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 اهمیت فضای مجازی از نگاه مقام معظم رهبری

 
اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس »

 «.فضای مجازی کشور می شدم
 
 

 خانوادگی خیانت آمار افزایش عامل ایماهواره هایسریال

 :شناسی اجتماعیآسیبرئیس انجمن 

ای را عامل افزایش آمار خیانت خانوادگی در های ماهوارهشناسی اجتماعی سریالرئیس انجمن آسیب
کوروش محمدی در خصوص کاهش میانگین سنی ارتکاب جرم در ایران که به گفته  .جامعه دانست

د؛ در توانسی سال میسال رسیده است، گفت: میانگین  های کشور به سن سیرئیس سازمان زندان
 سال باشد، لذا نباید میانگین سنی با سن شروع جرم اشتباه گرفته شود. 01تا  01های سنی برگیرنده بازه

وی خاطرنشان کرد: میانگین اعلام شده نسبت به سایر کشورها، میانگین بسیار خطرناکی بوده و خط قرمز 
  جامعه ما خطرناک باشد.تواند؛ برای سیستم اجتماعی شود، زیرا میتلقی می

 ایهای ماهوارهتغییر نگرش افراد در جامعه ناشی از سریال
های نوظهور در حوزه های اجتماعی شده است و پدیدهشناسی اجتماعی با اشاره به اینکه جامعه ما مملو از آسیبرئیس انجمن آسیب

آوری تاثیر مستقیم بر اخلاق جامعه گذاشته است، عنوان کرد: نهای ناشی از پیشرفت فهای اجتماعی همچون فضای مجازی و آسیبآسیب

های خانوادگی در آمار خیانتاند برای ارتکاب جرائم چنانکه براساس مشاهدات و تحقیقات انجام شده، ها عاملی شدهامروز رسانه

 ی است.اهای ماهوارهالجامعه ما بالار فته است که دلیل این رفتار تغییر نگرش افراد است که ناشی از برخی سری

های اجتماعی دانست و ادامه داد: امروزه ارتباطات های ارتباطی و اجتماعی جامعه را از دیگر دلایل بروز جرائم و آسیبوی آسیب دیدن شبکه
لت خصی داده است که عسالم و موثر میان اعضای خانواده و جامعه جای خود را به ریا، تزویر، ارتباطات ناسالم و روابط مبتنی بر منافع ش

ایم، در جامعه ایجاد های اخیر و به دلیل گذری که به سمت مدرنیته داشتهای است که ما طی سالگرایانهاین موضوع ایجاد نگاه مادی
  ایم.کرده

ار و پرهیز از انک شناسی اجتماعی در پایان بر لزوم ایجاد نشاط در جامعه و پذیرش واقعیات جامعه از طرف مسئولانرئیس انجمن آسیب
 واقعیات تاکید کرد

 منبع: وب سایت پایداری ملی
 

 
 استانداری آذربایجان شرقی

 اداره کل پدافند غیرعامل
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 ناتوی اقتصادی 

 زا خروج با بلوک این کشورهای شرق، بلوک فروپاشی و سرد جنگ پایان از پس
 جدید های تئوری ارائه با. شدند گرفتار اقتدارگرایی دام به بار این کمونیسم، سیطره
 مخملی و رنگی به موسوم های انقلاب و میلادی 0۱۹۱ سال در نرم براندازی بر مبتنی
 و هروسی چین، یعنی جهان بر آمریکا هژمونی بزرگ مانع سه کامل حذف هدف با که

 قدرت های سیاست با مخالف های نظام در تغییرات ایجاد و ایران اسلامی جمهوری
 نای هدف نخستین متحده، ایالات سوی از کشورهایی چنین شد، ارائه غربی های
 .شدند واقع براندازانه روش
 رتهایقد حملات هدف براندازانه، روش این در کشور یک ارکان ترین حیاتی و ترین راهبردی از یکی عنوان به اقتصاد حوزه میان این در

 داخلی های دنباله و بیرونی دشمنان تکیه و کشورمان در 00۹۹سال انتخابات  ازاختلافات پس    که دیدگاه این بر و. گرفت قرار استکباری
 .  ادعاست این بر روشن خودگواهی ، «شارپ جین»  گانه 0۱۹ تعالیم از پیروی و اقتصادی مسائل بر آنان

 ایران اقتصاد طریق از نرم براندازی
 اسلامی ظامن به تاختن برای دشمن ابزار مهمترین به اقتصاد حوزه ، انتخابات جمله از مختلف رقابتهای در اختلافات از بعد تلخ  حوادثهای در

 دروغ با ها هرسان این که .شوند  می تبدیل ایران مردم دشمنان پایگاه عملابه اقتصادی های رسانه شده، حساب اقدامی در و  شود می تبدیل
 ستیتوان فکر های اتاق در که کنند می اجرا را ای شده طراحی پیش از سناریوی از بخشی کشور، اقتصادی اوضاع نمایی سیاه و پردازی

 جمهوری استری به دموکرات حزب برای استراتژیک سازی تصمیم در را نقشی همان انستیتو این. شد می طراحی «بروکینگز»  آمریکایی
 طبقه کمدار و اسناد براساس. کرد می ایفا خواهان جمهوری دولت برای «اینترپرایز آمریکن»  انستیتو که کند، می ایفا «اوباما باراک» 

 و ایدئولوژیک تغذیه وظیفه که(  NED)  دموکراسی برای ملی اعانه بنیاد همه از تر مهم و انیشتین آلبرت موسسه انستیتو، این شده بندی
 الوقوع ریبق و اقتصادی مشکلات بزرگنمایی ، دولت ناکارآمدی القاء نمایی، سیاه داشتند، را اسلامی جمهوری نظام مخالفان فکری تجهیز
 از ایرانی، مخاطبان فرهنگی و عقیدتی فکری، استحاله و نظام ارشد مسئولان میان پارگی چند القاء و ایران در شدید بحران بروز دادن جلوه
 جریان و خارجی های رسانه با موازی طور به تا بودند موظف اقتصادی های رسانه که بود ای شده نوشته و هوشمندانه اهداف جمله

 .کنند دنبال نشین خارج اپوزیسیون
 جمهوری قبال در آمریکا جدید استراتژی های گزینه! «  ایران؟ سمت به راه کدام»  عنوان تحت ای صفحه 0۶1 گزارشی در سابان مرکز

 بیلدربرگی سخهن از استفاده نظامی، و دیپلماتیک مطرح های گزینه کنار در کشورمان، علیه مختلف سناریوهای واکاوی با و بررسی را اسلامی
 .دهد می تشخیص گزینه ترین مناسب فعلی شرایط در را ایران اقتصاد به نفوذ به توجه و نرم براندازی

 قیهالحا ، هلند پارلمان تبار ایرانی نماینده «کریمی فرح»  پیشنهاد به 00۹0 سال پایانی ماههای در. کرد طی را ساله پنج ای پروسه کار این
 روزنامه از مالی حمایت تا شد می موظف هلند دولت آن طی که شد تصویب کشور این خارجه وزارت میلادی ۵11۲ سال بودجه بر ای

 دحدو مبلغی ابتدا در هلند پارلمان پروژه، این در. دهد قرار خود کار دستور در را اسلامی جمهوری نظام مخالف ای رسانه اصحاب و نگاران
 در مصوبه نای ابلاغ با و نمود تصویب «ایران حوزه در هلند تبلیغاتی و سیاسی های برنامه و اهداف تامین»  عنوان تحت را یورو میلیون 0۲
 تبلیغاتی و ای رسانه های حوزه در فعال غربی NGO چند جذب و شناسایی با شد مامور وزارتخانه این هلند، خارجه وزارت به 00۹۱ تیر ۱

 در یا رسانه پلورالیزم»  عنوان تحت ای پروژه ها، او. جی. ان این کنار در ایران داخل در ای رسانه قوی اپوزیسیون سازماندهی و ضدایران
 .کند اجرایی را «ایران

 در دولت کارآمدینا و شود اقتصاد حوزه به توجه بیشترین کشور، در موجود اقتصادی مشکلات برخی به توجه با تا بود شده مقرر آنجائیکه از
 سطح در کشور رسمی آمارهای و اخبار جعل حتی و ها موفقیت در تردید ایجاد ها، آمارسازی و پردازی دروغ از استفاده با اقتصاد حوزه

 تمایلم اقتصادی های روزنامه از تعدادی منتقد، پیشرو حزبی های روزنامه از حمایت ضمن تا شد مقرر شود، القا مخاطبین به ای گسترده
 .یابد استقرار ها آن در ای دیده آموزش ای رسانه تیم و درآید اردوگاه این اجاره به نیز غرب داری سرمایه لیبرال نظام به
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»  و «هویت»  به هایشان کارنامه به نگاه با توان نمی که گذاشتند 00۹۹ سال انتخاباتی مبارزات میدان به پا هایی روزنامه میان، این در
 فرصتی ره از و است بوده بازرگانی و تجاری های فعالیت هدف با آنان تاسیس اساسا که هایی روزنامه. رسید روشنی ای رسانه «شخصیت

 .گیرند می بهره اقتصادی منفعت و مادی سود کسب برای
 منافع ود،خ فعالیت مقتضای به چون و هستند ایران اسلامی انقلاب علیه غرب ای رسانه پروژه برای آماده و حاضر هایی طعمه ها روزنامه این

 لاعاتیاط های سرویس پروژه با همسو ناخواسته گاهی و عامدانه گاهی بنابراین دانند، می مقدم اصیلی هویت و مکتب هر بر را اقتصادی
 .شوند می غرب

 عنوان به «اوباما باراک»  آمدن کار روی از پس دیگر سوی از
 متی گزینش در متحده، ایالات جمهوری رئیس چهارمین و چهل
 آن و ادد رخ تامل قابل تغییراتی وی سیاسی و اقتصادی جدید

 محافل به ار پیوند و نزدیکی بیشترین که بود افرادی بکارگیری
 Bilderberg چون ای محرمانه تشکیلات و صهیونیستی

Group مافیای را آن توان می که بیلدربرگ گروه. دارند 
 لمتشک گروهی کرد، نامگذاری نیز جهان اقتصادی و سیاسی

 هک است جهان قدرتمند بسیار بازرگانان و سیاستمداران از
 بسته، درهای پشت مخفیانه صورت به ساله هر آن اعضای

 می رایزنی و بحث به جهانی معادلات از بسیاری درخصوص
 شود، می گرفته آن در که تصمیمی هر شود می گفته و پردازند

 مانتض بیلدربرگ، اعضای بالای تاثیرگذاری و نفوذ دلیل به
  .کند می پیدا اجرایی

 مشورت اب بیلدربرگ برجسته عضو سه اوباما، اقتصادی تیم در
. » اند دهش گماشته کار به آمریکا اقتصاد صهیونی معروف مثلث

 و دائم اعضای از راکفلر خاندان نزدیکان از «سامرز لاورنس
 سمت در «رابین رابرت»  توسط شده تربیت و بیلدربرگ قدیمی
 بانک راییاج مدیر «گایتنر تیموتی»  ملی؛ اقتصاد شورای رئیس
 بین صندوق راهبردی توسعه مدیر و نیویورک فدرال ذخیره
 رابرت » و «سامرز لاورنس»  مکتب در شده تربیت و پول المللی
 انکب رئیس «وولکر پاول»  و داری خزانه وزیر عنوان به «رابین
 و بیلدربرگ نیویورک لژ اعضای از و نیویورک فدرال ذخیره
 از اه بیلدربرگی این سه هر قضا از که اقتصادی بحران از خروج شورای هیئت عضو عنوان به «راکفلر»  خانواده دیرینه یار و شریک

 .بودند ایران بر اقتصادی فشار طرفداران
 یلدربرگب عضو اوباما، باراک معاون بایدن،( جو) جوزف دفاع؛ وزیر «گیتس رابرت»  امورخارجه، وزیر «کلینتون هیلاری»  نیز سیاسی حوزه در
 که کنم می افتخار است کرده اعلام اسرائیل تلویزیون اول شبکه با ای مصاحبه در که آمریکا دموکرات حزب ارشد و برجسته اعضای از و

 بند پای ختس یهودیان گرایی ملی و اسرائیل وجود به و کنم می افتخار خود بودن صهیونیست به و هستم صهیونیست یک من بگویم
 مشاور «جونز جیمز » ملی؛ امنیت مدیر «ناپولیتانو جانت»  سفید؛ کاخ کارکنان رئیس و صهیونیستی رژیم ارتش عضو «امانوئل رام»  هستم؛
 که تندهس بیلدربرگ گروه اعضای از تمامی نیز بهداشت وزیر «داشل تام»  و دادگستری وزیر «هولدر ماریک»  سفید؛ کاخ ملی امنیت
 .شوند می فکری تغذیه متحده ایالات در «بروکینگز»  انستیتو طریق از همگی
 زا استفاده است شده اشاره بدان نیز سابان صهیونیستی مرکز ای صفحه 0۶1 گزارش در که عرصه این در سلطه نظام استراتژی ترین مهم

 در نرم جنگ رد دشمن ابزار و وسیله ترین مهم تبیین در قم، به خود سفر در نیز اسلامی انقلاب فرزانه رهبر. است «غبارپراکنی»  دکترین
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 غبارپراکنی نرم، جنگ در دشمن عمده کار امروز: » که کردند تاکید موضوع این به ۹۹ سال دراختلافات نمونه طور به و اخیر سالیان طول
 ازتابب را ها همان داخل در افرادی و دهند جلوه وارونه را کشور واقعیات کنند، می سعی جهانی تبلیغات در است. کشور سیاسی فضای در
 . «دهند می
 عرصه در دشمن کار ترین عمده رهبری، معظم مقام چرا که دریابیم تا آوریم یاد به را ۹۹سال اختلافات از پس تلخ حوادث تا است کافی تنها

 شده یزیر برنامه تئوری شد، حادث ایران انتخابات از پس تلخ حوادث در آنچه. خوانند می کشور سیاسی فضای در غبارپراکنی را نرم جنگ

 جریان. بود شورک سیاسی فضای در غبارپراکنی ، اختلاف این جریان در شده استفاده تاکتیک مهمترین. بود نرم جنگ بر مبتنی براندازانه و

 آنان اخلید های دنباله سپس و دهد جلوه وارونه را کشور واقعیات تا کرد سعی خبری سانتاژ با  اختلافات غبارآلود فضای در غرب ای رسانه

 .  دادند بازتاب وسیعی سطح در را سخنان همان کشور در

 جمهوری یاستر انتخابات دوره دهمین تبلیغاتی های فعالیت زمانی دوره در ای زنجیره های روزنامه سیاه اصطلاح به و منفی تیترهای بررسی

 محاسبه با عدد این که اند زده  حاکمیت علیه منفی تیتر 00۲ و هزار دو مجموع در ها روزنامه از تعدادی که دهد می نشان 00۹۹ سال در

 .رسد می سیاه تیتر ۱0۴ و هزار سه به مجموع در زمانی بازه دراین ها روزنامه سایر منفی تیترهای

 خالفم جریان سازماندهی با شد آن بر بروکینگز انستیتو در مستقر بیلدربرگی جریان ،00۹۹ سال  اختلافات درجریان موجود، اسناد بنابر

 دراین دبای نیز را امر این علت. کند اجرایی را «درایران ای رسانه پلورالیزم»  طرح کشور، از خارج اپوزیسیون جریان موازات به کشور داخل

 ابزار رینت مهم به اخیر سال ده در عمومی، افکار تنویر و اطلاعات و اخبار انتشار نقش بودن دارا بر علاوه ها رسانه که دانست کلیدی نکته

 ..است شده تبدیل «ای رسانه جنگ»  عنوان تحت مخالف سیاسی های نظام با مقابله و برخورد برای ها دولت دست در

 فعال کشور اقتصادی های برنامه علیه هدف این با خارجی و داخلی سایت۵01 از بیش بعضا، ماه یک در تنها میدانی، پژوهش یک اساس بر

 روی اسلامی نظام و اقتصادی های برنامه علیه دستی دم و کودکانه های پراکنی توهم به شایعه، و تحلیل خبر، صدها روزانه انتشار با و شده

 . آورند می ببار مشکلاتی بعضا اما. رسد می نظر به دار خنده و اهمیت کم بسیار ها پراکنی توهم این چه اگر. آورند می

 اقتصادی سازی میمتص مراکز در نفوذ دنبال به جامعه بر بیشتر هرچه نفوذ برای نرم براندازی بیلدربرگی نسخه براساس اقتصادی ناتوی آری،

 جهان، در خیرا اقتصادی بحران به توجه با که است باور این بر سلطه نظام. است اقتصادی های رسانه گرفتن اختیار در آن موازات به و ایران

 می صورت تر سریع و تر راحت بسیار کشورها این اقتصادی های پایه ضعف دلیل به اسلامی کشورهای بدنه در اقتصادی ناتوی کارکرد

 .گیرد

 از تری خربم تاثیر بالطبع و نظامی ناتوی از تر گسترده مراتب به ساختاری و سازمان با خود نفوذی ماهیت دلیل به نرم جنگ از شیوه این

 لذا. یستن مشهود و کاملاملموس امری نظامی ناتوی همانند اقتصادی ناتوی که پیداست ناگفته. کرد خواهد تحمیل جامعه بر نظامی تهاجم

 به صاداقت امروزه که است آن واقعیت اما یابد، می شباهت توهم به که است دشوار آنچنان گاه دشمنان غبارپراکنی وجود با آن تشخیص

 خطر که تاس شایسته بنابراین. است برخوردار ها دولت تداوم و بقا در سزا به تاثیری از است، یافته کشورها ساختار در که ماهیتی دلیل

 غرب داری رمایهس لیبرال اقتصاد به تهاجم و مصونیت برای هایی روش دنبال به و شود گرفته جدی فرهنگی ناتوی همانند اقتصادی ناتوی

 دوره به دادن انپای و تفکر و عقلانیت با خواهی عدالت بر مبتنی اسلامی اقتصاد مدل تدوین و اقتصاد علم شدن بومی میان این در. باشیم

 ایران تصاداق سازی تصمیم و گذاری سیاست مراکز بر محور رشد صرفا توسعه و غرب داری سرمایه لیبرال به متمایل اقتصاددانان حکومت

 آید ابحس به اقتصادی ناتوی برابر در ساز مصونیت و اعتماد قابل نسخه تنها عنوان به تواند می کشور های دانشگاه در آن از تر مهم و

 

 راهکارها
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 بنیادهای میان متقابل پذیری تاثیر و تلفیق برای سنجیده اقدامی و حسنه تدبیری ،( ملت و دولت  همزبانی و همدلی)سال نامگذاری فرهنگ
 حوزه رد کارگزارن عملی نظر دقت با اگر که است ای توسعه سیاستهای و نگرشها با ملی سنن و آداب اعتقادی، ارزشی، فرهنگی،باورهای

 سایر با همگام و مختلف سطوح در را ملی توسعه و رشد تواند می باشد، همراه جامعه عمومی نیازهای و کشور امور اداره گوناگون های
 . آورد ارمغان به راهبردی های برنامه
 رد مربوطه عنوان موفقیت عدم یا و موفقیت علل هاو ریشه دقیق مطالعه و ها عبرتها،آموزه بکارگیری نیازمند مهم این تحقق -0

 فرهنگی امری ااساس پایدار توسعه پدیده زیرا. باشد می آینده سالهای اجرایی های برنامه و سیاستها در آن تنسیق نیز و قبل سالهای
 مدتاع اقتصادی و فرهنگی رویکردهای کشور، این هویتی و تاریخی،مذهبی خاص شرایط بلحاظ نیز ایران در و است اقتصادی و

 نموده یاقتصاد و فرهنگی مبانی در افزایی هم و همگرایی مستلزم عملا را ای توسعه تدبیر هرگونه و بوده یکدیگر ملزوم و لازم
 . است

 ودکفاییخ باشند، می بینی پیش قابل ملی توسعه تحولات انداز چشم در که اساسی نیازهای استعدادهاو مجموعه به به توجه با -۵

 نقشه تدوین در اصلی محور بعنوان باید کشاورزی لذا. نمود جستجو  وابسته تکمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزی در باید را واقعی

 .ددگر تبیین و تعریف کشور، اجرایی امور و منابع تخصیص ، ملی توسعه استراتژی تنظیم و ،طراحی اقتصادی رشد راه

 اقتصاد مبانی ورمح بر کشور اقتصادی توسعه و رشد الگوی تبیین و مقاومتی اقتصاد های سیاست نمودن عملیاتی در تسریع لزوم  -0

 مقاومتی

 هدفمند برای مالی و اداری تسهیلات از کاملی مجموعه نمودن وفراهم کالاها خروجی و ورودی مبادی متناسب تجهیز و تامین -۱

 صادرات، تشویق به خاص اولویت با واردات و صادرات کردن

 بستر طریق از که متوازن و پایدار توسعه و رشد به دستیابی باهدف مصرف و تولید،توزیع در متناسب الگوهای تبیین و تعریف -۲

 .باشند می تحقق قابل اجرایی و اقتصادی،اداری فرهنگی، سازیهای

 تک جریان هب وابستگی واستمرار کشور رقابتی ضعیف موقعیت از عبارت کنونی شرایط در ایران اقتصادی ضعف ترین اساسی -۶

 آن واقبع اهم که است اقتصاد شدن فراملی سیر به توجهی بی نتیجه خود امر این. باشد می( گاز و نفت) انرژی صدور محصولی

 هزینه نسبی بودن بالا ای،تعرفه امتیازات و تخفیفات از بودن محروم خارجی، تکنولوژی و سرمایه از گیری بهره عدم از؛ عبارتند

 بیش تگیوابس ،موجب رقابتی موقعیت کاهش با تدریجا فرآیند این.  است صادرشدنی خدمات و کالا برای تقاضا کاهش و مبادلات

 .است گردیده نفتی پذیر پایان و ثبات بی درآمدهای به کشور ازپیش

 پیروزی لپ به قدرتها رقابت عرصه در همواره جهانی ژئوپلیتیک نظام در آن ومتمایز فردبه منحصر موقعیت دلیل به ایران کشور -۴
 می شورک دیپلماسی راهبران راستا این در. است گردیده معارض قدرتهای نصیب عملا موقفگاه این خاص منافع و بوده معروف آنان
 بکارگیری نضم اقتصادخارجی گسترده تعاملات به کشور اجرایی و اقتصادی دستگاههای ورود جهت متناسب سازی بستر با توانند

 فراآتلانتیکی رکبازارمشت اندازفعالیتهای درچشم کشور ترانزیتی ازموقعیت را موردانتظار سازی فرصت های زمینه بالقوه، پتانسیلهای
 می تبدیل یداتتهد دامنه گسترش برای میدانی به بازارعملا بااین درتقابل ایران ژئوپلیتیک موقعیت درغیراینصورت .نماید فراهم
 . گردد

 ثبات و اناطمین ایجاد مستلزم آتلانتیکی فرا مشترک بازار فعالیتهای حوزه در ایران راهبردی اهداف تحقق و سازی فرصت هرگونه -۹
 .باشد می خارجی سیاست و امنیتی های حوزه در بخصوص هدف کشورهای با متقابل

 به اخلید تولیدات مناسب عرضه امکان و ملی تولیدات به نسبت اعتماد جلب با المللی بین بازارهای در موثر و فعال حضور لزوم -۱
 .باشد کننده مصرف سلایق با متناسب که نحوی

 رنانی دکتر – عبدالملکی الله حجت دکتر ای رسانه تحلیل– صنعت ندای سایت:  منبع

 غیرعامل پدافند کارشناس محمودیان شمسعلی تدوین و تهیه
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 روانگردان های دیجیتال 
 چکیده

در و مخ ای که از نخستین نوع مادهای طولانی در دنیا دارد، سابقهمواد مخدر سابقهمصرف 
که هرروز با یک نام و نشان ی مواد) مصرف گوناگون آن شروع و تا به امروز رسیده است

 کشورها علمی برخی رسانه ها و مراجع در ( . اخیرا  شودمی جدید وارد بازار خرید و فروش

این  است . گرفته توجه قرار ) مخدرهای شنیداری ( مورددیجیتالیروانگردان  موضوع
با گوش  شده ادعا کههستند   خاص صوتی فرکانس با آهنگ روانگردان ها نوعی فایل و

میتوانند و  میدهد دست شخص به مخدر مواد استعمال احساس معادل احساسی آنها به دادن
های برای هر گوش، تاثیر خاصی بر سنجشهای متفاوت های تولید شده با فرکانسبا پالس

مختلف مغز بگذارند و تجربه متفاوت مواد مخدر و محرک صنعتی و سنتی را در مغز بوجود 
 .ازدس روان او را دگرگون می و های صنعتی( تغییرات مشابه به روانگردان )کند  شنونده ایجاد میدر از طریق صوت و امواجی که  و آورند

برای کسب لذت،  و توانند میزان دوپامین مغز را افزایش داده و موجب خوشحالی کاذب شوند هایی هستند که میاین مخدرها فرکانس
  .گیردو حتی برای جادوگری و ایجاد آثار توهم مورد استفاده قرار می تفریحخوشی، 

و  همچون کوکائین، تریاک، هروئین توانند اثر متفاوت هریک از مواد مخدر و محرکهای پخش شده در هرگوش میاختلاف فرکانس
از طریق امواج و صوت، شنونده را با تغییراتی روحی و و  بسیاری از مواد دیگر و حتی الکل را در مغز مصرف کنندگان شبیه سازی کنند

ک برای افراد ایجاد این مواد اگر محرک باشند احساس روانگردمحر.  که مشابه با تاثیرات موادمخدر روانگردان است کردهروانی مواجه 
 .غم انگیزی وافسردگی ایجاد میکند میکند واگرحالت غم انگیزی داشته باشد درشنونده احساس

 در این تصویر فایل هایی با فرمت) 

mp3   حس  0۲۲می بینیم که دارای
مختلف است و در مغز این حس ها را 
ایجاد میکند. مواردی که با علامت 
ر قرمز مشخص شده اند موارد مخد

رایج می باشد . البته این صدا ها حس 
های مختلفی علاوه بر حس مخدر ها 

کنند که در تصویر مشخص  ایجاد می
 ( .است
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 مقدمه 

   Digital» صورت دو به انگلیسی زبان به فارسی زبان از دیجیتالی مخدرهای
Drugs» و» «Digital»  Narcotics « انگلیسی زبان در .است ترجمه قابل 

  Cyber Drugs »،«Virtual Drugs » ،«Virtual Narcotics » عبارات از
 شده استفاده دیجیتالی مخدرهای به اشاره برای نیز «Cyber Narcotics» و 

  .است
وقتی بوی تندش توی هوا ، آن هم سر ظهری می پیچید سر و صدای مردم بلند 

مان ی کشد .آن زشد که فلانی دوباره بساط منقلش را پهن کرده و تریاک م می
تنها چند ماده مخدر وجود داشت و عوارض مصرف آن پس از چند ماه فرد را با 

کرد . ولی الان قضیه فرق کرده از حشیش و هروئین و ...که  دیگران متفاوت می
 بگذریم روانگردان ها گوی رقابت را از دیگر مخدرها ربوده اند . 

صه رقابت بین مخدرها و روان گردان ها گذاشته و مشتریان خود را از میان طرفدارانشان که آری ، حال اینترنت و موسیقی هم گام در عر
 توجه با کنند. این گروه سنی کافیست گشتی کوتاه در دنیای مجازی بزنند و با این مخدرها آشنا شوند. بیشتر نوجوانان هستند انتخاب می

 که است طبیعی کرده، وارد ما عهجام به مواد مخدر تاکنون که آسیبهایی و هزینه ها به

 داشته باشد. بسیاری اهمیت ، نگرانی و آن شدن فراگیر و شیوع
بر اساس نظر برخی مراکز و افراد ، به این پدیده بیش از حد توجه شده است و اطلاق نام 
مخدرهای دیجیتال به این نوع از محرک های شنیداری به دلیل مخدر نبودن آنها امری 

 مخدر بر دال شواهدی موجب ایجاد اضطراب در جامعه می شود و هیچ خطاست و تنها

برای  تبلیغات نوعی درواقع جنجالها این و ندارد وجود صوتی فایلهای این اعتیاد به و بودن
هستند ، اگر چه این پدیده  خود صوتی های فایل فروش خواهان که است فروشندگانی

 مغز می شود  .  سبب ایجاد آشفتگی در امواج الکترومغناطیس

توضیح مهم: هدف از مخدرهای دیجیتال کنترل تکانه ها و تشویق مغز شنونده به همگام 
سازی امواج مغزی با امواج صوتی است. 
تفاوت در فرکانسهای ایجاد شده 

ار خواهد رفت منجربه تغییر خلق و خو و انرژی افراد میشود. برای مثال اگر شنونده می
هرتز و در آن یکی به موزیکی 0۱1باید در یک گوش به موزیکی با امواج آرامی داشته باشد 

هرتز است که شنونده درک  ۲هرتز گوش دهد. تفاوت بین دو فرکانس  0۱۲با فرکانس 
کند. اگر شنونده بخواهد به انرژی بیشتری برسد  اش را با آن تنظیم می و امواج مغزی

سیقیدانها فرکانس مخدرهای دیجیتال را با هرتز باشد. مو ۵1تفاوت بین دو فرکانس باید 
ا کنند. این توهمات ریتمیک از طریق صداهایی ب استفاده از تیونر الکتریکی تنظیم می

 .شود فرکانسهای مختلف در گوش راست و چپ ایجاد می
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 .ایجاد کنند توانند زمینه مصرف روانگردانها را مخدرهای دیجیتال مواد روانگردان نیستند اما مینکته مهم اینکه  

 روانگردان دیجیتالی در راه است ! خطر

 سبک الکترونیک هستیم و تقریبا هر روز حجم عظیمی از موسیقیدروقفه صنعت موسیقی علی الخصوص  امروزه همه ما شاهد پیشرفت بی
 می وارد بازار جهانی موسیقیدر قالب آلبومهای دیجیتال و یا فیزیکال  متفاوت،از کمپانی های و مختلف  سبکهایالکترونیک در  های
کند و به جهت خوش گذرانی و البته به قول خودشان  این مواد در برخی محافل جوانان بیشتر خودنمایی می گرایش به اما این روزها .وندش

ای یچ واهمهندارد بدون هکنند و به این امید که اعتیاد آور نیست و برایشان هیچ ضرری  می اقدام به اینکارفقط تفریحی و برای گذر زمان 
 .دهندبکار خود ادامه می

که از طریق اینترنت  MP3یک اتاق تاریک، یک هدفون و یک فایل صوتی خاص به صورت یک فایل  درجوانان معتاد به این نوع مخدر، 
اثیر مغز را تحت ت خرب استسازند. این فایل صوتی که حاوی نوعی امواج صوتی م قابل بارگیری است شرایط را برای اینکار فراهم می

  شورهاکتمام این مخدرها درحال توسعه در  اتبراساس گزارش کند.و شنونده را دچار سرخوشی، توهم، تشنج و حالت غیر طبیعی می دادهقرار 
آن  شیوع و ورود ازباید که  های مجازی و اینترنت معرفی میشودهای سمی در شبکه نوان قارچبعهم اکنون بصورت گسترده و  بوده

کم به یک دغدغه جدید در میان رسد کمها و راهکارهای مبارزه با آن؛ موضوعی است که بنظر می، چالش هامخدرپیشگیری نماییم . این 
 .مخدر و درمان اعتیاد تبدیل شده است مسئولان مبارزه با مواد

 روانگردان های الکترونیکی اثرات قابل محسوس

 ودیتایجاد حس قدرت و عدم محد( 0
صداهای عجیب و غریب ،پیچیده و به شدت گویی و ارتباط با  زیان( نئشگی و ه۵

 توهم زا

 شیمیاییصنعتی و مراه داروهای روانگردان ه بهاین مخدرهای شنیداری اگر  ( 0
 این احساس به شما دست می ومصرف شود اثراتش میتواند بسیار خطرناک باشد 

دویا توانید از ارتفاع بپری و خیلی راحت می دهد که شما یک انسان نامحدود هستید
  از اتوبانهای چند لاینی به راحتی عبور کنید

آورد. تا های صوتی اعتیاد بهمراه میگوش کردن طولانی مدت به این فایل( ۱
شود هر نوع فعالیت اجتماعی را همراه با گوش کردن به  مجبور میفرد جایی که 
را به مرور ترشح دوپامین در مغز وابسته به های صوتی انجام دهد زیاین فایل

شود و در موارد عادی مغز دیگر قادر به ترشح دوپامین  شنیدن این فرکانسها می
 .  نیست
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 هشدارها و پیامها 

 رخطسایتهای منتشر کننده نیز با هشدارها و پیامهای خود موضوع استفاده از مخدرهای دیجیتالی به اندازه ای جدی است که حتی 
(WARNING)  دهند. میمشکلات ذهنی و روحی هشدار  دارای استفاده افراددر مورد ، نسبت به ورود به صفحات دانلود این موزیکها و  

ولان مسئ نیزها و جوانان وخانوادهسازی ولی آگاه ،نشده  رایججای امیدواریست که استفاده از این مخدرهای دیجیتالی، هنوز در کشورمان 
های ؛ چراکه بسیاری از سایت اتخاذ کنند مبارزه با این مخدرهاپیشگیری و شود تا سیاستهای مناسب و قابل اطمینانی در  امر باعث می

اند، در دسترس عموم قرار دارند و ها را برای مخاطبانشان مهیا کردهاینترنتی که اقدام به فروش حتی امکان دریافت رایگان این موزیک
    ناپذیری را وارد آورد.م توجه به فعالیت این سایتها و آزاد بودن دسترسی به آنها میتواند لطمات جبرانعد

 طبقه بندی مخدرهای شنیداری

یبهای جزو سه گروه از آسورتکنولوژی، اینترنت و عرفانهای نوظهو در شاخه اعتیادهای نوپدید طبقه بندی  مخدرهااز نظر طبقه بندی ،این 
هستند. مخدرهای دیجیتال در گروه اعتیاد تکنولوژی قرار میگیرد چراکه گوش دادن آهنگ باعث ایجاد تغییرات هورمونی در مغز  نوپدید
ی تزریق توانند بفرد حس سرخوش دهد این موسیقیها هم می همانطورکه نیکوتین سیگار با آزادسازی اندروفین حس خوبی بفرد می شود، می
 .کنند
کنند اما اعتیاد سایبری بدلیل تأثیرات اجتماعی، جامعه را از درون  کننده مسائل فردی عمل می سرکوببیشتر نعتی سنتی و ص هایمخدر

های زنجیر بهم وصل هستند. آسیبهای اجتماعی نرم نرمک همه جوانب زندگی را تحت  کند چون آسیبهای نوپدید همچون حلقه نابود می
کالاهای ضد فرهنگی و مواد مخدر بصورت آشکار نمایان نمیشوند بلکه گاهی مثل یک قطعه آهنگ ، مثل فقر ییدهند. آسیبها تأثیر قرار می

 . میتوانند ما را بسوی اعتیاد سوق دهند

 نتیجه گیری

 .  ارضای نیازهای روانی اجتماعی جوانان تفریحات ناسالم جهتفعالیتهای جایگزین بجای  قویتت .0
 .، آموزش عمومی و افزایش آگاهیهای عمومی مخدرها باورهای غلط درباره این صحیح ،حذف  اطلاع رسانی .۵
 رفع آنهاست. فردبدنبال که باشد نشانه کمبودهای عاطفی و ...  تواند مراجعه جوانان و نوجوانان به اینترنت و سایتهای مختلف می .0
راهنمایی ، اعتماد ، انضباط ، درک متقابل ، دلسوزی و محبت ، تحرک ، تشویق وتائید، به الگوهای واقعیو هم در جامعه  خانوادهجوانان هم در  .۱

 خواهد شد . دیگری و چیزهای فرد  در محل و، باعث گرایش فرد به غیر از خانواده و یافتن آن که کمبودهر یک  از آنهانیازمندند
ل اعتمادی ضریب اطمینان قابش این امر برای فراهم سازی نثی سازی و کاهش زمینه تاثیر گذاری کلیه متغیرهای دخیل در امر تکوین و پیدایخ .۲

 .برای پیشگیری
 :منابع

 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3272440 

 http://www.ion.ir/News/47156.html?catid=7&title=%D9%85%D8% 

 http://aghaeizadeh.ir/?p=305 

 http://www.yjc.ir/fa/news/5389464/ 

 https://www.tabnak.ir/fa/news/475439/ 

   00صفحه  – 77 شماره | هفتم و بیست سال | 2014 دسامبر 2 | 1436 صفر  | 1393 آذر 11 شنبه سه -روزنامه صبح ایران  

 00۱۱آذر  ۴شنبه  -6089 شماره بیست ویکم روزنامه ایران سال  

 نوین ، کد فناوریهای و ارتباطات مطالعات :تولیدی ، دفتر امور و زیربنایی پژوهشهای معاونت -واقعیت  تا ادعا از دیجیتال مخدرهای 
  0۱۱۹۲مسلسل : شماره  - ۵۹1  :موضوعی

 ، کارشناس حفاظت و امنیت اطلاعاتحمید غفارلوتهیه و تنظیم 

http://www.ion.ir/News/47156.html?catid=7&title=%D9%85%D8%25
http://aghaeizadeh.ir/?p=305
http://aghaeizadeh.ir/?p=305
http://www.yjc.ir/fa/news/5389464/
https://www.tabnak.ir/fa/news/475439/
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 سایبری امنیت و هویت
تصور اینکه بتوان همه کره زمین را در یک فضای کوچک جای داد به نظر 

محال می باشد. اما در حقیقت سال هاست که فناوری های جدید،  تصوری
این فرض محال را به حقیقت تبدیل کرده است یعنی می توانید به راحتی 
وارد این فضا شده با ورود به درگاه بانکی پول دریافت کرده، خرید کنید و 
 نبا دوستانتان در فواصل بسیار دور گفتگو کنید. در واقع فضای سایبر بدو

مرز است و هر کاربری قادر است با استفاده از ابزاری مانند اینترنت فاصله 
 ها را به صفر رسانده و مفهوم مکان را از میان بردارد.

به عبارت دیگر هر فردی که از انواع فناوری های الکترونیکی و مخابراتی 
 نند:ابرای تبادل اطلاعات استفاده کند در واقع به این فضا وارد شده است. م

 .استفاده از بلوتوث، وای فای، وایرلس 
 استفاده از انواع کارت خوان یا عابربانک 
 ورود به شبکه اینترنت یا اینترانت با اهداف مختلف 

 مثالی از یک فضای سایبر کوچک

 
 

ی و یا به آن صدا و تصویر دیجیتالفراهم می کند.ارتباطی که طی  -کمتر از ده متر -بلوتوث، امکان ارتباطات بدون سیم را در فواصل کوتاه
 طور کلی دیتا، قابل انتقال است.

 مثالی از فضای سایبر با شعاع بیشتر
این فضای سایبر در اطراف روتر یا مودم های بی سیم شکل می گیرد. در این دایره چند متری 

دلیل هیچ سیمی دیده نمی شود که نشان دهنده اتصال این دستگاه ها به هم باشد اما به 
قابلیت های این مودم در تشکیل یک فضای سایبر، هر یک از افراد می توانند بدون اینکه 

 دیگران متوجه شوند وارد دستگاه آنها شده و اطلاعات او را حذف، مشاهده و کپی کنند.
توصیه می شود تا هرگز برای انجام امور بانکی و کارهای شخصی و محرمانه خود از شبکه 

مومی استفاده نشود.ساختار باز شبکه های وای فای از یک طرف اجازه های وای فای ع
جاسوسی و سوء استفاده را به افراد سودجو می دهد و از طرف دیگر ممکن است شبکه ، شامل 

  کامپیوترهای آلوده بوده و یا حتی نقطه اتصال شما به شبکه، خود آلوده باشد.
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از آلوده شدن سیستم در این نوع شبکه ها انجام داد، رمزگذاری اطلاعات است که این مسئله یکی از اقداماتی که می توان برای جلوگیری  
  می تواند بسیاری از مشکلات امنیتی را حل کند.

 مثالی از یک فضای سایبر گسترده -1-1

  
ها و  شد. کابل ها، آنتن ها، ماهوارهفضای سایبر می تواند فراتر از بلوتوث، وای فای یا شبکه خانگی بوده و به گستردگی کره زمین با

 تاسیسات الکترونیکی و مخابراتی زیادی هستند که با یکدیگر مجموعه واحدی را در سرتاسر کره زمین تشکیل می دهند.

 تفاوت فضای سایبر با دنیای واقعی -2
، زیرا  تفاوت دنیای واقعی و فضای سایبری استفضای سایبر باعث کوتاه شدن فاصله ها و استقلال از مکان می گردد . این معنا بارزترین 

 در دنیای واقعی انسان ها در طول زمان و در چهارچوب مکان محصور بوده و محدوده فعالیت هایشان متاثر از این واقعیت است.

 آیا فضای سایبر همان اینترنت است؟ -1
فضای  والکترونیک فضای سایبر، اعم از اینترنت است ودر واقع به همه نقاط اتصال انسان

سایبر را می توان اطلاق کرد، سیستم های مخابراتی، ناوبری، رهگیری همه از مصادیق 
 سایبر هستند؛ اگرچه اینترنت مصداق بارز فضای مجازی است.

 ویژگی های فضای سایبر -4
 تمام اموری که از طریق داده ها وارد می شوند، نگهداری  :حافظه طولانی مدت

توجه به حافظه سایبر امکان دسترسی به داده هایی که ممکن است به گذشته بسیار دور مربوط باشند امکان پذیر می شوند . با 
است. در حافظه سایبر برعکس انسان ، هیچ داده ای در معرض فراموشی 

 قرار ندارد.

  دیجیتالی بودن : به لحاظ لغوی دیجیتال به معنای بازنمایی چیزها
دد است . ویژگی دیجیتال بودن فضای سایبر موجب و اطلاعات به عنوان ع

از بین رفتن فاصله های زمانی و مکانی می شود. این ویژگی ، ویژگی 
اساسی فضای سایبر است که بدون آن ، فضای سایبری معنای خود را از 

  دست می دهد.

  :این فضا یک واقعیت است ولی واقعیتی واقعی بودن فضای سایبر

 ز نظر شکلی با جهان واقعی دارد.که ماهیتی متفاوت ا
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   غیرمرکزی بودن: غیرمرکزی بودن یعنی دسترسی به یک مطلب در همه جا درحالیکه در فضایی که در آن زندگی می کنیم فقط
 به متنی دسترسی داریم که اکنون در دست ماست.

 ن پیام های مختلف برای یکدیگر با هم ارتباطتعاملی بودن: فضای سایبر این امکان را فراهم کرده است که در آن افراد با گذاشت 
 برقرار می کنند.

 تواند از طریق آن ، با فرد دیگر در هرنقطه دیگر زمین ارتباط برقرار : هر کاربری در هر نقطه از جهان می جهانی و فرامرزی بودن
 کند.

 دستیابی آسان به آخرین اطلاعات 

 های رسانه ای اعم از متن، صوت ، تصویر، فیلم، شکلک ها، ترکیب رنگ ها در همه قابلیت  : در فضای سایبر،  جذابیت و تنوع
 جا قابل جمع و دستیابی است.یک

 ها، در فضای سایبر قابل دیگر رسانه های حاکم برکه بخواهید بدون محدویت هر نوع اطلاعاتی را: آزادی اطلاعات و ارتباطات
  دسترسی است.

 

 هویت در فضای سایبر -1
تعاملات سایبری، باید حداقل نکات امنیتی را دانست و به هر هویتی اعتماد نکرد و هر در 

مطلبی را بلافاصله نپذیرفت. انواع هویت در فضای سایبر، هویت واقعی، هویت جعلی، هویت 
ساختگی و بدون هویت هستند. اثبات هویت از طریق نام کاربری و اسم رمز در فضای سایبر 

 انجام می شود.
 

 اطلاعات مهم و حفاظت از آنها -1-1
هرچه پرگویی کرده و اطلاعات بیشتری را منتشر کنید، راه های نفوذ افراد بدخواه 

 را به زندگی خود هموارتر کرده اید.

 سرقت نرم اطلاعات یا مهندسی اجتماعی  -1-2
ر همه براب اگر کلیه تنظیمات امنیتی لازم را در موبایل یا رایانه انجام داده باشید و در

تهاجمات به روز باشید اما شگردی به نام مهندسی اجتماعی برای عبور از این لایه 
های امن وجود دارد. در این روش، فرد مهاجم با برقراری ارتباط با کاربران و 
تحریک عواطف و احساسات آنها و با استفاده از مهارت های اجتماعی خاص سعی 

ا شغلی افراد دست یافته و برای رسیدن به می کند به اطلاعات حساس شخصی ی
 اهداف خود از آنها استفاده کند.)مثلا  ارسال پیامک های شما برنده شده اید(

 جرائم سایبری -6
تخلفاتی که با کمک وسایل الکترونیکی و در فضای مجازی رخ می دهد را جرم سایبری گویند. مثلا  جرائمی که با کمک هر یک از موارد 

 زیر باشد:
 تماس با انواع تلفن ثابت یا بی سیم و تلفن همراه 

 استفاده از انواع کارت خوان یا عابربانک 
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 مهاجم به دنبال چیست؟ -6-1 
 )برداشت غیرمجاز از حساب بانکی ) از طریق اینترنت، عابربانک یا کارت خوان 

  (افرادهتک حیثیت )مانند انتشار تصاویر، اخبار و اسناد سرقت شده یا غیرواقعی از 

 )دسترسی غیرمجاز به اطلاعات ) انواع اطلاعات دولتی، شغلی و شخصی 

 )تهدیدات )با اهداف مغرضانه شخصی یا گروهی 

 کلاه برداری 

 سرقت رایانه ای 

 نتیجه گیری -7
 .فضای سایبر با فضای مجازی متفاوت است 

 .اینترنت فضای سایبر نیست بلکه دروازه ورود به این فضا ست 

  مانند زندگی ما، فضایی تک بعدی نیست و ابعاد مختلفی مانند شبکه های اجتماعی، بانک های اطلاعاتی و ... را فضای سایبر
 شامل می شود.

 فضای سایبری مانند عنکبوتی است که به زندگی انسان ها نفوذ کرده و تارهای خود را بر تمام زندگی آنها گسترده نموده است.
 )کارشناس آموزش و پژوهش پدافند غیرعامل استانداری(تهیه و تنظیم، لیدا رسول اهری

 

 چیست؟ زیکا
و   (Flavivirus) نام ویروسی از جنس (Zika) زیکا

تک رشته ای  RNAدارای ژنوم  است که  (Flaviviridae) خانواده
ای هشود. ویروسبه انسان منتقل می از طریق نیش پشهو  است
ها در ها و خبرسازترینمشهورتریناز جمله   (Flavivirus) جنس

توان به ها میتر آنشدههای شناختهنوع خود هستند که از نمونه
ویروس نیل غربی، ویروس دنگی، ویروس آنسفالیت برگرفته از 

د های مولزرد، ویروس زیکا و سایر ویروسساس و کنه، ویروس تب
بار در ستیناین ویروس نخ. آنسفالیت یا همان التهاب مغز اشاره کرد

در کشور اوگاندا شناسایی شد. متخصصان به صورت  0۱۱۴سال 
ا  های رزوس مواجه شدند که برایشان کاملزا بر روی میموناتفاقی و در هنگام پایش سیستماتیک بیماری تب زرد، با نوعی عامل بیماری

 .یا مواردی از ابتلای انسان به این ویروس گزارش شدسال بعد در اوگاندا و تانزان ۲تازگی داشت و این سرآغاز ماجرا بود. حدود 

که  (Aedes aegypti) موسوم به ای بالاخص گونه  (Aedes) های آلوده از جنسدهد که این بیماری در اثر نیش پشهتحقیقات نشان می
 همان پشه ای است که در انتقالشه شود. لازم به یادآوری است که این گونه پکند، به انسان منتقل میمی ندگیاغلب در مناطق حاره ز

 های انسانیها نیز خیلی ساده است؛ فعالیتدلیل گسترش دامنه پراکنش این پشهعامل بیماری تب دانگی و چیکونگونیا نقش اساسی دارد. 
. است  (Aedes albopictus) ای با نام علمیهای این جنس خاص پشهیکی از مهمترین گونهیکی از دلایل عمده آن بشمار می رود. 

های مستعمل همچون مسافری غریب به نیمکره العاده مهاجم همین اواخر و از طریق تجارت لاستیکجالب اینجاست که این گونه فوق
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غربی رسید و در مدت زمانی اندک در کشورهایی مثل آمریکا غوغا  
های مذکور خیلی راحت در مجاورت مناطقی که پشه . به پا کرد

ها اغلب مهاجم هستند کنند. آنگذاری میارند، تخمهای راکد دآب
شوند. شواهد اولیه حاکی از و در طول روز بشدت باعث مزاحمت می

ای هها و اواخر روز یعنی نزدیکها معمولا  صبحآن است که این پشه
ها از خون فرد آلوده به این غروب تمایل به نیش زدن دارند. اگر آن

توانند فرد دیگری را نیش بزنند، میویروس تغذیه کنند و سپس 
بیماری را به آن فرد دوم منتقل کنند و درست به همین دلیل است 

 .که سرعت شیوع و پراکنش این بیماری بالا است
های فدرال میکرونزی موسوم به یاپ در یکی از ایالت ۷۰۰۲و سپس در سال  ۷۰۰۲نخستین شیوع گسترده این بیماری در سال 

 ۷۰۰۲نزی فرانسه )بخش جنوبی اقیانوس آرام( اتفاق افتاد. در سال قع در قاره اقیانوسیه و اقیانوس آرام( و جزایر پلیای وا)ناحیه

ند علائم و شواهد مست در حال حاضرورده از آفریقا هم شیوع زیکا را تجربه کردند. کشورهای برزیل و کلمبیا از آمریکای جنوبی و کیپ

کشور قاره آمریکا به تایید رسیده است. سرعت شیوع و گسترش این بیماری به حدی است که در حال  ۷۲از حضور ویروس زیکا در 

اعلام  (WHO) ها و مردم عادی رقم زده است. سازمان بهداشت جهانیهای زیادی را برای بسیاری از دولتها و دغدغهحاضر نگرانی

 .کندقاره آمریکا تهدید میمیلیون نفر را تنها در  ۴کرد که این ویروس سلامت قریب 

 زیکابیماری علائم 

های مشابه های زیادی با عفونتعلائم بیماری شباهت
دنگی دارد که از آن جمله تب مانند   (Arbovirus) هاآربوویروس

توان به تب، خارش پوست، ورم ملتحمه یا آماس ملتحمه، درد می
بیماری کرد. ها، احساس بیقراری و سردرد اشاره مفاصل و ماهیچه

تا  ۵ که عمومی ضعف و مفاصل، یا عضلات ملتحمه ورم با معمولا
پزشکان  .است همراه شود می آغاز آلوده پشه گزش از پس روز ۴

به مواردی همچون  ۵10۲و  ۵100های در خلال شیوع گسترده سال
شرایط بیماری در زنان باردار بسیار خطرناک  .کردنداختلال عملکرد دستگاه ایمنی و پتانسیل تاثیرگذاری بر سیستم عصبی نیز اشاره 

است و سبب می شود ویروس از طریق جفت به جنین منتقل شده و سبب میکروسفالی در جنین شود. میکروسفالی به حالتی گفته 
حقیقات، تگذارد. ضایعات جبران ناپذیری از خود بجای می  می شود که نوزاد با سر بسیار کوچک و مغز رشد نکرده به دنیا می آید

درصد تایید نکرده است و ممکن است در برخی مادران باردار، ویروس به جنین منتقل  011هنوز انتقال ویروس از مادر به جنین را 
روز تجاوز کند. شکل زیر مربوط به بیماری میکروسفالی  ۲تا  ۱دروره کمون بیماری دقیقا مشخص نیست اما قاعدتا نباید از  .نشود

 ویروسی زیکا می باشد. با عامل
 روش تشخیص
تشخیص داده می  افراد آلوده خوننمونه های واکنش زنجیره ای پلیمراز و جداسازی ویروس از یا همان  PCRآزمون بیماری از طریق 

  .ر استاتب دانگ و تب زرد دشو بسیار زیاد آن به بیماریهای تشخیص این بیماری معمولا به دلیل شباهت باید توجه داشت که شود.
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 روش های پیشگیری 

استفاده از پشه بند، حشره کش ها و پوشاندن بدن، بستن در و پنجره و توجه به 
 نظافت منزل، به ویژه دور کردن زباله از خانه، مهمترین روش های پیشگیری از 

ولا معم همان طور که قبلا اشاره شد، هستند. یویروسگزش پشه و انتقال عامل 
این حشره در آب ساکن موجود در سطل، گلدان، ظروف و پارچ تخم ریزی می 

بیاد داشته باشید گزش پشه ناقل عامل ویروس زیکا در بدن افراد ایمنی ایجاد  .کند
  نمی کند. بنابراین گزش مجدد فرد توسط پشه بیماری را ایجاد خواهد کرد.

 بیماری درمان

در وبسایت رسمی خود یادآور شده است که این بیماری معمولا  نیازمند درمان خاصی نیست و به بیماران  (WHO) سازمان بهداشت جهانی
شود که خوب استراحت کنند، مایعات کافی مصرف کنند، تب و درد را با داروهای متداول تخفیف دهند و در صورت مبتلا اغلب توصیه می

 گیرند. هنوز واکسن خاصی برای این بیماری به بازار عرضه نشده اما یک تیم تحقیقاتیتر شدن وضعیت سلامتی حتما  مشورت پزشکی بوخیم
ها برای آزمایش نخستین واکسن برداشته اعلام کرد که نخستین گام بتازگی (Gary Cobinger) کانادایی به سرپرستی دکتر گری کوبینگر

 .وی انسان آزمایش خواهد شدشده و این واکسن احتمالا  در اوایل مرداد ماه سال آینده بر ر
 غیرعامل پدافند سازمان مدرس - رستمی نیما

 

 معرفی کتاب

نیتر »کتاب نشاا  ادا  دا   اش دا حا لاباح  اشاپ ده  خانم  ان  

محقق ااش  فوق اکتردی مرکز لقوق  ین دلملح کالج افاع « نریسو  انیس

سایقری ا ملپ ساود  دساک کب  ب بیقیق اود   لقوق گ ب  ر گ ب نای 

مسااادح میرالب اش دین  صااود  راد تب دسااکی اش دین کتاب  ام نایپ 

نمان   لملات دق ب دی شدیانب دی  ب مثا ب بوسح  ب هاش اش لقوق  ین دلملحا 

بئوشی نای مر وط  ب هاشا  رد  اشد  ا گاساوسا ا کوا  سر اهناا لملات 

 اردش گرفتب دسکیسایقری بهاگمپا اهای ده آثاش ایجیتالا ا ییی موشا  حث 

دین دثر اش نوع  واا گ ی  ا ادگ  ایخگپ نایپ دسک کب آ  شد اا ح بوگب مپ 

ساها: دالا ب ها دثری دسک کب باک و   حث گامعپ شد اش  صود لقوق گ ب 

ا گ ب نای سایقری ب این نموا  دسک؛ یع پ ن   ب لقوق بوسح  ب هاش 

(jus ad bellum ا ن  لقوق اا ح د مال اش گ ب )(jus in bello اش گ ب )

 «کریستوفر گرین ااا»نای سایقری  راد تب دسکی ثانیاا  ب شدن مایپ اکتر 

دستاا  رگستب ا بالب نظر اش دین  ربب دنجام  ذیرفتب دسکی ثالثَاا ده سوی 

کب دیشا  ن  بالب نظر ا مؤلف مقالات   ی   دی اش دین « مای ح ددمیک»

  دسکی  ا دین ابف برگمب دین دثر  ب همی ب نست  ا  اه ی پ ا ب قیح د 

ف ا  ا ن  -اردشگا    دف   سایقری -سفاشش ساهما    دف   غیر امح کشوش

غ پ ساهی دا یات لقواپ مربقط  ا موضو ات گ ب سایقری ده م ظر لقوق 

  ین دلملح   ب سر رستپ اکتر محم  گود   ر یا   دنجام  ذیرفتب دسکی
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 عناوین رویدادهای مهم خبری 

 «برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»

  های موبایل ضرر آنتننظر وزیر درباره  وک برای خواندن ذهن کاربران بتلاش فیس 

 ای هنگاهی به امنیت در سنسور اثر انگشت تلفن

 هوشمند 
  تلگرام»هشداری به خانواده ها درباره تله اخلاقی»  

  تروجان اندرویدیAndroid.Bankosy ای فاجعه

 سایبری بزرگ برای امنیت
 عکس دعوت به بی غیرتی در شبکه های اجتماعی+  

 در ایران "زیکا"رصد رد پای پشه ناقل  یزبان نشست پدافند سایبری لندن؛ م 

  
 
 

 

 
 

 
 

 سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل

 وب سایت پایداری ملی http://www.paydarymelli.ir/ 

 مرکز مطالعات پدافند غیر عامل http://www.pdrc.ir 

  پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقیپورتال http://padafand.eaz.gov.ir/ 

  دفتر پدافند غیرعامل –استانداری آذربایجان شرقی http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 

  فتاپلیس http://www.cyberpolice.ir/ 
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