
 آق�اي آل داوود! يك�ي از موضوعات 
مهمي كه در اغتشاشات اخير مطرح 
شد بحث جنگ ش�ناختي - تركيبي 
است. مفهوم جنگ شناختي چيست و 
در برابر بايد بايد چه واكنشي داشت؟
جنگ شناختي به عنوان سللاح افكار عمومي با 
هدف دستكاري گفتمان عمومي توسط عناصر 
خارجي اسللت كه بلله دنبال تضعيللف وحدت 
اجتماعي يا آسيب رساندن به اعتماد عمومي به 
نظام سياسي هستند. پاشيدن بذر بي اعتمادي 
از اهداف اصلي اين جنگ به حسللاب مي آيد. در 
حال حاضر جنگ شناختي ابزار اصلي دستيابي به 
سياست هاي نو استعماري توسط صهيونيست ها 
با هدف پياده سازي نظم نوين جهاني و حكمراني 

شبكه اي آنان در جهان است. 
در كشللور ما هم به دليل وجود فضللاي مجازي 
رها شده كه بستر جنگ شللناختي دشمن است 
و فقدان سللند راهبرد سللايبري و نفللوذ در اين 
عرصه، تأثيرات مخرب جنگ شناختي- تركيبي 
قابل مشللاهده است و دشللمنان با اخبار جعلي و 
پيام هاي مهندسي شده به سمت فرسايش شناخت 
ملت، آرمان ها، ارزش ها، هويت و ايدئولوژي آنان 
حركت  و آرمان هللا و ارزش هاي خود را جايگزين 
كرده اند. براي مقابله با اين جنگ اما بايد بدانيم تا 
در توده هاي مردمي آگاهي عمومي و حساسيت 
نسبت به اين نبرد شناختي- تركيبي وجود نداشته 
باشد، ممكن است آنها هر نوع حمله اي را در اين 

جنگ شناختي تركيبي بپذيرند!
  به فض�اي مجازي رها ش�ده اش�اره 
داشتيد. در اغتشاش�ات اخير نقش 
فض�اي مج�ازي را چگون�ه ارزيابي 

مي كنيد؟
در جنگ شناختي - تركيبي اخير به بهانه مهسا 
اميني، نقش فضللاي مجازي به عنللوان يكي از 
اضاع جنگي تركيبي بسلليار برجسته و پررنگ 
بود. در حدي كه ديديم دشمنان ما از ضدانقاب 
تللا منافقين تللا آلباني نشللين ها تا مركللز يگان 
۸هزارو۲۰۰ رژيم صهيونيسللتي و هللر آنچه از 
ربات ها و مزدوران و تيم هاي سايبري شللان بود، 
داشللتند، به ميللدان آوردند و تمام رسللانه هاي 
جهاني را ديديم كه در پشت اين جنگ تركيبي 
قرار گرفتند، به اميد اينكه بتوانند كشور عزيز ما 
را به سللمت براندازي ببرند كه البته به شكست 

مفتضحانه اي رسيدند. 
 شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
قوانيني براي انتشار تصاوير خشونت 
يا نفرت پراكني دارند، اما در حوادث 
اخير اين ش�بكه ها تماماً پر اس�ت از 
تصاوير خشونت و قتل و خونريزي؛ آيا 

اين رفتارها خالف قوانين نيست؟
در اين جنگ شناختي - تركيبي نقش شبكه هاي 
اجتماعي امريكايي نظير توييتر و اينسللتاگرام 
بسلليار پررنگ بود تا حللدي كلله توييتر حتي 
قوانين خودش را زير پا گذاشللت و اينسللتاگرام 
هم همينطور. اينستاگرام فيلم هاي خشونت بار 
و ترويج خشللونت و توليد كوكتللل مولوتوف و 
موضوعات مختلف مرتبط با حوزه هاي خشونت 

را كامًا آموزش مي داد و منتشر مي كرد. توييتر 
هم تمام امكاناتش را به ميان آورده بود؛ مخصوصاً 
ربات ها را تا هشتگ مهسا اميني را با تعداد زيادي 
توييت فيك ترند كند و بتواند از اين مسئله بر ضد 

ما در صحنه داخلي و بين المللي استفاده كند. 
 چرا ما در فضاي مجازي نتوانسته ايم 

مديريت مناسبي را اعمال كنيم ؟
 متأسللفانه فضاي مجللازي كشللور فضايي رها 
شده است كه طي سللال هايي كه تمام دلسوزان 
و كارشناسان درباره اين فضا و مديريت آن اشاره 
كردند، جريللان نفوذ اجازه نللداد فضاي مجازي 
در كشللورمان به سللمت حكمراني رسانه هاي 
مستقل از انقاب اسللامي حركت كند و شاهد 
بوديم فضاي مجازي ما در اشغال دشمن ماند تا 
حدي كه شاهد رفتار ديكتاتورمآبانه اينستاگرام 
و توييتر بوديم كه تصاوير حاج قاسللم عزيز ما را 
حذف و پسللت هاي ضدانقللاب و منافقين را بر 
ضد ما برجسته مي كردند. نكته اي كه اينجا بايد 
به آن اشاره كنيم، اين است كه در همين حادثه 
تروريسللتي حمله داعش به حرم مطهر حضرت 
شاهچراغ عليه السام شللاهد بوديم اينستاگرام 
تصاوير كودكاني را كه در اين حمله تروريسللتي 
به شهادت رسلليده بودند، حذف مي كرد. از همه 
مهم تر كمپيني كلله براي آرتين كه پللدر، مادر 
و بللرادرش را در ايللن حادثه از دسللت داده بود، 

از سللوي كاربران فضاي مجللازي در اين حمله 
تروريستي ايجاد شد، اما باز ديديم كه اين هشتگ 
و تمام محتواها را درباره ايللن موضوع حذف و از 
سوي ديگر همراه با منافقين و ضد انقاب بر ضد 
كشورمان شروع به سفيدسازي داعش و اين حمله 

تروريستي كردند. 
 نق�ش ميكروس�لبريتي ها و بالگرها 
در حوادث اخير بس�يار پر رنگ بود و 
نشان دادند هدفش�ان به جز سبك 
زندگي فعاليت در حوزه هاي سياسي 
هم اس�ت. نفوذ و عملكرد اين افراد 
بر مبن�اي چه تكنيك هايي اس�ت و 
ارزيابي شما از نقش آفريني سياسي 

اين گروه چيست؟
پيش بيني مي شد از سلبريتي ها و باگرها كه در 
فضاي مجازی زيست مي كنند، عاوه بر حوزه هاي 
سبك زندگي، فرهنگي و هويتي به عنوان پياده 
نظام و سرباز دشمن استفاده شود و هشدارهايي 
داده شده بود كه در كمپين هاي قبلي اينها نقش 
ضد ملي خودشللان را اجرا كردند. در اين جنگ 
تركيبي اخير هم سلبريتي ها و باگرها به عنوان 
پياده نظام كامل دولت و لشكر دشمن در مقابل 
كشور ما تاش كردند تا كشور را به سمت براندازي 
ببرند كه با هوشللياري نيروهاي امنيتي و مردم 
عزيز تيرشللان به سنگ خورد و نشللان داده شد 
اين سلللبريتي ها دلسوز هويت، كشللور، وطن و 
سرزمين مادري شان نيستند و حاضرند به خاطر 
پول به هر جنايتي دست بزنند. مخصوصاً اينكه 
در نقش خودشان به عنوان يك بازيگر به شدت 
فرو رفتند و از ارزش هاي انساني و هويت ارزشي 

ايراني- اسامي كامًا دور شدند. 
 نس�ل Z  اين روزها خيلي سرزبان ها 
اصل�ي  نقش آفرين�ي  و  افت�اده 
اغتشاش�ات اخير هم ب�ا جهت دهي 
به اين نس�ل بود. چه اتفاق�ي افتاده 
كه ما با اين همه تغيي�ر در ارزش ها و 
نگرش هاي دهه هش�تادي ها مواجه 
هستيم و چقدر از اين تغيير ارزش و 
نگرش به فضاي مجازي و خوراكي كه 
در اين فضا به جوان و نوجوان ما داده 

شده است، باز مي گردد ؟ 
 اينكه ما بخواهيم همه موضوعاتي را كه االن اتفاق 
افتاده است، به گردن نسل Z يا نسل C بيندازيم، 
يك خطللاي تحليلی و يك اختال محاسللباتي 
اسللت. تعدادي از اين افرادي كه در اين نسل در 
كف خيابان آمدند، آنقدر زياد نبود، بلكه بسلليار 
محدود و تعداد حداقلي بودند، اما متأسفانه همين 
تعداد حداقلي هم سرمايه اجتماعي و آينده ساز 
كشور هستند و انحرافشان به نظر من زياد است. 
اينكه چرا اين بخش از جوانان و نوجوانان ما به كف 
خيابان آمدند را بايد در ساختارهاي آموزشي مان 

جست وجو كنيم. 
 چطور؟

دشمن با سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ در زمان دولت 
گذشته اين نسللل را هدف گرفت. از سوي ديگر 
در دو سللال كوويد ۱۹ و كرونا هم شللاهد بوديم 
كه آموزش در فضای مجازي  رها شللده ما انجام 
شللد و متأسللفانه پدر و مادرها هم غفلت كردند 
و فرزندانشللان در شللبكه هاي غير اجتماعي و 
آلوده اي مثل اينستاگرام و تلگرام شروع به ديدن 
محتواهايي كردند كه روي هويت، رفتار، نگرش، 
بينش و كنش آنها و در يك كام  روي اليه هاي 
شناخت آنها تأثيراتي گذاشللت. در واقع دشمن 
با پيام هاي رسانه اي خودش توانست روي نسل 
جوان و نوجوان ما تأثير بگذارد. مشخص است كه 
دشمن براي تغيير هويت اين نسل به شدت روي 

اينستاگرام برنامه ريزي كرده است. 
 با اين اوصاف آيا ما نسل Z را از دست 

داده ايم؟
نه! با تمام اينها اين نسللل از دسللت نرفته است. 
درسللت اسللت كه ما در حوزه جنگ شناختي 
و تركيبللي، تلفاتي داشللته ايم، اما ايللن تلفات 
قابل اصاح است و بايد مسئوالن امر با روش هاي 
خاصي كه براي مقابله با جنگ شناختي و تلفات 
آن وجود دارد، اين نسل را نجات بدهند. البته بايد 
حواسمان باشد ادامه فضاي مجازي رها شده در 
داخل كشور يعني تلفات بيشللتر در اين جنگ 
شناختي ادراكي! همان طور كه در كتاب جنگ 
اليك ها كه پژوهشللگران غربي آن را نوشته اند، 
اين پلتفرم ها نظير توييتر، اينستاگرام، شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسللان ها تبديل به سللاح هاي 
جنگ شللناختي شللده اند و ديگر فقط كاركرد 
ارتباطي و اجتماعي ندارنللد. از همه اينها مهم تر 
دشمن در فاز بلند مدت جنگ  شناختي، نسل ما 
را هدف گرفته اسللت و اين خيلي موضوع مهمي 
است، چراكه اين مسئله در بازه بلندمدت، بحث 
همگرايي را در داخل كشللور ما تضعيف مي كند 
و شللكاف هاي اجتماعللي، طبقاتي، جنسلليتي 
و مذهبي را گسللترش مي دهد و به گسللل هاي 
اجتماعي و نسلللي و مذهبي و تمركز پيرامون و 

جنسيتي تبديل مي كند. 
 اغتشاشات اخير بيانگر كم كاری هايی 
بود كه خود را به شكل اين نا آرامي ها 
نشان داد و از برخي چالش هاي كهنه 
و زخم هايی حكايت داشت كه بايد به 
آنها توجه كرد. شما اين چالش ها را در 

چه چيزهايي ريشه يابي مي كنيد؟
 جنللگ تركيبللي اخير قطعللاً حاصللل غفلت و 
كم كاري هايي در داخل كشور بود كه عمده اينها 
شايد ريشه ۱۵ ، ۲۰ ساله داشت، اما يك سري از 
مواردي كه داخل كشور اتفاق افتاد با هشت سال 
دولت قبل منطبق شد كه تمام تاش خودشان را 
كردند تا از بستر فضاي مجازي، تأثير اين جنگ 
شناختي تركيبي در كشور ما به حداكثر برسد. از 
طريق سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ كه مقام معظم 
رهبري درباره آن فرمودند اين سند يعني تربيت 
سرباز براي غرب و دشللمن تاش كرد با نفوذ در 
آموزش و پرورش، اين سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ را 
اجرا كند و آينده هاي ايران اسامي را هدف بگيرد. 
مسئله بسلليار مهمي كه اينجا وجود دارد، عدم 
اجراي صحيح و پرقللدرت بيانيه گام دوم انقاب 
بود و از همه اينها مهم تر بحث عدم توجه جدي 
و كافي به جهاد تبييللن را در اين جنگ تركيبي 

شاهد بوديم. 
 راهكارهاي ش�ما براي مواجهه با اين 
نس�ل جوان و نوجواني كه به ش�دت 
در فضاي مجازي با بمباران اطالعات 
و داده ه�اي غل�ط و ش�بهه پراكني 
مواج�ه هس�تند و چالش هاي�ي كه 
موجب بروز ش�كاف ميان اين نسل و 
برخي ارزش هاي جامعه شده اس�ت، 

چيست ؟
االن هم دير نشده و به نظر من بايد  ما جهاد تبيين 
را با عنصر اقناع سازي و جذب شروع كنيم. بايد 
شك و ترديدي كه از طريق رسانه ها و پيام رسان ها 
در ذهن مردم و جوانان و نوجوانان ايجاد شده را 
به يقين تبديللل كنيم و بتوانيم شللكي را كه به 
ارزش هايشللان پيدا كرده اند، با يقين به ارزش ها 
جايگزين كنيم و بغضي را كه نسبت به خودي پيدا 
كرده اند، به حب نسبت به خودي و بغض نسبت 
به دشمن تبديل كنيم. در چنين شرايطي است 
كه مي توانيم روي اين نسل براي دفاع از انقاب 
اسامي حساب كنيم. از سوي ديگر مسئله بسيار 
مهم اين است كه ما بايد كم كاري صورت گرفته را 

خيلي جدي جبران كنيم. 

884984403سرويس اجتماعي
Z انداختن همه تقصیرها به گردن نسل

خطای تحلیل است

وضعيت فضاي مجازي در گفت وگوي »جوان« با كارشناس فضاي مجازي

 در حالي كه مسللئوالن وزارت بهداشت بارها اعام كرده اند در حال 
تاش براي تأمين داروها هستند، داروخانه دار ها اعام مي كنند برخي 

از اقام دارويي و سرم ها همچنان با كمبود مواجه است. 
 شللهردار تهران با بيان اينكه هم  و  غم ما گره گشايي از زندگي مردم 
است، گفت: بايد به يك حمل  و  نقل تركيبي و هوشمند برسيم تا مردم 
خودشان بسللنجند كه با كدام نوع حمل و نقل مي توانند راحت تر به 

مقصد برسند. 
 بر اساس اعام اداره كل هواشناسي استان تهران، تا پايان هفته در 
مناطق پر تردد شهري، قسللمت هاي مركزي، غربي و جنوبي استان 

افزايش غلظت آالينده ها و كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شود. 
 معاون شهرسللازي و معماري شللهرداري تهللران از بازنگري طرح 
تفصيلي شهر تهران با رويكرد توسللعه مبتني بر حمل  و  نقل همگاني 

خبر داد. 
 مدير كل انتقال خون استان تهران ضمن اشاره به كاهش مراجعات 
مردم بلله مراكز اهداي خون در پي شلليوع آنفلوآنزا و سللرماي هوا، از 
پايتخت نشينان خواست كه به ياري بيماران نيازمند به خون بشتابند. 
 مدير كل بهزيستي استان تهران گفت: تنبلي چشم علت نابينايي و 
كم بينايي بيش از يك ميليون نفر از مردم كشور است و شايع ترين عامل 

نابينايي يك چشم در افراد زير ۲۰ سال به شمار مي آيد. 

1000 مدرسه بركت 
جايگزين مدارس كانكسي مي شود

مدير عام�ل بني�اد بركت گف�ت: بنياد برك�ت هزار مدرس�ه را با 
اولوي�ت جايگزيني مدارس كانكس�ي در دس�ت س�اخت دارد. 
محمد تركمانه، مدير عامل بنياد بركت با اعام اينكه بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام هزار مدرسه را با اولويت جايگزيني مدارس كانكسي 
در دست ساخت دارد، گفت: ساخت هزار مدرسه با اولويت جايگزيني 
مدارس كانكسي، خشتي، سنگي، گلي و فرسوده در مناطق محروم و 
روستايي استان هاي سراسر كشور در دسللتور كار قرار دارد و در حال 
انجام است.  مدير عامل بنياد بركت تأكيد كرد: هر يك از مدرسه هاي 
جايگزين اين مدارس كانكسي و فرسوده بين يك تا سه كاس درس 
دارند.  تركمانه درباره فرآيند ساخت اين مدارس توضيح داد: تا به امروز 
4۰۰ مدرسه كانكسي شناسايي و پس از تأمين اعتبار، ساخت مدارس 

جايگزين به پيمانكار و مجري اباغ شده است. 
به گفته مدير عامل بنياد بركت، تاكنون ۱۰۰ مدرسه از اين 4۰۰مدرسه 
شناسايي شده، به بهره برداري رسيده و تحويل وزارت آموزش  و  پرورش 
شده است.  وي تصريح كرد: مدارس كانكسي، خشتي، سنگي، گلي و 
فرسوده در سراسر كشور بر اساس شاخصه هاي آموزشي وزارت آموزش 
و پرورش توسط سللازمان نوسازي مدارس شناسللايي و براي ساخت 

مدارس جايگزين به بنياد بركت معرفي مي شوند. 
تركمانه درباره ميزان اعتبار تخصيص داده شللده به سللاخت مدارس 
اظهار داشت: بنياد بركت 4۰ درصد اعتبار الزم براي ساخت اين مدارس 
جايگزين را تأمين مي كند.  مدير عامل بنياد بركت با اشاره به زمان بندي 
ساخت هزار مدرسه در دستور كار گفت: سللاخت اين مدارس از سال 
گذشته آغاز شده اسللت و پيش بيني مي كنيم تا بهمن سال ۱4۰۲ به 
طور كامل به اتمام برسللد.  تركمانه اظهار اميدواري كرد كه با ساخت 
اين هزار مدرسه، ديگر شللاهد تحصيل هيچ دانش آموزي در مدارس 
كانكسي، خشتي، سنگي، گلي و فرسوده سراسر كشور نباشيم. وي با 
تأكيد بر نهضت مدرسه سازي بنياد بركت عنوان كرد: با توجه به منويات 
و تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر ارتقاي عدالت آموزشي و فراهم 
آوردن امكانات تحصيلي براي همه دانش  آموزان، سللاخت مدرسه در 
مناطق محروم كشور يكي از بنيادي ترين و ماندگارترين اقدامات بنياد 
است.  وي يادآور شللد: تا  به  امروز هزار و ۹۵۰ مدرسه بركت با ۱۰هزار 
كاس درس در مناطق محروم و كم برخوردار كشللور به بهره برداري 

رسيده و تقديم دانش آموزان اين مناطق شده است. 
تركمانه خاطر نشان كرد: 4 هزار روستا در سراسر كشور تحت پوشش 
فعاليت هاي مدرسه سللازي بنيللاد بركت قرار دارنللد و در حال حاضر 

۲۵۰هزار دانش آموز در اين مدارس مشغول به تحصيل هستند. 
وي در پايان تأكيللد كرد: مدارس بركت در مناطللق محروم مورد نياز 
وزارت آموزش  و  پرورش و سللازمان نوسازي مدارس كشور و با رعايت 
آخرين استانداردهاي روز دنيا، الزامات آموزشي، ضوابط فني و زيربنايي 

ساخته مي شود. 

كبري فرشچي 
  گفت وگو

حسین سروقامت

دوستان! شما بلديد مكتوب فكر كنيد؟
چرا مي پرسم؟ چون خيلي ها اين مهارت را ندارند!

قلم و كاغذ يار غار خيلي ها نيس�ت و آنان به ثبت نوش�تاري 
پديده ها عالقه اي نشان نمي دهند. 

حتي ناتوانن�د از اينكه پيرامون موضوعات مورد عالقه ش�ان 
چيزي بنويسند... از اين رو مهيج و معنادار زندگي نمي كنند. نه 

ايده هايشان را ثبت  و نه روزانه آنها را مرور مي كنند. 
آنان حتي از تصويرس�ازي ذهني عاجزن�د. نمي دانند ايده ها 

اينگونه برجسته می شوند، فرصت ظهور و بروز پيدا مي كنند!
همچنين در حاشيه كتاب ها چيزي نمي نويسند، كليدواژه ها را 
ثبت نمي كنند و از كنار نقطه نظرات مهم به سادگي مي گذرند. 
آنان از آموختن و آموزش دادن گريزانند. خالصه برداري توي 

كارشان نيست و تعهدي به ارائه مداوم ايده هاي خود ندارند!
اينها در اين عالَم چه مي كنند؛ خدا عالِم است!
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 ش�هروند – ته�ران: از قوه قضائيه درخواسللت مي كنم با 
سلللبريتي هايي كه وقت  و بي وقت در فضللاي مجاز عليه نظام 
اسللامي موضع گيري و مردم را دعوت به اغتشاش مي كنند، 
برخورد كند. پرونده هاي قاتان مدافعان امنيت در سريع ترين 
زمان بررسللي و نتيجه آن به مردم اعام شود. برخورد مناسب 
با  افراد داعشللي كه به هموطنان خود حمات ناجوانمردانه اي 
انجام داده اند، بايد در خور رفتارشان باشد تا درس عبرتي براي 

اغتشاشگران شود. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

مرگ  و میر ناشي از آلودگي هوا 
باالتر از ايدز و ماالريا

رئي�س گ�روه س�المت ه�وا و تغيي�ر اقلي�م وزارت بهداش�ت 
با اش�اره ب�ه ۷ ميليون م�رگ زودرس س�االنه به دلي�ل آلودگي 
هوا در دني�ا  گفت: تعداد مردم�ي كه در جهان س�االنه از آلودگي 
هوا مي ميرن�د، بيش از ش�ش براب�ر تع�داد مردمي اس�ت كه از 
ماالريا و بي�ش از چهار برابر مردمي اس�ت كه از اي�دز مي ميرند. 
عباس شاهسللوني، رئيس گروه سللامت هللوا و تغيير اقليللم وزارت 
بهداشللت با بيان اينكه آلودگي هوا يكي از مسللائل عمده شللهرهاي 
بزرگ جهان شده است،  گفت: گسترش شهرنشيني، افزايش جمعيت، 
رشللد بخش هاي صنعتي، حمل  و  نقل و الگوي هاي مصرف نامناسب، 
 نگراني ها را نسللبت به تشللديد آلودگي هوا افزايش داده اسللت؛ اين 
آلودگي ها تأثيرات نامطلوبي بر سامتي، رفاه و بهره وري جامعه دارد. 
آلودگي هوا يكي از عوامل خطر زيست محيطي مهم است و جوامع از 
طريق كاهش سطح آالينده هاي هوا مي توانند بار بيماري هاي مربوط 
به سكته مغزي، بيماري قلبي،  سرطان ريه و بيماري هاي تنفسي حاد 
و مزمن را كاهش دهند. رهنمود سللازمان بهداشللت جهاني در سال 
۲۰۰۵ نشللان مي دهد كاهش غلظت ذرات 10PM از ۷۰ ميكروگرم 
در مترمكعب به ۲۰ميكروگرم در متر مكعب، ميزان مرگ را ۱۵ درصد 

كاهش مي دهد. 
وي افزود: سللازمان جهاني بهداشت در سللال ۲۰۱۹ تخمين زده بود 
كه آلودگي هواي آزاد و داخل در مناطق شللهري و روسللتايي ساالنه 
منجر به بيش از ۷ ميليون مرگ زودرس مي شود. همچنين بر اساس 
گزارشي در سللال ۲۰۱۹ مشخص شللد كه در جهان به طور ميانگين 
حدود ۵4 درصد از مرگ هاي زودرس مربوط به آلودگي هوا در فضاي 
آزاد به دليل بيماري ايسللكميك قلبي و سكته مغزي است. همچنين 
۷ درصد از مرگ و مير زودرس ناشي از سرطان ريه و ۱۹ درصد مرگ  و  
مير زودرس ناشي از بيماري مزمن انسداد ريوي مربوط به آلودگي هوا 

در فضاي آزاد است. 
رئيس گروه سامت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت با اشاره به اينكه 
آلودگي هوا بر اساس آخرين گزارش بار بيماري ها، چهارمين عامل خطر 
مرگ در جهان است، اظهار كرد: مواجهه با آلودگي هوا در كشورهاي 
توسعه يافته چهارمين عامل مرگ در جهان پس از خطرات متابوليك، 
رژيم غذايي و دود سيگار است. اين در حالي است كه در كشورهاي در 

حال توسعه، آلودگي هوا سومين ريسك فاكتور مرگ است. 
وي با بيان آنكه آلودگي هوا يك خطر بهداشتي پيشرو در جهان است، 
بيان كرد: در سال ۲۰۱۹ از هر ۹ مرگ، يك مورد به علت آلودگي هوا 

رخ داده است. 
وي افزود: در حال حاضر ۹۹ درصد از جمعيت جهان در مناطقي زندگي 
مي كنند كه در آن سللطح آلودگي هوا باال است و غلظت ساالنه ذرات 
معلق2/5PM باالتر از رهنمود سازمان جهاني بهداشت يعني بيش از 
۵ ميكروگرم در متر مكعب است. نكته شللايان توجه اين است كه اين 
خطر در كشللورهاي با درآمد متوسط و پايين بيشللتر است. احتمال 
مرگ در بچه هاي با سللن كمتر از پنج سال در كشللورهاي كم درآمد 
به علت مواجهه با آلودگي هوا بيش از ۶۰ برابر بيشللتر از كشللورهاي 
پردرآمد است. همچنين تعداد مردمي كه در جهان ساالنه از آلودگي 
هوا مي ميرند بيش از شش برابر تعداد مردمي است كه از ماالريا و بيش 

از چهار برابر مردمي است كه از ايدز مي ميرند. 
وي با تأكيد بر اينكه كودكان و سالمندان از گروه هاي اصلي آسيب پذير 
در برابر آلودگي هوا هستند، تصريح كرد: در سال ۲۰۱۳ حدود ۵ درصد 
از مرگ بچه هاي زير پنج سال و ۱۰ درصد از مرگ بزرگساالن باالتر از 
۵۰ سال، منتسب به آلودگي هوا بوده است. اين الگوي سني مرگ و مير 
از سال ۱۹۹۰ بدون تغيير مانده است. از سوي ديگر در بين همه سنين و 
طي همه بازه هاي زماني، سهم مردان در مرگ زودرس ناشي از آلودگي 

هوا بيش از زنان گزارش شده است. 
وي افزود: از سللال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ ميادي مرگ زودرس منتسب به 
ذرات معلق 2/5PM به ميزان ۳۰ درصد افزايش داشته است و از ۲/ ۲ 
ميليون مرگ به ۲/۹ ميليون مرگ در سللال در دنيا رسيده است و در 
همين بازه زماني هزينه هاي از دست رفتن آسايش به علت مواجهه با 
ذرات معلق 2/5PM هواي آزاد ۶۳ درصد افزايش داشته و اين هزينه ها 
به ۳/۵۵ تريليون دالر رسيده است كه انعكاس دهنده بدتر شدن مواجهه 
مردم با آلودگي هوا اسللت. همچنين هزينه هاي از دست رفتن درآمد 
حاصل از كار به علت آلودگي هللواي آزاد ذرات معلق 2/5PM  از ۱۰۳ 

ميليارد دالر به ۱44 ميليارد دالر در هر سال رسيده است. 
او با اشاره به اينكه هوا يكي از اساسي ترين نيازهاي فيزيولوژيك انسان 
اسللت، اظهار كرد: تصور ادامه حيات بدون هوا حتي براي چند دقيقه 
هم غيرممكن است و اين در حالي اسللت كه بر اساس آخرين گزارش 
بار بيماري ها، چهارمين عامل خطر مرگ در جهان و مهم ترين تهديد 
زيست محيطي براي سامت انسان، آلودگي هوا است. بر اساس آخرين 
گزارش سللازمان جهاني بهداشللت آلودگي هواي آزاد و هواي داخل 
ساالنه منجر به بيش از ۷ ميليون مرگ زودرس در جهان مي شود كه 

اين يعني از هر ۹ مرگ يك مرگ منتسب به آلودگي هوا است. 

ارائه ۵2 خدمت توانبخشي
 به دانش آموزان استثنايي

رئيس س�ازمان آموزش  و پرورش اس�تثنايي از تفاهم با سازمان 
بيم�ه س�المت ب�راي در اولوي�ت ق�رار گرفت�ن دانش آم�وزان 
اس�تثنايي جه�ت درياف�ت ۵۲ خدم�ت توانبخش�ي خب�ر داد. 
حميد طريفي حسيني، رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي با 
اشاره به فراهم شللدن امكان ارائه خدمات توانبخشي از سوي سازمان 
بيمه سامت ايران اظهار كرد: اخيراً تفاهم هايي با سازمان بيمه سامت 
در همين زمينه داشتيم.  وي افزود: قرار شللده بيمه هاي پايه، حدود 
۵۲ خدمت توانبخشي را پوشللش بدهند كه شامل حال دانش آموزان 
استثنايي هم مي شود.  وي با اشاره به اينكه چنين برنامه اي در سال هاي 
گذشته اجرا نمي شده و از اقدامات اخير بيمه هاي پايه محسوب مي شود، 
گفت: سازمان آموزش  و  پرورش مجري و دخيل در اجراي طرح نيست، 
اما هماهنگي هايي انجام داديم كه دانش آموزان اسللتثنايي بتوانند در 

اولويت قرار گيرند و از اين منابع استفاده كنند. 
حسلليني ادامه داد: ۱۰۰ ميليارد تومان براي ارائه خدمات توانبخشي 
به جامعه معلولين كشور  در نظر گرفته شده است كه از طريق سازمان 

بهزيستي در اختيار سازمان بيمه سامت قرار مي گيرد. 
وي با بيان اينكه همچنين قرار شده بخش زيادي از هزينه توانبخشي 
كلينيك هللاي خصوصللي را هم بيملله پرداخللت كند، اظهللار كرد: 
كلينيك هاي خصوصي با بيملله قرارداد مي بندنللد و دانش آموزان ما 
حدود ۳۰ درصد حق الزحمه كار توانبخشللي را پرداخت مي كنند كه 
اگر همان را هم به ما فاكتور بدهند در قالب طرح حمايت تحصيلي به 
آنها پرداخت مي كنيم.  معاون وزير آموزش  و  پرورش همچنين اضافه 
كرد: يكي از اقدامات انجام شده در حوزه توسعه عدالت تربيتي و نصيب 
برابر آموزشي، توجه به مدارس شبانه روزي است. دستورالعملي را براي 
مدارس شبانه روزي تهيه كرديم تا بتوانيم به خصوص در مناطق محروم 
و دور افتاده، پوشش حداكثري دانش آموزان را داشته باشيم و اين بخش 

تقويت شود. اين دستورالعمل در روزهاي آتي اباغ خواهد شد. 
به گفته وي اجراي چنين برنامه هايي به توسعه عدالت آموزشي كمك 
كرده و سطح دسترسي دانش آموزان را به خدمات آموزشي و توانبخشي 

سازمان  باال مي برد. 

امروز ديگر فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي بخش مهمي از زيست 
حقيقي مردم را به خود اختصاص داده اند؛ فضايي كه متعلق به ما نيست 
و داده هايي كه در آن منتشر و برجسته سازي مي شود هم در دست ما 
نيس�ت! اما همين داده ها مي  تواند ذهن و فكر مخاطبانش را قاب بندي 
كند. همچنان كه در اغتشاشات اخير شاهد آن بوديم كه فضاي مجازي 
و ش�بكه هاي اجتماع�ي نقش چش�مگيري در س�اماندهي و تحريك 
جوانان و نوجوانان به حضور در كف خيابان و اغتشاشگري داشتند. در 
مقابل با سياست دوگانه اي كه اين شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها 
دارند، تصاوير و كمپين هاي مرتبط با حمله تروريس�تي به شاهچراغ و 
آرتين كودكي كه پدر، م�ادر و برادرش را در اين حادثه تروريس�تي از 

دست داده بود، حذف مي كردند. همچنان كه در ماجراي شهادت حاج 
قاس�م تمامي پس�ت هاي مرتبط با وي به بهانه محتواي خشونت آميز 
و تروريس�تي از صفحات كاربران اينس�تاگرام حذف شد. حاال فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي پر از تصاوير كشتار و خونريزي، آتش زدن 
و حتي آموزش س�اخت ابزارهايی چ�ون كوكتل مولوتوف اس�ت. آن 
هم در ش�رايطي كه طبق قواني�ن بين الملل�ي پيام رس�ان ها مجاز به 
انتشار تصاوير تروريستي و خش�ونت آميز نيستند. تمامي اين مسائل 
و م�وارد موضوعاتي اس�ت كه ذيل مس�ئله جنگ ش�ناختي تركيبي 
قرار مي گي�رد، ب�راي واكاوی بيش�تر اين ماج�را  س�راغ عليرضا آل 
داوود، كارش�ناس فضاي مج�ازي رفته ايم و به گفت وگو نشس�ته ايم. 

درس�ت اس�ت كه ما در ح�وزه جنگ 
شناختي و تركيبي، تلفاتي داشته ايم، 
اما اين تلفات قابل اصالح اس�ت و بايد 
مس�ئوالن ام�ر ب�ا روش ه�اي خاصي 
ك�ه ب�راي مقابله ب�ا جنگ ش�ناختي 
و تلف�ات آن وج�ود دارد، اين نس�ل را 
نجات بدهن�د. البت�ه بايد حواس�مان 
باش�د ادامه فض�اي مجازي رها ش�ده 
در داخ�ل كش�ور يعني تلفات بيش�تر 
در اي�ن جن�گ ش�ناختي ادراك�ي!


