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میر علی اصغر الموسوی
 شاید بخاطر  داشته باشیم که از حوادٍث سال 88 
به بعد بروز خشونت در بحران های داخلی جایگاه 
خاصی را بخود اختصاص داد که متاسفانه هر چه 
پررنگتر  و  پررنگتر  ناهنجاری  این  نقش  گذشت 
گردید تا جائی که امروز به آنجا رسیده ایم که هر 
یک از طرف های درگیر لیست پر و پیمانی از کشته و 
مجروح در دست گرفته و طرف مقابل را مقصر اصلی 
می دانند. و عجیب تر آن که هر یک از طرفین نه تنها 
طرف مقابل را عامل خشونت بر علیه خود می دانند 
بلکه طرف مقابل را متهم می کنند  که اغلب حوادث 
خشونت آمیزی که به اصطالح به نام  آنها انجام می 
شود، توسط آنها نبوده بلکه توسط طرف مقابل برای 
بد نام کردن آنها صورت گرفته. ادعایی که در طرف 
حکومتی توسط رسانه مرتبط بارها تکرار می شود و 
در طرف مقابل به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده  
پخش و حتی توسط  جمهور اسبق نیز بارها تکرار و 

تائید  می شود.
نیستیم  یابی موضوع  این مقال در پی متهم  ما در   
از                            استنباط  و  میدانی  قرائن  و  شواهد  که  چرا 
موضع های رسمی توسط دو طرف و آشکار شدن 
نفوذها و... وجود چنین ناهنجاری را کال تائید و یا 

حداقل امکان پذیرمی نماید.
 حال سئوال اینجاست علت اصلی دست یازی دو 
دمار چیست.  و  کشتار  به  منجر  در حوادث  طرف 
قرار                                                                                توجه  مورد  مسئله  این  ما  جامعه  در  چرا  و 
باشد.  شدید  اگر  مخصوصا  خشنوت  گیرد.  نمی 
ممکن است سوزاننده باشد. ولی هیچوقت اصالح 
کننده نمی تواند باشد. تجربه انقالب ما نیز که تمام                                                                                    
ظاهره های سابق را به معنی کامل سوزاند و خاکستر 
با  تاکنشان.  از  نه  و  ماند  نشان  تاک  از  نه  که  کرد، 
وضعیت فعلی  خود که از تامین ساده ترین ملزومات 
عدالت اجتماعی عاجز مانده می تواند برهان قاطعی 

در تائید این موضوع باشد.
روانشناسی  و  بحثهای جامعه شناختی  در  معموال   
فردی و اجتماعی، علت بروز خشونت را ناتوانی از 
رسیدن به هدف و استفاده از آن به عنوان کمک یا 
پیش ران می دانند، و وقتی این ناهنجاری از سوی هر 
دو طرفه منازعه مشاهده می گردد. معتقدند که عالوه 
بر وجود تصمیم هر دو طرف به غلبه بر طرف دیگر 
به هر طریق هر دو طرف در رسیدن به اهداف خود از 

دستیازی به راه حل های عادی ناتوانند. 
با  شد  گفته  چه  آن  با  موجود  وضع  انطباق  در   
داده  رخ  کشور  سیاسی  مسیر  در  آن چه  به  توجه 
باید خرداد 1376 را از نظر تاریخی نقطه تحولی در 
تاریخ سیاسی ایران بدانیم که اولین بار طیف های 
مختلف حداقل در جبهه مقبولین وضع موجود وارد 
میدان شده و با رقابت در صحنه انتخابات ریاست 
جمهوری به روش سابق یعنی رای برای تائید آن 
چه قبال از ناحیه نهاد های  تصمیم گرفته شد پایان 

دادند. 
 و این نقطه شروعی بود که دو قطبی بودن جامعه 
سیاسی ایران را که بدست خود امام راحل )با اذن 
به تشکیل جامعه روخانیت( بنیان نهاده شده بود در 
چرخه  سیاسی ایران به صورت عملی و علنی  و 
فعال وارد صحنه اجتماعی نمود که تبعات آن به قول 

معروف تا یومنا هذا ادامه دارد.
اصرار گروه هایی که در عرف  اعتراف کرد  باید   
سیاسی ما به تمامیت خواهی و تندروی از هر دو 
جناح مشهورند بنیانگذار حجر االساسی بودند که 
آمیز  خشونت  ناهنجاری  عنوان  به  آن  از  امروزه 
در  گروها  این  که  زمانی  و  شود.  می  گفته  سخن 
بدنه اجرائی حکومتی و مخصوصا مسائل انتظامی 
قرار                                                                                         آنها  با  رابطه  در  دستگاهایی  یا  و  امنیتی   و 
فاجعه شروع می شود و حفظ حضور  گیرند  می 
سیاسی و حتی فیزیکی افراد در چهار چوب حکومت 
بدون در نظر گرفتن نتایج  و عواقب این حضور به 
عنوان حفظ کشور عنوان می گردد. و اینجاست که 
د رلباس صیانت از کشور دست یازی به همه چیز 
و روشها مباح می گردد. مخصوصا  زمانی که این 
حرکت در غیاب                                             نهاد 
کننده  وتثبیت  کننده  تحکیم  قوانین  و  مدنی  های 
کنش و واکنشهای اجتماعی که قوه مقننه ما از اولین 
روز پیروزی انقالب در تدوین آنها عاجز و حتی ابتر 
بوده  به عنوان جو غالب حکومتی با لعاب قانونی 
و اجتماعی شروع به فعالیت می کند. طبیعی است 
های  پایه  که  باشیم  هولناکی  ما شاهد حوادث  که 
یک جامعه  مدنی را  منهدم می کند. از طرفی با 
برای  را  عادی  مجرای  هیچ  که  طرفیم  ای  جامعه 
اعالم اعتراض خود نمی بیند. از طرفی با حکومت 
و دولتی طرفیم که علیرغم سهم ناچیز رای و جایگاه  
اجتماعیش و اما و اگر ها خود را عین  صواب و 
قیم 80 میلیون خرده ای می داند.  و از طرف دیگر 
با کسانی چه در جبهه داخلی یا خارجی با استراتژی 
از هر طرف کشته شود به نفع اسالم است در حال 

ریختن بنزین روی حوادث  روبرو هستیم.
 درقضیه چه باید کرد باید گفت بر اساس الگوهای 
دولتیان  و  حاکمان  دست  در  برتر  ید  حکومتی 
خود  برتریت  از  حکومت  که  زمانی  تا  لذا  است. 
در راه اصالح امور اقد ام نکند، و هنوز رعیت را 
و  دارد.  بعهده  را  قیمومیش  که  پندارد  گوسفندانی 
حتما باید چماق را باالی سر و هویج را در پیش 
روی آن قرداد تا  این رمه حرکتش را در راهی که 
می خواهد حرکت دهد. این آسیاب حتما  تا نهایت 

بروی این چرخ نخواهید گردید.

چرا دهه هشتادی ها 
متفاوت هستند؟

گفت:  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
مدیرانی که کارشان وابسته به فضای سایبری است 
و بدون آن نمی توانند تداوم کار داشته باشند باید 
سواد الزم امنیت و پدافند سایبری را کسب کنند و 
اگر بعد از آموزش دیدند که نمی توانند این دانش 

را یاد بگیرند بهتر است که استعفا بدهند.
پدافند  همایش  در  جاللی  غالمرضا  سردار   
غیرعامل در صنعت نفت که با حضور جمعی از 
مدیران ارشد صنعت نفت؛ پتروشیمی و گاز کشور 
صنایع  ملی  شرکت  همایش های  سالن  محل  در 
حوزه  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  پتروشیمی 
و  راهبردی  زیرساخت های  جزو  نفت  و  انرژی 
حیاتی کشور است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
حوزه انرژی در زندگی مردم و موضوع ارزآوری 
و اقتصاد، این بخش همواره مورد توجه دشمنان و 

جزو لیست تهدیدات علیه کشور است.
وی با بیان اینکه امروز درگیر طیفی از تهدیدات در 
کشور هستیم که در هر مقطعی جنس و مدل آن ها 
از پیروزی  ادامه داد: به طوری که  تغییر می کند، 
آمریکایی ها  تهدید  تاکنون همواره شاهد  انقالب 

علیه کشور در حوزه صنعت نفت هستیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: با 
تهدید،  الیه های  و  حوزه ها  کشور،  شرایط  تغییر 
این  با  مقابله  راه حل های  باید  که  می کند  تغییر 
تهدیدات را بدانیم. جنگ اقتصادی همواره یکی 
از راهبردی ترین تهدیدات آمریکا علیه کشور بوده 
که به عنوان سالح انحصاری برای تحریم مورد 

استفاده است.
گذشته  از  دولت ها  خوشبختانه  گفت:  جاللی   
اقدامات خوبی در حوزه وزارت نفت و  تاکنون 
دولت  کار  به  آغاز  از  پیش  داده اند.  انجام  انرژی 
کنونی ۲ حوزه چالشی مدیریت برق و گاز داشتیم 
که تجربه و مدیریت خوب در این حوزه در دولت 
این  کمبود،  احساس  بدون  موجب شد  سیزدهم 

چالش ها برطرف شود.
وی با بیان اینکه حوزه نفت و انرژی در لیست 
گفت:  کشورماست،  علیه  دشمن  تهدیدات  یک 
سال گذشته که حمله به سامانه سوخت انجام شد 
برای نخستین بار با استراتژی جنگ ترکیبی دشمن 
که  حالی  در  شدیم  مواجه  عملیاتی  صورت  به 
امروز شکل تهدیدات فنی و تکنولوژیک شده و 
باید راهبردهای علمی و تخصصی نیز برای مقابله 

با آن اتخاذ کرد.
بیان  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
با جنگ ترکیبی ۵ الیه علیه کشور مواجه  اینکه 
تهدید  الیه  نخستین  کرد:  خاطرنشان  هستیم، 
ترکیبی،  جنگ  در  دوم  موضوع  است.  درون  از 
در  که  است  سایبری  زیرساختی  آسیب پذیری 
قالب سه دسته آسیب پذیری درجه یک با آسیب 

با  دو  درجه  آسیب پذیری  مشخص،  راهکار  و 
امپلنتی  یا  ناشناخته و آسیب درجه سوم  ماهیت 
شامل آسیب به سخت افزار، نرم افزار و میان افزار، 
درصد   80 ارزیابی ها،  براساس  می شود.  تعریف 
با  که  هستند  یک  درجه  نوع  از  آسیب پذیری ها 
برنامه ریزی مدون می توان با این تهدیدات مقابله 

کرد.
وی تصریح کرد: در برنامه ای که در وزارت نفت 
راه حل ها  و  آسیب ها  تمام  است،  اجرا  حال  در 
برای  تخصصی  تیم های  و  است  شده  مشخص 
آموزش کارشناسان حوزه انرژی نیز فعال هستند 
که در بازه زمانی کوتاه مدت بتوانیم قسمت عمده 
برطرف  حوزه  این  در  را  سایبری  آسیب پذیری 

کرد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: 
پیامدهای  که  شدیم  تهدیدات  از  عرصه ای  وارد 
به  سایبری  حمله  مثال  طور  به  دارد،  متفاوت 
مجتمع پتروشیمی می تواند منتج به نشت شیمیایی 

شود.
وی با بیان اینکه مدیران باید نسبت به سواد امنیت 
سایبری اهتمام جدی داشته باشند، گفت: یکی از 
شروط انتصاب مدیران باید سواد سایبری باشد که 
در این راستا طرح درس آموزش امنیت سایبری 
مطلوب  کنترل  برای  تا  شده  آماده  مدیران  برای 

مجموعه مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: در نوع دیگری از تهدیدات، دشمن 
ارائه  مردم خدمت  به  که  سایبری  سامانه های  به 
می کنند نفوذ می کند و با ابزار رسانه پیامد ناشی از 

قطع سرویس به مردم را بزرگنمایی می کند.
گفت:  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس   
به مردم ۲  آسیب پذیری سایبری و قطع خدمت 
الیه ثابت در جنگ ترکیبی هستند که برای مقابله 

با این جنگ، برنامه پدافند ترکیبی آماده کردیم.
وی با اشاره به شعار »برای مردم« ایام نکوداشت 
پدافند غیرعامل 1۴01، توضیح داد: برای مردم در 
حوزه پدافند شیمیایی یعنی برای مردم کاری کنیم 
که چنانچه با تهدید یا حادثه ای روبه رو شدیم به 
مردم آسیبی وارد نشود. این مردم، هم کارکنان آن 
صنعت و هم مردمی هستند که در مجاورت این 

صنایع سکونت و فعالیت می کنند.
تصریح  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
ترکیبی،  تهدیدات  حوزه  در  چنانچه  کرد: 
زا  درون  تهدیدات  و  سایبری  آسیب پذیری های 
کنترل شود، سایر تهدیدات قابل کنترل و مدیریت 
است. امیدواریم با بکارگیری عملیات پیشگیرانه 
پدافند سایبری، بتوانیم در کوتاه مدت امن سازی 
سایبری را انجام داده و سایر تهدیدات را نیز در 
پدافند  و ضوابط  اصول  از  استفاده  با  حوزه  این 

سایبری به خوبی مدیریت و خنثی کنیم.

جاللی: مدیری که نمی تواند 
سواد امنیت سایبری کسب کند استعفا دهد تجارت  با  ایران  اگر  گفت:  جمهور  رئیس 

و  اروپا  نکند،  مقابله  موثر  شکل  به  مخدر  مواد 
کشورهای غربی به شدت درگیر مواد مخدر سنتی 

و صنعتی خواهند شد.
 سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، ضمن گرامیداشت یاد 3 هزار و 800 شهید 
مواد  با  مبارزه  جانباز عرصه  هزار  از 1۲  بیش  و 
مخدر و تقدیر از همه دست اندرکاران این عرصه، 
بر موثر و ثمربخش تر کردن مبارزه بی امان با مواد 

مخدر تاکید کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر گنجاندن کلیات موضوع 
برنامه  با مواد مخدر در  مبارزه  ثمربخش تر شدن 
چه  هر  کرد،  مکلف  را  مربوط  مسئوالن  هفتم، 
را  مخدر  مواد  با  مبارزه  جامع  الیحه  سریع تر 
برای بررسی به صحن دولت ارائه کنند تا پس از 
بررسی و تایید برای تصویب و تبدیل به قانون به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اولویت مبارزه با 
تشکیالت  و  باندها  با  مقابله  مخدر،  مواد  قاچاق 
سازمان یافته تجارت مواد افیونی است، بر تمرکز 
بیشتر دستگاه های اطالعاتی و امنیتی برای مقابله 
از  قبل  و  مرزها  در  سازمان یافته  باندهای  این  با 
توزیع در داخل کشور تاکید کرد و افزود: می توان 
همچنین  و  دقیق تر  اطالعاتی  کارهای  انجام  با 
باندهای  و  شبکه ها  مالی  منابع  به  ضربه زدن 
قاچاق  با  موثرتری  مبارزه  مخدر،  مواد  تجارت 

مواد مخدر داشت.
رئیسی در ادامه مواد مخدر را مهمترین معضل و 
آسیب اجتماعی کشور دانست و بر تشکیل اتاق 
فکر و اندیشه ورزی با حضور کارشناسان خبره و 
دلسوز برای بازنگری های الزم در روند مبارزه با 

مواد مخدر و ارائه شیوه های موثرتر در بخش های 
مختلف مقابله با این معضل تاکید کرد.

با  جدی تر  مبارزه  و  مقابله  جمهور  رئیس 
هدف  جامعه  که  مخدری  مواد  توزیع کنندگان 
خود را از میان جوانان، دانشجویان و به خصوص 
بر  و  شد  خواستار  می کنند  انتخاب  دانش آموزان 
ایجاد  برای  فرهنگی  دستگاه های  بیشتر  تالش 
آن                   مصرف  آثار  و  مخدر  مواد  از  نفرت  حس 

تاکید کرد.
بر  عالوه  متجاهر  معتادان  اینکه  بیان  با  رئیسی 
ناامنی  حس  موجب  شهرها،  چهره  کردن  زشت 
بخصوص  اجرایی  مسئوالن  می شوند،  شهرها  در 
کشور  وزارت  مجموعه  زیر  اجرایی  دستگاه های 
ستاد  جلسات  مضاعف  همتی  با  کرد  مکلف  را 
برگزار  مستمر  طور  به  را  مخدر  مواد  با  مبارزه 
کرده و نسبت به جمع آوری معتادان متجاهر و باز 

اجتماعی سازی آنها اقدام کنند.
ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  جمهور  رئیس 
سازمان های  و  کشورها  از  بین المللی  مطالبه گری 
اظهار  مخدر  مواد  با  مبارزه  زمینه  در  بین المللی 
داشت: اگر ایران با تجارت مواد مخدر به شکل 
به  غربی  کشورهای  و  اروپا  نکند،  مقابله  موثر 
شدت درگیر مواد مخدر سنتی و صنعتی خواهند 
و  کشورها  این  متاسفانه  وجود  این  با  شد، 
وظایف  ایفای  از  همواره  بین المللی  سازمان های 

خود شانه خالی کرده اند.

مواد مخدر مهمترین معضل و آسیب اجتماعی کشور است

المپیاد پرچم مقدمه ای بر استعدادیابی ورزشی است
شهردار تبریز گفت: المپیاد پرچم مقدمه ای مطلوب 
برای تمرکز روی مباحث استعدادیابی و آموزش در 

حوزه ورزش و جوانان است.
شهرداری  رویکرد  کرد:  اظهار  هوشیار  یعقوب   
تبریز در سال آینده  تمرکز روی کارکرد اجتماعی 
در  و  است  خدماتی  اقدامات  کنار  در  نهاد  این 
افزایش  در  بسزایی  تاثیر  ورزش  راستا حوزه  این 

کارکردهای اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه اکثر مدیران شهری روی 
این موضوع توافق نظر دارند که فعال سازی حوزه 
ورزش می تواند باعث کاهش آسیب های اجتماعی 
شود.هوشیار در خصوص مسابقات جام  پرچم که 
به صورت متوالی چند سال است برگزار می شود، 
گفت: رویداد جام پرچم ظرفیت و ایده خوبی برای 
افزایش نشاط و شادابی در شهرهای کشور است 
که می تواند الیه های مختلف اجتماعی در رده های 

متنوع سنی را به سوی ورزش بکشاند.
های  ظرفیت  و  پتانسیل  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهر  این  تا  شد  باعث  تبریز  ورزش  بی نظیر 
مسئولیت دبیرخانه  المپیاد پرچم در کل کشور را 

عهده دار باشد.
باعث  ورزشی  برنامه های  قبیل  این  امیدواریم   

جامعه  مختلف  اقشار  بین  در  نشاط  افزایش 
مخصوصا جوانان کشور باشد. 
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در کشور اجرایی می شود
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