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هر چند سال هاســت که واژگانی 
چون »جنگ نرم« و »ارتش سایبری« 
به گوشــمان آشناســت، اما شاید این 
نخستین سالی است که فرمانده بسیج 
از رزمایش سراسری با حضور ۴ میلیون 
نفر از بسیجیان در فضای مجازی خبر 

می دهد. 
این رزمایش در حالی برگزار می شود 
که بسیاری از ما شاید واژه رزمایش را با 
توپ و تانک و اسلحه و خاکریز و سنگر 
متصور باشیم تا احتماال پشت گوشی 
هوشمند یا لپ تاپ و کامپیوتر. اما چند 
سالی هست که با ورود فناورهای جدید 
حوزه آی تی، حتی معنای جنگ و ارتش 
هم در اغلب نقاط دنیا تغییر کرده و ارتش 
مجازی هم در کنــار نیروهای نظامی، 

گسترش قابل توجهی پیدا کرده است.
در ایران هرچند ماجرای فیلترینگ و 
محدودیت فضای مجازی اذهان عمومی 
را از شکل گیری ارتشی مبتنی بر این فضا، 
دور کرد، اما چند سالی است که بسیج و 
احتماال نهادهای موازی دیگر، اقدامات 
عریض و طویلی را در حوزه سایبری آغاز 
کرده اند، به طوری که به گفته ســردار 
علیرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین حدود »۳۵۰۰ گردان 

سایبری« در کشور فعالیت دارند. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
هر چند از فعالیت های بسیج در حوزه 
حقیقی با اشاره مستقیم به  جمع آوری 
۲۰ میلیارد تومان در قالب کمک های 
مومنانه، راه اندازی ۴۲ هزار گروه جهادی 
در مســیر محرومیت زدایی، حضور در 
مناطق زلزله زده و ساخت ۲۰۰ خانه و ... 

گفت، اما در خصوص فعالیت بسیجیان 
در فضــای مجازی ســخنان واضحی 
بیان نکرد. به گفته او »در جهاد تبیین، 
نیروهای بســیجی در فضای مجازی 
نقش آفرینی می کنند، به نحوی که بیش 
از چهار میلیون نفر در »شــبکه ثامن« 
عضو هستند«.پیشتر اعالم شده بود که 
طرح ثامن، »یک رویکرد سازماندهی 
از شبکه هدایتگران بسیج و هم افزایی 
در حوزه های گفتمانی بسیج در فضای 
مجازی اســت«. به گزارش خبرگزاری 
بســیج در خصوص عملکــرد فعاالن 
این طرح ســرهنگ حیدری فرمانده 
ناحیه امام حســن)ع( ســال گذشته 
گفته بود: »در این طــرح ما می توانیم 
در مناســبت  ها و برنامه های گوناگون 
اثرگذار باشــیم که ترند شدن هشتگ 
لبیک یا خامنه ای در توییتر و اینستاگرام 
در روز عید غدیر که مشت محکمی بر 
دهان استکبار و ابرقدرت ها بود یکی از 

این ظرفیت هاست«.
 عملیات پرابهام یک ارتش سایبری  
اما جــز ایــن اظهــارات پراکنده، 
اطالعاتی در خصوص این نیروها وجود 
ندارد و دامنه فعالیــت آنها هم چندان 

واضح و مشخص نیست. 
 بر اســاس آنچه کارشناسان حوزه 
آی تی می گویند؛ »ارتش  ســایبری« 
عنوانی است که برای اعضای کمپین های 
دستوری در شبکه های اجتماعی داده 
می شــود. ســربازان این ارتش غالبا 
محتوا های یکسانی که در موقعیت های 
خاص بــا ادبیات و هشــتگ یکپارچه 
فرماندهی می شود، منتشــر و آن را در 
شــبکه های اجتماعی مختلف تکرار 
می کنند. آنچه که به نظر می رسد اعضای 
طرح ثامن نیز به این امر مشغول هستند. 
محتوا های یکپارچه معموال با یک 

دستور از باال منتشر و ظرف چند ساعت 
در پلتفرم های مختلف شبکه اجتماعی 
توسط سربازان ارتش سایبری که کاربر 
شبکه اجتماعی اند، توزیع می شوند و با 
دنبال کردن هشتگ یا کلیدواژه به کار 
رفته در این محتوا ها می تــوان به این 

موضوع پی برد.
امــا غیــر از جنبه هــای عمومی 
فعالیت های ارتش هایی از این دســت، 
فعالیت هــای امنیتــی و اطالعاتی از 
مهمترین وظایف ارتش های سایبری 
در همه جای دنیاست. فعالیت هایی که 
احتماال به دسترسی به اطالعات محرمانه 
کشورهای دیگر  یا هک کردن دسترسی 
به اطالعات بخش هایی از یک سیستم 
و مختل کردن بخشــی از فعالیت های 

کشور طرف مخاصمه باز می گردد.
اما بر اســاس اطالعات که در سایت 
سپاه نیوز در خصوص گردان های سپاه 
سایبری تهران بزرگ منتشر شده بود؛ 
»ارتش ســایبری دارای گروهان های 
تخصصی در حوزه های مختلف تولیدی، 
دیــداری و شــنیداری، شــبکه های 
اجتماعی، بازی و انیمیشین، گرافیک 
و نظایر آن اســت و تقویت منافع ملی و 
پیگیری اهداف انقالب اسالمی در فضای 
سایبری، آینده پژوهی، مدیریت پیام با 
استفاده از تولیدات مختلف و زبان های 
گوناگون، اســتفاده از ابزارهای رسانه، 
تولیــد محتوا در حوزه هــای مختلف، 
سازماندهی و کادرســازی گردان های 
سایبری و انجام عملیات های سایبری 
با پیگیری اهــداف کالن نظام و انقالب 
از اهداف تشکیل گردان های سایبری 
تهران بزرگ سپاه اســت«. اهدافی که 
شاید بتوان آن را به ارتش سایبری کل 

کشور هم تعمیم داد. 
درباره هویــت واقعی افــرادی که 

در ایران تحت عنوان ارتش ســایبری 
شــناخته می شــوند اطالعات زیادی 
در دست نیســت، اما آنگونه که سردار 
ســلیمانی در روزهای اخیر اعالم کرده 
است: » بســیجیان در فضای مجازی 
حضوری فعــال دارند؛ بــه نحوی  که 
تاکنون ۹۸۲ گردان سایبری شهرستانی 
و دو هــزار و ۵۰۰ گــردان ســایبری 

حوزه محور راه اندازی شده است«. 
هر چند که فعاالن سایبری هر کدام 
از این گردان ها مشــخص نیست، اما از 
آنجایی که در ادبیات نظامی در هر گردان 
دست کم ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفر فعالیت دارند، 
می توان تخمین زد که چیزی حدود یک 
میلیون و 7۰۰ تا دو و نیم میلیون نفر در 
گردان های یاد شده فعال باشند. رقمی 
که با عدد چهار میلیون نفری که به گفته 
فرمانده بســیج، در رزمایش سراسری 
ثامن در فضای مجازی شرکت خواهند 

کرد، توفیر زیادی دارد.
آغاز به کار ارتش سایبری در ایران

طی سال های گذشته و همزمان با 
گسترش اینترنت در کشور و نفوذ آن در 
بین مردم، تشکیل ارتش سایبری برای 
مقابله با دشمن یا آنچه »معاندان نظام« 

نامیده می شود، شــدت بیشتری پیدا 
کرد. گفته می شود طرح تشکیل ارتش 
سایبری ایران از سال ۸۴ در سپاه مطرح 

شد، اما اجرای آن به تاخیر افتاد.
در حالــی که برخی شــکل گیری 
این ارتش را ســال 1۳۸۸ می دانند، اما 
اظهارات رسمی در خصوص شکل گیری 
ایــن ارتــش در ایــران در فروردین 
1۳۹۰طرح شــد. یداهلل جوانی، رئیس 
سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، این 
نیروی نظامی را دارای پنجمین ارتش 
سایبری جهان دانست. در آبان ماه 1۳۹۰ 
هم، حسین همدانی، فرمانده سابق سپاه 
اســتان تهران از وجود دو مرکز جنگ 

سایبری در تهران خبر داد.
در حالی کــه در طول ســال های 
نخســت دهه ۹۰ خبرهای پراکنده ای 
از گردهمایی هــای گردان های ارتش 
سایبری منتشر می شد، اما سال ۹7 برای 
اولین بار رئیس سازمان فضای مجازی 
بسیج از تغییراتی در ساختار آنچه »لشکر 
سایبری« نام داشت خبر داد. مسلم معین 
در نشست فعاالن فضای مجازی بسیج 
در محل سفارت اشغال شــده آمریکا 
در تهران گفت: »این گردهمایی عمال 
اعالم موجودیت رسمی لشکر سایبری 
است که یک مدل مبنایی در سه محور 
اصلی و 1۳ الیه هم در بعد ساختار و هم 

در بعد تشکیل شبکه سایبری است«.
غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان 
بسیج مســتضعفین، روز شــنبه 1۶ 
شــهریور ســال 1۳۹۸ نیز گفته بود 
که سازمان بسیج مســتضعفین برای 
حضور سازمان یافته جوانان انقالبی در 
فضای مجازی، 1۰۰۰ گردان سایبری 
ساماندهی کرده  است. در همین سال 
نیز، رئیس سازمان فضای مجازی بسیج 
هدف سازمان بسیج را استفاده از ۸۰ هزار 
بسیجی برای سازماندهی فضای مجازی 

عنوان کرد.
 ارتشی متشکل از 

کارشناسان فناوری و هکرها 
هر چند که شمار بسیاری از نیروهای 
فعال در ارتش ســایبری، ســربازانی 
هســتند که بدون تخصصی خاص در 
صورت لزوم به کار گرفته می شوند و از 
میزان حقوق و دستمزد و بودجه ای که 
صرف آنها می شود، اطالعاتی در دست 
نیست، اما بخش دیگر این ارتش شامل 
متخصصانی است که گاهی وظیفه دفاع 

و گاهی وظیفه حمله برعهده دارند.
به گزارش ســایت دیده بان ایران؛ 
ســازمان دفاع منفعل ملی که احتماال 
بخشــی از همین ارتش سایبری است، 
برای محافظت از زیرســاخت ها ایجاد 
شده و یکی از وظایف اصلی تحلیلگران 
آن »استفاده از همه منابع سایبری و غیر 

سایبری ملی برای بازداری، جلوگیری، 
رد کردن، شناســایی و مقابلــه موثر با 
هرگونه حمله سایبری هر عامل خارجی 
خصمانه )کشــور یا گروه( علیه ایران« 
است.فرماندهی دفاع سایبری، این گروه 
که همچنین تحت عنوان مقر سایبری در 
ارتش ایران شناخته می شود، عملیات 
سایبری تهاجمی انجام می دهد. برخی 
معتقدند که این فرماندهــی به عنوان 
سازمانی در مقابل فرماندهی سایبری 
ایاالت متحده ایجاد شــده است. برخی 
گزارش ها هم حاکی از آن است که ایران 
گروه ها و کارشناسانی را برای عملیات 
سایبری به کار می گیرد که از جمله آنها 
می توان به هکرهای مســتقل با انگیزه 
مالی، پیمانکاران بخــش خصوصی و 
سازمان های شبه دولتی اشاره کرد. گفته 
می شود بخشی از ارتش سایبری ایران، 
کارشناسان فناوری اطالعات و هکرهای 
حرفه ای هســتند که به طور مستقیم 
با ســپاه در ارتباط نیســتند اما از آن ها 
برای هک کردن »سایت های دشمن«، 
منحرف کردن ترافیک اینترنت، و هک 
کردن سایت های رســانه ای خارجی و 
بسترهای رسانه های اجتماعی استفاده 
می شود. شرکت های خصوصی بزرگی 
در حوزه فناوری ارتباطات که در سال های 
اخیر اتفاقا  به کسب و کارهای خود نیز 
توســعه قابل توجهی داده اند و بسیاری 
از کاربران شبکه های مجازی آنها را در 
مظــان اتهاماتی مثل کاهش ســرعت 
اینترنت می دانند.اما آنچه در حوزه ارتش 
ســایبری بیش از همه جای سوال دارد 
این است که چرا این گروه بعد از این همه 
سال فعالیت و گسترش و افزایش شمار 
نیروهای فعال تا این میزان ناشــناخته 
برای بســیاری باقی مانــده و هنوز در 
خصوص چند و چــون فعالیت های آن 
و البته بودجه ای که صرف آن می شود، 

اطالعاتی در دست نیست.

رزمایش سراسری ۴ میلیون بسیجی در فضای مجازی

طرح ثامن کجای ارتش سایبری است؟

خبر

در حالی قانون جوانی جمعیت و حمایت از 
خانواده هفته گذشــته به تصویب رسیده که به 
اعتقاد سازمان بهزیستی کشــور دو ماده از این 
قانون به نوعی موجب افزایش جمعیت معلوالن 
کشور خواهد شد و این درحالیست که با وجود آن 
که سازمان بهزیستی متولی معلوالن است، اما به 
گفته معاون پیشگیری از معلولیت ، در این زمینه 
کمیســیون جوانی جمعیت، مجلس و شورای 
نگهبان، هیچ کدام، ســازمان بهزیســتی را در 
بررسی مواد قانون دخیل ندانسته  و نظرخواهی 

نکردند.
ماده 53 چه می گوید؟

به گزارش ایسنا، گرچه در ماده ۵۳ این قانون 
به حذف غربالگری اشاره ای نشده است، اما عمال 
با اختیاری شدن غربالگری این احتمال وجود 
دارد که برخی از اقشــار به ویژه اقشار ضعیف و 
حاشیه نشــین به دلیل عدم  آگاهی درخصوص 
علت انجام آگاهی غربالگری یا نگرانی از هزینه، 

آن را انجام ندهند. 
در همین بــاره افروز صفاری فــرد، معاون 
پیشــگیری از معلولیت هــای مرکز توســعه 

پیشگیری و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی 
کشور با بیان اینکه در ماده ۵۳ این طرح غربالگری 
حذف نشده است و مسئولین این کمیسیون نیز 
ادعا دارند که غربالگری حذف نشده، هشدار داد: 
باتوجه به اینکه فرآیند غربالگری طوالنی و پروسه 
آن سخت تر می شود، پیش بینی می کنیم تعداد 

مراجعین به غربالگری کاهش یابد.
حال آنکه طبق اعالم ســازمان بهزیستی از 
سال ۹۲ تاکنون حدود ۸۲۰۰ مورد از سوی این 
سازمان به پزشکی قانونی برای سقط ارجاع داده 
شده اند و به عبارتی ســاالنه بین ۹۰۰ تا 1۴۰۰ 
مورد به پزشــکی قانونی ارجاع شــدند و بدین 
ترتیب از تولد جنیــن دارای اختالالت ژنتیکی 

پیشگیری شده است. 
ماده 56 چه می گوید؟

اما در بخشــی دیگری از این قانون، فرآیند 
اجرای ســقط باید با رای »کمیســیون سقط 
قانونی« انجام شــود. در واقع مطابق با ماده ۵۶ 
این قانون، کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز 
استان ها مکلف اند درخواست های واصله برای 
سقط را فورا به »کمیسیون سقط قانونی« مرکب 

از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و 
یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان 
پزشکی قانونی که باید حداکثر ظرف یک هفته 
تشکیل شود ارجاع دهند. رای الزم توسط قاضی 
عضو کمیسیون با رعایت اصل »عدم جواز سقط 

در موارد تردید« صادر می شود. 
این درحالیســت که به گفته کارشناســان 
امر، این ماده زمان بر اســت و عمال وقت طالیی 
سقط های درمانی از دست می رود، به طوریکه 
حتی معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان 
بهزیستی کشور با اشاره به اینکه حذف غربالگری 
به طور واضح و مشخص در طرح گفته نشده است 
اما به قدری پروســه موضوع ســخت و طوالنی 
خواهد شــد که عمال ســقط درمانی به مشکل 
می خورد، گفت: بسیاری از خانواده ها به زمان نیاز 
دارند تا برای سقط درمانی تصمیم  بگیرند و بعد 
از اینکه تصمیم بگیرند و بخواهند در پروسه این 
موضوع وارد شوند، به نظر ما دچار مشکل خواهیم 
شــد. حاال اما بعد از تصویب این طرح از ســوی 
شــورای نگهبان، افروز صفاری فرد، می گوید: 
کمیســیون جوانی جمعیت، مجلس و شورای 

نگهبان هیچ کدام از ســازمان بهزیستی هیچ 
نظر کارشناسی نخواستند و سازمان بهزیستی 
را برای این موضوع دخیل ندانســتند. سازمان 
بهزیستی متولی معلوالن است و درک می کند 
که وجود یک معلول می تواند چه مشکالتی برای 
خانواده، اجتماع، دولت و سیاســتگذاری و... به 
همراه داشته باشد، اما متاسفانه هیچکس از این 

سازمان هیچ نظر خواهی نکرد. 
صفاری فرد با اشاره به دو ماده ۵۳ و ۵۶ قانون 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده معتقد است 
که به نظر ممکن است هردو این مواد تاحدودی 
جلوی پیشــگیری از معلولیت را بگیرد، یعنی 

به تولد نوزادان دارای معلولیت کمک می کند، 
زیرا هم ارجاعات برای مشاوره کاهش می یابد و 
هم فرآیند سقط طوالنی می شود؛ همچنین ما 
زمان طالیی سقط را از دست می دهیم و همه این 
موارد موجب می شود ما شاهد افزایش تولد افراد 
دارای معلولیت باشــیم، اما سازمان بهزیستی 
همچنان کار خود را مبنی بر آگاه ســازی انجام 

می دهد.
وی تاکید می کند: ســازمان بهزیستی برای 
انجــام غربالگری اجبــاری نــدارد و وظیفه ما 
آگاه ســازی و ترغیب خانواده ها بــرای انجام 

آزمایشات ژنتیک است.

هشدار بهزیستی در خصوص ماده 53 و 56؛

»افزایش جمعیت معلوالن« با اجرای قانون »جوانی جمعیت«

آنچه در حوزه ارتش 
سایبری بیش از همه جای 

سوال دارد این است که چرا 
این گروه بعد از این همه 
سال فعالیت و گسترش 

و افزایش شمار نیروهای 
فعال تا این میزان ناشناخته 

برای بسیاری باقی مانده 
و هنوز در خصوص چند 
و چون فعالیت های آن و 
البته بودجه ای که صرف 

آن می شود، اطالعاتی در 
دست نیست

چند سالی است که بسیج 
و احتماال نهادهای موازی 

دیگر، اقدامات عریض و 
طویلی را در حوزه سایبری 

آغاز کرده اند، به طوری 
که به گفته سردار علیرضا 
سلیمانی، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین حدود 

»35۰۰ گردان سایبری« در 
کشور فعالیت دارند
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سعیده علیپور

قمار در شمشیربازی و سوارکاری 
و موشک اشکالی ندارد!

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شرط بندی 
روی شمشیربازی و ســوارکاری و موشک را عاری 

از اشکال دانست.
موســی غضنفرآبادی گفت: شــرط بندی در 
شمشــیربازی، ســوارکاری اعم از شترسواری و 
قاطرسواری مشکلی ندارد. این موضوع نص صریح 
فقه اســت. به گفته او همچنین شرط بندی روی 
مسائل دفاعی و روی موشک یا هرچیزی که سیستم 

دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد.
این در حالی است که دیروز روزنامه همشهری 
خبر داد که طرح مقابله با قماربازی مجازی در دستور 
کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت تا سازوکار قانونی 

برای مقابله با شرط بندی های آنالین مهیا شود.
براســاس مصوبه نمایندگان، ارائه دهندگان 
خدمات ارتباطی مطلع از قمار در فضای مجازی 
باید اطالعات را به قوه قضاییه ارائه دهند در غیر این 
صورت به جزای نقدی حبس محکوم خواهند شد.

بر اساس این گزارش در این مصوبه آمده است 
که هر شــخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا 
مجازی مرتکب قماربازی یا شــرط بندی شود، 
عالوه بر ضبــط اموال و عواید حاصــل از جرم، به 
جزای نقــدی درجه ۶ یا به جــزای نقدی معادل 
ارزش یک تا ۳ برابر مجموع اموال و عواید ناشی از 
جرم هرکدام بیشتر باشد، محکوم می شود و اعمال 
مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان مشمول 
حبس درجه ۴)حبس بین ۵تا1۰سال( و جزای 

نقدی خواهد شد.

 کشف یک ماهی جدید
 که »علی دایی« نامیده شد

یک گونــه جدید 
ماهی بومــی ایران که 
در رودخانه ســیمره 
در اســتان کرمانشاه 
کشف شده، به نام علی 
دایی بازیکن و مربی ســابق تیم ملی فوتبال کشور 

نامگذاری شده است. 
حامد موســوی ثابت، عضو هیئت علمی گروه 
شیالت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن و 
سرپرست این تحقیق مشترک که توسط گروهی 
متشکل از محققان ایرانی و آلمانی انجام شده، گفت: 
با توجه به پراکنش این ماهیــان در رودخانه های 
استان های غربی و جنوب غربی کشور، نام علمی 
یک گونه از ایــن ماهیان که در رودخانه ســیمره 
زیست می کند، به پاس فعالیت های انسان دوستانه 
و میهن پرستانه فوتبالیست و مربی کشورمان بعد از 
زلزله کرمانشاه به افتخار او گربه ماهی یا کتفیش علی 
دایــی )Glyptothorax alidaeii( نامگذاری 

شد. 
این کشــف حاصل تحقیقات هشت ساله این 
گروه روی ماهیان خانواده سیســوریده در حوضه 
آبریز رودخانه های دجله و فرات در کشورهای ایران، 

ترکیه، سوریه و عراق بوده است. 
    

برقراری اردوهای راهیان نور 
دانش آموزان پس از ۲ سال 

سرپرســت وزارت 
آموزش و پرورش با بیان 
اینکه اردوی راهیان نور، 
پس از دو ســال برقرار 
شــد، گفت: برگزاری 
هرگونه اردوی راهیــان نور باید با هماهنگی کامل 
مرکز کنترل اردویی انجام شود و مجوز های الزمه 

قبل از برگزاری دریافت شود.
    

انتقاد استاندار تهران از مسافرگیری 
۱۰۰ درصدی پروازهای هوایی

 استاندار تهران ضمن انتقاد از شیوه مسافرگیری 
1۰۰ درصدی در پروازهای هوایی گفت: در پروازهای 
هوایی بلیت ها سه برابر شد، فضای پذیرایی حذف شد 
ولی باز هم به صورت 1۰۰ درصدی مســافرگیری 

انجام می شود.
    

 وجود بیش از ۸ میلیون
 بیمار دیابتی در ایران

رییــس انجمــن 
دیابت ایــران از وجود 
هشت میلیون دیابتی 

در ایران خبر داد.
به گزارش ایســنا، 
اســداهلل رجب گفت: اکنون از هر 1۰ نفر، یک نفر 
دیابتی است و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۴۵ 

از هر هشت نفر یک نفر به دیابت مبتال باشد.
به گفته او اکنون ۸۰ درصد بیماران دیابتی دارو 

می گیرند، اما نتیجه نمی گیریم.

از گوشه و کنار


