کنترل و فرماندهي ملي درگير اين موضوع هستند.اين 
نهادها خط مقدم مقابله با تهديدات  CBRNE  بوده و مسئوليت تشخيص 
و واکنش و پيشگيري از حمالت را به عهده دارند. اورژانس و امدادرساني در 
شهرها در حين حمالت CBRNE بسيار مهم است. شواهد نشان مي دهد 
که اعتماد، جسارت و سرعت عمل آنها بايد بسيار بيشتر از خدمات امدادي 
و اورژانسي معمولي باشد. در اين زمينه آموزش، آگاهي بخشي و ارتقاء 
مهارت بسيار بااهميت است. پاسخ موثر به حمالت تروريستي، شيميايي، 
بيولولوژيک، راديولوژيک يا هسته اي و حوادث مربوط به آنها  نيازمند کسب 
آمادگي و رغبت نيروي امدادي در مرحله پيش بيمارستاني است.  با اين 
حال شواهد نشان مي دهد در بسياري از کشورها اين نيروها آمادگي الزم 
را در اين زمينه کسب نکرده اند و تحقيقات نشان مي دهد که اين نيروها 
در زمينه حوادث طبيعي از جمله زلزله و سيل آمادگي و تمايل و آگاهي 
بيشتري از نحوه امدادرساني دارند. نظر به آنچه گفته شد حمالت شيمايي، 
بيولوژيک، راديولوژيک و هسته اي که قبال مربوط به دولت ها ميشد و ساخت 
و اشاعه اين سالح ها در انحصار دولت هاي معدودي قرار داشت امروزه با 
کمک همان دولت ها اين قضيه جنبه عام تري گرفته و گروه هاي تروريستي 
نيز روز به روز دسترسي بيشتري به اين تسليحات پيدا مي کنند. بنابراين 
در کشور ما نيز که همواره توسط دولت ها، گروه ها و گروهک هاي متعدد 
تهديد مي شود داشتن يک برنامه جامع و دستور کار واقعي براي مقابله با 

اين تهديدات بسيار الزم و ضروري به نظر مي رسد.

-  شهرها مقر و هدف اصلي حمالت 
CBRNE هستند چراکه هدف عامالن 

اين حمالت به طور کلي باالبردن 
ميزان تلفات و کشتار جوامع است

- اتحاديه اروپا در سال ۲0۱0 طرح 
ابتکاري ايجاد مراکز CBRNE را با 

هدف بهبود ظرفيت  کشورهاي عضو 
در زمينه کاهش خطرات ارائه و اجرا 

نمود و در سال ۲0۱6 برنامه اقدام 
مشترک را در اين زمينه منتشر کرد
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شهرها محل تجمع نيروي انساني، تجهيزات، 
تاسيسات و اماکن مهم، حساس و حياتي مي 
باشند و از ديرباز شهرها در اطراف منابع مالي 
چون معادن، کارخانجات، منابع انرژي، مراکز 
نتيجه  در  شده اند.  داير  اقتصادي  و  سياسي 
و  اقتصادي  لحاظ سياسي،  از  که  هر شهري 
داراي  بشر  زندگي  نياز  مورد  زيرساخت هاي 
است.  اهميت تر شده  با  بوده،  بهتري  شرايط 
با افزايش جمعيت و تغيير کاربري شهرها و 
همچنين پيشرفت تکنولوژي به تدريج شهرها به 
مناطقي متمرکز و پرتراکم و آسيب پذير تبديل 
شده اند. اين پيشرفت تکنولوژي و ولع جوامع 
انساني براي پيشرفت سريع و مداوم، خود به 
عنوان يک عامل اصلي باعث گرديد تا انسان 

آنقدر که براي رسيدن به ثروت، تکنولوژي، استحصال محصوالت جديد و بيشتر توجه مي کند، 
به ايمني و امنيت و پايداري اين پيشرفت ها و درآمدها کمتر توجه کند. تا کار به جايي مي رسد 
که تمامي دستاوردهاي جوامع شهري در يک چشم برهم زدن چه از لحاظ جاني و چه از لحاظ 
مادي از بين بروند و تهديدات باالقوه اي که در اثر ناديده گرفتن تاثير همين پيشرفت تکنولوژي، 
به تهديدات بالفعل طبيعي و غيرطبيعي تبديل شده اند. از اين روست که تلفات جوامع شهري 
عموما بسيار بيشتر از حد انتظار و تصور مي باشد. يکي از اين پيشرفت ها و ولع هاي به وجود 
آمده در طول مسير تکامل جوامع بشري، مقوله تراکم شهري است. در باور اشتباه مديران شهري 
تراکم پذيري مالکي براي کسب امتيازات بيشتر در ميان شهرهاي يک استان و يا کشور قرار گرفته 
و چون عموما اين مقوله درآمدزا و سهل الوصول بوده، بسيار سريع و حتي دور از تصور پيشرفت 
کرده است تا جايي که در بسياري از شهرها، حتي انجام امور روزمره در بسياري از مناطق شهري 

امکان پذير نمي باشد، چه برسد به انجام اقدامات ضروري و مديريت بحران.
اين واقعيت که در بسياري از شهرها به خصوص کالنشهرها در زمان صلح و به دور از هرگونه 
تهديد طبيعي و غيرطبيعي، در اثر عدم توانايي مراکز امداد و نجات در امدادرساني به يک مصدوم 
معمولي بسياري از انسان ها جان خود را از دست مي دهند، بسيار دردناک است. حال اگر اين 
شهر تحت بمباران هواپيماهاي متخاصم دشمن قرارگيرد، به جاي يک مصدوم در يک منطقه 
پرتراکم، با سيل عظيمي از مصدومان و مجروحان و جان باختگان مواجه شويم، مديران شهري 
هر قدر متبحر و کاربلد بوده و امکانات امدادرساني و نجات مصدومين هرقدر فراوان و پيشرفته 
باشد، امدادرساني و تداوم فعاليت هاي ضروري و تسهيل مديريت بحران عمال امکان پذير نمي باشد 
و آن نقص برطرف نمي گردد مگر اينکه مديران شهري قبل از وقوع بحران، با شناخت تهديدات 
و تکنولوژي مورد استفاده دشمن، ضمن شناخت کامل تهديد در صدد چاره جويي برآيند و با 
بکارگيري اصول پدافند غيرعامل بتوانند در کاهش آسيب پذيري شهرها نقش بسيار مهمي ايفا 

نمايند.
قطع به يقين مي توان اذعان نمود که پراکندگي در شهرسازي خصوصا کالن شهرها يکي از 
اصولي است که در تمامي تهديدات چه طبيعي و چه غيرطبيعي و حتي در تهديدات نوين و 
پيشرفته امروز مي تواند در مديريت بحران کارساز باشد. در بسياري از شهرها اماکن و ادارات 
حاکميتي و خدماتي و شهري معموال در مرکزيت شهر و در جوار يکديگر احداث شده اند و به 
علت مرغوبيت اراضي و قدمت استقرار، مديران دستگاه هاي اجرايي حاضر به تغيير مکان و 

پراکندگي در شهرها چرا و چگونه؟!
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- اماکن اداري تصميم ساز در شرايط 
بحران، تاسيسات شهري ضروري، 
مراکز امدادرساني، انبارهاي تامين 

آذوقه مردم و مراکز تامين امنيت 
شهرها و به خصوص کالن شهرها 
بايد به گونه اي پراکنده گردند که 

عالوه بر اينکه در سراسر يک کالن 
شهر ارائه خدمات ضروري و مديريت 
بحران ميسر باشد، هر بخش، محله و 
يا شهرستان بتوانند به تنهايي و در 

شرايط قطع ارتباط با مراکز مديريتي 
و فرماندهي در جهت تسهيل مديريت 

بحران گام بردارند
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پراکندگي نمي باشند و اين جابه جايي را هزينه بر نيز مي دانند. اين در حالي است که درحقيقت 
با اين گونه استقرار نه هزينه کاهش نمي يابد، بلکه کاهش هزينه حمالت دشمن را در پي دارد. 
يعني دشمن به جاي استفاده از 10 بمب، مي تواند با يک بمب بسيار ارزان کل ادارات و اماکن 
مهم، حساس و حياتي يک شهر را مورد هدف قرار دهد. اين يعني در اولين اقدام در جنگ شهري 
شکست خورده و شهري که فاقد اماکن مديريتي و تصميم گيري باشد، مطمئنا بهترين طعمه 
براي متصرفين و باج خواهان مي باشد. بنابراين بهتر است از استقرار اماکن و تاسيسات شهري در 
جوار يکديگر و به صورت يک مجموعه کامال متحد خودداري کرد. اماکن اداري تصميم ساز در 
شرايط بحران، تاسيسات شهري ضروري، مراکز امدادرساني، انبارهاي تامين آذوقه مردم و مراکز 
تامين امنيت شهرها و به خصوص کالن شهرها بايد به گونه اي پراکنده گردند که عالوه بر اينکه 
در سراسر يک کالن شهر ارائه خدمات ضروري و مديريت بحران ميسر باشد، هر بخش، محله و 
يا شهرستان بتوانند به تنهايي و در شرايط قطع ارتباط با مراکز مديريتي و فرماندهي در جهت 
تسهيل مديريت بحران گام بردارند. در کالن شهرهايي که مراکز اداري در جوار يکديگر و با تراکم 
باال مستقر شده اند حتما بايد مراکز فرماندهي، مديريت بحران و همچنين امکانات و تاسيسات 
مورد نياز شهر که در اختيار اين ادارات قرار دارد در کل سطح شهر پراکنده گردند .به طور 
مثال وقتي که ستاد فرماندهي ارشد انتظامي يا نظامي يک استان در کنار ساختمان استانداري 
و ساختمان فرماندهي مديريت بحران استان مستقر شده باشد، اداره کل تامين اجتماعي و يا 
شرکت شهرک هاي صنعتي و يا اداره کل آموزش و پرورش در منقطه اي ديگر مستقر شده باشد، 
بهتر است مديران شهري در سطح کالن تصميم گيري يک شهر، با در نظر گرفتن شرايط بحران 
واقعي و تمرين اين شرايط تصميم بر جابه جايي محل ادارات کل با ستاد فرماندهي انتظامي يا 
نظامي نمايند. زيرا دشمن بدون شک در شناسايي مراکز ثقل يک شهر، ابتدا مراکز تصميم گيري 

و فرماندهي را مورد اصابت قرار مي دهد.
پس نبايد مجموعه استانداري و ستاد فرماندهي انتظامي و نظامي استان يک هدف تجمعي 
باشند بلکه بايد به دو هدف و يا چند هدف کوچک تر با سطح دسترسي کمتر تبديل شده تا 
هزينه حمله براي دشمن بيشتر از حد معمول شود و چه بسا در اين ميان او از هدف قرار دادن 
يک مجموعه خودداري نمايد و اين يعني کاهش آسيب پذيري، تسهيل مديريت بحران و تداوم 

فعاليت هاي ضروري و در کل يعني پدافند غير عامل شهري.
نکته قابل توجه اين است که اين گونه تصميمات و تدابير که مطمئنا با درايت و علم مديران شهري 
کارآمدتر و کاربردي تر مي گردد در بسياري از موارد با هزينه هاي بسيار کم و به دور از ساخت 

وسازهاي پرهزينه مي تواند صورت پذيرد. يعني 
فرماندهي  به جاي ساختن يک ستاد جديد 
انتظامي با يک جابه جايي ساده و يک تعامل 
سازنده مي توان با کم ترين هزينه نتيجه مطلوب 

را به دست آورد.
اين مطلب خالصه اي از يک مقاله علمي با 
عنوان »بررسي لزوم اجراي اصل پراکندگي 
در احداث اماکن و تأسيسات و ارائه خدمات 
شهري« است که در اولين کنفرانس اقتصاد 

شهري ارائه شده است.  
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گفت وگو از اعظم جاللي
سيدجالل ملکي سخنگوي سازمان آتش نشاني شهرداري تهران 
در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه »صيانت پايدار« پيرامون عملکرد 
نيروهاي امداد در شرايط بحران و ميزان آمادگي در برابر تهديدات
CBRN   گفت: يکي از راه هايي که مي شود ريسک خطر را 
کم و جلوي بحران را گرفت خروج نقاط خطرناک از شهرها 

به حاشيه شهرهاست. 
با  مقابله  در  آتش نشاني  تمهيدات سازمان  به  اشاره  با   وي 
عوامل انسان ساخت افزود: اين باور غلطي است که به هنگام 
بروز بحران تنها آتش نشاني است که بايد حضور حداکثري 
پيدا کند، خود لفظ بحران متشکل از نيروهاي امدادي، غير 
امدادي و غيره است که معموال شهردار هر شهري مسئوليت 
بحران آن شهر را بر عهده مي گيرد و آتش نشاني تهران در حد 
امکانات و تجهيزات الزم را در کنار ساير ارکان ستاد بحران  

بکار خواهد گرفت.
ملکي با اشاره به اينکه بحران را بايد فراتر از يک اتفاق ساده 
ديد و يک کارگروه متشکل از چندين سازمان به هنگام بروز 
بحران تشکيل داد، تاکيد کرد: آتش نشاني گروهي متخصص 
 )Hazardous Material( که مخفف HAZMAT به نام
يا حوادث خطرناک است را تشکيل داده که اين افراد  آموزش 
الزم را براي ايجاد تيم هاي مقابله و مديريت مواد خطرناک به 

عنوان بخشي اجتناب ناپذير و بسيار حياتي از برنامه يکپارچه و جامع حفاظت از کارکنان، 
عموم مردم و محيط زيست در مقابل حوادث مواد شيميايي ناشي از تصادفات در حمل 
و نقل مواد خطرناک، نشت و پاشش، حوادث ناشي از فعاليت  واحدهاي صنعتي، دفع 

پسماندهاي مواد خطرناک صنعتي و حوادث تروريستي، ديده اند. 
 سخنگوي آتش نشاني پايتخت تصريح کرد: نهايت بحراني که در تهران به وجود آمده 
نشت گاز کلر يا واژگوني تانکر بنزين و يا در شب چهارشنبه سوري آتش سوزي انبار 
اکليل سرنج بوده، البته حوادث بيمارستاني که ممکن است در ارتباط با برخي حوادث 
ميکروبي و شيميايي ايجاد شده باشد گزارش شده است اما حوادث خيلي گسترده مثل 

آسيب در زيرساخت هاي اتمي، پااليشگاهي و... وجود نداشته است.  
وي با تاکيد بر اينکه اگر پااليشگاه و سازمان انرژي اتمي دچار بحران شود نه تنها 
آتش نشاني به تنهايي قادر به رفع امور نخواهد بود بلکه تمامي ارگان ها بايد با تشکيل 
ستاد بحران سعي در رفع بحران موجود نمايند، اظهار داشت: در اين مواقع معموال چنين 
مراکزي براي خود گروه هاي تخصصي داشته و قطعا ابتدا از آن گروه ها براي رفع آسيب 

به وجود آمده استفاده خواهند کرد. 
 HSE سخنگوي سازمان آتش نشاني اذعان کرد: در ابتدا انتظار مي رود که نيروهاي
و نيروهاي امداد خود مراکز که تجهيزات در اختيار داشته و هم دوره تخصصي اين 
حوادث را ديده اند، اقدامات اوليه را انجام دهند و سپس نيروي هاي امداد و آتش نشاني 

براي کمک به محل اعزام شوند. 
ملکي با تاکيد بر اينکه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تمامي حوادث را پوشش 
مي  دهد، گفت: در مواردي همچون آتش سوزي، تصادف و سيل، حوادث داخل خانه ها 
و ... آتش نشاني حضور داشته و فرماندهي عمليات را نيز بر عهده دارد اما اگر حادثه اي 
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پايتخت چقدر براي مقابله با 
تهديداتCBRN  آمادگي دارد؟



نداده، افزود: اين مساله نشان دهنده وجود متخصصاني است 
که شبانه روز اقدام به تامين ايمني اين مراکز مي کنند.

وي با اشاره به خطرات زيست محيطي مثل پخش آالينده در 
فضا افزود: اگر بتوانند درصد آلودگي را پايين آورده و ايمني 
را افزايش دهند و از کارشناسان و متخصصان حوزه ايمني 
و HSE  استفاده کنند و تمامي جابجايي ها تحت نظر اين 
متخصصان صورت بگيرد ريسک خطر کاهش يافته و انسان 

33احساس امنيت بيشتري خواهد کرد.  شور32
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در نيروگاه اتمي رخ دهد طبيعي است که نيروهاي امداد و HSE آنها که تجهيزات و 
تخصص اين کار را دارند اقدام به رفع مشکل کنند. 

وي با اشاره به اينکه زيرساخت هاي شهري بايد آماده بروز بحران باشند،  تاکيد کرد: اماکن 
و نقاطي که مي توانند خطرناک باشند و جان شهروندان را به خطر اندازند بايد شناسايي 
و از شهرها خارج شده و به حاشيه شهرها انتقال يابند به طور مثال تصفيه خانه و يا 
تلمبه خانه گاز بايد به خارج از شهر انتقال پيدا کند و در جوار  اماکن مسکوني نباشد. 
سخنگوي سازمان آتش نشاني با اشاره به اينکه در چند روز اخير با حريق تانکر بنزين 
مواجه بوديم، گفت: 20 هزار ليتر بنزين  در حالي چند روز گذشته در هنگام خروج از 
محله شهران دچار حريق شد که وحشت در بين ساکنين  موج مي زد و ساکنين اين 
محله خواستار خروج جايگاه بارگيري بنزين از اين محله بودند، کمااينکه پيش از ورود 

ساکنين اين مکان محل بارگيري بنزين بوده و بعدها به سکونتگاه تبديل شده است. 
ملکي با اشاره به کار تحسين برانگيز شرکت ساماندهي مشاغل تهران که اقدام به جمع 
آوري تمامي انبارها و اماکن مواد شيميايي از خيابان ناصر خسرو به خارج از شهر  کرده  
است، گفت : اين اقدام هرچند با واکنش و مقاومت اهالي و ساکتين مواجه شده ولي 

پس از  مدتي ناگزير به اجراي قانون شده  و از شهر خارج شدند. 
وي با تاکيد بر اينکه اگر زماني زلزله اي رخ دهد و اماکن پرخطري که در مجاورت شهرها 
قرار دارند دچار حادثه مي شوند گفت: به طور مثال در سال هاي اخير مديريت حوادث 
ناشي از انفجار گاز در شهران 12 روز به طول انجاميد. اگر اين اتفاق تبديل به حادثه 
پااليشگاه نفت، تلمبه خانه گاز، مرکز نفت، مرکز هسته اي و يا يک مرکز آزمايشگاهي و 

يا يک انبار بزرگ مواد شيميايي شود ابعاد بحران قابل محاسبه نخواهد بود.
 اين مسئول در پاسخ به اين سوال که آيا مترو هم مي تواند در زمان بحران يکي از 
اماکن پرخطر محسوب شود؟ تاکيد کرد: مديريت بحران و تجارب ساير کشورها نشان 
مي دهد اگر مقاوم سازي مترو با استاندارهاي الزم صورت گرفته باشد در مواقع بحران 

مي توان از آن به عنوان پناهگاه امن استفاده کرد. 
ملکي در پاسخ به اين سوال که با فرض اينکه امکان خروج اماکن پرخطر در زمان بحران 
وجود نداشته باشد تمهيدات آتش نشاني در اين مواقع چه خواهد بود، اذعان داشت: 
با توجه به اينکه حضور اين اماکن براي شهر الزامي است و شهر به آزمايشگاه و مواد 
شيميايي و ... نيازمند است و به راحتي نمي توان پااليشگاه تهران را جابجا کرد اما مي 

توان با حداقل هزينه نسبت به ايمن سازي اين مراکز اقدام نمود.  
سخنگوي آتش نشاني با اشاره به اينکه حوادث سهمگيني تاکنون در اين مراکز رخ 

-  آتش نشاني گروهي متخصص 
به نام HAZMAT يا حوادث 

خطرناک را تشکيل داده که اين 
افراد  آموزش الزم را براي ايجاد 

تيم هاي مقابله و مديريت مواد 
خطرناک، ديده اند

-  اگر پااليشگاه ها و يا 
زيرساخت هاي هسته اي دچار 

بحران شوند آتش نشاني به 
 تنهايي قادر به رفع امور 

نخواهد بود

-  اماکن و نقاطي که مي توانند 
خطرناک باشند و جان شهروندان 
را به خطر اندازند بايد شناسايي 

و از شهرها خارج شده و به 
حاشيه شهرها انتقال يابند
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ارزهاي مجازي با وجود تفاوت هاي مفهومي با رمزارزها به صورت رسمي از سال 
۲015 براي مبادالت تجاري توسط کشورها به کار گرفته شدند و اتحاديه اروپا 
استفاده از ارزهاي ديجيتال را در تجارت هاي اقتصادي قانوني اعالم کرد و برخي 
کشورها نظير ونزوئال و روسيه با شدت گرفتن تحريم ها از ارزهاي مجازي براي 
تبادالت اقتصادي خود استفاده کردند.ارزهايي که هم اکنون ارزش آن حدود 

۲56ميليارد يورو برآورد مي شود.
ارزهاي مجازي معموال توسط يک دولت پشتيباني نمي شدند و به عنوان پول 
قانوني تلقي نمي شدند، اما دولت اکوادور در سال ۲015 اولين ارز مجازي تحت 
کنترل دولت را منتشر کرد و کشورهاي ديگر همچون روسيه هم برنامه خود براي 

انتشار رمزارز دولتي را  اعالم کرده است.
اتحاديه اروپا يکي از شرکاي تجاري ايران است و ايران به دنبال جايگزيني دالر با 
يورو است. در اتحاديه اروپا استفاده از ارزهاي مجازي براي انتقال بين المللي وجه 
به رسميت شناخته شده است. نهادهاي اجرايي اياالت متحده آمريکا در زمينه 

ارزهاي مجازي فراتر از مرزهاي اين کشور قدرت تأثيرگذاري ندارند.
در سال ۲016 اندازه بازار کل ارزهاي مجازي حدوداً 5.5 ميليارد يورو بود و بيت کوين 
90 درصد کل ارزش ارزهاي مجازي را شامل مي شد. در حال حاضر اندازه کل اين 
ارزها بيش از ۲56 ميليارد يورو تخمين زده مي شود و سهم بيت کوين به 47 درصد 

ارزش کل بازار کاهش يافته است.
بررسي ها نشان مي دهد در سه ماهه اول سال ۲015 تا سه ماهه  نخست سال ۲018 
تعداد کاربران کيف پول هاي زنجيره بلوکي نزديک به 654 درصد رشد داشته است 

و از حدود 3 ميليون کاربر به ۲4 ميليون کاربر رسيده است.
اکوادور 

کشور اکوادور در سال ۲000 به دنبال بحران هاي مالي استفاده از پول ملي خود را 
متوقف و دالر آمريکا را به عنوان ارز رسمي خود برگزيد. در سال ۲014 اين کشور 
برنامه راه اندازي پول ديجيتال ملي را اعالم کرد. هدف اين کشور از راه اندازي ارز 
ملي جايگزيني دالر آمريکا نبود، بلکه کمک به خرده پرداخت ها و کاهش هزينه 

ناشي از استهالك دالرهاي کاغذي هدف اين کشور بود. 
بانک مرکزي اکوادور اعالم کرده بود که ارزهاي مجازي مانند بيت کوين روش 
پرداخت مجاز به شمار نمي آيد و هشدارهاي زيادي در اين زمينه صادر مي کرد، 
اما درنهايت اکوادور اولين کشوري است که شايع شد پروژه ارز مجازي رمزي 

ملي را راه اندازي کرد. 
اما پس از مدتي در 31 دسامبر۲017  مجلس ملي اين کشور رأي به پايان دخالت 
بانک مرکزي در نشر پول الکترونيکي داد و در 1۲ فوريه ۲018  بانک مرکزي اين 
کشور مانع از اين شد که شهروندان کشور نرم افزار کيف پول موبايلي مربوط 
به ارز الکترونيکي اين کشور را دانلود کنند. صنعت بانک داخلي اين کشور و 
خبرهاي داخلي اين کشور عدم اعتماد به بانک مرکزي اين کشور را دليل اين 

موضوع ذکر مي کنند.
بانک مرکزي اتحاديه اروپا يکي از اولين  نهادهاي اين مجموعه بود که ارزهاي 
مجازي مانند بيت کوين را به عنوان ابزار پرداخت طبقه بندي کرد. در سال ۲015 
ديوان دادگستري اروپا با استدالل اينکه ابزارهاي پرداخت مشمول ماليات بر ارزش 
افزوده نمي شوند معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را بر ارزهاي مجازي 
قابل تبديل به پول رسمي اعمال کرد البته ماليات بر درآمد و ساير ماليات ها نيز 
بر اينگونه ارزها قابل اعمال است که در اين زمينه هرکدام از کشورهاي اروپايي 

قوانين خاص خود را دارند.
ونزوئال

 ونزوئال در پاسخ به تحريم هاي مالي طرح ارز مجازي خاص کشور خود را با نام 
پترو اعالم کرد. ابتدا قرار بود اين رمزارز بر بستر قراردادهاي هوشمند اتريوم 
راه اندازي شود. اما نهايتاً از بستر ارز مجازي نم استفاده کرد. استفاده از بستر يک 
رمزارز ديگر براي توسعه رمزارز ملي اين کشور اين مزيت را دارد که جامعه متن باز 
براي توسعه رمزارز ملي اين کشور از قبل موجود خواهد بود. دولت اين کشور از 

مشارکت بخش خصوصي براي توسعه ارز مجازي ملي خود استفاده کرده است 
و از کل پتروهايي که ابتدا منتشر شده اند حدود 15 درصد براي توسعه پروژه پترو، 
15 درصد براي توسعه زيست بوم و 15 درصد براي ساير پروژه هاي مربوط به دفتر 
کل توزيع شده در ساير بخش هاي اين کشور صرف مي شود و 55 درصد به خود 
دولت به دليل حمايت از پروژه تعلق مي گيرد.  مسئوليت اجراي پروژه برعهده وزارت 
تحصيالت دانشگاهي، علوم و نهاد تخصصي ديده بان زنجيره بلوکي و فناوري اين 
کشور است. دولت پااليشگاه ها و صنايع نفتي اين کشور را مکلف کرده است که 
کاالهاي خود را فقط به ازاي پترو به فروش برسانند.  اين کشور اعالم کرده که هر 
واحد پترو با يک بشکه نفت اين کشور برابري مي کند. با نصب نرم افزار مي توان 
پترو ارسال يا دريافت کرد. انتقادهايي که به اين ارز مي شود اين است که کد 

نرم افزاري آن هنوز منتشرنشده است و نحوه کار آن مشخص نيست.
روسيه 

 کشور روسيه يکي از اولين کشورهايي بود که عرضه رمزروبل آن مورد توجه 
جهاني قرار گرفت. ابتدا اينطور شايع شد که رياست جمهوري روسيه دستور داده 

است که استفاده از رمزارزها براي ايجاد يک پول ملي بررسي شود.
 هر رمزروبل معادل يک روبل روسيه است. با اين تفاوت که هنگامي که فردي 
نرم افزار بانک مرکزي يا وزارت ارتباطات اين کشور را نصب کند، مي تواند آزادانه 
به هر شخص ديگري که در هر نقطه از جهان قرار دارد و نرم افزار رسمي را نصب 
کرده است، رمزروبل ارسال کند. البته اگر کسي نتواند ثابت کند که رمزروبل خود 
را چگونه کسب کرده است، 13 درصد ماليات يا کارمزد براي تبديل رمزروبل به 

روبل درخواست مي شود.
مزاياي استفاده از ارز ديجيتال

 برخي از منابع اين پژوهش ارزهاي مجازي را مصداقي از سرمايه داري با همه مزايا 
و معايب اين رويکرد مي دانند. رقابت مهارنشدني ارزهاي مجازي فراتر از رقابت 
فني است. اين ارزهاي نوين زمينه آزمون نظريات اقتصادي و مدلهاي پولي را 

فراهم کرده اند که مي تواند موضوع مطالعات علمي آينده باشد.  
حجم تراکنش هاي ده ارز مجازي برتر بيش از 10 ميليارد يورو است. يعني اگر حجم 
تراکنش روزانه فروش نفت يک کشور با ميزان ۲ ميليون بشکه و نرخ هر بشکه 60 
يورو باشد اين ميزان تراکنش کمتر از ۲ درصد اندازه معامالت روزانه ارزهاي مجازي 
است. ارزهاي مجازي ملي لزوماً رمزارز نيستند، اما از رمزارزها نيز براي طراحي 
ارزهاي ملي استفاده شده است. هرچند استفاده از پروتکل هاي متن باز و شفاف 

مي تواند در جلب اعتماد و مشارکت مردم در چنين پروژه هايي مؤثر باشد.
طبق نظر کميسيون امور پولي و بانکي پارلمان اتحاديه اروپا ارزهاي مجازي و فناوري 
دفتر کل توزيع شده قابليت بهبود رفاه شهروندان و توسعه اقتصادي را  داشته و 
مي تواند هزينه هاي تراکنشي و عملياتي پرداخت ها به ويژه در انتقال منابع مالي 
بين مرزي را کاهش دهد و تاب آوري و سرعت نظام هاي پرداخت مالي و شفافيت 
عمومي را افزايش دهد.  ازسوي ديگر مشکالتي همچون نوسانات مالي نرخ ارزهاي 
مجازي جذابيت هاي سفته بازانه و عدم تدوين ساختارهاي حکمراني مناسب براي 
اداره بسياري از ارزهاي مجازي اوليه، کاهش قدرت سياست هاي پولي ملي در 
بلندمدت بخشي از مخاطرات اين ارزهاست.  در اتحاديه اروپا معافيت ماليات بر 
ارزش افزوده براي انتقال وجه از طريق ارزهاي مجازي اعمال شده است و معامله 
ارزهاي مجازي با يورو منعي ندارد. در بعضي موارد ارزهاي مجازي ويژگي کااليي 
پرمخاطره دارند. در اين حالت مرجع مقررات گذاري و اداره امور مربوط به اين 
ارزها مي تواند نهاد ناظر بر بورس و بورس کاااليي آن کشورها باشد.  براي مثال 
در يکي از اياالت آمريکا کميسيون معامالت قراردادهاي آتي کاال و کميسيون 
بورس و اوراق بهادار اين کشور، ارزهاي مجازي مانند بيت کوين را به عنوان کاال 
و ابزارهاي مالي طبقه بندي کرده است و از اين نظر  و ماليات يک ابزار مالي هاي 

مربوط به معامالت دارايي از سوي نهادهاي مالياتي بر آن اعمال مي شود.
ويژگي ديگر ارزهاي مجازي خاصيت انتقال وجوه از طريق اين ابزارهاست. در اين 
زمينه مقررات ضد پولشويي هر کشور بر آن قابل اعمال است. در اينجا مراکز مبادله 

برریس صيانت پايدار از ظرفيت های ارز مجایز
 تجارب اکوادور، ونزوئال و روسيه 

در ايجاد ارز ديجيتال ملي
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ارزهاي مجازي بايد مورد مقررات گذاري قرار بگيرد و دريافت ماليات از اين 
حوزه حتمًا بايد با تأکيد بر تأمين نياز اطالعاتي مراجع ذيربط صورت گيرد.

جايگاه کنوني ارزهاي مجازي در قوانين ايران
ارزهاي مجازي داراي وجوه مختلفي هستند، يعني همزمان هم کارکردهاي 
انتقال وجه و هم کارکردهاي يک کاالي سرمايه اي را دارند. ممکن است افرادي 
از قابليت هاي فني ارزهاي  مجازي براي پولشويي، سفته بازي يا فرار مالياتي 

استفاده کنند. 
به نظر مي رسد با توجه به تجربيات جهاني دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با 
پولشويي تکليف قانوني الزام براي کنترل مراکز مبادله پول مجازي با پول رايج 
کشور را برعهده دارد. ممکن است اين شورا برخي اختيارات براي حکمراني 
بهتر نياز داشته باشد که احتماال در سطح هيئت وزيران قابل رفع است.  اما در 
جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي در تاريخ 9 دي ماه 1396، به کارگيري 
ابزار بيت کوين و ساير ارزهاي مجازي در تمامي مراکز پولي و مالي کشور ممنوع 

اعالم شد. حوزه نظارت بانک مرکزي نيز با توجيه پيشگيري از وقوع جرائم از 
طريق ارزهاي مجازي، موضوع ممنوعيت به کارگيري ارزهاي مجازي را به بانک ها 
ابالغ کرد. روابط عمومي بانک مرکزي به عنوان اعالم کننده  مصوبه شوراي عالي 
مبارزه با پولشويي اعالم کرد که تمام شعب و واحدهاي تابعه بانک ها و مؤسسات 
اعتباري و صرافي ها بايد از انجام هرگونه خريد و فروش ارزهاي مذکور و يا 
انجام هرگونه اقدامي که به تسهيل و يا ترويج ارزهاي ياد شده بي انجامد، به 
طور جد اجتناب کنند. متولي مبارزه با پولشويي در ايران شوراي عالي مبارزه 
با پولشويي، مبارزه با سفته بازي از طريق شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 
و مبارزه با فرار مالياتي از طريق سازمان امور مالياتي امکانپذير است. اقدام 
مناسب در شرايط فعلي مي تواند بازار ارز مجازي را وارد ريل سياست هاي کشور 
کند، البته اقدامات سياستي نبايد موجب اعتباربخشي به ارزهاي مجازي شود 
يا اين تلقي به وجود آيد که دولت از اين ابزارهاي مالي حمايت مي کند و بايد 

مخاطرات اين ابزارها براي مردم تشريح شود.



سردار دکتر غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در 
يادداشتي در کانال سروش خود آورده است: 

با اضافه  با تلگرام اسم اين نرم افزار نبود که اکنون  اساسا مشکل ما 
شدن »طال« يا »هات« به ابتداي نام آن، اين موضوع حل شود. مشکل 
ما با تلگرام اين است که ساختار اين پيام رسان، استراتژي آن، رويکرد 
آن و اقدامات آن عليه امنيت ملي بوده و هست. تجربه حوادث دي ماه 
1396 خيلي از اين حرف ها را اثبات کرد. مشکل اصلي ما با تلگرام 
اينکه چهار نفر، چهار حرف خالف بزنند يا چند عکس نامربوط در آن 
منتشر شود نيست.مسئله اين است که برنامه تلگرام در کوتاه مدت از 
طريق سازماندهي شغل خدماتي، دريافت و پرداخت مالي، شبکه تبادالت 
اطالعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي از يک طرف و قابليت اثرگذاري بر 
جامعه چهل ميليوني مخاطبي)که با حداکثر بي خيالي در اختيار تلگرام 
و رفقاي آن گذاشته شده است( از طرف ديگر، کم کم مي رود تا با قابليت 
احتمالي بالک چين يک دولت خودمختار، درون دولت ما تشکيل دهد! 
در واقع به نوعي نفي حاکميت ملي به وسيله اين نرم افزار اتفاق ميافتد 

و اين برنامه مي تواند براي تداوم کارکرد خود از ما باج بگيرد .
بحث هاي روز در آمريکا و اتحاديه اروپا در مورد حاکميت ملي سايبري و 

حفاظت از داده هاي مردم و الزام شرکت هاي بزرگ دنيا به رعايت 
قوانين سخت گيرانه متناسب با منافع ملي کشورهاست. 

به نوعي خواسته فعلي ما چيزي بيشتر از قوانين و 
اين حوزه  اروپا در  اتحاديه  و  آمريکا  سازوکارهاي 

نيست!
چهل  حدود  مخاطب  بازار  يک  ديگر  طرف  از 
ميليوني در اختيار تلگرام و رفقاي آن قرار گرفته 
اين مخاطبان چهل ميليوني  است و اطالعات 
در قالب اطالعات حجيم يا بيگ ديتاي ملي در 

اختيار دشمن قرار دارد. بنابر اين مشکل تلگرام 

مسئله به خطر افتادن امنيت ملي است. البته اين موارد حداقلي است. 
اگر بخواهيم دقيق تر بيان کنيم موارد ديگري هم هست که در فرصت 

ديگر مي توان به آن پرداخت .
اکنون دو پوسته فارسي تلگرام چه مشکلي را حل کرده اند؟ بيگ ديتاي 
ملي کما في السابق در اختيار دشمن قرار دارد.به نظر ما کنترل حداقلي، 

ناشي از نگاه سهل انديشانه به مسئله است.
ما نيازمند يک برنامه بلند مدت در اين حوزه هستيم، يک سامانه پيام رسان 
صددرصد بومي الزم است تا امنيت داده هاي مردم و قابليت حفظ و 
تداوم حاکميت ملي و مردم و امنيت ملي را در آن بتوان تامين نمود و 

معماري آينده حکمراني اسالمي را در آن پي ريزي کرد.
شنيدم که به اين دو پيام رسان قول تامين اعتبار و ارز ۴200 توماني 
براي خريد دو هزار سرور داده اند. بر فرض صحت، سوال اين است 
که آيا به پيام رسان هايي که اساسا داخلي و بومي هستند اين کمک ها 
انجام مي شود؟! اينکه پيام رسان هاي بومي ناتوان هستند هم، جفايي 
نابخشودني به فرزندان بسيجي و بي ادعايي است که با دست  خالي و 
بدون حمايت جدي توانستند پيام رسان بومي را به مرز سيزده ميليوني 
با تصميم  برسانند.  آنها و سرجمع حدود بيست ميليون  از  در يکي 
اخير و اعطاي مهلت فعاليت دوباره به نسخه هاي 
فارسي تلگرام، بعضي دوستان کمرشان در حال 
شکستن است .اينکه آقاي دوروف رئيس 
تلگرام به خودش اجازه مي دهد تا بعضي 
از کانال هاي پر عضو را براي تبديل به 
دعوت  دوبي  به  تلگرام  ايجنت  يک 
کند و خارج از کنترل دولت آنها را 
عليه دولت در حوزه اقتصادي تحريک، 
سازماندهي و هماهنگ نمايد هم خودش 

يک نکته جدي است . 

مشکل تلگرام کجاست؟!
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دکتر محمد سپهري
معاون آموزش دانشگاه خاتم االنبياء )ص(

فضاي سايبر امروز يک زيرساخت با قابليت هاي فراوان است که کارکردهاي 
مختلفي در تمام زيربخش هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد 
و مهمترين کارکرد آن را شايد بتوان توليد محتوا در حوزهاي مختلف 

علمي دانست.
فضاي سايبر با همه قابليت هايي که دارد به علت نداشتن قوانين نظارتي 
را  براي ملت ها و فرهنگ ها  بين المللي مي تواند زمينه تهديد  در حوزه 
نيز به وجود آورد، اين فضا با استفاده از تاکتيک هاي رسانه اي و تبليغات 
به آساني مي تواند زمينه بروز کودتا و يا تغيير ذائقه فرهنگي و سياسي 

مخاطبين را فراهم کند.
نبود قوانين بين المللي باعث شده تا کنترل فضاي سايبر بسيار مشکل 
و حتي غيرممکن شود، لذا اين فضاي بي حفاظ به آساني مورد استفاده 
گروه هاي مختلف با اهداف متفاوت قرار مي گيرد، که مي توان از گروه هاي 
تکفيري و داعش تا تروريست ها و قاچاقچيان و تبهکاران نام برد که در 
فضاي تاريک و سايبر فعاليت کرده و همگان با علم به فعاليت آنها اقدامي 

براي کنترل آنها نمي توانند انجام دهند.
تهديدهاي سايبري مي تواند از نفوذ به مرکز اطالعات و سرقت آمار و اطالعات 
طبقه بندي شده سازمان ها و گروه هاي مختلف تا فرهنگ سازي براي ساير 
ملت ها را مشمول شود اما تفاوت سرقت اطالعات در فضاي سايبر با سرقت 
فيزيکي آن است که هيچ اثري از سرقت اطالعات به جا نمي ماند چرا که هکر 
تنها يک کپي از اطالعات را سرقت کرده و ممکن است اشخاص حقيقي 

و حقوقي از اساس از سرقت صورت گرفته مطلع نشوند.
همچنين فرهنگ سازي براي ساير ملت ها که رهبري در سال هاي گذشته 
نيز از آن تعبير جنگ فرهنگي کردند، تغيير ذائقه و فرهنگ ملت ها با 
استفاده از توليد محتوا در قالب هاي متعدد و متواتر است که پس از مدتي 
اثر خود را بجا گذاشته و مخاطبين را دچار شک و سردرگمي مي کند چنانکه 
شبهاتي درباره حجاب و نوع پوشش و چگونگي معاشرت زنان و مردان  و 

برخي بنيادهاي انقالب  هم اکنون در جامعه رواج يافته است. 
به نوعي همين فضاي سايبر با استفاده از تکنيک هاي رسانه اي اکنون 

در کنار ساير شبکه هاي ماهواره اي به تعبير رهبري معظم انقالب »جنگ 
تمام عيار رسانه اي« عليه کشورمان را عهده دار شده است.

 عدم اطالع از تهديدات احتمالي در فضاي سايبر و همچنين آشنا نبودن 
عموم مردم به زبان انگليسي و قابليت هاي سايبري باعث شده تا ارائه آمار 
و اطالعات به آساني صورت گيرد که در اين راستا بايد اقدامات فرهنگي 

منسجمي در دستور کار قرار گيرد.
اقدامات فرهنگي نطير اطالع رساني هاي هدافدار در قالب برگزاري ميزگرد هاي 
تلويزويوني و ارتقاء دانش عمومي درباره ماهيت سايبر و تهديدات آن توسط  
شخصيت هاي دانشگاهي مشهور و حتي استفاده از خود سايبر براي افزايش 

دانش کاربران مي تواند کارآمد باشد.
اما مهمترين اقدام براي جهت هي به اذهان عموم مردم طرح تهديدهاي 
فضاي سايبر از طريق ساخت سريال و فيلم اي سينمايي جذاب است که 
بيشترين اثرگذاري را دارد؛ اگر در قالب سريال والدين بدانند رها کردن 
کودکان و نوجوانان در فضاي سايبر چگونه مي واند آنها را با گروه هاي 
مختلف بزهکار و مجرم آشنا کند تا اين اندازه کاربران اينترنتي با فضاي 

آلوده سايبر روبرو نخواهند شد.
ارتقاء دانش عامه مردم درباره سايبر يک اصل است. وقتي مردم بدانند 
بسياري از کشورها اجازه حضور کودکان و نوجوانان را براي ورود به برخي 
شبکه هاي اجتماعي نداده و برخي شخصيت هاي سياسي و اجتماعي معروف 
به وضوح از ممنوعيت حضور کودکان خود در برخي از شبکه هاي اجتماعي 

ياد مي کنند بايد مورد توجه عموم قرار گيرد.  

يادداشت شفایه
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 نقش فضاي سايبري
در جنگ رسانه اي دشمن



عضو ناظر مجلس در شورای عایل فضای مجایز   در گفت وگو با »صيانت پايدار« مطرح کرد

بازي تلگرام در پازل جنگ رسانه اي دشمن
فرمايشات مقام معظم رهبري گواه اين ادعاست که جنگ رسانه اي در کنار جنگ اقتصادي، 
نقشه راه دشمن براي ضربه زدن به هويت و کيان جمهوري اسالمي است. توليد محتواي 
متناسب با شرايط روز کشور و بهره گيري درست از ابزارهاي رسانه اي در اين جنگ - که 
به هنگام بروز و ظهور، مخاطبان معدود و محدودي را هدف قرار نمي دهد، بلکه تمام 

جامعه را نشانه مي گيرد- برنده نهايي را مشخص مي کند.
رمضانعلي سبحاني فر، رييس کارگروه ارتباطات و فناوري اطالعات مجلس شوراي اسالمي 
معتقد است ضمن استفاده از همه ابزارها براي غلبه بر دشمن، بايد هوشمندانه و بدون 

غفلت عمل کرد تا در هر شرايطي، مصالح و منافع ملي مصون بماند. 
نماينده مردم سبزوار در مجلس دهم با اشاره به فرمايشات و هشدارهاي مقام معظم 
رهبري درباره جنگ رسانه اي ، اظهار داشت: »در جنگ رسانه اي آن چه مهم است، 
توليد محتواست که بستگي به قدرت و توان فکري بازوان اجرايي هر طرف، مي تواند 

پيروز يک ميدان را مشخص کند.«
وي در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر آيا تلگرام مي تواند يکي از ابزارهاي دشمن 
عليه کشورمان باشد يا خير؟ چنين گفت:«تلگرام، يک اپليکيشن ارتباطي در فضاي 
مجازي است و مثل هر ابزار ديگري در صورت غفلت، موجب خسران و ضرر مي شود. ما 
ديديم که سال گذشته، عده اي از شرايط و ظرفيت تلگرام سوءاستفاده کردند و شرايط 
خشونت و اغتشاش را به وجود آوردند که بر همين مبنا شوراي عالي امنيت ملي تصميم 
به فيلتر تلگرام گرفت. اما تلگرام، تنها يکي از ابزارهايي است که مي تواند در جنگ رسانه 

اي مورد استفاده قرار بگيرد.«
سبحاني فر ادامه داد: بدون ترديد، در صورت عدم آگاهي و توليد محتواي متناسب با 
شرايط داخلي کشور و بدون توجه به اتاق هاي فکري که به طور دائم در صدد ضربه زدن 
به کيان اين نظام و انقالب هستند، راه به جايي نمي بريم و نمي توانيم انتظار برد داشته 

باشيم. 
رييس کميته ارتباطات و فناوري اطالعات مجلس دهم خاطرنشان ساخت: تلگرام يک 
ابزار است و هر زمان مي تواند تغيير کند و جايگزين ديگري پيدا کند. جنگ رسانه اي 
موضوعي فراتر و عميق تر است. در اين عرصه تنها نمي توان به يک اپليکيشن خاص 
بسنده کرد و موضوع را در اين حد و اندازه، کوچک ديد. به هر حال در زمان مقتضي 
وقتي پاي مصالح ملّي به ميان آمد، شوراي عالي امنيت ملي ورود کرد. اين نشان مي دهد 
39دستگاه هاي متولي متوجه حفظ مصالح ملي هستند ولي ما در جنگ رسانه اي نياز به  شور38
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آگاهي رساني به عموم مردم داريم. اين اطالع رساني بايد در ابعاد 
مختلف و از طريق گوناگون انجام گيرد و در اين راستا نيز بايد 

از همه ظرفيت ها استفاده کرد.
سبحاني فر درباره توفيق دولت در حمايت از پيام رسان هاي داخلي 
نيز چنين گفت: بسترهاي حمايتي مناسبي براي پيام رسان هاي 
داخلي فراهم شده و دولت تمام همت خود براي اين حمايت 

را به کار گفته است. 
وي با بيان اين که »هم اکنون عضويت 25 ميليون کاربر در 
پيام رسان هاي بومي ثبت شده« تصريح کرد: عالوه بر حضور 25 
ميليوني، گزارش ها نشان مي دهد که حدود 10 ميليون کاربر 
فعال در اين پيام رسان ها وجود دارند و در آينده اين رقم حتما 

رو به افزايش هم خواهد گذاشت.
رييس کميته ارتباطات و فناوري اطالعات مجلس دهم يادآور شد: 
البته يک نکته را نبايد از نظر دور داشت؛ در مورد پيام رسان هاي 
داخلي تنها حمايت دولت کافي نيست، يعني نمي توان از دولت 
انتظار داشت به جاي پيام رسان هاي داخلي فعاليت کند. بدون شک 
پيام رسان هاي داخلي براي آنکه بتوانند فناوري اپليکيشن هاي 
خارجي را در اختيار داشته باشند و سرويس هاي کارآمد و جذاب 
آن ها را ارائه کنند، نيازمند حمايت دولت هستند اما بايد در 
نظر داشته باشيم که اين حمايت ها بايد با توان فني و اجرايي 

آن ها تناسب داشته باشد. 
وي در ادامه خاطرنشان ساخت: به اعتقاد من، دولت بايد ارزيابي 
دقيق و فني نسبت به حجم پول پرداختي به اين شرکت ها و 
موفقيت ها و ناکامي هاي آن ها داشته باشد. اين مدتي که گذشت، 
فرصت خوبي براي محک زدن کارآمدي پيام رسان هاي داخلي 
بود. من قبال هم گفتم حمايت هاي مالي و غيرمالي از اَپ هايي 
که توان فناوري و اجرايي مؤثر ندارند موجب هدر رفتن منابع 
و تشديد بي اعتمادي جامعه نسبت به کل اين مجموعه مي شود. 
البته گزارش نهايي را بايد مراجع قانوني ارائه دهند. مسؤوالن 
فيلترينگ کشور ارزيابي دقيق و واقعي از حجم و تعداد مخاطبان 
تلگرام و ساير اَپهاي فيلتر شده خارجي قبل و بعد از فيلتر آنها 
داشته باشند تا متوجه اثربخش بودن يا تحريک کننده بودن 
قضيه فيلترينگ بشوند. بررسي اقبال مردم به اپليکيشن هاي 
فيلتر شده در پي ارتقاء خدمات و سرويس هاي ارائه شده اين 

شرکت ها بسيار مهم است.
فيلتر تلگرام طاليي و هاتگرام ، سوالي ديگر بود که سبحاني فر 

در اين باره بدان پاسخ داد.
وي گفت: آن چه بديهي مي نمايد، پايش و ارزيابي سياست ها و 
روش هاي به کارگرفته شده در دوره هاي زماني مشخص است. اين 
موضوع در همه جهان روالي تعريف شده است. در کشور ما نيز بر 
چنين سياقي عمل مي شود. يعني بايد پس از اجرايي شدن يک 
يا چند سياست در يک دوره مشخص، عملکردها و دستاوردهاي 
حاصل از آنها مورد پايش و ارزيابي قرار گيرد. اين امر در مورد 

فيلترينگ تلگرام نيز قابل بررسي است.
کارشناسانه  هاي  بررسي  با  مسئولين  بايد  افزود:  سبحاني فر 
مشخص کنند به چند درصد از اهداف تعيين شده در فيلترينگ 
دست يافته اند؟ اگر اين اقدام، موفقيت آميز بوده، تسّري دادن 
آن منطقي است و در غير اين صورت بايد راه هاي ديگري را 
امتحان کرد. واقعيت اين است که در يک جنگ رسانه اي تمام 
عيار، بايد عيار دشمن را به خوبي بشناسيم و هيچ زاويه اي را 

مورد غفلت قرار ندهيم. 

- هم اکنون عضويت ۲5 ميليون کاربر در 
پيام رسان هاي بومي ثبت شده است که 

۱0 ميليون آن کاربر فعال است

عضو کميسيون امنيت میل و سياست خاریج مجلس مطرح کرد

جنگ سايبري واقعيت 
دنياي فناوري محور

مجلس آماده همکایر با قرارگاه پدافند سايربی در تدوين قوانين

حسن بيگي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
با تاکيد بر اينکه جنگ سايبري واقعيت دنياي فناوري محور است، گفت: مجلس 

آماده همکاري با قرارگاه پدافند سايبري در تدوين قوانين مورد نياز است.
ابوالفضل حسن بيگي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: 
يکي از ابزارهايي که  استکبار جهاني به آن مجهز شده و از آن به نحو مطلوب به 
نفع خود استفاده مي کند حضور در فضاي مجازي و سيستم الکترونيک است. لذا 
ما شاهد هستيم، آمريکا و رژيم صهيونيستي همواره از اين طريق در کشورهاي 

گوناگون حضور پيدا مي کنند و اختالالتي را به وجود مي آورند.
افکار عمومي، اقتصاد،  افزود: کشورهاي غربي از طريق فضاي سايبري در  وي 
امنيت ملي، اقدامات بانکي، سيستم فرهنگي و تبليغاتي همواره اقداماتي را انجام 
مي دهند. نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: طبيعتا موضوع 
سايبري يکي از نکاتي است که توجه همگان را به خود معطوف کرده است زيرا 
با استفاده از اين تکنولوژي حتي در مسائل شخصي و حساب بانکي مردم حضور 
پيدا مي کنند و در کمال بي رحمي در محيط زندگي مردم نفوذ کرده و اختالالت 

و اختالفاتي را ايجاد مي کنند.
حسن بيگي تصريح کرد: در بحث نظامي، با ورود به سيستم هاي نظامي و امنيتي 
از اين ابزار در جنگ و عمليات رواني به نفع خود بهره مي برند، پس کشورهايي که 
قادرند با حمالت سايبري برخورد کنند و از زمين، کيان، حرمت، ملت و کشورشان 
دفاع کنند آسيب کمتري را متحمل مي شوند اما کشورهايي که توانايي برخورد با 
تهاجم را ندارند ضرر مي کنند و آسيب هاي فراواني به زندگي مردم، افکار عمومي 
و شرايط جامعه مي خورد. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس خاطرنشان کرد: 
همانگونه که مقام معظم رهبري دستور فرمودند ما بايد به همه ي ابزارها مسلط 
شويم و کشورمان را از هجوم دشمن نجات دهيم. در اين رابطه سازماني تشکيل 
شد که پيش بيني ها و پيشگيري هاي مناسبي را انجام داد، سازمان پدافند غيرعامل 
از توانايي بااليي برخوردار است و در رصد تهديدات بالقوه و بالفعل موفق عمل کرده 

است و اين تهديدشناسي در بعد سايبري قابل توجه و تحسين است.
حسن بيگي با تاکيد بر اينکه صيانت از داده هاي حياتي کشور همچون بانک هاي 
اطالعاتي اقتصادي بدون پدافند سايبري معني ندارد، گفت: پدافند سايبري بايد 
روزبه روز تقويت شود و مسئوالن اين امر بايد تالش کنند تا خود را به آخرين 

دانش روز مسلح کند.
عضو کميسيون امنيت ملي با تاکيد بر اينکه در حوزه قانون گذاري مجلس آمادگي 
برآورده کردن نيازهاي پدافند سايبري در کمترين زمان ممکن را داراست، تاکيد 
کرد: البته قوانين خوبي در اين زمينه وجود دارد که مي تواند به نيازهاي سازمان 
پدافند غيرعامل پاسخ دهد. بيگي ادامه داد:  مهم ترين موضوعي که اکنون در مجلس 
به دنبال آن هستيم اين است که همه الزامات سازمان پدافند غير عامل از سوي 

دستگاه هاي اجرايي رعايت شده و ابعاد مالي آن تخصيص پيدا کند.
وي در پايان با تاکيد بر اينکه دشمن جنگ سايبري را يکي از حوزه هاي اصلي اقدام 
عليه جمهوري اسالمي قلمداد کرده است، افزود: بايد برنامه ريزي دقيق و مدوني براي 
مقابله با اين دشمني آشکار آمريکايي ها در دستور کار داشته باشيم که مسئوليت 

اصلي آن با سازمان پدافند غيرعامل و قرارگاه پدافند سايبري کشور است.
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دکتر احمد اکرمي
معاون آموزش و پژوهش قرارگاه پدافند شيميايي

هدف از تشکيل قرارگاه پدافند شيميايي کاهش آسيب پذيري ها، 
افزايش بازدارندگي و تسهيل مديريت بحران در مواجهه با تهديدات 
و حوادث شيميايي است. لذا بر اين اساس قرارگاه پدافند شيميايي 
کليه فعاليت هاي خود را در راستاي دستيابي به اهداف فوق در 
محورهاي  رصد و پايش تهديدات شيميايي، آموزش، تحقيق، پژوهش، 
فرهنگ سازي، درمان، فرماندهي و مديريت حوادث برنامه ريزي مي 
نمايد.بر اين مبنا توليد محتواي آموزشي و فرهنگي، برنامه ريزي 
جهت برگزاري دوره هاي طولي و عرضي براي مخاطبين و تشکيل 
کارگروه تخصصي پدافند شيميايي در اولويت برنامه هاي آموزشي اين 
قرارگاه قرار دارد، همچنين در موضوع درمان مصدومين شيميايي، 
دانشگاه و بيمارستان بقيه ا.. )عج( به عنوان قطب درمان مصدومين 
شيميايي تعيين گرديده که با راه اندازي اورژانس شيميايي مرکز 
تحقيقات آسيب هاي شيميايي در سال گذشته عمال بخشي از نياز 
کشور را در اين حوزه پاسخ داده است. درخصوص رصد و پايش، 
اين قرارگاه اقدام به راه اندازي بانک اطالعات مواد شيميايي نموده 
است و حوادث شيميايي را در داخل و خارج کشور مورد رصد و 

تحليل قرار مي دهد.
وقوع حوادث متعدد در زيرساخت هاي شيميايي، به خوبي نشان 
مي دهد که اين حوزه مستعد هرگونه حادثه است. بنابراين بايستي 
تهديدات ناشي از مواد شيميايي پرخطر، به ويژه مواد شيميايي سمي 
و کشنده را در اين گونه حوادث جدي گرفته و به منظور حذف و يا 
کاهش آن، اقدامات الزم جهت مصون سازي زيرساخت هاي شيميايي 
صورت پذيرد. در بحث تهديدات جنگ شيميايي نيز، بمباران شيميايي 
مردم سردشت و حتي استفاده عربستان از سالح هاي شيميايي در 
يمن و امثالهم، متاسفانه نشان مي دهد که تهديد شيميايي دشمن 

علي رغم وجود قوانين بين الملل در خصوص ممنوعيت استفاده از 
اينگونه سالح هاي کشتار جمعي، واقعيتي انکارناپذير است.

نوع ديگري از تهديدات شيميايي، استفاده دشمن از مواد شيميايي 
تاثيرگذار بر سالمت انسان در قالب مواد خوراکي، بهداشتي و آرايشي 
است. از نظر ما، به احتمال زياد بخشي از قاچاق اين دسته از محصوالت 
به کشور مي تواند هدايت شده از سوي دشمنان باشد که مي تواند 
و  ناشناخته  مانند سرطان هاي  بيماري هاي خطرناك  بروز  موجب 
در حال حاضر  اين دسته، شايد  از  گردند. مشکالتي  ناباروري  يا 
مساله ساز نباشند اما به تدريج و در آينده مي توانند موجب آسيب  
جدي  شوند و هزينه هاي سنگين اقتصادي بر کشور و مردم در پي 

داشته باشند. 
اين مصاديق نشان مي دهد که ما بايد در اين حوزه ها برنامه ريزي 
داشته باشيم و يکي از مهمترين برنامه ريزي هاي قرارگاه شيميايي 
در جهت تسهيل مديريت بحران، آگاه سازي مسئوالن و مردم نسبت 

به حوزه هاي تهديدات شيميايي است. 
از اقدامات اساسي در اين زمينه، راه اندازي نشريه و سايت با محوريت 
آموزشي، اطالع رساني و فرهنگي در حوزه  پدافند شيميايي است که 
مي تواند به عنوان يک مرجع اطالعاتي مورد استفاده مردم قرار گيرد. 
آموزش عمومي پدافند غيرعامل به دانش آموزان در سطح مدارس نيز 
در دستور کار قرار دارد. از ديگر برنامه هاي قرارگاه پدافند شيميايي، 
راه اندازي تلفن گويا و در واقع يک تلفن اطالع رساني آموزشي است 
که در مرحله  امکان سنجي و ارزيابي قرار دارد. همچنين آموزش و 
آگاه سازي مديران در سطح کالن و مديران مياني نيز به عنوان يکي 

از مهمترين برنامه هاي قرارگاه شيميايي است.
ساخت انيميشن با موضوعات مختلف پدافند شيميايي نيز يکي ديگر 
از برنامه هاي قرارگاه پدافند شيميايي است که مي تواند در سطح 
ملي مخاطب بسياري داشته باشد که اقدامات خوبي هم از جمله 

 قرارگاه پدافند شيميايي
در يک نگاه
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توليد فيلمنامه با موضوعات آگاه سازي مردم از تهديدات شيميايي 
صنعت تاکنون انجام شده است، که انشاءا... با همکاري مسئولين 

اين حوزه ساخته و پخش خواهد شد.
با تالش هاي معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافند  همچنين 
غيرعامل دو رشته  در مقطع تحصيالت تکميلي تحت عناوين »مديريت 
و فرماندهي پدافند غيرعامل شيميايي« و »پدافند غير عامل در نظام  

سالمت با گرايش شيميايي« راه اندازي شده است.
يکي ديگر از مهمترين اقدامات قرارگاه پدافند شيميايي در طي سال، 
انجام چندين رزمايش پدافند شيميايي در دستگاه ها و زيرساخت هاي 
صنايع شيميايي و پتروشيميايي کشور در جهت ارتقاء، توانمندسازي 
و هم افزايي دستگاه ها و تيم هاي عملياتي در مواقع بحران و حوادث 

شيميايي است.
  با توجه به عمر کوتاه قرارگاه پدافند شيميايي و همچنين گستردگي 
حوزه تهديدات شيميايي، ما در ابتداي راه هستيم، در عين حال 
اولويت برنامه هاي قرارگاه در گام نخست توجه به برنامه هاي اساسي و 
پايه است. در همين راستا اقداماتي در زمينه دانش پدافند شيميايي، 
تربيت مربي، توليد بانک اطالعات، ارتباط گيري با دستگاه هاي مخاطب، 
معرفي قرارگاه و حوزه هاي مأموريتي آن و ارتقاي توان عملياتي قرارگاه 

انجام گرفته که به پيشرفت هاي قابل قبولي نيز دست يافته ايم.  
اما با توجه به انتظارات رهبر معظم انقالب از سازمان پدافند غيرعامل 
جهت مصون سازي کشور در برابر تهديدات، اميدواريم با برنامه ريزي 

ديدگاه  اين  با  و مخاطب  و همکاري دستگاه هاي مسئول  صحيح 
که اجراي برنامه هاي پدافند غيرعامل، سرمايه گذاري است و نه 
هدر رفت هزينه، در آينده  نزديک به سطح مطلوب و مورد نظر 
رهبري انقالب در جهت حفظ سرمايه هاي کشور در برابر تهديدات 
مردم  کشور،  يک  مهمترين سرمايه هاي  برسيم.مسلمًا  شيميايي 
آن کشورند. براين اساس، چشم انداز قرارگاه پدافند شيميايي نيز 
ارتقاي مصونيت مردم در برابر تهديدات شيميايي است. با اين حال 
اولويت سياست هاي قرارگاه پدافند شيميايي استفاده از ظرفيت 
علمي اساتيد، نخبگان، محققان و دانش آموختگان حوزه شيمي به 
منظور پيشبرد علمي برنامه ها در جهت دستيابي به اهداف قرارگاه 
مي باشد. همانطور که اشاره شد دعوت از اساتيد و متخصصين حوزه 
شيمي و راه اندازي کارگروه علمي پدافند شيميايي، همچنين استفاده 
از ظرفيت نخبگان عالقمند به اين حوزه در قالب اجراي پروژه هاي 
کسر خدمت يا جايگزين خدمت در جهت اجراي برنامه هاي داراي 

اولويت در حال انجام است. 
توجه به آموزش، فرهنگ سازي و آينده پژوهي در اين حوزه رويکرد 
ديگر اين قرارگاه است. به عبارتي يکي از اقدامات مهم در جهت 
کاهش تهديد، آسيب پذيري و تسهيل مديريت بحران در هر جامعه، 
آموزش و فرهنگ سازي است که اگر درست و منطبق بر الزامات 
بومي آن باشد، در مصون سازي آن جامعه در برابر تهديدات بسيار 

مؤثر خواهد بود.

يادداشت شفایه  قرارگاه پدافند شيميايي
در يک نگاه



در گفت وگیو دکرت روحاین جانشين قرارگاه پدافند شيميايی کشور با »صيانت پايدار« مطرح شد

 کارکردهاي پدافند شيميايي
در زمان صلح
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قرارگاه پدافند شيميايي کشور، يکي از قرارگاه هاي 
مهم و راهبردي سازمان پدافند غيرعامل کشور 
است که مسئوليت رصد و مهار بحران ها در حوزه 
تهديدات شيميايي را بر عهده دارد. هرچند اغلب؛ 
در افکار عمومي تهديدات شيميايي به حمالت 
شيميايي تقليل داده مي شود اما واقعيت اين  است 
که با توجه به گسترش استفاده از مواد شيميايي 
در صنايع، پدافند شيميايي هم اکنون حتي از 
دوران دفاع مقدس نيز جدي تر و با اهميت تر شده 
است. روزانه صدها محموله شيميايي در سطح 
کالن شهرها تردد مي کنند که بروز حوادث براي 
آنها مي تواند منجر به ايجاد يک تهديد شيميايي 
شود. براي بررسي هرچه بيشتر ابعاد اين موضوع 
گفت وگويي را با دکتر مهدي روحاني جانشين 
قرارگاه پدافند شيميايي کشور انجام داديم که 

ماحصل آن از مدنظرتان مي گذرد.
به عنوان سوال نخست! هدف از راه اندازي 
قرارگاه پدافند شيميايي کشور چيست و  
از نظر شما، مواد شيميايي صنعتي امروزه 
چه جايگاهي در بروز تهديدات شيميايي 

دارند؟
فلسفه وجودي قرارگاه پدافند شيميايي ذيل 

سازمان پدافند غيرعامل کشور به منظور مصون سازي،  ايجاد آمادگي در برابر تهديدات، کاهش 
آسيب پذيري ها و مقابله با حوادث شيميايي و کنترل  پيامدهاي آن بر مردم و دارايي هاي کشور 
دليل  به  بارها  ايران  است که مردم  تهديداتي  ملموس ترين  از  يکي  تهديدات شيميايي  است. 
استفاده دشمن از تسليحات شيميايي در زمان جنگ آن را تجربه و از اين جهت آسيب و صدمات 
جبران ناپذيري متحمل شده اند. از داليل کاربرد سالح هاي شيميايي در جنگ، تأثير سريع آن، 
بر سالمت جسمي و رواني سربازان است. عدم واکنش مناسب و به موقع، موجب مرگ، آسيب 
دائمي يا ناتواني موقت خواهد شد. اما از منظر پدافند شيميايي، حوزه تهديدات شيميايي فراتر 
از حوزه تسليحات شيميايي است. قرارگاهي با عنوان پدافند شيميايي در جهت مديريت بر کل 
فرآيند پيامدهاي تهديدات شيميايي بر کشور در سازمان پدافند غيرعامل تشکيل شده است و 
موضوع تهديد شيميايي با سه منشا؛ حوادث شيميايي، نشت صنعتي )که يک منشا آن هم مي 
تواند حوادث تروريستي شيميايي باشد( و حوادث جنگي شيميايي را رصد مي کند، در شرايط 
فعلي احتمال وقوع حوادث شيميايي افزايش يافته و عدم آمادگي بخش هاي مختلف نسبت به اين 
موضوع مي تواند براي کشور آسيب ايجاد کرده و مباحث جدي را در پيش داشته باشد. بنابراين 
از منظر پدافند شيميايي، هر ماده شيميايي پرخطر، بستگي به شرايط و وضعيتي که در آن قرار 
دارد، يا از آن اثر مي پذيرد، احتمال ايجاد خطر و آسيب نمايد. امروزه بسياري از سازمان هاي بين 
المللي وجود گازهاي شيميايي صنعتي نظير آمونياک را عامل تهديد انسان مي دانند و از آنها 
به عنوان ابزار تهديدات کموتروريستي )تروريست شيميايي( نام برده اند. به لحاظ خريد آسان و 
بدون نظارت مواد شيميايي و تبديل آن به مواد شيميايي پرخطر، امکان استفاده گروه هاي معاند 
و احتمال وقوع حمالت کموتروريستي افزايش مي يابد. بنابراين مواد شيميايي صنعتي هم عامل 
ايجاد حوادث صنعتي و هم تروريستي هستند که اسامي اين مواد توسط قرارگاه تهيه و در اختيار 
دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با موضوع قرار داده شده است تا نسبت به خريد و فروش آنها 

کنترل و نظارت دقيق تري صورت گيرد.
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وقوع  به  منجر  که  پدافند شيميايي  قرارگاه  مدنظر  از چالش هاي  نمونه اي  مي توانيد 
حوادث شده را عنوان کنيد؟!

حمل و نقل بي ضابطه مواد شيميايي خطرناک يکي از چالش هاي پيش روي قرارگاه پدافند شيميايي 
است زيرا هيچگونه نظارت سيستماتيک و قابل انتظاري وجود ندارد.  يکي از مشکالت حمل و نقل 
مواد شيميايي فقدان منابع اطالعات عمومي در رابطه با حوادث حمل و نقل مواد خطرناک است، 
به همين دليل جمع آوري داده ها از طريق بررسي گزارشات ثبت شده در فرم گزارش حوادث مرکز 
فرماندهي و کنترل ترافيک پليس راه ناجا، روزنامه ها، مجالت و وب سايت هاي اينترنتي صورت 
مي گيرد. در حال حاضر بيشترين ميزان حجم محموله هايي که دچار حادثه شده اند مواد سوختي 
نظير ال پي جي، بنزين و گازوئيل هستند که منجر به حوادث جبران ناپذيري شده اند. به عنوان 
نمونه، حادثه دلخراش اتوبوس سنندج با 11 نفر کشته، يکي از حوادث شيميايي اخير است که کام 
مردم ما را تلخ کرد. نتايج حاصل از بررسي حوادث ناشي از حمل و نقل مواد خطرناک بيانگر اين 
موضوع است که  بيشترين علل بروز حوادث شيميايي جاده اي مربوط به: 1( عدم رعايت مقررات 
راهنمايي و رانندگي، 2( عدم سالمتي راننده و بارگيري و تخليه بار نامناسب، 3( عدم رعايت 
قوانين و مقررات مربوط به نگهداري و انبارش مواد شيميايي است در اين حوزه نيز حوادث وخيم 
رخ داده است، حادثه آتش سوزي و انفجار در انبار شهرک صنعتي شهرري، که در اين محل تعداد 
زيادي سوله توليد و نگهداري مواد شيميايي وجود داشت. يکي از سوله ها که در دل آن چندين 
انبار مواد شيميايي کوچک ايجاد شده بود دچار حريق شد. در اين انبار انواع مواد شيميايي قابل 
اشتعال وجود داشت و حتي گاهي صداي انفجارهاي کوچک هم شنيده مي شد که در نهايت با 

تالش و همت آتش نشانان آتش اطفاء گرديد. 
استفاده از کلر و مشتقات اين گاز خطرناک در فرايند تصفيه آب  نظير استخرها و تصفيه خانه ها 
يکي ديگر از موضوعاتي است که منجر به وقوع حوادث شيميايي شده است. براي مثال حادثه 
نشت گاز کلر در شهر دزفول. در اين حادثه نشت گاز کلر از انباري متروکه در اطراف ميدان 
رودبند دزفول در شب موجب بروز مشکل تنفسي براي حدود ۴75 نفر از شهروندان شد. عمليات 
مهار آلودگي ناشي از انتشار گاز کلر در دزفول با بسيج نيروهاي امدادي و آتش نشاني بيش از 

چهار ساعت به طول انجاميد.
اجازه دهيد به ابعاد بين المللي موضوع بپردازيم. در حال حاضر رويکرد سازمان منع 
سالح هاي شيميايي در سطح بين المللي چيست و نظر شما در خصوص کنترل تهديد 

بيروني چيست؟
پيوستن کشورهاي جهاني به کنوانسيون منع سالح هاي شيميايي سبب ايجاد آرامش رواني افراد 
در جوامع جهاني مي شود. يکي از تهديدات مهم در هر کشوري استفاده از سالح هاي کشتار 
جمعي شيميايي است که توسط گروه هاي معاند و تروريستي استفاده مي گردد. کنوانسيون منع 
سالح هاي شيميايي معاهده اي بين المللي است که استفاده از سالح هاي شيمايي را منع مي کند 
و هدف آن  انهدام سالح هاي شيميايي در هر نقطه اي از جهان مي باشد. اجراي شرايط و مواد 
کنوانسيون سالح هاي شيميايي توسط سازمان منع سالح هاي شيميايي صورت مي گيرد که اين 
سازمان در راستاي محقق کردن دو  ديدگاه و هدف اصلي اش است. که عبارتند از: عاري سازي 
کشورهاي جهان از  سالح هاي شيميايي و همکاري در عرصه علوم شيمي براي اهداف صلح آميز. 
اساسا تهيه سالح هاي شيميايي نسبت به ساير سالح هاي کشتار جمعي آسانتر است. شهرهاي ايران 
نيز در جريان جنگ تحميلي از سوي عراق، چندين بار در عمليات هاي مختلف از جمله والفجر 
8 و  والفجر 10 در سردشت و خرمشهر مورد  حمالت شيميايي ارتش عراق قرار گرفت. به طوري 
که اينک بيش از 110 هزار مصدوم شيميايي در کشورمان وجود دارد  .  بنابراين بايستي کنترل 
ورود مواد شيميايي خطرناک در مرزها با استفاده از آشکارسازهاي تشخيص مواد شيميايي صورت 
پذيرد. نکته بعدي، شناسنامه دار کردن مواد شيميايي در داخل کشور است که بتوان با استفاده 
از آن توليد کننده و مصرف اين گونه مواد را رصد و شناسايي کرد، آموزش هاي مرتبط با پاسخ 
در شرايط اضطراري از طريق تيم هاي عملياتي رفع آلودگي و امداد و درمان نيز الزام آور است که 
توسط تيم هاي عملياتي در استان هاي کشور و مناطق ويژه شيميايي به منظور اقدام سريع جهت 

کاهش آسيب پذيري به مردم و دارايي هاي حياتي، حساس و مهم راه اندازي گرديده است.
يکي از برنامه هاي قرارگاه پدافند شيميايي ارتقاء سطح علمي و عملياتي آتش نشاني در 

مقابله با بحران هاي شيميايي است، در اين خصوص چه اقدامي صورت گرفته است؟
آموزش و ايجاد تيم هاي مقابله و مديريت مواد خطرناک به عنوان بخشي اجتناب ناپذير و بسيار 
حياتي از برنامه يکپارچه و جامع حفاظت از مردم، محيط زيست و زيرساخت ها در مقابل حوادث 
غيرمترقبه مواد شيميايي ناشي از تصادفات در حمل و نقل مواد خطرناک، نشت و پاشش، حوادث 
ناشي از فعاليت  واحدهاي صنعتي، دفع پسماند هاي مواد خطرناک صنعتي و کشاورزي و حوادث 

تروريستي مي باشد. در حوادث شيميايي آتش نشاني 
به عنوان اولين تيم پاسخ اضطراري در صحنه 
حوادث هميشه حضور دارد. بنابراين با نگاهي به 
گذشته و حوادثي مانند انفجار قطار نيشابور نشان 
مي دهد عدم شناخت صحيح از HAZMAT در 
عمليات هاي آتشنشاني باعث  تلفات و آسيب هاي 
جبران ناپذيري به افراد عادي و آتش نشان ها شده 
است. خسارت هاي مالي و جاني ناشي از حوادث 
مواد خطرناک شيميايي در کشور ما به علت 
پيشرفت روزافزون در صنايع مرتبط و به طبع 
آن واردات و استفاده فراوان از مواد شيميايي 
متنوع در صنايع و کارخانجات اطراف شهرها رو 
به افزايش است. بدون ترديد وجود افراد آموزش 
ديده و مسلط به فعاليت هاي مديريت مواد خطرناک 
ضروري است. تجربه فعاليت هاي انجام گرفته 
در کشورهاي ديگر نيز مويد اين امر مي باشد. 
سيستم هاي  مديريت بحران، آتش نشاني ها و 
کارخانجات و انبارهاي مرتبط با مواد شيميايي 
نيازمند تشکيل تيم مقابله با مواد خطرناک هستند 
از خطرات جاني و مالي حوادث شيميايي  تا 
بتوانند پيشگيري کنند. بنابراين يکي از اقدامات 
قرارگاه هاي پدافند شيميايي، زيستي و پرتوي 
سازمان پدافند غيرعامل کشور برگزاري دوره 
هاي آموزشي CBRNE  به منظور آماده سازي 
و ارتقاء توان تيم هاي عملياتي واکنش سريع و 
آتش نشان هاي شهر تهران بوده است. لذا اهميت 
دوره هاي آموزشي در اولويت  برنامه ريزي جهت 
اجرا و عملياتي شدن آموزش هاي تخصصي در 

استان هاي کشور مي باشد.
با تشکر از شما که وقتتان را در اختيار ما 

قرار داديد
من هم سپاسگزارم.

- مواد شيميايي صنعتي هم 
عامل ايجاد حوادث صنعتي و هم 
تروريستي هستند که اسامي اين 

مواد توسط قرارگاه تهيه و در اختيار 
دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط 

با موضوع قرار داده شده است تا 
نسبت به خريد و فروش آنها کنترل 

و نظارت دقيق تري صورت گيرد
 - سيستم هاي  مديريت بحران

آتش نشاني ها و کارخانجات و 
انبارهاي مرتبط با مواد شيميايي 
نيازمند تشکيل تيم مقابله با مواد 

خطرناک هستند تا از خطرات جاني 
و مالي حوادث شيميايي بتوانند 

پيشگيري کنند
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احمدرضا آل طاهر
در سال ۲018 سي و يک کشور جهان داراي راکتور انرژي هسته 
هستند .در واقع تعداد اين کشورها بعد از سال ۲011 که جمهوري 
اسالمي ايران اولين راکتور خود را راه اندازي کرد و به جرگه کشورهاي 

داراي فناوري هسته اي پيوست ثابت مانده است.
 ناوگان جهاني هسته اي در سال ۲017 بيش از ۲500 تراوات ساعت 
الکتريسيته توليد کرده است که يک درصد نسبت به سال قبل 
توليد در سال ۲006، 4  تاريخي  به پيک  اما نسبت  رشد داشته 
درصد کمتر بوده است. مسئول اين افزايش انرژي نيز کشور چين 
بوده است و بدون لحاظ کردن چين توليد برق هسته اي در جهان 

در سال گذشته ميالدي با کاهش رو به رو بوده است.
 سهم انرژي هسته اي از توليد برق جهاني در طول 5 سال گذشته 
نسبتا پايدار بوده است که اين ميزان در سال ۲017 حدود 10.5 درصد 
بوده است. در سال ۲017 توليد انرژي هسته اي در 13 کشور افزايش 
يافت در 11 کشور با کاهش مواجه بود و در 7 کشور ثابت باقي ماند. 
5 کشور چين، مجارستان ايران، پاکستان و روسيه به بيشترين 
ميزان توليد انرژي هسته اي  خود در اين سال دست يافتند. در 
همين سال پنج کشور اياالت متحده آمريکا، فرانسه، چين، روسيه 
و کره جنوبي بزرگترين توليدکنندگان انرژي هسته اي بوده اند و 70 
درصد توليد انرژي برق هسته اي جهان را عهده دار بوده اند. چين 
در سال ۲007 جايگاه پانزدهم را در بين کشورهاي توليدکننده 
انرژي هسته اي داشت که هم اکنون به جايگاه سوم رسيده است و 

دو کشور آمريکا و فرانسه بيش از 47درصد انرژي هسته اي جهان 
را توليد مي کنند. سهم ايران از انرژي هسته اي جهان که توسط 
تنها راکتور تجاري آن توليد مي شود با رشدي آرام از  ۲.1 در سال 
۲016 به ۲.۲درصد در سال ۲017 رسيد. از زماني که اولين راکتور 
انرژي هسته اي در ۲7 ژوئن 1954 در اوبنينسک اتحاد جماهير 
شوروي سابق راه اندازي شد دو موج عمده در توليد و راه اندازي 
اين صنعت سپري شده است پيک اول آن مربوط به سال 1974 
است که در آن سال ۲6 اتصال شبکه شکل گرفت و دومين موج 
مربوط به سال هاي 1984 و 1985 دقيقا قبل از حادثه چرنوبيل 

است که هر سال 33 اتصال شبکه به دست آمد.
 انرژي هسته اي در اواخر دهه 90 با وقفه واحدهاي عملياتي مواجه 
شد و در سال 1990 براي اولين بار تعداد راکتورهاي خاموش بيش 
از راکتورهاي فعال بود. در دهه 1990 تا ۲000 واحدهاي راه اندازي 
شده بيش از راکتورهاي خاموش بود. در فاصله سال هاي ۲011 تا 
۲018 ، 48 راکتور راه اندازي شد که ۲9 مورد آن در چين بوده است. 
در سال ۲017 همچنين سه واحد به خاطر عمر باال و فرسودگي در 
آلمان، کره جنوبي و سوئد بسته شده اند. در نيمه اول سال ۲018 نيز 

5 راکتور به تعداد واحدهاي هسته اي جهان اضافه شده است.
 در مجموع در سال ۲018 تعداد 413 راکتور هسته اي در 31 کشور 
جهان وجود دارد. انرژي هسته اي در انحصار تنها 16درصد کشورهاي 
عضو سازمان ملل متحد قرار دارد و بيش از نيمي از انرژي هسته اي 
جهان در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا توليد مي شود. کشور چين 

-  سهم انرژي هسته اي از توليد برق جهاني در طول 5 سال گذشته نسبتا پايدار بوده است که اين 
ميزان در سال ۲0۱7 حدود ۱0.5 درصد بوده است

-  در سال ۲0۱7 توليد انرژي هسته اي در ۱3 کشور افزايش يافت در ۱۱ کشور با کاهش مواجه بود 
و در 7 کشور ثابت باقي ماند

-  5 کشور چين، مجارستان ايران، پاکستان و روسيه به بيشترين ميزان توليد انرژي هسته اي  خود 
در سال ۲0۱7 دست يافتند

گزارش »صيانت پايدار« از توان الکرتيیک نريوگاه های هسته ای

دنيا چقدر برق هسته اي مصرف مي کند؟!
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در سال ۲017 در توليد انرژي هسته اي 18درصد رشد داشته است 
و نزديک به 4درصد از کل الکتريسته اين کشور از انرژي هسته اي 
به دست مي آيد. در فرانسه نيروگاه هاي هسته اي توليد 71.6 درصد 
توليد برق اين کشور را به عهده داشته اند که البته اين پايين ترين 
ميزان از سال 1988 تاکنون بوده است و برق هسته اي در فرانسه 
کاهش داشته است و پيک توليد برق هسته اي در اين کشور در 
سال ۲005 به ميزان 78 درصد از کل الکتريسيته فرانسه بوده 
است. در آلمان هشت راکتور هسته اي در سال ۲017 حدود 7۲ 
تراوات ساعت برق توليد کرده اند که حدود 1۲درصد از کل برق 
اين کشور را شامل مي شود که کمي بيش از يک سوم اوج توليد 
برق هسته اي اين کشور در سال 1997 مي باشد که در آن زمان 
حدود 31 درصد از کل برق توليدي اين کشور از طريق هسته اي 
بوده است. در ژاپن نيروگاه هاي هسته اي در سال ۲017، 3.6درصد 
الکتريسيته اين کشور را توليد کرده اند که نسبت به سال 1998 
به حدود يک دهم کاهش يافته است. در مورد ژاپن بايد به فاجعه 
با  از گذشت هفت سال  که هنوز پس  اشاره کرد  نيز  فوکوشيما 
چالش هاي آن دست و پنجه نرم مي کنند. هنوز هم برنامه ريزي 
براي حذف آلودگي هاي آن ادامه دارد.  حجم زيادي از آب هنوز 
به درون راکتورهاي نيم سوخته براي خنک کردن زباله ها تزريق 
مي شود که بسيار آلوده است. برخي از کارگران و کارمندان نيروگاه 
به بيماري هايي مانند سرطان تيروئيد مبتال هستند. بيش از 50 
درصد افرادي که از فوکوشيما تخليه شده اند تمايل به بازگشت به 
خانه هايشان ندارند و به طور کلي طبق تخمين هاي اداره محيط 
بار  به  دالر خسارت  ميليارد   ۲6 حادثه  اين  ژاپن  کشور  زيست 
آورد. توليد انرژي هسته اي در کره جنوبي در سال ۲017 بيش از 
8 درصد کاهش يافته است که ۲7 درصد الکتريسيته اين کشور 
را شامل مي شود که نسبت به سي سال پيش به يک سوم رسيده 
است. در انگلستان انرژي هسته اي حدود يک درصد کاهش يافت 
که نزديک به ۲0درصد برق اين کشور از طريق هسته اي تامين 

مي گردد. در اياالت متحده تقريبا توليد انرژي هسته اي ثابت باقي 
مانده است و حدود ۲0درصد توليد انرژي برق اين کشور را شامل 
مي شود و دولت فدرال به هشت نيروگاه براي جلوگيري از بسته 

شدن زودهنگام يارانه پرداخت کرده است.
 امروزه سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديدپذير به عنوان جايگزيني 
براي انرژي هسته اي که به عنوان يک صنعت گران و پرهزينه قلمداد 
مي شود در حال افزايش است. اين موضوع به ويژه بعد از پروتکل 
کيوتو در سال 1997 در زمينه تغييرات آب و هوايي شدت بيشتري 
گرفته است. گزارش هاي جهاني نشان مي دهد که سرمايه گذاري 
در صنعت هسته اي در سال ۲017 براي احداث 4 راکتور جديد 
16ميليارد دالر بوده است اين در حاليست که بيش از ۲80 ميليارد 
دالر در زمينه انرژي هاي تجديدپذير )بيش از 100 ميليارد دالر در 
زمينه انرژي بادي و 160 ميليارد دالر در زمينه انرژي خورشيدي و 
فتوولتائيک( سرمايه گذاري شده است که کشور چين به تنهايي 
در اين زمينه 1۲6 ميليارد دالر سرمايه گذاري کرده است که 40 
برابر ميزان سرمايه گذاري سال ۲004 است. مکزيک و سوئد نيز 
براي اولين بار جزو ده کشور اول سرمايه گذاري کننده در زمينه 
انرژي هاي نو و تجديد پذير قلمداد مي شوند. اين انرژي در سال 
اضافه  به شبکه جهاني  برق  گيگا وات  است 157  توانسته   ۲016
کند. نکته اي که در اينجا شايان ذکر است اينست که استفاده از 
انرژي هسته اي در توليد الکتريسيته و صنعت برق روز به روز در 
حال کاهش است چرا که بخاطر گران بودن قادر به رقابت در بازار 
نيست و بعضا از صنعت برق هسته اي به عنوان صنعتي رو به زوال 
نام مي برند اما واقعيت اينست که شواهد بسياري در دست است 
که استفاده نظامي و تسليحاتي از صنعت هسته اي در کشورهاي 
پيشرو در حال افزايش است به عنوان مثال در اياالت متحده آمريکا 
به موازات آنکه اهميت انرژي هسته اي در برق کاهش يافته جايگاه 
اين انرژي در نيروي نظامي دريايي و در قالب مهندسي هسته اي 

افزايش يافته است. 
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درحالي که بحث آلودگي محصوالت کشاورزي به 
مواد نفتي در منطقه باقرشهر مطرح است، محيط 
زيست مي گويد نگراني اصلي و دغدغه بزرگتر 

آلودگي آب هاي زيرزميني منطقه است.
خطر نفوذ پسماند پااليشگاه نفت شهيد تندگويان 
مورد  مرتب  منطقه  کشاورزي  محصوالت  به 
قرار  مختلف  مسئوالن  و  کارشناسان  گوشزد 
مي گيرد. البته برخي مي گويند پسماند نيست 
و نشت نفت از مجموعه نفتي منطقه باقرشهر 
به چاه هاي اطراف است، چاه هايي که زمين هاي 
کشاورزي نيز با استفاده از آنها مورد آبياري 

قرار مي گيرد.
حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران نيز 
چندي قبل با اشاره به مسائل زيست محيطي 
شهرستان ري گفته است: خطر نفوذ پسماند 
پااليشگاه نفت شهيد تندگويان به محصوالت 

کشاورزي منطقه وجود دارد.
محيط زيست نيز نشت نفت از مجموعه نفتي 
منطقه به چاه هاي اطراف را تاييد کرده و مسئوالن 
و کارشناسان مي گويند نگراني بزرگ تر و دغدغه 
اصلي آلودگي منابع آب هاي زيرزميني منطقه 

است.
 در همين زمينه محمد رستگاري، معاون نظارت 
و پايش اداره کل حفاظت محيط زيست استان 
تهران در گفتگو با خبرنگار ماهنامه صيانت پايدار 
درباره مباحث مطرح شده مبني بر خطر نفوذ 

پسماند پااليشگاه نفت شهيد تندگويان به محصوالت کشاورزي منطقه باقرشهر، اظهارداشت: 
البته در اين زمينه بحث پسماند مطرح نيست، ماجرا از اين قرار است که سه چاه در اطراف 

پااليشگاه به مواد نفتي آلوده شده اند.
وي اضافه کرد: آلودگي در حدي است که کشاورزان وقتي آب را از چاه باال مي آورند اقدام به 

جداسازي مواد نفتي از آن مي کنند.
رستگاري درباره اينکه کشاورزان چگونه اقدام به جداسازي مواد نفتي از آب مي کنند و آيا در پي 
اين کار آب کامال خالص و سالم مي شود؟، افزود: کشاورزان مخازني را تعبيه کردند و با استفاده 

از اين مخازن کار جداسازي را انجام مي دهند.
وي تصريح کرد: در هر صورت ما اين مساله و سالمت آب را تاييد نمي کنيم.

رستگاري با بيان اينکه آلودگي دو چاه 100 درصد و يکي کمتر از اين ميزان است، افزود: ما 
تاکنون از 30 چاه نمونه گيري کرده ايم که 3 چاه آلوده بوده و باقي موردي نداشته است ضمن 

اينکه اين کار همچنان ادامه دارد.
يا  نفت  کرد:  تصريح  تهران  استان  زيست  محيط  حفاظت  کل  اداره  پايش  و  نظارت  معاون 
فرآورده هاي نفتي از مخازن يا لوله هاي مجموعه هاي نفتي منطقه باقر شهر  نشت مي کند و 

وارد چاه ها مي شود.
رستگاري ادامه داد: ما موضوع را پيگيري و در مرجع قضايي طرح شکايت کرديم، پااليشگاه نيز اعالم 

کرده که مشاور گرفته و در حال پيگيري مساله است تا اگر آلودگي وجود دارد برطرف شود.
وي با اشاره به آبياري محصوالت کشاورزي منطقه با آب آلوده، گفت: اين مساله مورد تاييد و 

قبول ما نيست.
رستگاري با بيان اينکه سطح اراضي کشاورزي آن منطقه تنها 10 هکتار است، افزود: دغدغه 

اصلي و نگراني بزرگ تر ما آلوده شدن منابع آب هاي زيرزميني است.
وي اظهارداشت: عالوه بر ما، شبکه بهداشت نيز طرح مساله کرده تا محصوالت کشاورزي منطقه 

معدوم شود.
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در گفت وگیو معاون اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران با »صيانت پايدار« مطرح شد

هشدار درباره يک آلودگي 
محيط زيستي بيخ گوش پايتخت



»بصيرت اباالفضل العّباس)ع( کجاست؟ در روز تاسوعا، به او پيشنهاد تسليم و امان نامه کردند 
و گفتند ما تو را امان مي دهيم؛ چنان برخورد جوانمردانه اي کرد که دشمن را پشيمان نمود. 

امام خامنه اي)مدظله العالي(گفت: من از حسين جدا شوم؟ واي بر شما! اف بر شما و امان نامه شما.«




